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Tworzywo językowe zawarte w tekstach literatury pięknej może być, i bywa, rozmaicie
postrzegane przez badaczy. Językoznawcy najczęściej zwracają uwagę na elementy słownikowe, specyficzne nazewnictwo czy określone formy gramatyczne lub słowotwórcze,
a także na tekstową funkcjonalność poszczególnych leksemów czy form lub ich grup albo
zbiorów tematycznych. Niektórzy śledzą również tropy stylistyczne, zwłaszcza metafory
i porównania. Rzadziej spotykamy analizy wykraczające swoim zasięgiem poza tekst literacki jako płaszczyznę penetracji badawczej, czyli poza relację: tekst–badacz. Tymczasem
ujęcie szersze, w którym uwzględni się trójstronną relację: pisarz–tekst–badacz, pozwala dostrzec więcej aspektów niemal każdego badanego zagadnienia czy tematu. Przy tym
pisarza należy tu postrzegać nie tylko jako autora, kreatora tekstu, nadawcę komunikatu,
twórcę oryginalnego warsztatu pisarskiego, ale również jako jednostkę ludzką, egzystującą
w określonym czasie i miejscu/miejscach, osobowość o określonej tożsamości, obdarzoną
swoistymi cechami, mającą określone upodobania, poglądy i preferencje.
Z tak nakreślonej perspektywy przedstawię tutaj wybraną jednostkę językową (będzie
to wyraz skrzydło, częściej używany, ze względu na parzystość tego narządu, w formie
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liczby mnogiej skrzydła, oraz pochodne formy skrzydlaty, uskrzydlony i wyjątkowo pojawiający się czasownik uskrzydlić), która występuje w zbiorze tekstów jednego pisarza. Nie
przypadkiem jest nim Stefan Żeromski, ponieważ potrafił zawrzeć w swoim piśmiennictwie niespotykane gdzie indziej w literaturze polskiej bogactwo słownictwa – różnorodnego
słowotwórczo, semantycznie i funkcjonalnie.
Skrzydła w dziejach kultury człowieka mają szczególne znaczenie – jako atrybut
świata żywych stworzeń (ptaków, owadów, a nawet niektórych ssaków, takich jak nietoperze), którego nie posiada, a bardzo chciałby go mieć, człowiek. Od zarania dziejów ludzie
obserwujący możliwości, jakie dają skrzydła, dążyli do ich naśladownictwa, ale zarazem
w swojej bezsilności przypisywali im różnorodne symboliczne treści. Poczynając od starożytności, przedstawiano ze skrzydłami istoty „ziemskie” niemogące latać, np. skrzydlatego
rumaka Pegaza czy mitycznych Hermesa-Merkurego i Perseusza z uskrzydlonymi stopami,
czy Dedala i Ikara podejmujących próby lotów do słońca ze skrzydłami przymocowanymi
do ramion. Wielowiekowe dążenie człowieka do naśladowania skrzydlatych stworzeń miało
u podstaw marzenie o uniesieniu się z ziemi i lataniu. Ujmując rzecz dowolnie, w syntetycznym skrócie, można przywołać na gruncie polskim taką sekwencję dziejowych faktów:
od pradawnego wyrazu *kridlo, wywodzącego się od czasownika o znaczeniu ‘latać’, do
metaforycznego określenia Polskie Skrzydła jako nazwy narodowego lotnictwa.
Obok konstruktywnego nurtu cywilizacyjnego, który pozwolił urzeczywistnić pierwotne marzenia człowieka o lataniu, równolegle rozwijała się sfera symboliki związanej ze
skrzydłami. Jak rozległy był jej zakres, ukazuje zbiór zgromadzony w Słowniku symboli1.
Na początku hasła skrzydła Władysław Kopaliński wymienia to, co one symbolizują: życie, śmierć, posłańca bogów, duszę i ciało, Ducha Świętego, uduchowienie; myśl, umysł,
ideę, abstrakcję, ewolucję duchową, inteligencję, wiedzę, rozmyślanie; światło, oświecenie,
wyobraźnię; powietrze, wyzwolenie (z przyciągania ziemskiego), wzlot, ulgę, uniesienie,
aspiracje, wzniosłość, egzaltację, zapał i wiele, wiele innych. Z kolei rozmaite konkretyzacje tych uogólnień znajdujemy od najdawniejszych czasów w kulturze ludzkości. Niektóre
z nich przetrwały w piśmiennictwie i świadomości poszczególnych społeczeństw, znalazły
również odzwierciedlenie w znakach językowych, jak np. skrzydła gołębicy (Psalm 54),
opiekuńcze skrzydła; brać kogoś pod swoje skrzydła („Pod cieniem skrzydeł Twoich chroń
mnie”, Psalm 16); na skrzydłach wiatru (łac. super pennas ventorum), czyli z największą
szybkością (Wulgata, Psalmy 17; 103); skrzydlate słowa – metafora pojawiająca się wielokrotnie u Homera w Iliadzie i Odysei; dziś ‘słowa, wyrażenia powszechnie cytowane’2.
Polszczyzna wiele odziedziczyła z tego dorobku kulturowego i wzbogaciła go w swojej
długiej historii. W efekcie mamy bardzo rozbudową sferę znaczeniową wyrazu skrzydło
i form pochodnych, udokumentowaną w leksykonach.

1
2

Władysław Kopaliński, Słownik symboli (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990).
Tamże.
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W piśmiennictwie Żeromskiego (z wyjątkiem listów i publicystyki) znalazłam
257 kontekstów, w których pojawił się wyraz skrzydło i pochodne – w różnych znaczeniach
i funkcjach tekstowych. Może nie jest to zbyt duża liczba jak na rozmiar tekstów tego pisarza ani nawet w stosunku do zgromadzonego przeze mnie zbioru słownictwa dotyczącego
świata zwierząt3, jednak mimo to z pewnością godna zauważenia. Konteksty występują we
wszystkich rodzajach utworów, choć z niejednakową częstotliwością. Najrzadziej w dramatach, przy tym w ogóle ich brak w Białej rękawiczce, Turoniu i Uciekła mi przepióreczka.
W opowiadaniach i utworach powieściowych znaleźć można nieliczne i tylko w niektórych
tytułach. Natomiast wyraźnie zauważalną liczbę takich kontekstów mają następujące teksty: Międzymorze (13), Wiatr od morza (14), Uroda życia (17), Dzieje grzechu (20), Duma
o hetmanie (21), Popioły (40) oraz Dzienniki (35). Z kolei rozkład semantyczno-funkcjonalny tego zbiorku przedstawia się następująco: w znaczeniach podstawowych (46), w różnych
metaforycznych związkach wyrazowych (150) i w porównaniach (61).
W analizie interesowała mnie relacja tego zbioru z tekstów Żeromskiego do zasobu
ogólnopolskiego, jaki utrwaliły wielkie leksykony. W porównaniach posłużyłam się Słownikiem języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego4, w którym wyraz skrzydło
dokumentuje 11 znaczeń i wiele frazeologicznych5 związków wyrazowych, oraz Słownikiem
frazeologicznym języka polskiego Stanisława Skorupki6, w którym przywołano 43 związki
z tym wyrazem. W dalszym przedstawieniu materiału przyjmuję kolejność i definicje znaczeń według SJPD.
W znaczeniu podstawowym wyraz skrzydło to 1. ‘narząd lotu u niektórych zwierząt
kręgowych i bezkręgowych, mający różną budowę i pochodzenie, występujący zawsze
w parzystej liczbie (jedna, dwie pary)’.
U Żeromskiego w opisach otaczającego świata prawie nie spotykamy prostych informacji. Jego przedstawienia są zazwyczaj rozbudowane, nierzadko stanowią obrazy czy
scenki, zawierają kształty, barwy, dźwięki i przede wszystkim ruch. Dotyczy to również
obrazowania skrzydeł. W obrębie tego podstawowego znaczenia wyrazu pisarz opisuje
przede wszystkim skrzydła różnych ptaków, takich jak: bekasy, cyranki, kondory, kraski,
kruki, kulony, słowiki, szczygły, wilgi, wrony, wróble, żołny, a najczęściej jaskółki, kaczki,
mewy, rybitwy, orły i sępy, ale również skrzydła owadów: motyli, ważek, much, a nawet
takich latających ssaków, jak nietoperze. Warto przy tym podkreślić, że pisarz doskonale
znał świat latających stworzeń, ponieważ obserwował go od dzieciństwa. Później często
bywał nad morzami (we Włoszech, we Francji, w Polsce), stąd tak wiele miejsca poświęcał
mewom i rybitwom.
3

Będzie to kolejny, zapewne 17., tom serii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego.
Słownik języka polskiego, red. Witold Doroszewski, t. I–XI (Warszawa: PWN, 1958–1969); dalej
skrót SJPD.
5 Związki frazeologiczne w rozumieniu SJPD, zob. t. I tego Słownika.
6 Stanisław Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I–II (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989).
4
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Ze względu na oczywisty przedmiot przedstawień istotne są kształty skrzydeł, a przede
wszystkim ich ruchy, które pisarz oddał bardzo dużą liczbą czasowników, wpisanych w rozmaite konteksty, np.:
dotykać skrzydłami, kołysać się na skrzydłach, lecieć, latać, łopotać, mieć skrzydła,
migać, ogarnąć, okryć, otaczać skrzydłami, otworzyć, podawać skrzydła, porwać na
skrzydła, potargać skrzydła, przefrunąć, przemierzyć na skrzydłach, przenosić na
skrzydłach, przypiąć, przyprawić skrzydła, rozłożyć, rozpościerać, rozwijać, trzepać,
unosić się na skrzydłach, ważyć się na skrzydłach, wyfrunąć, wyłamywać, wynosić
się na skrzydłach, wznieść się, wznosić się, zwichnąć, zwiesić skrzydła (zob. też dalej
dźwięki wydawane skrzydłami).
Jak za dni naszych mewy białoczelne nad jej [Prawisły] szerokim wodnym przestworem rytmem rwanym, w sposób niewysłowienie uroczy, miotają skrzydła długie i wydają krzyk swój bojowy (Międz 308)7
Widzę tuż nad swą głową rozpostarte jej [mewy] skrzydła, dziób rozwarty, słyszę krzyk
chrapliwy i dziki (Międz 297)
Nad ciemną wodą rozjuszoną migają skrzydła mew, padają niemal w fale i znowu szybują ku chmurom [Capri, burza nad morzem] (Zapis 163)
[rybitwa] Ja jestem […] ptak przelotny, którego skrzydła burza z prawa i z lewa podbija
(Międz 298)
Radował go rozmach skrzydeł chyżej, wiatroskrzydłej rybitwy, co się nad rozlewiska
Wisły z morza dalekiego wybrała (Wiatr 75)
[…] rytmicznie wyrzucając do lotu skrzydła kołyszą się kulony (Zap 75)
Proste, wysmukłe sosny kiwają […] gałęziami, po których tułają się z rozpostartymi
skrzydłami młode wrony, zabawnie udając dorosłe (Dzien II 293)
[pies Puk] goni lekkoskrzydłe jaskółki (Pom 140)
[…] uwagę wszystkich skupił na swych lotnych skrzydłach motyl, biały jak płatek śniegu. Kiedy niekiedy przytulał piersi do badyla i wtedy leniwie poruszał skrzydłami,
jakby się nimi wachlował (Prom 114)
[…] krasnopióre żołny, które w lot zabijają lekkoskrzydłe motyle i ociężałe żuki
(Wiatr 60)
Z ruchem skrzydeł łączą się wydawane przez nie dźwięki, które są słyszane i rozróżniane przez uważnego obserwatora, dodatkowo obdarzonego dobrym słuchem i muzyczną
7 Wszystkie cytaty pochodzą z: Stefan Żeromski, Pisma, red. Stanisław Pigoń (Warszawa: Czytelnik, 1947–1956); tenże, Dzienniki, t. I–III (Warszawa: Czytelnik, 1953–1956); tenże, Listy, oprac. Zdzisław
J. Adamczyk, w: tenże, Pisma zebrane, t. 34–39 (Warszawa: Czytelnik, 2001–2010).
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wrażliwością, a takimi cechami odznaczał się Żeromski8, dzięki czemu mógł przedstawić
tak różnorodną gamę dźwięków wydawanych skrzydłami stworzeń latających, np.:
Już nie świszczą ponad konarami skrzydła orłowe (Pop I 9)
Stado wron z łopotem skrzydeł i krakaniem […] drapało się na wysokie szczyty włoskiej topoli (Pop II 164)
Z wyżyny wiązu rosnącego w kącie ogrodu spada trzepocąc skrzydłami złotolita wiwilga i broczy krwią mokre trawy (Pop I 11)
Posypały się ciężkie krople rosy na okrągłe głowy koniczyn, na smółki wysmukłe i przyziemny barwinek, gdy z łoskotem skrzydeł w koronę sosny zapadła [wilga] (Wil 256)
[nad wodami i moczarami] najżywszą melodię życia wydzwania chyże skrzydło dzikiej
kaczki (Wis 13)
Nadleciały stadkiem cyranki, krążyły kilkakroć z wyciągniętymi szyjami, przerywając
ciszę melodyjnym, dzwoniącym świstem skrzydeł, zataczały w powietrzu elipsy coraz
mniejsze – wreszcie zapadły w trzciny, z łoskotem rozbijając wodę piersiami (Zmierzch
54/55)
Park był pusty i cichy zupełnie […] Tylko ptaki wołały się po drzewach. Niektóre z nich
pędziły za żerem w wysoką trawę i od czasu do czasu przerywały ciszę trzepotem skrzydeł, gdy uczepiwszy się grubych badylów bujały wraz z nimi na powietrzu (Syz 230)
[Rafał w Wygnance] Gdy nieraz leżał na suchych pagórkach, otaczających niskie łąki
nadrzeczne […] wysoko pod chmurami dawał się słyszeć chrzęst skrzydeł bujającego
bekasa (Pop I 149)
Ucichł dudniący lot bekasów (Zmierzch 55)
Czasami kędyś w lazurowej wyżynie rozdzwaniał się podchmurny klangor skrzydeł
stada dzikich kaczek-krzyżówek krążących ostrożnie nad wodami [nad Wisłą] (Char
150)
[Śnica obserwujący loty kaczek] Wy, piękne ptaki […] Jakże jest pięknie, gdy lecicie na
skrzydłach dzwoniących! (Char 151)
[Helena w górach] […] śpiewała pieśń złożoną z dziwnych słów. Nazwy uwielbiające
moc wichru, pochwały piękności jako wybuchów płynęły z jej piersi tak samo jak owe
śliczne a niespodziewane chmury z łona gór. W ustach zmieniały się na śpiew solowy,
dostrojony do melodii szumnych poświstów, do niezgłębionych akordów ryku puszcz
wylatującego z dolin ku niebu, a w którym słychać jakby śmiganie olbrzymich ptasich
skrzydeł po niezmierzonych obszarach (Pop II 80)

8 Zob. Barbara Bartnicka, Świat dźwięków, t. 4. serii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego (Kraków: Universitas, 2002).
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Muszki przelotne […] Przecinają skrzydłami wiatru jasność i chłód – wiatru, co wzdyma się, przelata i zacicha – dzwonią skrzydłami o słońca struny nawiązane (Dum 145)
Żeromski, doskonały kolorysta9, nie mógł nie wprowadzać do opisu skrzydeł również
barw, np.:
[Na przymorzu] Bieli się tylko w dalekim błękicie stado mew wiecujących. Złożone
są ich płowe, smużką białą ośnieżone skrzydła i białe głowy widnieją z dala na fali
(Międz 297)
[do mewy] Czegóż ode mnie chcesz, skrzydlata, Com ci krzyw, śnieżnopióra?
(Międz 297)
Jakże piękne […] jest wówczas bezdenne morze. Nad czarnymi zwałami migają białe
skrzydła mew, dzioby i szpony ich padają w grzebienie wodnych brył, pisk przeszywa
na wskroś burzę, a wąskie skrzydła wynoszą się naprzeciw piorunów (Róża 153)
Oczy […] trafiły na chyże rzuty płowych skrzydeł śnieżnogłowej i wielkodziobej rybitwy, co się nad falą wznosiła i zniżała czatując na żarłocznego szczupaka (Wiatr 81)
W pewnym miejscu zerwała się kraska. Jej błękitne skrzydła migające między drzewami zbudziły na nowo myśliwskie instynkta Marcinka. Ale kraska była jeszcze przezorniejsza niż kaczki i znikła w gęstwinie bez śladu (Syz 125)
Złotem, lazurem i barwą zorzy wschodzącej pisane skrzydła motyla to się łączą ze
sobą, jak gdyby w lęku o kruchość tajni nadobnego pisma, to się rozwierają bezczelnie
przed słońcem, ni to obłąkana młodości żądza niebezpieczeństw (Dum 145)
Błękitne ważki na przezroczystych skrzydłach snuły się nad tą ruchomą, wiecznie
żywą, nieustanną wodą (Pow 68)
[…] poznikały nawet szklarze i modre świtezianki, wiecznie trzepoczące siateczkowatymi skrzydłami dokoła badylów sitowia (Zmierzch 55)
Dajcie odpowiedź, o wielobarwne skrzydła motyle (Dum 146)
[…] kręciły się jakieś wysoko postawione muchy ze złocistymi skrzydłami (Prom 114)
[autor obserwuje wędrówkę bożej krówki po liściach jagody] Ale czyż krówka nie widzi tych wielkich much o żółtych, złoconych skrzydłach, co pozasiadały wkoło listków
(Dzien II 293)
2. ‘jeden z dwu płatów nośnych przytwierdzonych z boku do kadłuba samolotu lub szybowca’

9 Zob. Kwiryna Handke, Świat barw, t. 5. serii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego (Kraków:
Universitas, 2002); taż, Polszczyzna Stefana Żeromskiego (Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
2012); taż, „Żeromski jako kolorysta”, Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego 4 (2014), 11–29.
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Przysiadywał fałdów nad poszczególnymi badaniami techniki lotniczej […] Mozolnie przerabiał tablice doświadczeń i badań Langleya i Maxima z aerodynamiki […]
o wszelkiego rodzaju skrzydłach aerodynamicznych, o całej statyce i dynamice nowożytnego lotnictwa (Urod 176)
3. ‘część ruchoma, ramię, śmigło obracające się, wirujące, stosowane w urządzeniach mechanicznych’
[Piotr podczas lotu płatowcem własnej konstrukcji] Podniósł się w górę jako kania.
Dźwignął lotki prawego skrzydła i sprostował aeroplan (Urod 384)
[płatowiec Piotra podczas lotu] Pochylnie płatowca stały się jako skrzydła wrośnięte
w ramiona (Urod 382)
Nie przypadkiem właśnie w Urodzie życia znalazł się wątek budowy i lotu płatowca, skonstruowanego przez głównego bohatera. Żeromski interesował się aerodynamiką
i konstrukcjami samolotowymi. „W historii samolotu Rozłuckiego wykorzystana została
zapewne znajomość pisarza z inżynierem Witoldem Jarkowskim, profesorem aeronautyki
w politechnice petersburskiej”10. Nie jest wykluczone, że wpływ miały tu również osobiste wydarzenia z życia pisarza, który na początku XX wieku często przebywał na zachodzie Europy, a tam wtedy zaczęło się rozwijać lotnictwo, najpierw sportowe. W 1905 roku
powstała w Paryżu Międzynarodowa Federacja Lotnictwa, rejestrująca rekordy lotnicze
i zrzeszająca narodowe aerokluby. Powieść Uroda życia została wydana w 1912 roku, ale
zamysł jej napisania powstał kilka lat wcześniej, o czym Żeromski pisał do żony Oktawii
w listach z 26 lipca i 17 września 1909 roku (Listy, t. 37, s. 187 i 206).
4. ‘boczna, wyodrębniona część budynku, zwykle ustawiona pod kątem do korpusu głównego’
Żeromski opisywał typową architekturę dworkową i pałacową swoich czasów, tym
samym udokumentował jej istnienie. Jak wiadomo, z biegiem lat ten typ budownictwa zanikał, a wraz z nim i takie nazwy, np.:
Pałacyk składa się z dwu skrzydeł parterowych, pośrodku których wznosi się piętro
z dużym balkonem (Dzien II 323)
W pałacyku „starszy pan” zajmował jeden z pokojów prawego skrzydła (Char 239)

10 Zob. Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości, oprac. Stanisław Kasztelowicz i Stanisław
Eile (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1961), 297 – komentarz dotyczący, jak to określili redaktorzy,
„wypadków autentycznych” w Urodzie życia.
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Zakończenie obydwu skrzydeł starego „pałacu” zamykały drewniane wieżyce (Char
235)
Pałac od strony ogrodu miał kształt podkowy. Dwa jego boczne skrzydła stały naprzeciwko siebie […] Miejsce zawarte między skrzydłami i korpusem gmachu wypełniły
kwietniki i gazony z egzotycznymi krzewami […] Teresa z teściową mieszkały w lewym
skrzydle pałacu (Wiatr 244)
Dwa skrzydła piętrowego domu (Char 79)
Żołnierz-wartownik wskazał im […] drogę, która prowadziła między dwoma skrzydłami koszar wojskowych (Pop III 184)
5. ‘jedna z części składowych większego przedmiotu, sprzętu, urządzenia, zwykle znajdująca się z boku, często ruchoma’
W obrębie tego znaczenia wyrazu skrzydło w tekstach Żeromskiego daje się wyróżnić
kilka grup:
a) nakrycia głowy, które albo kojarzą się kształtem z ptasimi skrzydłami (SJPD zalicza
je do przestarzałych), albo są przybrane skrzydłami
Kapelusz, czarujące borsalino, z dawniej nadanego mu kształtu artystycznego zawadiactwa przeszedł samowolnie w stan rozpaczliwej obwisłości skrzydeł […] W kapeluszu ze skrzydłami obwisłymi (Pav 175)
[młody technik, pomocnik inżyniera] Głowę jego okrywał duży kapelusz z rondem
w postaci skrzydeł (Ludz 57)
Rondo kapelusza związanego pod brodą oskrzydlało jej twarz (Pop II 69)
[Żydzi w warszawskim Ogrodzie Saskim] Kobiety miały na sobie modne barwy. Cały
ich ogrom mienił się od pąsowych i jaskrawoniebieskich staników, od fioletowych
i czerwonych kapeluszów z ptasimi skrzydłami albo z kwiatami, które za każdym ruchem osoby kiwały się nad jej głową (Ludz 49)
[o zbójnikach, którzy w górach napadli Helenę i Rafała] Przypatrywał się […] wysokim
czapkom tych ludzi, do których jeden przyczepił sobie ogon lisa, drugi skrzydło wyrwane zabitemu orłowi, trzeci kły i paszczę niedźwiedzia […] (Pop II 86)
b) poły płaszcza
[wolno idący szwadron konny] Wtem jak pistoletowy strzał rozległ się głos komendy: – Za broń! Jak jedno machnęły prawe skrzydła płaszczów na ramię odrzuconych
(Pop III 101)
[Ewa wspomina swój szary płaszczyk z czasów młodości w Warszawie] Mówiono jej
o tym i pisano w tajnych liścikach, że poły tego płaszczyka – to skrzydła anioła…
(Dzieje I 197)
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c) części wiatraka
We mgle, kędyś daleko, wiatrak leniwie obracał swe skrzydła (Urod 288)
Fury naładowane grochem pędzą szybko, aby umknąć przed deszczem. Uciekam i ja,
pozostawiając za sobą machający na gwałt skrzydłami wiatrak (Dzien II 386)
Przyglądam się figurze pana S., gdy unosi się z fotela w całej swej ogromności i wyciąga prawicę jak skrzydło wiatraka (Dzien III 322)
d) promień latarni morskiej
[na plaży w Royan] Olbrzymie skrzydło latarni, opisujące półkole o siedemdziesięciu
kilometrach promienia, przeszukiwało otchłanie i samotnie morza (Zam 142)
Latarnie morskie poczęły miotać na nieskończoność wód skrzydła ogniste długie na
kilkadziesiąt kilometrów (Urod 370)
e) kształt żagli pływających żaglówek
Trójkątne skrzydła płóciennych żagli (Międz 300)
W przestworzu morza wędrowne, ostre skazy czerwonych żagli nad łodziami, co niby
uskrzydlone owady worały się i zaczepiły o równinę – a wnet odlecą (Urod 383)
f) części sieci rybackich
[rybak] wyjechał w wielkim bacie na morze, wyrzucił prawe skrzydło, macicę, lewe
skrzydło niewodu (Międz 358)
[rybacy] Każdy z braci wymiatał sieć swoją, złożoną z matni i dwu krótkich skrzydeł
opatrzonych deskami, które służą do rozpięcia niewodu. Do skrzydeł i desek przywiązane mieli długie liny (Międz 352)
g) cechy kobiety
Coś niepospolitego, nakazującego bezwzględne posłuszeństwo, władczego było w każdym uśmiechu, spojrzeniu, ruchu równych skrzydlatych brwi (Wszys 109/110)
[o Helenie] Gdy te oczy spod czarnych, skrzydlatych rzęs cisną spojrzenie, to jakby cię
raziły (Dzien II 448)
[o Helenie] Na moje szczęście grają mazura. Wraca jej wesołość, żywość, dowcip –
oczy ćmią się jak wtedy, gdy czaruje w salonie, staje się skrzydlatą jakąś: życie jej, jej
żywioł – zabawa – skrzydłem ją musnęła (Dzien II 36)
Miała włosy czarne jak skrzydła kruka (Cien 284)
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[opis spotkanej dziewczyny] […] szczególnie wspaniałe i szczególnie nieprzyjemne są
te brwi: co chwila drgają one porywczo, zuchwale, dumnie, jak wąskie skrzydła ponurego ptaka (Dzien II 437)
[doktor Obarecki wspomina „Siłaczkę”] Ona nie podniesie oczu, zmarszczy brwi, podobne do prostych a wąskich skrzydełek jakiegoś ptaka (Sił 99)
[…] tęskniły […] oczy do jej oczu, do dwu czarnych aniołów, osłonionych subtelnością
cieniów niby dwojgiem płochliwych skrzydeł (Urod 84)
h) warto też wymienić i taką dwoistość:
My, kajdaniarze, wiemy… Walka dla zniszczenia ucisku – to dopiero jedno skrzydło. Bo
drugie skrzydło – to praca (Urod 345)
6. ‘ugrupowanie wewnątrz jakiejś partii, stronnictwa, organizacji, różniących się poglądami od reszty członków; odłam’
[wśród uczniów w szkole w zaborze rosyjskim] […] którzy stanowili najbardziej prawe
skrzydło tej prawicy (Syz 220)
Militarna tematyka utworów Żeromskiego decydowała o wprowadzeniu do ich tekstu
określonego nazewnictwa, związanego z uzbrojeniem wojsk różnych okresów historycznych. Stąd częste skrzydła w znakach husarii, stąd też nazwy ugrupowań i szyków bojowych wojsk. Warto dodać, że Żeromski miał bardzo dużą wiedzę w dziedzinie wojskowości11.
8. hist. ‘element składowy zbroi husarskiej w postaci wielkiej blachy w kształcie skrzydeł
ptasich lub ramy z wprawionymi w nią piórami, najczęściej orłów lub sępów’
[…] jakoby ów podjazd szalony Odrzywolskiego Jana, co pocwałował orloszumiący
skrzydłami w paszczękę nieprzyjacielską (Dum 116)
[…] między sępie skrzydła, kity i czuby ich wodzów, między połyski jataganów […]
(Dum 124)
[…] a nieskazitelnym pióropuszem zaramiennych skrzydeł, co sławę żołnierzom szumiały, zamiata piach niskiego dna (Dum 128)
Hetmański na czele znak, drzewo z wprawionym w nie skrzydłem rozpostartym, orłowym (Dum 117)

11 Zob. Ryszard Handke, Walka, wojna, wojskowość, t. 6. serii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego
(Kraków: Universitas, 2002).
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[rycerze] Zaramienne skrzydła w kunsztownej oprawie zrosły się w las, w puszczę młodą, po której strzelistych piórach sława szeleszcze (Dum 117)
A skoro poszli skrzydlaci w pełny cwał, we wszystek chorągwiany pęd – nie strzymała
Moskwa razu (Dum 180)
11. wojsk. a) ‘boczna część ogólnego ugrupowania bojowego; w mustrze: prawe lub lewe
zakończenie szyku’
Skrzydło stojące na brzegu od strony Alp Berneńskich rzuciło się w bród i prawie po
szyję zanurzywszy się w wodzie wyszło na brzeg w sile kilku setek ludzi (O żoł 240)
W prawym szyku Herman Denhof jak strzała wbił się w skrzydła janczarskie (Dum 113)
Stanisław Koniecpolski, hetman polny, czyni w obozie rząd dzienny i dysponuje szyk
w polu. On ma pod sobą skrzydło prawe. Na czele wszystkiej siły skrzydła lewego trzyma dowództwa buzdygan Samuel książę Koreckie, Pogoń odwieczną na tarczy noszący
(Dum 113)
Sformowana przez Dunina piechota uderzyła z dwu skrzydeł, od jeziorzysk i lasów
(Wiatr 178)
[kampania Napoleońska, rok 1799] Baron Kray złamał już był lewe skrzydło armii
Scherera […] Batalion polski (pierwszy) pod szefem Dembowskim zasłaniał cofanie się
prawego skrzydła ku Vigaccio, a generał-adiutant Kosiński osłaniał lewe skrzydło na
drodze ku Nogara (Pop I 259/260)
Kompania miała rozkaz przebyć błota rzeczki Rawki poniżej trzech stawów w Michałowicach i od pierwszego skrzydła, z miejsca, gdzie stała ostatnia wedeta, wejść w lasy
(Pop III 120)
Ze zbioru znaczeń wyrazu skrzydło, jakie znalazły się w SJPD, w tekstach Żeromskiego brak trzech: 7. geol. ‘część boczna skalnego siodła lub łęku’; 9. sport. ‘boczna część
boiska’; 10. spoż. ‘mięso wołowe, część przy zrazowej’.
Natomiast jest u Żeromskiego poświadczenie znaczenia ptasich skrzydeł jako ochrony,
opieki, utrwalone zarówno w funkcji podstawowej, jak i metaforycznej, a nawiązujące do
utrwalonego od czasów biblijnych (brak w SJPD):
[…] gdy deszcz spada na urocze zarośla, słowiki zanoszą się od śpiewu. Może kąpiąc
się w tym dżdżu doznają rozkoszy, może on zaspokaja ich pragnienie, a może dokucza
samicom, które szczelnie skrzydłami otulają gniazda (Mog 84)
[…] gdy dosięgnął pewnej myśli podspodniej, bezsilnej jak pisklątko pod matki skrzydłami (Wiatr 75)
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[…] wszystkie trzy dziewice odruchowo zbliżyły się do starej damy, jakby się przed
zbójcą chroniły pod jej skrzydła (Ludz 15)

Metafory
W zbiorze związków wyrazowych o charakterze frazeologicznym i metaforycznym można
wyróżnić kilka grup, z podkreśleniem, że konteksty Żeromskiego nierzadko łączą w sobie
cechy wyrażeń i zwrotów.
a) Wśród wyrażeń niektóre kojarzą z kształtem skrzydeł wygląd różnych elementów
otaczającego świata, np.: wody, lasu, mgły, sadzy itp.
[Mantua, rok 1799] Wtem runął gromem strzał armatni. Okna zadrżały w swych zawiasach wszystkimi futrynami […] W luftach kominów załopotały strącone skrzydła
sadzy (Pop I 265/266)
Parowiec wydobył się zwolna z portu, wyszedł na pełne morze… Pomknął w kierunku
wyspy Capri, ciągnąc za sobą smugę białego dymu i dwa szerokie skrzydła na morskiej
równinie… (Dzieje II 23)
Statek nurzając się w toń wstrząsał jej uśpioną powierzchnię i ciągnął za sobą jakby
obwisłe skrzydła z fal rozpostartych (Na pok 201)
Dwa wielkie skrzydła tego przedwiecznego Wisły łożyska nieznane są, albowiem w morzu na zawsze zginęły (Międz 307)
[w górach] W górze, na zrębach podobnych do piór skrzydła pancernego rycerza,
chwiały się odwieczne kępy świerków i zwisał rudy mech (Pop II 84)
Z obu stron drogi zbliżały się coraz bardziej ku jadącym skrzydła rozległe szerokiego
lasu (Pop II 133)
[Helena i Rafał w drodze w góry] Wtem droga zawisła nad urwiskiem i skręciła się
w miejscu. Las uciekł sprzed oczu i, jakoby ciemne skrzydło, chyżo poleciał w bok, na
dół (Pop II 72)
Błonia obrosłe wikliną, daleka przestrzeń tamtego, prawego brzegu z jego miasteczkami, smugami wsi i skrzydłami lasów ukazywały się niekiedy jak odbicia chmur
(Pop I 67/68)
[staw w Wygnance o świcie] […] woda samotna została w dole, a mgły porzucały jej
łono. Zwijały swe cudne, powłóczyste szaty, rozszerzały przezroczyste skrzydła i mdlejąc, wijąc się z żalu, ginęły w błękicie (Pop I 144)
Wysoko stały białe obłoki jakby zaspy śniegów spiętrzonych, pomalowane ślicznymi
cieniami. W głębi ich skrzydeł rozlegał się istny chór skowronków (Ludz 109)

| 17

Skrzydła – wyraz i nośnik symboli...

Onego wieczora świecił księżyc. Chmury skrzydlate leciały z zachodu na wschód przed
nieruchomą światłością tarczy (Dzieje I 214)
[Ewa na ulicy] Dała się ciągnąć tłumowi, jakiemuś skrzydłu wielkiego włoku ludzkiego
(Dzieje I 110)
b) Niekiedy skrzydło staje się synonimem ptaka
[wyobrażenia Judyma na dole w kopalni, gdy myśli o tym, jak ona powstawała] Te
wielkie potwory, splecione między sobą łańcuchami lian, krzewiły się na pulchnym
torfowisku […] Słodkie upalne lata wyciągały z ziemi pod chmury te pnie i gałęzie,
dostępne tylko dla wzroku i skrzydeł; wilgotne, deszczowe zimy zasilały glebę na wieku
(Ludz 324)
c) Raz po raz spotyka się przywołania skrzydeł anielskich oraz ich przeciwieństwa –
skrzydeł szatana, których synonimem są: czerń, ciemność i upadek
[Ewa w Nicei, obserwująca błyski latarni morskiej] Bo tam był anioł groźny nad niezgruntowanymi wodami… Skrzydła jego od zachodu na wschód… (Dzieje I 276)
Pchnięte skrzydłem anielskim pociągnęły głuche wody na wschód – na zachód (Wis 9)
[Bodzanta do Ewy] […] mam taką polską manię, żeby wyzwalać anioła. Lubię patrzeć,
gdy mu rosną skrzydła […] Może skrzydła którego z nich, gdy popłynie ku niebu, zaniosą daleko grzeszną moją modlitwę za Martę! (Dzieje II 169)
Nagle przelatuje jedna myśl jak błyskawica: sprzedać pierścionek otrzymany od Heli.
Zdaje się, że ta myśl nie wylęgła się w mózgu, ale jest nad tobą w powietrzu, wisi jak
szatan, otacza się czarnymi skrzydłami marzeń o zaspokojeniu głodu – a jednocześnie
wbija w serce pazur (Dzien III 84)
[Jan z Kolna] Huczały mu nad czołem czarne skrzydła zmowy (Wiatr 192)
[rozmyślania Ewy w kościele] Zapytana w owej chwili, odpowiedziałaby bez wahania,
że to szatan szkarłatnymi skrzydłami okrył jej duszę (Dzieje I 78)
[stan Ewy, która wie, że jest w ciąży] Smagały ją zjadliwe a milczące spojrzenia. Trzepały się nad nią czarne skrzydła słów plugawej zniewagi (Dzieje I 192)
Tam oto marzenia bezwiedne bratają się z pożądaniem, tam niezgłębiona miłość przytula się do prośby – i stoi zawieszona w przestrzeni pod czarnymi skrzydłami świadomej, a przecież bolesnej zdrady (Dzien III 65)
Myśl się wzniosła nad niziną opuszczoną jak gdyby anioł wszystko widzący. Lecz nagle
wicher nieubłagany uderzył w jej skrzydła, wyłamał je ku dołowi, zwichnął i potargał
(Wszys 114)
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Zdawało mi się, że ciemność nie tylko mnie otacza, ale idzie przeze mnie na wskroś, jak
idzie przez wodę. Miękkimi, niewidzialnymi piórami swych skrzydeł dotykała każdej
myśli i gasiła iskierki pociechy (Mog 103)
d) Bardzo liczne są skojarzenia z wiatrem, także z zamiecią, co potwierdza trwałość
odwiecznego określenia na skrzydłach wiatru (zob. wyżej). U Żeromskiego nie są to
jednak tylko proste cytaty, choć są i takie, ale obok nich więcej kontekstów stanowi
rozmaite przetworzenia pierwotnego zwrotu przez użycie innych czasowników niż
lecieć, wyrażające nie tylko latanie, ale i inne ewolucje ptasich skrzydeł, np.:
Aż o wyśnionym północku, gdy zamieć bije skrzydłami o czuby zamczyska (Pow 88)
Potem i wiatr zwinął skrzydła, i zawisł w przestrzeni pachnącej żywicą, wikliną i zbożami (Pok 79)
Polotny wiatr wywiewa z niego i zabiera na błogosławione swe skrzydła nieprzezwyciężoną noc udręczenia (Wis 8)
[park w Grudnie] Drzewa nad tym ciennikiem i w głębi parku, z dala stojące głuchym,
dumnym, uprzywilejowanym zastępem, zdawały się nie rosnąć, nie wznosić, nie dźwigać z tej ziemi, lecz na skrzydłach lecieć ku niebu (Pop I 174)
Bardzo dawne i niewymownie miłe mary zlatywały ku niemu na skrzydłach powiewów
wiosennych (Syz 41)
Kiedy niekiedy ciepły wiatr niósł tu na skrzydłach swoich odgłos szelestny młodego
zboża (Ludz 196)
Wiatr-herold świtu lata nad światem głosząc kwiatom, ziołom, drzewom i ptakom:
słońce! Są chwile, że i wiatr zwija skrzydła i wisi niemy w przestrzeni […] Cisza jest
wtedy nieopisana (Dzien II 279)
Ogromna, niebieska, o miedzianym odbłysku chmura zbliża się na skrzydłach wiatru
(Dzien III 113)
[…] wyższe obłoki wirowały i niosły się w przestwór na skrzydłach wiatru (Urod 384)
Chata […] Nawał wichrów siekł ją i prał, podważał liche jej przyciesi […] pędził dokoła kwicząc przeciągle, tłukł w nią stumilowymi skrzydłami i wszczepiał między belki
żelazne swe pazury (Pop I 116)
[Cezary w sianie na polu, po bijatyce w Leńcu] Przelotny wiatr stał się dlań dobry
i czuły […] Na skrzydła swoje brał jego czucie zranione i niósł je dokądś (Przed 246)
Zza drzew ogrodu zaczęła się wychylać straszna ogromem, ziejąca zimnem, lecąca na
skrzydłach wichru – hiena-chmura (Dzien II 352)
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e) Najliczniejsze są konteksty zawierające wyrażenia i zwroty przedstawiające rozmaite stany, myśli, odczucia, emocje, takie jak: dowcip, fantazja, geniusz, marzenie,
szczęście, pewność siebie, postanowienie, złudzenie, nieszczęście, pośmiewisko,
rozpacz, zniewaga itp., a nawet czas, a także myśl, muzyka, poezja, pieśń, praca;
skrzydlata jest też miłość, skrzydlate są słowa, wyrazy itp. Wszystkie one „dostają
skrzydeł”. Warto przy tym zauważyć, że prawie połowa takich kontekstów pochodzi
z Dzienników, które młody Żeromski traktował jako rozmowę z samym sobą i powierzał im swoje osobiste myśli, opinie, spostrzeżenia, wrażenia oraz emocje, np.:
[pani Sabina Topolewska w Posusze] […] gdy się patrzyło z boku na tę osobę już czterdziestoletnią, jak z wdziękiem podlotka, na skrzydłach dowcipu i wesela przefruwała
z kwiatka na kwiatek (Naw 153)
[o lekturach, zwłaszcza o książkach Brandesa] Książki te wyrobiły we mnie niejaki
artyzm, przyprawiły skrzydła fantazji (Dzien I 297)
W cieniu ich szaty książęcej geniusz ludu włoskiego rozwijał skrzydła (Suł 74)
[Jasiołd o swoim zakochaniu] […] kołysał się na skrzydłach szczęścia (Char 249)
[Jaz, bal w dniu św. Szczepana] Właśnie kapela zagrała polskiego i wyniosłe, wspaniałe dźwięki porwały na skrzydła swoje nowe postanowienie Rafała (Pop II 228)
[autor po posiłku, który przyszedł po długim głodowaniu] Czuję chęć do pracy i unoszę się na skrzydłach bezwiednej, odruchowej, pozbawionej podstawy pewności siebie
(Dzien III 87)
[Rafał ranny po walce z wilkiem] Głowa stała się głazem lecącym w przepaść jakby w ciasną, ognistą studnię. Płochliwe skrzydło złudzenia kurczyło się co minuta
(Pop I 117)
[Ewa, gdy domyśla się, że jest w ciąży] Widziała wtedy wzrokiem użyczonym, podczas
gdy włosy jeżyły się na głowie, a w uszach syczał świst i łopot tajemniczych skrzydeł
nieszczęścia, wszechmoc namiętności (Dzieje I 190)
Domysł nie otamowany rachunkiem, zakazany samemu sobie bez zamknięcia go w ścisłe koło dowodów, leciał na skrzydłach rozpaczy (Wiatr 203)
Muzyka to najlepsza towarzyszka i opiekunka nasza. Bez niej myśl nie miałaby skrzydeł (Dzien I 291)
[Nienaski] Na skrzydłach tej muzyki przemierzał jak gdyby po wtóre, jak gdyby przy
blasku słońca wszystko, co w duszy zdarzyło się w nocy, w ciemności, w niewiedzy
(Naw 202)
Byłem na koncercie hiszpańskim […] Grano, grano… serenadę Szuberta. Tej pieśni,
nieśmiertelnie pięknej, dość do wypędzenia szatanów […] przenosi duszę na skrzydłach muzyki w kraj, gdzie szatanom wchodzić nie wolno (Dzien I 270)
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Dziś staliśmy z Tomkiem pod jego oknami i słuchali czardasza […] Doprawdy leciałem
na skrzydłach tej pięknej węgierskiej pieśni. Czardasz jest ulubionym tańcem moim
(Dzien I 267)
[…] jeden duch unoszący mię niekiedy w błogosławione szczęścia krainy na skrzydłach
poezji (Dzien I 49)
[…] genialny pomysł – to wyrywanie się człowieka z piasków i iłów ziemi ku słońcu na
skrzydłach pieśni (Suł 177)
Przyprawcie pracy organicznej skrzydła, którymi niech leci do niepodległości (Dzien
II 410)
[ranny Cedro] Dech zapiera. Serce się zrywa i łomoce skrzydłami w gałęzie niby złapany siecią dziki orzeł-zyz (Pop III 106)
Czas leciał na skrzydłach, a dzień zwłoki o wszystkim stanowił (Pop II 267)
U boku broni żadnej. Na głowie szyszak pogardy. Zza ramion skrzydła pośmiewiska
szeleszczą (Pow 93)
[katedra w Mediolanie] Jestem tu trzeci raz w życiu. Zawsze inne uczucie. Muzyka,
chór za ołtarzem. Bóg katolicyzmu zwiesił swe skrzydła olbrzymie (Zapis 152)
Jam poeta, a mnie skrzydeł przypiąć nie dają sobie, a mnie każą gnić w błocie. Precz
z ludźmi, mam moją wolę, jam pan sobie! Dosyć już długo giąłem kark. Chcę polecieć
i latać, latać, póki skrzydeł wystarczy. Choćby potem jak Ikar upaść (Dzien I 238)
Tacyż to są kapłani sztuki! […] Stał wysoko, chciał wzlecieć jeszcze wyżej… Lecz lot
bez skrzydeł sprowadza zawsze upadek, a lot z cudzymi skrzydłami musi rzucić w błoto
poniżenia wcześniej czy później (Dzien I 233)
[…] tyle razy na dzień lecę do Ciebie na dziwnie szybkich i dziwnie szerokich skrzydłach, że nie powinnaś o mnie wątpić (List do Oktawii Rodkiewiczowej z 12 II 1892 r.,
Listy I, s. 133)
[…] ty, Chryste biednego życia […] – ty nas wynosisz na skrzydłach i zakrywając nimi
zgniliznę padołu, wskazujesz błękit niebios (Dzien III 69)
[Bukowicz o sobie do Zofii] Więc o tym ptaku… o cudnym ptaku. Musimy o nim prędko
mówić, gdyż zaraz rozwijam skrzydła i lecę do panny Anny (Grzech 47)
[Jasiołd po rozmowie z Granowskim, który go namawiał, żeby się zaopiekował Śnicową] Można by bronić ją i wspierać. Zdawało się młokosowi, że mu u ramion skrzydła
urosły (Char 220)
Przecie ten, kto chce latać na skrzydłach, musi się wywyższyć ponad tych, co chcą
tylko pełzać, i to na kolanach (Urod 213)
Czuł w sobie lekkość i zdolność do lotu jak ptaki. Rozłożyć tylko skrzydła i uciec z ziemi
(Pav 203)
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W wyobraźni dziecięcej ukazał się oficer […] biegnący […] z obnażoną szablą […]
Zdało się dziecku, że mu nad głową skrzydła szumią… (Wszys 131)
[…] miłość skrzydlata, która znów przyleci nieproszona (Dzien I 386)
[…] jak w duszy sępie twoje spojrzenie i twe skrzydlate, dziejowe słowo pod sercem
chował (Dum 178)
[profesor na stancji, gdy Rafał i Krzysztof, nadzy i ubrudzeni po przygodzie na Wiśle,
wrócili do domu] Wreszcie słowo skrzydlate wyfrunęło z jego łacińskiej gardzieli: –
Olbromski!... to ty, ptaszku! Twoja to jest nowa sprawka… (Pop I 77)
[Judym o Joasi] Judym przez chwilę daremnie czekał, że usta powiedzą wyraz skrzydlaty, który chował się w tym prześlicznym uśmiechu (Ludz 278)

Porównania
O porównaniach występujących w tekstach Żeromskiego a odnoszących się do relacji człowiek–świat zwierząt pisałam w artykule zamieszczonym w 15. tomie „Studiów Językoznawczych”12. Tam znalazło się m.in. osiem kontekstów zawierających wyraz skrzydło. Tutaj omawiam, w innym ujęciu, pełny i nie tak jednorodny zbiór porównań ze składnikiem
skrzydło (a w ilustracji materiałowej dotyczącej człowieka powtarzam tylko niektóre konteksty spośród wymienionych poprzednio).
U Żeromskiego porównania rzadko bywają proste, zazwyczaj stanowią rozbudowane
konstrukcje (nazywam je kontekstami fabularnymi), a semantyczne związki stron porównania oparte są na różnych zasadach doboru cech.
W tym zbiorze mamy kilka podmiotów, które porównywane są ze skrzydłami: głównie
ptaków (w tym również konkretnych ptaków: bekasa, jaskółki, jastrzębia, kwiczoła), wyjątkowo też ze skrzydłami nietoperza, ale również ze skrzydłami anioła, szatana i wiatru.
Wśród podmiotów mamy: ludzi, zwierzęta, obiekty przyrody oraz podmioty niematerialne
(abstracta): czas, dusza, nadzieja, pieśń, ślad przeszłości, pamięć, tęsknota, troska.
a) Ludzie są porównywani do ptaków, a skrzydła są dla nich siłą wyzwalającą albo
przeciwnie – niszczącą
Czuł w sobie lekkość i zdolność do lotu jak ptaki. Rozłożyć tylko skrzydła i uciec z ziemi
(Pav 203)
Byłem bowiem największym (bo jedynym) na całe Świętokrzyskie Góry poetą udającym myśliwca i rybaka. Miałem w sobie lekkość lisa, nogi jelenia i jak gdyby skrzydła
bekasa u ramion. Pisałem swe marne wiersze w lasach i na wertepach (Pusz 267)
12 Kwiryna Handke, „Relacje: człowiek – świat zwierząt w porównaniach występujących w tekstach
Stefana Żeromskiego”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny
15 (2016): 5–18.
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[17-letni Antoś, śpiewający w podskokach] Te rozmaite śpiewanki zdawały się nosić go
po świecie jak skrzydła noszą ptaka (Złe spoj 161)
Wszystko powietrze było tak przeczyste, tak ciche, tak jakoś lotne, że zdawało się, jakoby człowiek był ptakiem… Rozłożyć skrzydła w lodowatej przestrzeni i uchodzić w górę
z tej ziemi! (Naw 284)
Począł chodzić po miękkim dywanie […] – począł przesuwać się wzdłuż mebli, jak
gdyby fruwał na niewidzialnych skrzydłach (Pav 207)
[Smętek] Ruch jego każdy był celowo nieomylny, jako rzut skrzydła jastrzębia, rylcem
doskonałości we wklęsłych cyrklowany niebiosach (Wiatr 61)
[osłabiona matka Cezarego] Lecz siły tej kobiety malały. […] W oczach latał jakby rój
skrzydeł czarnych nietoperzów (Przed 36)
[Anzelm] Uczułem jak gdyby skrzydła drapieżnego kondora wrośnięte w moje ramiona
(Róża 19)
[Piotr] Serce ściskało się w nim i dusza zamierała […] gdy się tłukł jak ptak z wykręconymi skrzydłami, nagle złapany z wolnego powietrza miłości i z przestworów szczęścia
w ciemność zdradzieckiego potrzasku (Urod 110)
[chory] […] idzie przez mus, przez wysiłek, jak ślimak, choć się zrywa w nim coś jak
kwiczoł zaczepiony nogą w sidle, choć trzepocą w nim niby skrzydła ptasie. I nie może
podlecieć wyżej jak na długość sidła i ciągle spada, a spada… (Cokol 44)
[Jasiołd we śnie myślący o Celinie Śnicowej] Senne cierpienie wzniosło się jako burza
[…] Nogi same biegną po schodach kamiennych śpiącego domu, serce jest jako ptak
skrzydlaty, któremu huragan kości skrzydeł połamał (Char 199)
b) Zwierzęta poruszają się jak ptaki lub wiatr
[klacz Baśka w ucieczce przed wilkami] Gdy do jej uszu doleciał osłuch wilczego cmokania, gnała znowu ze zdwojoną siłą, śmigała jak ptak, skrzydła orle mający u każdej
pęciny, brzuchem rozgarniała śnieg na ziemi (Pop I 110)
[Rafał i Michcik uciekają z Tarnin przed Austriakami] Lecą jak ów ranny wicher na
skrzydłach wiatronogich koni, ścigani dalekim krzykiem austriackim… (Pop III 244)
c) Anioł skrzydlaty symbolizuje dobro, opiekę, pomoc, wybawienie
[Salomea i matka przy rannym Odrowążu] Gdy chory zakaszlał albo jęknął, biegły jak
dwa skrzydła tego samego anioła osłaniać go, chłodzić czoło, pocieszać (Wier 135)
[Piotr w Krakowie słucha hejnału] Błogosławiona pieśń nie ustawała. Jakoby skrzydła
silnego anioła podłożyła się pod czujną a strudzoną duszę (Urod 314)
[…] skostniałym zamroczeniom rozpaczy, gdy dobrotliwa władza pamięci jak anioł
zasłania skrzydłami rzeczywistość (W sid 135)
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Na zachodzie mgiełka niebieskawa płynęła przez niebo zorzane, jak zadumany anioł,
co opuściwszy skrzydła znużone od lotu pracowitego, kieruje się ku krańcom świata
(Dzieje I 170)
[Capri, morze] Brylantowe iskry sypią się po powierzchni. Chwilami rozpościera się
coś, jakby srebrzyste skrzydła olbrzymiego anioła, który przez morze idzie (Zapis 162)
Stała się lekka, jakby ją wielkie skrzydła anioła niosły nad ziemią (Sen o chl 77)
W przestworze zalanym światłem miesięcznym stały tu i owdzie na niebie rozwiane
blade chmurki niby skrzydła i szaty cherubinów (Prom 119)
[Rafał w górach po śmierci Heleny] Rzucił w kamienny świat krzyk z całej piersi.
Na wschód, na zachód, na północ i na południe… Głos nieszczęśliwy leciał w ciemne
doły, w błękitne przepaście, jak anioł z wątłymi skrzydły, rozbijał się na krawędziach,
roztrzaskiwał o strome gzymsy i skonał w łożyskach otchłani (Pop II 95)
d) Szatan symbolizuje zło, kojarzy się z ciemnością
Ciemność parna i duszna latała nad ziemią niby skrzydła szatańskie (Arym 22)
e) Obiekty otaczającej przyrody (wiatr, łachmany śniegu w górach, dymy, gradowe
obłoki)
Lekkie obłoczki suną nad głową, zrywa się co chwila wiatr i, niby skrzydła ptaka-olbrzyma, bije w gałęzie wiklin (Dzien III 392)
[Rafał i Helena w górach] […] stały poszczerbione turnie. W mroku ich złomów wisiały czarne łachmany śniegu o barwie trupiej kości, którą wicher, słońce i deszcz
w próchno obracają. Czaiły się tam jak olbrzymie, białawe nietoperze z rozciągniętymi
skrzydłami (Pop II 78)
[podpalane przez Prusaków gdańskie przedmieścia] Dymy rozpościerały się lub składały niby skrzydła olbrzymie, już to zapraszając obłudnie, pociągając zdradziecko, już
zamykając widok na zawsze w ciemnicy śmierci wiecznej (Wiatr 218)
[…] jako skrzydła obłoków gradowych, poczną się rozciągać, rozwłóczyć, wytężać nieprzyjaciela zagony (Dum 214)
f) Podmioty niematerialne (abstracta)
[autor odwiedza Kielce po latach] Dusza ucieka w minione lata i waży się jak ptak na
skrzydłach wspomnień (Dzien III 48)
Są to figle tęsknoty, jaka trzepie się w sercu na podobieństwo ptaka ze związanymi
skrzydłami (List do Oktawii Rodkiewiczowej z 6 VI 1892 r., Listy 34, s. 334)
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[…] po podniesieniu zaczynali całym kościołem śpiewać swoją pieśń – „Święty Boże,
Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny” […] Nieuczony, potężny, jednolity głos tłumu
podrywał się z ziemi jak ptak, rozpościerał skrzydła i szybował ku niebu (Urod 287)
[gruzy Tyńca] […] patrzą w otchłań zamarłych czasów, niedocieczoną dla nikogo
na ziemi, w zdarzenia z których powstał taki jedynie ślad jak ślad jastrzębia, który
w powietrzu przepłynął, śniady na ziemię rzucił cień rozpostartych skrzydeł i odleciał
(Wis 19)
A ponad tymi słowy, jak czarne motyle, a może jak błękitne, przejrzystoskrzydłe łątewki, snuły się troski i nadzieje (Dzieje I 132)
[marzenie Rafała o Elżbiecie] Była także zachwycającą nadzieją, która wiedzie jakoby
na skrzydłach motylich poprzez czas i przestrzeń (Pop II 221)
Niepostrzeżenie niby na skrzydłach jaskółki przeleciał czas południowy (Wszys 135)
[Rafał w Tarninach na pokucie] Były dni, że czas leciał jak jaskółka na skrzydłach
(Pop I 90)
Ostatnie dni zeszły szybko, przeleciały jak na ptasich skrzydłach (Urod 122)

Kilka słów na zakończenie
Pisarz poprzez teksty przekazuje niektóre cechy swojej osobowości, zostawia w nich ślady
swoich życiowych przeżyć i nabytych doświadczeń. Dlatego podczas badania tworzywa
językowego tekstów pisarza, zwłaszcza przy analizowaniu zawartego w nich słownictwa,
warto raz po raz zadawać sobie pytanie: dlaczego? A w interpretacjach poszukiwać na nie
odpowiedzi – również w biografii autora.
W powyższym przedstawieniu tematu starałam się na przykładzie wybranego fragmentu słownictwa z tekstów Żeromskiego dojrzeć i uwypuklić niektóre istotne wydarzenia
z życia pisarza.
Co do samego przedmiotu analizy materiałowej, widać, że wyraz skrzydło/skrzydła
był dla Żeromskiego bardzo przydatny w opisach świata rzeczywistego i przedstawionego. Z jednej strony dzięki doskonałej obserwacji znał świat latających stworzeń i umiał go
przedstawiać, znał również doskonale język polski, którym ten świat opisywał i wyrażał.
Z drugiej strony tkwił głęboko w śródziemnomorskiej tradycji kulturowej i odczuwał odwieczną jej symbolikę, która pozwoliła mu budować tak wiele kontekstów o charakterze
metaforycznym.
W konkretnej tekstowej realizacji Żeromski wydobywał i uwypuklał niezwykłość
skrzydeł nie tylko jako doskonałego narzędzia latania, poruszania się ponad ziemią, dokonywania najrozmaitszych ewolucji, a przede wszystkim pozbywania się więzów i odczuwania wolności. Akcentował ich niezwykłość dzięki treści, jakie niosą w sobie, ponieważ są
wieloznaczne leksykalnie i symboliczne pojęciowo.
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Skróty tytułów utworów, z których pochodzą cytaty
Arym – Aryman mści się
Char – Charitas
Cien – Cienie
Cokol – Cokolwiek się zdarzy, niech uderza we mnie
Dum – Duma o hetmanie
Dzieje – Dzieje grzechu
Dzien – Dzienniki
Grzech – Grzech
Listy – Listy
Ludz – Ludzie bezdomni
Międz – Międzymorze
Mog – Mogiła
Na pok – Na pokładzie
Naw – Nawracanie Judasza
Nied – Niedobitek
Nok – Nokturn
O żoł – O żołnierzu tułaczu
Pav – Pavoncello
Poc – Pocałunek
Pog – Poganin
Pok – Pokusa
Pom – Pomyłki
Ponad – Ponad śnieg bielszym się stanę
Pop – Popioły
Pow – Powieść o Udałym Walgierzu
Prom – Promień
Przed – Przedwiośnie
Pusz – Puszcza jodłowa
Róża – Róża
Sen o chl – Sen o chlebie
Sił – Siłaczka
Suł – Sułkowski
Syz – Syzyfowe prace
Uciek – Uciekła mi przepióreczka
Urod – Uroda życia
Wiatr – Wiatr od morza
Wier – Wierna rzeka
Wil – Wilga
Wis – Wisła
W sid – W sidłach niedoli
Wszys – Wszystko i nic
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Zam – Zamieć
Zap – Zapomnienie
Zapis – Zapiski z podróży
Złe spoj – Złe spojrzenie
Zmierzch – Zmierzch
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Skrzydła – wyraz i nośnik symboli w tekstach Stefana Żeromskiego
Streszczenie
Tworzywo językowe zawarte w tekstach literatury pięknej może być, i bywa, rozmaicie postrzegane przez badaczy. Językoznawcy najczęściej zwracają uwagę na elementy słownikowe, specyficzne nazewnictwo czy określone formy gramatyczne lub słowotwórcze, a także na tekstową
funkcjonalność poszczególnych leksemów czy form lub ich grup albo zbiorów tematycznych.
Niektórzy śledzą również tropy stylistyczne, zwłaszcza metafory i porównania. Rzadziej spotykamy analizy wykraczające swoim zasięgiem poza tekst literacki jako płaszczyznę penetracji
badawczej, czyli poza relację: tekst–badacz. Tymczasem ujęcie szersze, w którym uwzględni
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się trójstronną relację: pisarz–tekst–badacz, pozwala dostrzec więcej aspektów niemal każdego
badanego zagadnienia czy tematu. Przy tym pisarza należy tu postrzegać nie tylko jako autora, kreatora tekstu, nadawcę komunikatu, twórcę oryginalnego warsztatu pisarskiego, ale również jako jednostkę ludzką, egzystującą w określonym czasie i miejscu/miejscach, osobowość
o określonej tożsamości, obdarzoną swoistymi cechami, mającą określone upodobania, poglądy
i preferencje.
Z tak nakreślonej perspektywy autorka przedstawia tutaj wybraną jednostkę językową – wyraz skrzydło (częściej używany, ze względu na parzystość tego narządu, w formie liczby mnogiej skrzydła) oraz formy przymiotnika skrzydlaty, które występują w zbiorze tekstów jednego
pisarza. Nie przypadkiem jest nim Stefan Żeromski, ponieważ on potrafił zawrzeć w swoim
piśmiennictwie niespotykane gdzie indziej w literaturze polskiej bogactwo słownictwa – różnorodnego słowotwórczo, semantycznie i funkcjonalnie.
W badanym zbiorze znalazło się 257 kontekstów, w których pojawił się wyraz skrzydło i pochodne – w różnych znaczeniach podstawowych i wtórnych oraz w metaforycznych funkcjach
tekstowych.

The wings – a means of expression and a vehicle of symbols in the writings
of Stefan Żeromski
Summary
The linguistic material of the belles-lettres texts can be, and quite often is, variously perceived
by the researchers. The linguists most frequently pay attention to the lexical elements, specific
nomenclature, particular grammatical forms or the word-formation, as well as to the textual
functionality of the lexemes, forms or their groups, or thematic sets. Some linguists also trace
the rhetorical devices, particularly the metaphors and comparisons. Less frequently the analyses
go beyond the literary text as a basis of the research exploration, i. e. beyond the relationship text
– researcher. However, the broader approach, which takes into account the trilateral relationship
writer – text – researcher, allows to grasp more aspects of nearly every problem or subject under
examination. Additionally, the writer should be perceived here not only as an author or creator
of the text, the message sender, the creator of his genuine writing craft, but also as a human individual, existing in a particular time and place/places, a personality, endowed with a concrete
identity, specific traits, likings, opinions, and preferences.
From such perspective the author presents here the selected linguistic unit – the word wing (more
frequently, because of the nature of this paired organ, used in plural – wings) and the adjectival
forms winged, as they occur in the set of texts of one writer. Quite not incidentally this writer
is Stefan Żeromski, as he was capable of encompassing in his writings the lexical wealth, unparalleled elsewhere in the Polish literature – diverse as it in the word-formation, semantic, and
functional aspects.
The examined set include 257 contexts in which the word wing and its derivatives have occurred
– with their various basic and secondary meanings, as well as the metaphoric textual functions.

#1#

#0#

SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEK T Y BADAŃ POLSZCZ YZNY

www.wnus.edu.pl/sj | DOI: 10.18276/sj.2017.16-02 | 29–51

Danuta Bieńkowska
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Humanistyczny
Łódź
d.bienkowska.ul@gmail.com

Elżbieta Umińska-Tytoń
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
Łódź
e.tytoniowa@wp.pl

Leksykalno-stylistyczne zjawiska
we współczesnych tekstach urzędowych Kościoła
(na przykładzie statutów synodów diecezjalnych)
Słowa kluczowe
język religijny, urzędowy tekst religijny, synody diecezjalne
Keywords
religious language, official religious text, diocesan synod

Teksty religijne należą do najstarszych zachowanych zabytków piśmiennictwa polskiego
i z tego względu od dawna były wykorzystywane w badaniach historycznojęzykowych.
Jednakże w procedurze badawczej długo nie uwzględniano religijnego charakteru tekstu
jako istotnego aspektu rzutującego na jakość języka i scalającego dany tekst z innymi przynależnymi do sfery sacrum. Zainteresowanie językiem religijnym jako odrębną jakością
na tle polszczyzny ogólnej pojawiło się w Polsce w następstwie badań literatury religijnej.
Pojęcie języka religijnego istnieje także w wielu innych naukach, które rozważają zagadnienia religii i jej języka, jak filozofia, etnologia, religioznawstwo, semiotyka itd. Nauki te
w rozmaity sposób uzasadniają odrębność języka religijnego. Na gruncie językoznawstwa
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pojęcie to przyjęło się w wersji zaproponowanej przez Irenę Bajerową. Wyodrębniła ona
język religijny nie na zasadzie formy, ale funkcji, jaką odmiana ta pełni w życiu społecznym. Przyjmuje się zatem, że język religijny to odmiana języka ogólnego będąca środkiem
komunikacji w życiu religijnym. Główne funkcje tego języka to:
–– kontaktowanie człowieka ze światem nadprzyrodzonym,
–– opis ludzkiej wizji tego świata,
–– sformułowanie odnośnego zespołu wartości i nakazów moralnych1.
W początkowym okresie termin język religijny definiowano przez wskazanie jego zakresu. Taki charakter ma też definicja zawarta w Encyklopedii katolickiej, według której:
„Język religijny to język będący istotnym składnikiem religijnych aktów i zachowań, indywidualnych lub społecznych; wyspecjalizowaną jego częścią jest język teologii; może być
badany w ramach różnorodnych nauk: lingwistyki, logiki, psychologii, socjologii, etnologii,
filozofii”.
W aspekcie filologicznym język religijny definiowany jest następująco: „W węższym
znaczeniu język religijny to język teologii moralnej, dogmatycznej, także język rytualny
(język liturgiczny w chrześcijaństwie), język modlitw prywatnych, tekstów świętych (Biblia), traktatów teologicznych, katechezy, kazań oraz religijnej literatury pięknej. W szerszym znaczeniu język religijny to język potoczny zawierający wypowiedzi o Bogu i postawie ludzkiej względem Boga oraz język występujący w tekstach traktujących o religii np.
dotyczących historii, socjologii, psychologii i religii”2.
Wynika stąd jasno, że obszar zjawisk obejmowanych pojęciem języka religijnego jest
niezwykle rozległy. Przez ostatnie trzy dekady językoznawcy prowadzili i nadal prowadzą
intensywne badania, koncentrując swoją uwagę na różnych aspektach funkcjonowania języka religijnego. Zespoły tekstów będących podstawą badań nad językiem religijnym skupiają się w następujących kategoriach: teksty biblijne, teksty liturgiczne (modlitwy, pieśni),
kazania i listy pasterskie, katecheza, dokumenty Kościoła, język mediów religijnych, literatura religijna, świadectwa religijności ludowej, socjolekt duchownych.
Ta na pozór przejrzysta klasyfikacja grupuje teksty o wspólnej dominującej funkcji. Najmniejszym zainteresowaniem badaczy cieszył się dotychczas język oficjalnych dokumentów Kościoła. Przedmiotem opisu stały się jedynie encykliki3, listy

1

Irena Bajerowa, Szanse języka religijnego w świetle kultury masowej, w: Teologia – kultura –
współczesność, red. ks. Zbigniew Adamek (Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, 1995), 99.
2 Irena Bajerowa, Jadwiga Puzynina, „Język religijny. Aspekt filologiczny”, w: Encyklopedia katolicka, t. VIII, red. Antoni Bednarek i in. (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, 2000), 19–20.
3 Anetta Ceglińska, Piękno papieskiego słowa (O stylu encyklik Jana Pawła II) (Łódź: Archidiecezjalne
Wydawnictwo Łódzkie, 2000).
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pasterskie4 i teksty ogłoszeń parafialnych5. Pozostała grupa dokumentów Kościoła czeka
na badaczy.
Obiektem naszych analiz stały się statuty synodów diecezjalnych. Synod zwołuje
biskup celem porównania stanu diecezji z istniejącym prawem powszechnego Kościoła.
Na synodzie dostosowuje się prawa i normy Kościoła powszechnego do lokalnych warunków. Słowo synod pochodzi z języka greckiego i pod względem etymologicznym oznacza
wspólne odbywanie drogi, podróżowanie razem, wędrowanie razem, z czyjąś pomocą, wespół. Toteż uchwały synodalne wypracowuje cała wspólnota diecezjalna, zarówno duchowni jak i katolicy świeccy poprzez swoich przedstawicieli6. W ten sposób jest to dzieło całej
diecezji.
Głównym efektem prac synodu są uchwały ujęte w formie statutów, zatwierdzane
i ogłaszane przez biskupa. Uchwały synodu są uzupełnione aneksem zawierającym instrukcje, wzory pism urzędowych, opis poszczególnych obrzędów, statuty instytucji kościelnych

4

Katarzyna Skowronek, Wiesław Przyczyna, „O sprawności komunikacyjnej w listach pasterskich
episkopatu Polski”, w: Laudate Dominum. Ks. Profesorowi J. Stefańskiemu z okazji 65-lecia urodzin
i 45-lecia kapłaństwa, red. Krzysztof Konecki (Gniezno: Wydawnictwo Archidiecezjalne, 2005), 439–453;
Katarzyna Skowronek, „Obraz współczesnej kobiety w listach pasterskich Konferencji Episkopatu Polski”,
w: Język religijny dawniej i dziś, III, red. ks. Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka
(Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2007), 172–181.
5 Anna Majewska-Tworek, Monika Zaśko-Zielińska, „Ogłoszenia parafialne – opis cech gatunkowych”, w: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 15–17 kwietnia 2002, red.
Stanisław Mikołajczak, ks. Tomasz Węcławski (Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2004), 77–85;
Agata Grzelińska, Wiesław Przyczyna, „Grzechy główne języka ogłoszeń duszpasterskich”, w: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 15–17 kwietnia, 207–215; Wiesław Przyczyna,
Agata Grzelińska, „Jak skutecznie podawać ogłoszenia duszpasterskie”, Homo Dei, 4 (2002), 69–79; ciż,
„Oddziaływanie na odbiorcę w ogłoszeniach duszpasterskich”, w: Ante Deum stantes, red. Stefan Koperek,
Robert Tyrała (Kraków: Wydawnictwo UNUM, 2002), 599–609; Agata Grzelińska, Perswazja w ogłoszeniach parafialnych, w: Język religijny dawniej i dziś, III..., 363–372.
6 Biskup kaliski Stanisław Napierała w swej homilii synodalnej wygłoszonej podczas Mszy św.
w katedrze na rozpoczęcie drugiej sesji plenarnej I Synodu Kaliskiego 18 października 2008 r. na temat
synodu mówił następująco: „Słowa «synod», po łacinie «synodus» używa się na określenie zebrań bądź
zgromadzeń w sprawach dotyczących życia i działalności Kościoła. Rozróżnia się synody: powszechne,
plenarne, prowincjonalne, diecezjalne. Synod powszechny to taki, który odbywa się w całym Kościele
i dotyczy życia oraz działalności Kościoła na całym świecie. Synod powszechny nazywamy najczęściej
soborem – soborem powszechnym. Na określenie soboru powszechnego używa się łacińskiego terminu
«concilium» – concilium oecumenicum. Trzeba zauważyć, że prawo kanoniczne używa terminu «concilium» na określenie także synodów plenarnych, odbywających się w poszczególnych krajach (w Polsce
przed dziewięciu laty zakończył obrady II Synod Plenarny), oraz na określenie synodów prowincjalnych,
odbywających się w prowincjach kościelnych lub metropoliach. Prawo kanoniczne nie używa natomiast
łacińskiego terminu «concilium» na określenie synodu diecezjalnego. Nie używa tego terminu także na
określenie Synodu Biskupów, jaki w tym miesiącu odbywa się w Rzymie. Zarówno do Synodu diecezjalnego, jak i do Synodu Biskupów używa się łacińskiego określenia «synodus» odpowiednio: «synodus
dioecesana» i «synodus Episcoporum». […] Istnieje istotna różnica między kościelnymi zgromadzeniami
nazywanymi „concilium” i zgromadzeniami nazywanymi «synodus». Zgromadzenia, do których stosowane jest określenie «concilium» posiadają władzę ustawodawczą. Natomiast zgromadzenia, do których
stosowane jest określenie «synodus» mają głos doradczy”. Pierwszy synod diecezji kaliskiej (2007–2009).
Prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego (Kalisz, 2009), 353.
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w diecezji itp. Ponadto zamieszczone są materiały dokumentujące przebieg prac, jak listy
i przemówienia biskupa dotyczące powołania, otwarcia i zakończenia prac synodu, skład
i organizacja komisji synodalnych, praktyczne wskazania dla zespołów i komisji synodalnych, dekret zatwierdzający uchwały synodalne, kalendarium prac itp. Skład tekstów uzupełniających statuty jest różny w różnym czasie i w różnych diecezjach. Teksty reprezentują
przy tym różnorodne gatunki, noszą znamiona rozmaitych odmian stylistycznych (styl kaznodziejski, epistolarny, prawniczy itp.). Same statuty synodalne natomiast to teksty realizujące reguły stylu urzędowego i prawniczego, jednorodne pod względem gatunkowym
i stylistycznym.
Statuty wraz z pozostałą dokumentacją prac synodu są publikowane w formie książkowej.

***
Przedmiotem naszego zainteresowania jest specyfika językowa diecezjalnych tekstów synodalnych. Będziemy zatem zwracać uwagę na te zjawiska leksykalno-stylistyczne, które
są wynikiem zarówno realizowania cech utożsamiających, jak i wprowadzania cech wyróżniających stylu urzędowego i religijnego w zakresie różnych kategorii stylistycznych i ich
językowych wykładników. Za podstawę rozważań posłużyły nam trzy tomy dokumentujące prace synodów diecezji: tarnowskiej7, kaliskiej8 oraz łódzkiej9. Analizą obejmujemy
przede wszystkim statuty i przynależne do nich aneksy. Pomijamy zasadniczo teksty dokumentujące prace synodu, związaną z nim korespondencję, przemówienia i zawarte w nich
niekiedy komentarze o charakterze teologicznym.

Cechy leksykalno-stylistyczne tekstów synodalnych wynikające
z ich urzędowego charakteru
Urzędowy charakter statutów widoczny jest już na płaszczyźnie organizacji tekstu. Statuty
poprzedzają Normy wstępne, po czym następuje sześć ksiąg zatytułowanych: Wewnętrzna organizacja kościoła diecezjalnego, Wierni, Posługa nauczania i wychowania, Posługa
uświęcania, Posługa pasterzowania, Dobra doczesne kościoła diecezjalnego. Tytuły tych
ksiąg bywają rozmaicie sformułowane, ale zawartość treściowa jest zawsze ta sama. Każdą
księgę otwiera krótki wstęp teologiczny. Poszczególne uchwały ujęte są w postaci artykułów
numerowanych jednym ciągiem w całym tekście. Układ artykułów jest podporządkowany

7

IV Synod Diecezji Tarnowskiej (Tarnów, 1982–86); dalej oznaczany skrótem T.

8

Pierwszy synod diecezji kaliskiej (2007–2009). Prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego (Kalisz,
2009); dalej oznaczany skrótem K.
9

III Synod Diecezji Łódzkiej (Łódź, 1999); dalej oznaczany skrótem Ł.
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tematyce poszczególnych ksiąg, w obrębie których następuje dalsza segmentacja tematyczna, np. w księdze III statutów Kościoła łódzkiego, poświęconej posłudze nauczania i wychowania, wydzielono następujące poddziały: 1. Przepowiadanie słowa Bożego, 2. Katechizacja, 3. Działalność misyjna, 4. Katolickie szkolnictwo, 5. Kultura i środki społecznego
przekazu, 6. Dialog ekumeniczny i światopoglądowy.
Teksty te noszą cechy stylu urzędowego również w zakresie ukształtowania językowego. Zwrócimy uwagę tylko na niektóre z nich, przede wszystkim na te, które – zgodnie z zamierzonym celem – nadają analizowanym tekstom specyfikę, wynikającą zarówno z ich
powielania, jak i nietypowości.
Istotną kategorią stylistyczną tekstów urzędowych jest, jak wiadomo, dyrektywność,
której wykładnikami językowymi są czasowniki modalne w połączeniu z bezokolicznikiem
oraz czasowniki imperatywne typu (po)winien: Duszpasterze powinni rozbudzać... [Ł 46];
Proboszcz parafii winien... [Ł 46]; należy: Szczególną troską należy otoczyć pracowników...
[Ł 47]; zobowiązany: Kapłan [...] zobowiązany jest... [Ł 43]. Ich liczna obecność w tekstach
synodalnych jest jednoznacznym wezwaniem synodu, by „osoby kościelne” swoje powinności wobec wiernych traktowały jako obowiązek nakazany drogą ustawową.
Tym, co wyróżnia badane teksty w zakresie tej kategorii jest wykorzystanie czasowników łagodzących dyrektywność, przede wszystkim czasownika prosić: Synod prosi, aby
kapłani zakonni, szczególnie proboszcz i wikariusze, nie byli odwoływani zbyt często z powierzonych im posług duszpasterskich ze względu na dobro wiernych, zwłaszcza młodzieży.
[K 60]; Synod prosi duszpasterzy, by informowali wiernych udających się do pracy za granicę o istnieniu tam polskich placówek duszpasterskich, gdzie znajdą pomoc w załatwianiu
wielu spraw związanych z przygotowaniem do małżeństwa. [K 103]; usilnie prosić, np.:
Synod usilnie prosi nauczycieli-katolików, by razem z katechetami ukazywali w szkołach
wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie, wprowadzali w nie i w nich formowali młode pokolenie. [K 65]; Synod usilnie prosi kapłanów, aby odprawiali Msze św. w intencjach ludzi
ubogich, nawet jeśli nie złożą oni żadnej ofiary. [K 140]; zalecać: jeżeli w parafii głosi
się większą ilość kazań w ciągu jednego dnia, zaleca się, by były głoszone przez różnych
kaznodziejów [T 73]; przypominać: Synod przypomina szczególną odpowiedzialność spoczywającą na wszystkich... [T 82]; apelować: Synod apeluje... [T 83]; zachęcać: Wszystkich
kapłanów zachęca się, by wpisywali się do Unii Misyjnej... [T 84].
Odejście w tekstach synodalnych od „twardej” dyrektywności i przełamywanie ich
urzędowego charakteru jest, jak się wydaje, celowym zabiegiem zmierzającym do „ocieplenia” języka tekstu urzędowego, na co wskazują m.in. słowa biskupa kaliskiego Stanisława
Napierały, który, prezentując wersję książkową projektu dokumentów synodalnych diecezji
kaliskiej, mówił:
Synod nasz ma na celu przygotowanie prawa diecezjalnego. Dlatego jest ujęty w konwencji norm prawnych. Ma on także aspekty pastoralne, a nawet powiedziałbym pewne
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„ciepło”, które, jak ufam, nie zostanie usunięte w dalszych pracach, bo czyni lekturę
schematów bardziej przyjemną. [K 340].
Z wprowadzaniem czynności nadawcy za pomocą 3. osoby liczby pojedynczej, np.:
Synod mówi, poleca, dopuszcza, określa, zaleca, zwraca się do kogoś, wzywa itd. oraz wykorzystaniem form nieosobowych z morfemem się: wydatki […] pokrywa się z ofiar składanych... [Ł 28], Zaleca się, aby wierni świeccy... [Ł 46], wiąże się nadanie wypowiedzi
charakteru bezosobowego, eksponowanie instytucjonalnej postaci tekstu i podkreślenie
formalnych stosunków między nadawcą a odbiorcą.
Z zakresu leksykalno-frazeologicznego zwraca uwagę obecność następujących wyrazów będących wykładnikami stylu urzędowego. Są to:
–– wyrazy zaliczane do typowych kancelaryzmów, nadające wypowiedzi oficjalny
i szablonowy charakter, takie jak zabezpieczyć, zabezpieczenie nie tylko w znaczeniu ‘uczynić bezpiecznym’, ale także ‘zapewnić’, np.: zabezpieczenie parafianom
łatwego przystępu do spowiedzi [K 15]; Archiwum powinno być dobrze zabezpieczone przed zdarzeniami losowymi, a także przed osobami nieuprawnionymi [K 22],
obwieszczanie, np.: Nauczycielskie zadanie Biskupa wyraża się w obwieszczaniu
diecezjanom nieskazitelnej Ewangelii Chrystusowej, [K 9], delegować, miejsce
zamieszkania, uczestniczyć w czymś, osoby nieuprawnione, zakres praw i obowiązków, zdarzenie losowe, protokół zdawczoodbiorczy, obejmować urząd, pełnić
urząd, w celu, w odniesieniu, np.: Do obowiązków proboszcza należy posługa nauczania, uświęcania i pasterskiego kierowania w odniesieniu do powierzonych mu
parafian. [K 14];
–– wyspecjalizowane terminy prawnicze, np.: notariat ‘urząd w którym sporządza się
akty prawne’: Powołany przez Biskupa Kaliskiego Notariat do spraw Małżeńskich
w Kurii Diecezjalnej w Kaliszu [K 19]; notariusz (dekanalny) ‘urzędnik mający do
czynienia z dokumentami prawnymi diecezji’, promulgacja ‘ogłoszenie aktu normatywnego, konieczne do uzyskania przez ten akt mocy obowiązującej; obwieszczenie, obwieszczać, łac. promulgatio, promulgare’: Normy prawne [...] wydawane po promulgacji niniejszych statutów [Ł 2]; Dekret zatwierdzenia i promulgacji
uchwał III Synodu Archidiecezji Łódzkiej [Ł 22]; Uroczysta Msza święta w Katedrze
i promulgacja statutów oraz aneksów Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej [K 369];
trybunał (kościelny) ‘sąd, organ powołany do rozstrzygania sporów’: [Notariusz Sądowy] Kieruje sprawami, głównie małżeńskimi, które wymagają ich odesłania do
Trybunału Kościelnego. Trybunałem tym ad tempus jest Metropolitalny Trybunał
Kościelny w Poznaniu. [K 175]; referent (diecezjalny) ‘urzędnik prowadzący pewien dział w instytucji’: Działalność duszpasterstwa powołań w Diecezji Kaliskiej
koordynuje Diecezjalny Referent do spraw powołań mianowany przez Biskupa. [K
45];
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–– wtręty łacińskie, często pojawiające się także w dokumentach urzędowo-prawnych
„świeckich”, np.: a quo ‘od którego; w odniesieniu do czasu: moment początkowy’,
ad quem ‘do którego; w odniesieniu do czasu: termin ostateczny’: Warunki wyjazdu
i pracy ewangelizacyjnej za granicą będą określane odpowiednią umową między
biskupami „a quo” i „ad quem”. [K 39]; w umowach zawieranych między Biskupami „a quo” i „ad quem”. [K 144]; Wówczas proboszcz a quo winien na piśmie
zaświadczyć proboszczowi ad quem, że dziecko spełnia wymogi i jest przygotowane
do przyjęcia I Komunii św. Jeżeli natomiast w zaświadczeniu stwierdzi, że nie jest
przygotowane, wtedy proboszcz ad quem bierze odpowiedzialność za przygotowanie dziecka i on podejmuje decyzję, kiedy dziecko może przystąpić do I Komunii św.
O fakcie Komunii powinien powiadomić proboszcza a quo. [K 254]; ad acta: Sprawy
z adnotacją ad akta [!] Kanclerz przekazuje archiwiście w celu złożenia ich w archiwum kurialnym. [K 176]; ad tempus ‘na określony czas, np. został powołany na
określony czas’: Trybunałem tym ad tempus jest Metropolitalny Trybunał Kościelny w Poznaniu [K 175]; de facto ‘w istocie, w rzeczywistości’: praca określonego
rodzaju wykonywana w ustalonym czasie i pod kierownictwem pracodawcy jest de
facto umową o pracę, obojętnie jak byłaby nazwana [K 265]; modus procedendi
‘sposób postępowania’: Modus procedendi w pracy Kanclerza [K 175]; per turnum
‘według porządku, według zmiany regularnej, po kolei’: Kanonicy prałaci: przewodniczą per turnum nabożeństwom kapitulnym [K 157]; Kanonicy gremialni, rezydujący w mieście Kaliszu, odprawiają w Katedrze w niedziele i święta nakazane, per
turnum, według porządku ustalonego przez Prepozyta [K 158]; Kapłani parafii macierzystej (i nowo powstałej) pełnią dyżur per turnum we wspólnej kancelarii [Ł 96];
–– wykorzystywane niezwykle często, służące konkretności i zwięzłości wypowiedzi,
rzeczowniki dewerbalne na -anie, -enie, np.: błogosławienie, delegowanie, kierowanie, nauczanie, organizowanie, otaczanie, pasterzowanie, posiedzenie, przepowiadanie, przeprowadzanie, sprawowanie, stwierdzenie, ustanowienie, uświęcanie,
wizytowanie, wspomaganie, wypełnianie, wypracowywanie, zamierzenie, zarządzanie: Celem pielgrzymki do miejsc świętych powinno być: uproszenie łask, pokuta –
moralne odrodzenie, pogłębienie wiary, wspólnotowe przeżycie rzeczywistości Kościoła. [K 40]; obowiązki nauczania, uświęcania i kierowania [K 9];
–– szeregi wyrazowe charakterystyczne dla dawnego stylu urzędowego, np.: Dekret
zatwierdzenia i promulgacji uchwał [Ł 22]; niniejszym dekretem zatwierdzam Statuty III Synodu Archidiecezji Łódzkiej i ogłaszam je jako prawo partykularne Kościoła łódzkiego [Ł 22].
Na płaszczyźnie składniowej dominują zdania oznajmujące z orzeczeniem imiennym:
Zarządcą dóbr doczesnych na terenie Archidiecezji jest Arcybiskup Łódzki [Ł 84]; Troska
o chorych jest integralną częścią posłannictwa Kościoła. [Ł 80]; Pełnienie chrześcijańskich dzieł miłosierdzia jest obowiązkiem każdego wiernego [Ł 79].
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Kolejnym istotnym wykładnikiem stylu urzędowego są odesłania do przepisów, aktów
prawnych, pochodzących, w przypadku statutów synodalnych, z zakresu prawa kościelnego, w oparciu o które urzędy diecezjalne funkcjonują. Ich przytaczanie służy precyzji i ścisłości wypowiedzi, np.: Kuria sprawuje swoje funkcje zgodnie z przepisami prawa kościelnego (kan. 469–486 KPK) oraz zarządzeniami wydawanymi przez Arcybiskupa. [Ł 25];
Rada do Spraw Ekonomicznych powoływana przez Arcybiskupa – zgodnie z kan. 492 KPK
– przedkłada mu bilans… [Ł 25]; Wszystkie umowy dotyczące transakcji wymienionych
w art. 335 muszą być zawierane zgodnie z przepisami… [Ł 85]; W przypadkach określonych
przez prawo kanoniczne Biskup ma obowiązek wysłuchania opinii Rady (por. KPK Kan.
461 § 1, 515 § 2, 531, 536 § 1, 1215 § 2, 1222 § 1, 1236). [K 20].
Temu samemu celowi, czyli dokładności i jednoznaczności przekazu, służy ścisła
datacja, określenie czasu obowiązywania wprowadzonych przez Synod statutów, czy też
uchwalenia aktu prawnego. Jest to powszechny wymóg wszelkich tekstów urzędowych.
Specyfika i swoistość religijnych tekstów urzędowych na tle innych wypowiedzi tego typu
przejawia się w wykorzystaniu kalendarza liturgicznego, np.: Statuty [...] obowiązywać będą
od 21 lutego 1999 roku tj. od I Niedzieli Wielkiego Postu, [Ł 22]; Dan w Łodzi, dnia 22 listopada 1998 r., w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w trzynastym roku mojej
posługi w Kościele łódzkim. [Ł 22].
Z dążeniem do precyzji, jednoznaczności, ale też i zrozumiałości tekstu wiązać możemy obecność w tekstach synodalnych konstrukcji o charakterze metajęzykowym, składających się z trzech członów: objaśnianego, objaśniającego oraz spójki – w funkcji tej
najczęściej występują: partykuła czyli oraz przymiotnik zwany, sporadycznie inne wyrazy,
np. czasownik nazywać (się). Tego rodzaju konstrukcje najczęściej zestawiają określenia
o różnym nacechowaniu stylistycznym – potoczne i ogólnoreligijne z terminologicznymi,
np.: zaręczyny, czyli przyrzeczenie małżeństwa [K 99]; Odstępstwo od wiary, czyli apostazja [K 318]; sprawować posługę konfesyjną, czyli odpuszczać grzechy [K 270]; Bierzmowanie zwane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej [K 85]; kwadrynację, czyli odprawianie przez tego samego kapłana czterech Mszy św. [K 140]; modlitwa zwana kolektą
[K 89]; Niech proboszcz otacza ojcowską troską i opieką dom w parafii, który nazywa się
probostwem lub plebanią. [K 16]; W wypełnianiu troski pasterskiej, czyli w zarządzaniu
Kościołem diecezjalnym [K 9]; Kościół katedralny jest świątynią dla parafii, zwaną Parafią
Katedralną [K 123]; odwiedziny zwane kolędą. Kolęda jest tradycyjną formą odwiedzin
duszpasterskich [K 43].
Jednakże obok tych środków językowych wynikających z urzędowego charakteru
tekstów występują takie, które tę stylistykę przełamują, zakłócając przede wszystkim kategorię zwięzłości i jednoznaczności wypowiedzi. Dzieje się tak m.in. na skutek użycia
porównań i przenośni, np.: Chrzest jest bramą otwierającą przystęp do wszystkich innych
sakramentów. [K 316]; Dla pasterza parafii i jej wiernych ministranci powinni być jak
źrenica oka. [K 26] czy też wyrazów nacechowanych aksjologicznie, np. nieskazitelny:
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Nauczycielskie zadanie Biskupa wyraża się w obwieszczaniu diecezjanom nieskazitelnej
Ewangelii Chrystusowej w sposób przystosowany do ich potrzeb [K 9]; troskliwie: Należy
troskliwie pielęgnować śpiew ludu podczas sprawowania liturgii, zwłaszcza niedzielnej.
[K 24]; piękny: przygotowanie do prawidłowego, pięknego i pobożnego pełnienia służby
przy ołtarzu [K 26]; piękna służba licznej grupy liturgicznej [K 92]; godny ‘stosowny, odpowiedni, właściwy; wzbudzający szacunek, poważany’; godnie, niegodnie: Słowo Boże
powinno być wypowiadane w sposób godny i zrozumiały dla wszystkich [K 89]; Między
poszczególnymi Mszami trzeba zachować odstęp czasu niezbędny do godnej, bez pośpiechu,
celebracji [K 93]; Godne przyjmowanie Komunii świętej [K 94]; godziwy ‘odpowiedni, właściwy, rzetelny, uczciwy’: Zezwolenia „Nihil Obstat” Biskupa diecezjalnego na celebrację
małżeństwa (wymagane do godziwego zawarcia małżeństwa) [K 286].

Cechy leksykalno-stylistyczne tekstów synodalnych wynikające
z ich religijnego charakteru
Z religijnego charakteru omawianych tekstów zdają się wynikać następujące cechy:
–– wtręty łacińskie,
–– słownictwo religijne,
–– inne cechy stylistyczne.

Wtręty łacińskie
Wykorzystanie łaciny jako języka żywego służącego do komunikacji w tekstach synodalnych spotykamy tylko w przypadku korespondencji (telegramów) między biskupami diecezjalnymi a Ojcem Świętym. Zwracanie się do Papieża z prośbą o apostolskie błogosławieństwo dla prac związanych z synodami nie jest jednak zachowaniem powszechnym. Tylko
w telegramach wymienionych między biskupem kaliskim Stanisławem Napierałą a Ojcem
Świętym Benedyktem XVI użyty został język łaciński10, w przypadku dwóch pozostałych

10 Oprócz wersji łacińskiej telegramu w dokumentacji podane jest także tłumaczenie polskie obu telegramów. Telegram Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały do Ojca Świętego Benedykta XVI z prośbą
o Apostolskie Błogosławieństwo dla prac Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej ma następującą postać:

Beatissime Pater,

Kalisz, die 15 mensis iulii 2008.
N. 1162/2008/B

Dioecesis calissiensis in Polonia, fundata die 25 mensis martii 1992, primam Synodum suam celeb-

rare indendit. Finis principalis Synodi est proprias leges particolares definire. Constitutae sunt iam commissiones synodales et schemata statutorum praeparantur. Die 13 mensis septembris 2008 prima Synodi
sessio plenaria inchoabit labores.
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synodów, łódzkiego i tarnowskiego, językiem korespondencyjnym jest język polski, co
może świadczyć o ograniczonej już znajomości i zmniejszającym się zakresie użycia łaciny
we współczesnym Kościele polskim.
Stosunkowo licznie natomiast obecne są w analizowanych tekstach synodalnych oryginalne wtrącenia łacińskie, co, zważywszy na rolę, jaką język ten odegrał w historii Kościoła
(m.in. w nauczaniu kościelnym czy też w urzędach kościelnych) i kształtowaniu się polskiego języka religijnego, jest zjawiskiem dość oczywistym11.
Wskazać możemy dwie grupy cytatów łacińskich obecnych w tekstach synodalnych
zróżnicowanych przede wszystkim funkcjonalnie.
Jedną grupę tworzą łacińskie nazwy własne różnego rodzaju dokumentów urzędowych
Kościoła (instrukcji, konstytucji, dekretów), które przywoływane są jako punkt odniesienia
przy formułowaniu norm dla Kościoła diecezjalnego, np.:
–– „Współpraca pomiędzy Seminarium a Wydziałem Teologicznym jest realizowana
z zachowaniem norm wyznaczonych przez Konstytucję Apostolską Sapientia Christiana” [K 206];
Humillime peto, ut Sanctitas Vestra Synodo nostrae eiusque membris necnon episcopo Apostolicam
Suam Benedictionem velit impartire.
Sanctitatis Vestrae
filius addictissimus
Sua Sanctitas
Papa Benedictus XVI
Citta del Vaticano
zaś odpowiedź Papieża brzmi:
SEGRETERIA DI STATO
Dal Vaticano, 19 agosto 2008
Excellentissimo ac Reverendissimo Domino
D.no Stanislao Napierała
Episcopo Calissiensi
Quandoquidem dioecesis ista calissiensis, quae in Annuntiatione Domini sollemnitate incidente est
condita, quaeque ad primam synodum celebrandam se comparat, Summus Pontifex pastorale magni momenti hoc inceptum dilaudat ac simul hortatur ut leges particulares apposite definiantur, quo efficaciores
ad communitatem ecclesialem iuvandam evadant, unde fideles cuncti promptiore quodam animo in Evangelii semitis decurrant iique probanda pietatis opera alacriter patrent, dum idem Beatissimus Pater, patrocinio interveniente ipsius Ecclesiae Matris, tibi, excellentissime Domine, auxiliari Episcopo singulisque
huius synodi participibus Apostolicam Benedictionem copiose dilargitur universae dilectae communitati
dioecesanae communicandam
Tharsicius S.R.E. Cardinalis Bertone
Secretarius Status
11 Łacińskie cytaty obecne są także w innych formach wypowiedzi religijnych, m.in. w listach pasterskich episkopatu Polski adresowanych do kapłanów, zob. Magdalena Zachwieja, „Leksyka listów pasterskich Episkopatu Polski z lat 1945–1966”, w: Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego.
Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba Wujka, red. ks. Zbigniew Adamek, Stanisław Koziara (Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, 1999), 235.
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–– „W «Świadectwie wygłoszonych zapowiedzi» («Testimonium bannorum») należy
podawać w pełni wszystkie dane personalne nupturientów” [T 276];
–– „Program studiów uwzględnia wymogi przygotowania kleryków do kapłaństwa zawarte w Ratio Institutionis Sacerdotalis pro Polonia”. [K 206];
–– „(Por. Dekret Kongregacji ds. Duchowieństwa „Mos iugiter” z 22 lutego 1991 r.)”.
[K 141];
–– „Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego Immensae caritatis, z dnia 29.01.1973 roku,
zezwala biskupom diecezjalnym wprowadzić posługę nadzwyczajnych szafarzy
udzielania Komunii św. na terenie swoich diecezji”. [K 256];
–– „Normy prawne określające możliwości współudziału w świętych rzeczach, zawiera Instrukcja «Communicatio in sacris»”. [K 104];
–– „Nadesłane do ogłoszenia w «Poleceniu wygłoszenia zapowiedzi» («Ad proclamanda banna»)” [T 275];
–– „kronika parafialna («Liber memorabilium»)” [T 278];
–– „Członkowie Kapituły na podstawie «Iuramentum corporale», składanej w związku
z instalacją kanonicką, mają moralny obowiązek przestrzegania niniejszych Statutów”. [K 160];
–– „Kapituła korzysta z własnej pieczęci przedstawiającej Świętego Mikołaja i mającej
w otoku napis: «Sigillum Capituli Ecclesiae Cathedralis Calissiensis»”. [K 155].
Drugą grupę tworzą liczne wtręty makaroniczne o charakterze słownictwa specjalnego (swoistych terminów), używanych w prawie i zwyczajach duchowieństwa Kościoła
katolickiego. Zaliczyć do nich możemy m.in.:
ad limina, łac. ad limina apostolorum ‘do progów apostolskich; podróż sprawozdawcza biskupa do Rzymu, osobiste odwiedziny biskupów u papieża i u grobów książąt apostolskich obowiązujące biskupów europejskich co 5 lat; pot. wszelka pielgrzymka’: Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów polskich podczas wizyty „Ad limina”
w Watykanie 12 stycznia 1993 roku [K 207];
cathedraticum ‘danina katedralna składana corocznie przez kościoły, probostwa
i bractwa dla kościoła katedralnego’: Cathedraticum. 30 groszy rocznie od rodziny (rodzina
= 4 osoby). Należy odprowadzać w czterech częściach (co kwartał jedną część). [K 320];
communicatio in sacris ‘uczestnictwo w sprawach, czynnościach świętych’: Communicatio in sacris – interkomunia oznacza uczestniczenie oraz wspólne sprawowanie kultu
liturgicznego i sakramentów przez chrześcijan katolików i niekatolików [K 103];
formatio permanens ‘tworzenie, kształtowanie nieprzerwane, trwałe’: Na mocy „charyzmatu Bożego”, otrzymanego w sakramencie święceń, wszyscy kapłani są powołani do
formatio permanens, która jest prawem i zadaniem Kościoła. [K 47];
iura stolae ‘dochody prawne, parafialne’: W Diecezji Kaliskiej utrzymanie duchownych zabezpieczają: udział w akcydensie (iura stolae) [K 142]; Ofiary wiernych składane
z racji posług religijnych, tzw. iura stolae (chrzty, śluby, pogrzeby, licencje itp.) [Ł 38];
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kumulus/cumulum, łac. cumulus ‘kupa, gromada; skupienie, nagromadzenie; nadmiar, dodatek’: W parafiach, gdzie jest kilku kapłanów, zaleca się prowadzić kumulus, jako
formę rozliczania stypendiów mszalnych. [K 142]; Przy podziale stypendiów mszalnych
obowiązuje równy podział między kapłanów pracujących w parafii, czyli cumulum. [Ł 39];
latae sententiae ‘z góry zadekretowana (zawarta w kodeksie)’: Proboszcz ma obowiązek poinformować o kanonicznych skutkach karnych formalnego aktu wystąpienia z Kościoła, a więc na pierwszym miejscu o karze ekskomuniki latae sententiae, którą zaciąga
odstępca. [K 106];
ne temere ‘nie lekkomyślnie’: Zawiadomienie o zawarciu małżeństwa zwane „Ne temere” [K 102]; W księdze zapowiedzi należy [...] odnotować także [...] datę otrzymanego
potwierdzenia („Ne temere”), że małżeństwo zostało zawarte. [T 275];
nihil obstat ‘nie ma przeszkód; rzymskokatolicka formuła zezwolenia na druk albo na
objęcie stanowiska kościelnego’: Biskup […] wydaje, zgodnie ze swoją kompetencją, dyspensy, dekrety generalne, dekrety szczegółowe, nihil obstat, instrukcje i inne akty władzy
wykonawczej oraz wykonuje zadania zlecone mu przez Biskupa diecezjalnego. [K 10]; Zezwolenia „Nihil Obstat” Biskupa diecezjalnego na celebrację małżeństwa [K 286];
omnia parata ad nuptias ‘wszelkie przygotowania do wesela’: Przyczyna: […] 1. dobro duchowe stron; 2. uważnienie już zawartego małżeństwa; 3. niebezpieczeństwo zawarcia małżeństwa cywilnego; 4. dobro dziecka nienarodzonego; 5. omnia parata ad nuptias;
6. podeszłe lata nupturientów [K 300];
recognitio ‘przegląd, oglądanie; tu: aprobata’: uchwała uzyskała recognitio Stolicy
Apostolskiej [Ł 121];
schola cantorum ‘szkoła śpiewaków’: W każdej parafii powinna istnieć schola cantorum. [K 25];
sede plena ‘przy prawomocnym zarządzie’ [K 20];
sede vacante ‘w czasie, gdy stolica biskupia jest nieobsadzona; przy nieobsadzonym,
wakującym zarządzie’: Sede vacante Rada Kapłańska z samego prawa ulega rozwiązaniu
[Ł 151];
seminaristicum ‘opłata na rzecz seminarium duchownego’: Seminaristicum, które
opłacają wszyscy kapłani diecezjalni zatrudnieni w diecezji z wyjątkiem kapłanów płacących aktualnie taksę seminaryjną, emerytów i przewlekle chorych. [T 249].
O użyciu tego rodzaju cytatów łacińskich zadecydowały, jak się wydaje, przede wszystkim względy pragmatyczne, są one bowiem częścią żargonu zawodowego, funkcjonującego
w wypowiedziach urzędowych Kościoła od dawna, dobrze przyswojonymi, a przez to ułatwiającymi powstawanie tego rodzaju tekstów12.

12 Wykluczyć natomiast należy funkcję estetyczną cytatów łacińskich, czyli związaną ze wzbogaceniem ekspresji językowej, co było typowe dla zjawiska makaronizowania łacińskiego w wypowiedziach
XVII–XVIII w.
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Słownictwo religijne
Do słownictwa religijnego zaliczymy ten zbiór leksemów, których osadzenie w sferze sacrum – zarówno w odniesieniu do leksemu, jak i do jednego z jego znaczeń – zostało wskazane w ogólnych słownikach języka polskiego w sposób bezpośredni za pomocą kwalifikatora rel. (religia, religioznawstwo) lub w sposób pośredni w definicji słownikowej13.
Pole słownictwa religijnego, mającego charakter terminologiczny14, jest niezwykle
zróżnicowane wewnętrznie, co wynika z uwarunkowań semantycznych15, genetycznych16,
jak i użytkowych tworzących je jednostek wyrazowych. Podstawowy zasób stanowią jednostki językowe o charakterze ogólnoreligijnym, obecne we wszystkich typach tekstów religijnych, a więc w modlitwach, kazaniach, listach pasterskich itd. W komunikacji religijnej
powszechnie znane są również terminy bardziej ścisłe, choć ich zakres użycia ograniczony
jest często do wyspecjalizowanych (urzędowych) form wypowiedzi.
W statutach synodalnych występują wszystkie rodzaje słownictwa religijnego17, zarówno terminy ścisłe, jak i wieloznaczne i nieostre. W związku z tym, iż duża jego część
13

Por. Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, „O słownictwie religijnym w słownikach
języka polskiego (przeobrażenia warsztatu leksykograficznego od połowy XX wieku)”, w: Język doświadczenia religijnego, red. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, t. 4 (Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012), 229.
14 Terminy rozumieć będziemy jako „jednostki leksykalne [...] spełniające funkcję znaku pojęcia
fachowego, naukowego i technicznego”, Stanisław Gajda, „Styl naukowy”, w: Współczesny język polski,
red. Jerzy Bartmiński (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2001), 185.
15 W obrębie tej grupy wydzielane są różnorakie subpola tematyczne, m.in. nazwy duchownych
i pełnionych przez nich funkcji liturgicznych, dydaktycznych, nazwy związane z administracją kościelną
(nazwy urzędów, instytucji, jednostek administracyjnych), nazwy członków hierarchii kościelnej i duchowieństwa, nazwy ubiorów duchowieństwa, nazwy sprzętów liturgicznych itd.
16 Jak wykazały badania, z 1641 jednostek leksykalnych zaliczonych do terminologii religijnej
znajdujących się we Współczesnym słowniku języka polskiego pod red. Bogusława Dunaja, 496 wyrazów
jest pochodzenia łacińskiego lub greckiego. Zob. Migdał, Piotrowska-Wojaczyk, „O słownictwie religijnym”, 241.
17 Są to m.in. takie wyrazy, jak: celebracja, celebrować ‘odprawiać uroczyste nabożeństwo’; celebrans ‘duchowny odprawiający uroczyste nabożeństwo, prowadzący procesję’; duszpasterz ‘ksiądz,
kapłan’; duszpasterski, w wyrażeniach: posługa duszpasterska, ogłoszenia duszpasterskie, działania
duszpasterskie, Rada Duszpasterska, spotkania duszpasterskie, posługiwanie duszpasterskie; duszpasterstwo ‘godność, działalność duszpasterza’; dziekan ‘duchowny katolicki sprawujący nadzór nad okręgiem
złożonym z kilku parafii’; indult ‘w prawie kanonicznym: łaska (zezwolenie) udzielona od najwyższej
władzy duchownej (zwykle papieża) na odstąpienie od przepisów kościelnych w pewnych szczególnych
wypadkach; gratia legis’; kanonik ‘w kościele katolickim: członek kapituły; tytuł honorowy nadawany duchownym’; kanonikat ‘godność, urząd kanonika’; kolęda ‘duszpasterskie odwiedziny księży u parafian po
świętach Bożego Narodzenia (zwykle połączone ze zbieraniem datków)’; koncelebra ‘uroczyste odprawianie nabożeństwa przez wielu księży’; koncelebrować ‘wspólne uroczyste odprawianie mszy przez wielu
księży’; koncelebrans ‘duchowny odprawiający uroczyste nabożeństwo razem z innymi księżmi’; pasterz
‘duchowny, ksiądz, kapłan, biskup’ i formy pochodne: pasterski, pasterzowanie; prepozyt ‘przewodniczący kapituły katedralnej (kanonik przewodniczący); tytuł proboszcza kolegiaty’; prezbiter ‘w kościele
katolickim: kapłan mający pełne święcenie; duchowny mający prawo odprawiania mszy; proboszcz’; wikariusz ‘w kościele katolickim: ksiądz będący pomocnikiem proboszcza’: wikariusz generalny, wikariusz
sądowy, wikariusz biskupi; wiatyk ‘komunia udzielana ciężko choremu, umierającemu’ itd.
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jest nie tylko odnotowana w leksykonach, ale także była już przedmiotem badań i opisów
w literaturze naukowej18, więcej uwagi poświęcimy tym jednostkom językowym, które nie
zostały odnotowane w słownikach języka polskiego, rzadko też obecne są w komunikacji
religijnej. Uznać je bowiem możemy za leksykę dyferencyjną, będącą elementem stylistyki
urzędowych tekstów religijnych. Do grupy tej zaliczamy następujące wyrazy:
binacja ‘dwukrotne odprawianie mszy św. w tym samym dniu przez tego samego kapłana’ oraz formy pochodne: binować, binowanie, binowany: msze binowane; Z tej racji
mogą binować w dzień powszedni [T 121], łac. bini ‘podwójny, parzysty’, binatio;
celebret, kontekst użycia wyrazu wskazuje na znaczenie ‘zaświadczenie o prawie do
prowadzenia uroczystych nabożeństw, prowadzenia procesji’: Kapłan wyjeżdżający poza
granicę Archidiecezji powinien postarać się w Kurii o tzw. celebret z zachowaniem art. 103.
[Ł 44], łac. celebro;
dymisorium ‘zwolnienie, ustąpienie z zajmowanego stanowiska’: [biskup pomocniczy] Wspomaga biskupa diecezjalnego w posłudze uświęcania, udzielając sakramentu
Bierzmowania oraz na mocy dymisoriów święceń kapłańskich; wizytuje parafie. [K 10],
łac. dimissio ‘odesłanie, odprawienie’;
inkardynować ‘wcielić, przyjąć osobę duchowną do oznaczonej diecezji’: za zmarłego kapłana inkardynowanego do Archidiecezji [Ł 44]; Kapłani inkardynowani do Diecezji
Kaliskiej [K 96], łac. incardinatio;
komunia – obok dwóch znaczeń, w których wyraz ten najczęściej jest używany,
i odnotowanych w SJPD, czyli: ‘przyjmowanie konsekrowanego chleba’ oraz ‘część mszy,
w czasie której celebrans spożywa i rozdaje wiernym komunię’, w tekstach synodalnych
obecny jest również w znaczeniu ‘wspólnota, społeczność, zjednoczenie’: instytuty życia
konsekrowanego wyrażają komunię, która je z nim łączy i poszukują płaszczyzn apostolskiego działania w jego ubogaceniu [Ł 35], łac. communio ‘uczestnictwo, wspólność’;
kwadrynacja ‘odprawianie czterech mszy św. w tym samym dniu przez jednego kapłana’: Biskup Kaliski na podstawie uprawnienia udzielonego mu przez Stolicę Apostolską
może udzielić w wyjątkowych przypadkach zezwolenia na kwadrynację w niedziele i święta
nakazane, czyli odprawianie przez tego samego kapłana czterech Mszy św. [K 140], łac.
quadrans ‘ćwierć, czwarta część’;
prezbiterium – leksem ten obecny jest w analizowanych tekstach w dwóch znaczeniach: 1. odnotowanym w słownikach i ogólnie znanym: ‘wydzielona część kościoła, w której znajduje się wielki ołtarz, zajmowana w czasie nabożeństwa przez duchowieństwo’: Centralne miejsca w stallach, po obu stronach prezbiterium, zajmują kanonicy prałaci. [K 167];
O ile to możliwe, chrzcielnicę należałoby umieścić w osobnej kaplicy lub blisko prezbiterium i ołtarza. [K 84] oraz 2. niepoświadczonym w ogólnych leksykonach: ‘zgromadzenie

18 Dwie podstawowe i najważniejsze prace to: Edward Klich, Polska terminologia chrześcijańska,
(Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1927) oraz Maria Karpluk, Słownik staropolskiej terminologii chrześcijańskiej (Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, 2001).
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księży; grupa osób duchownych tworząca wspólnotę diecezjalną; ciało kolegialne’: Udział
w Radzie Kapłańskiej jest zaszczytem i zobowiązaniem do ofiarnej współpracy dla dobra
Diecezji oraz do umacniania braterskiej i hierarchicznej więzi zespalającej kapłanów z Biskupem i między sobą w kapłańską wspólnotę Prezbiterium Diecezji. [K 194]; O przebiegu
i treści obrad Rady informuje Prezbiterium komunikat. [K 195]; Kapłani [...] tworzą w Diecezji jedno prezbiterium pod przewodnictwem Biskupa. [K 51]; Całe prezbiterium Kościoła
Łódzkiego winno otaczać szczególną troską kapłanów emerytów [Ł 43]; Wymogiem kształtowania duchowości komunii prezbiterium diecezjalnego jest, aby kapłani uczestniczyli
w rekolekcjach organizowanych przez naszą Diecezję. [K 49], łac. presbyterium;
trynować/trinować ‘odprawić trzy msze św. w tym samym dniu przez tego samego
kapłana’ oraz formy pochodne: trynowanie, trynacja, trynowany: Biskup Kaliski zezwala
na binacje i trynacje w ciągu roku w określone dni i święta oraz gdy zachodzą szczególne
racje duszpasterskie [K 140]; Każdy ksiądz ma prawo w danym dniu zatrzymać dla siebie
stypendium z jednej Mszy. […] Jeśli w tym dniu binuje lub trynuje, stypendia z tych Mszy
należy przekazać do Kurii Diecezjalnej. [K 141]; Z tej racji mogą binować w dzień powszedni i trinować w niedzielę... [T 121], łac. trini ‘po trzy, trzy, potrójny’;
współformator ‘współtwórca’: Z myślą o przyszłości Kościoła proboszcz winien troszczyć się o powołania duchowne, kapłańskie, zakonne, misyjne. Jeśli w parafii są klerycy,
w łączności z Seminarium Duchownym jest ich współformatorem. [K 16];
wymienianka, konteksty użycia pokazują, iż wymienianka oznacza ‘opłacany przez
wiernych zwyczaj wymieniania nazwisk osób w czasie mszy św. z różnych okazji, także
z okazji Zaduszek, w intencji których odmawiane są modlitwy’: Zawsze obowiązuje dobrowolność ofiar składanych w łączności z ceremoniami pogrzebowymi, za Mszę św., zamawianą za zmarłych oraz tzw. wymienianki. [K 133]; Celebracja – Nasza łączność ze zmarłymi
świętymi i przebywającymi w czyśćcu (można powiązać z kilkoma wymieniankami i modlitwą za zmarłych). [K 245]; Zatwierdzam propozycje podziału akcydensu oraz ofiar składanych z okazji wymienianek (Zaduszek) [K 273]. Cytaty wskazują, że w jakimś stopniu
wymienianka jest traktowana jako synonim wypominek (por. wszelkie ofiary składane w parafii przez ludzi, chyba że ktoś, składając ofiarę, wyraźnie określi inne jej przeznaczenie,
z wyjątkiem akcydensów, stypendiów mszalnych, zaduszek (wypominek) [K 137].

Inne cechy stylistyczne
Słownictwo stylistycznie nacechowane
Stosowanie wyrazów archaicznych, dawnych, przestarzałych, książkowych pod względem
znaczeniowym oraz słowotwórczym jest znamienne dla różnego rodzaju wypowiedzi religijnych. W statutach synodalnych pojawiają się takie wyrazy i formy, jak19:
19 Znaczenia oraz kwalifikatory stylistyczne według: Witold Doroszewski, red., Słownik języka polskiego, t. I–XI (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1958–1968); oznaczany za pomocą skrótu SJPD.
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akcydens, SJPD daw. ‘dochód uboczny’: Akcydens tworzą dobrowolnie składane ofiary wiernych z okazji pogrzebu, ślubu, Chrztu i zapowiedzi. [K 274]; W Diecezji Kaliskiej
utrzymanie duchownych zabezpieczają: [...] udział w akcydensie (iura stolae) [K 142], łac.
accidens;
dziękczynienie ‘podziękowanie, hołd wdzięczności’ oraz forma pochodna dziękczynny: diecezjalne dziękczynienie za żniwa [K 13]; Celebracja o charakterze dziękczynnym
Bogu i rodzicom [K 243]; w SJPD obie formy bez kwalifikatora, lecz czasownik dziękczynić
określony został jako przestarz.;
erekcja, SJPD ‘wzniesienie jakiejś budowli, ufundowanie, założenie, utworzenie czego czegoś’20: Erekcja nowego domu zakonnego [K 58], łac. erectio;
erygowanie, SJPD: erygować, książk. ‘wznieść, ufundować, założyć coś’: służy radą
przy erygowaniu parafii [Ł 151]; Na erygowanie nowego domu zakonnego potrzebna jest
pisemna zgoda Biskupa diecezjalnego. [K 58];
formacja, SJPD przestarz. a) ‘formowanie, tworzenie, kształtowanie’; b) ‘forma,
kształt, typ’; wyraz występujący w następujących związkach: formacja: alumnów, apostolska, chrześcijańska, duchowa, duchowieństwa, intelektualna, kapłanów, liturgiczna,
ludzka, misyjna, pastoralna, religijna, seminaryjna, stała, świeckich, wiernych itd., np.:
kapłani bez względu na wiek i warunki życia powinni osobiście [...] nieustannie troszczyć
się o pogłębianie każdego wymiaru własnej formacji [Ł 36]; pracownicy kościelni powinni
doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe i formację religijną [Ł 47]; Synod poleca, aby wikariusze – przyszli proboszczowie – stale pogłębiali swoją formację duchową, intelektualną
i pastoralną. [K 17];
godziwy, SJPD nieco przestarz. ‘odpowiedni, właściwy, słuszny rzetelny, uczciwy’:
Zezwolenia „Nihil Obstat” Biskupa diecezjalnego na celebrację małżeństwa (wymagane do
godziwego zawarcia małżeństwa) [K 286];
kapłan, SJPD książk. ‘osoba uprawniona do pełnienia głównych czynności kultu religijnego; w niektórych wyznaniach chrześcijańskich: duchowny, mający święcenia upoważniające go do odprawiania mszy’; nacechowanie stylistyczne tego wyrazu ujawnia się
zwłaszcza w zestawieniu z frekwencją użycia wyrazu ksiądz. W kaliskich tekstach synodalnych ksiądz obecny jest 39 razy, natomiast kapłan blisko 220 razy (nie licząc form pochodnych: kapłaństwo, kapłański). Wydaje się, iż leksem ksiądz odczuwany jest jako bardziej
potoczny, zaś kapłan ma zdecydowanie bardziej uroczyste i dostojne nacechowanie;
konferencja, 1. SJPD przestarz. ‘odczyt, prelekcja, wykład’: Studium to winno łączyć
wykłady teologiczne dla zainteresowanych z konferencjami duszpasterskimi w parafiach.
[K 161]; wypróbowane w Kościele formy kaznodziejstwa, a mianowicie homilie, kazania
i konferencje [T 72]; przygotowywać się do homilii, kazań i konferencji religijnych [Ł 50];
2. ‘zebranie, zgromadzenie’: Zasady postępowania w sprawie formalnego wystąpienia
20 Znaczenie to kwalifikatorem przestarzały opatrzone zostało w: Mieczysław Szymczak, red.,
Słownik języka polskiego, t. I–III (Warszawa: PWN, 1978–1981).
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z Kościoła (przyjęte przez Konferencję Episkopatu Polski 27 września 2008 roku) [K 104];
w Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim. [K 106];
konsultor, SJPD przestarz. ‘radca, doradca; dziś niekiedy w organizacji kościelnej,
w niektórych zakonach’: Kompetencje Kolegium Konsultorów [K 20], łac. consultor;
nawiedzić, SJPD przestarz. dziś podn. ‘przybywać do kogo w odwiedziny, w gościnę,
z wizytą’ oraz forma pochodna nawiedzenie: osobiście objąć opieką duszpasterską chorych
swojej parafii, nawiedzając ich np. w pierwszy piątek miesiąca [Ł 97], częściej formy te występują w połączeniach (kontekstach) z nazwami miejsc świętych, mamy więc: nawiedzenie
sanktuarium, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, czy też nawiedzenie św. Józefa w kopii kaliskiego wizerunku Świętej Rodziny [K 70];
nupturient, SJPD przestarz. ‘ten, kto zamierza zawrzeć związek małżeński’ oraz forma pochodna nupturientka: Jeżeli nupturienci nie zawarli małżeństwa cywilnego [Ł 122];
W księdze zapowiedzi należy, oprócz danych personalnych nupturientów, odnotować także...
[T 275]; Jeżeli nupturienci nie zawarli małżeństwa cywilnego [Ł 122]; Nie może przyjmować
nupturientów na zapowiedzi [K 292]; Za kanoniczne badanie nupturientów i przygotowanie
wymaganej dokumentacji odpowiada proboszcz parafii stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania jednego z nupturientów [K 100], łac. nupturiens ‘narzeczony/a, oblubieniec/nica)’;
obłóczyny, SJPD kult. ‘przywdzianie habitu zakonnego jako ceremonia kościelna’: informowanie o uroczystościach: obłóczyn, ślubów zakonnych, jubileuszy tych, którzy pochodzą lub pracują w parafii [K 58];
piecza, SJPD książk. ‘dbanie, dbałość o kogoś lub o coś, opieka nad kimś, nad czymś;
troskliwość, staranie’; wyraz używany najczęściej w sfrazeologizowanych związkach wyrazowych: sprawować pieczę nad kimś: Biskup diecezjalny pod przewodnictwem Ojca
Świętego sprawuje pieczę nad powierzoną mu częścią Ludu Bożego jako jej pasterz, spełniając wobec niej zadania i obowiązki nauczania, uświęcania i kierowania. [K 9]; powierzyć kogoś czyjejś pieczy: Biskup ma troszczyć się, aby on sam i wszyscy powierzeni jego
pieczy – duchowni i świeccy – wzrastali w łasce Bożej [K 9]; mieć pieczę nad czymś: Najwyższą pieczę i władzę nad Seminarium Duchownym ma we wszystkich sprawach Biskup
diecezjalny. [K 45];
przepowiadać, SJPD daw. ‘opowiadać, głosić, obwieszczać, wykładać’ oraz forma
pochodna przepowiadanie. W tekstach religijnych leksem ten używany jest głównie w kontekście głoszenia Słowa Bożego; mamy więc: przepowiadanie liturgiczne ‘przepowiadanie
Słowa Bożego w czasie Mszy św.’; przepowiadanie katechetyczne ‘przepowiadanie Słowa Bożego w czasie katechezy parafialnej’. Jego wartość stylistyczną uwypukla obecność
neutralnego pod względem nacechowania, synonimicznego wyrazu głosić i jego form pochodnych: głoszenie (np. głoszenie homilii, głoszenie słowa Bożego); głosiciel (np. Katolicy
– duchowni i świeccy – winni być gorliwymi głosicielami istnienia Boga. [K 63]);
ubogacać, SJPD daw. ‘bogacić, wzbogacać, wzbogacenie, czynić co wspanialszym’ oraz forma pochodna ubogacenie: Sprawowanie sakramentaliów należy ubogacać
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odpowiednio dobranym słowem Bożym i odmawianiem przewidzianych w rytuale modlitw.
[K 118); ubogacenie wiary [K 224]21;
umacniać (się), SJPD daw. ‘nabierać sił; pokrzepiać się, wzmacniać się’ oraz forma
pochodna umacnianie (się) ‘wzmacnianie, utwierdzanie’: Misje parafialne. Pozostają ciągle owocną formą głoszenia Słowa Bożego, umacniają i ożywiają wiarę, formują postawy chrześcijańskie. [K 70]; Udział w Radzie Kapłańskiej jest zaszczytem i zobowiązaniem
[…] do umacniania braterskiej i hierarchicznej więzi zespalającej kapłanów z Biskupem
i między sobą w kapłańską wspólnotę Prezbiterium Diecezji. [K 194]; umacniania parafian
w wierze [K 43]; codzienne umacnianie się Słowem Bożym i Eucharystią [K 51];
umiłowanie, SJPD książk. ‘osoba, rzecz, którą się umiłowało, ukochało’: pogłębianie
wiary w Boga i umiłowania Kościoła [K 36]; umiłowanie liturgii [K 279];
uświęcać ‘nadawać czemu cech świętości; uwznioślać, uszlachetniać’: Mają być
w świecie i go uświęcać od wewnątrz, to jest przenikać duchem Ewangelii cały porządek rzeczy doczesnych. [K 62]; uświęcać się ‘stawać się świętym; nabierać uroczystego charakteru’:
Uświęcają się, gdy w usposobieniu Chrystusa i w Jego Duchu głoszą słowo Boże, sprawują
Sakramenty [K 54]; uświęcanie ‘nadanie czemu cechy świętości; uwznioślenie, uszlachetnienie’, najczęściej w wyrażeniach: misja uświęcania, posługa uświęcania, zadanie uświęcania.
W SJPD tylko forma uświęcać się opatrzona została kwalifikatorem przestarz.;
zanosić, SJPD daw. ‘podnieść, unieść, wznieść’. Wyraz ten ma bardzo konkretną
i ograniczoną łączliwość wyrazową, najczęściej występuje w wyrażeniach zanosić modlitwę, czyli ‘modlić się, zwracać się do kogoś z modlitwą’: zanoszona jest w Kaliskim Sanktuarium modlitwa [K 34]; była zanoszona częsta modlitwa o powołania [K 45]; zanosić
błogosławieństwo ‘błogosławić’: W odwiedzinach kolędowych duszpasterze, na czele z proboszczem, zanoszą do domów i rodzin Boże błogosławieństwo [K 44];
zawierzenie ‘powierzenie, oddanie czego albo kogo czyjej opiece’: Nawiązując do zawierzenia życia i rodzin św. Józefowi [K 34]; SJPD różne odcienie znaczeniowe czasownika
zawierzyć (się) opatruje kwalifikatorem przestarz. lub wychodzące z użycia;
zrodzenie, SJPD: zrodzić przestarz. ‘wydać na świat, urodzić’: zrodzenia i wychowania potomstwa [K 99].
Nacechowanie religijne zyskują także wyrazy używane w innym znaczeniu niż to,
które jest powszechne na gruncie języka ogólnego, np.:
stypendium i formy pochodne: stypendialny, łac. stipendium ‘żołd, płaca, podatek,
danina’. Wyraz ten, oprócz swego znaczenia podstawowego ‘zapomoga, dotacja pieniężna
przeznaczona dla osób uczących, zajmujących się działalnością naukową bądź twórczą’,
w kościelnych kodeksach prawnych najczęściej występuje – jak wskazują konteksty jego
użycia, przede wszystkim w wyrażeniu stypendia mszalne – w znaczeniu ‘pieniądze, dochody, będące częścią wynagrodzenia duchownego, pochodzące z ofiar składanych przez
21 Użycie tego wyrazu w kontekście słowa Bożego nadaje mu odcień znaczeniowy ‘wzbogacać duchowo’, por. Zachwieja, Leksyka, 230–237.
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wiernych z racji zamawianych w określonej intencji Mszy św.’: Każdy ksiądz ma prawo
w danym dniu zatrzymać dla siebie stypendium z jednej Mszy. [K 141]; Ofiary wiernych
[...] tzw. iura stolae [...] oraz stypendia mszalne są głównym źródłem utrzymania kapłanów
[Ł 38]; stypendia mszalne binacyjne i trynacyjne [Ł 99];
tradycja, łac. traditio ‘przekazywanie’, tradere ‘w spuściźnie pozostawić, przekazać,
powierzyć’. W tekstach synodalnych wyraz ten występuje w szczególnym znaczeniu. Odnosi się do inwentarza dóbr parafialnych i zasad przekazywania parafii nowemu zarządcy.
Przy jego użyciu zwraca uwagę obecność glosy wyjaśniającej: Z aktu tego sporządza się
protokół zdawczoodbiorczy (tradycję), który należy przechowywać w biurze parafialnym.
[K 315]; Tradycja (Sposób przekazywania majątku kościelnego przy zmianie na stanowisku
proboszcza lub innego zarządcy) [K 321]; Przeprowadzenie tradycji, czyli protokolarnego
przekazania stanu parafii przez proboszcza ustępującego nowemu proboszczowi. [K 12].
Nacechowanie stylistyczne wynikające z frekwencji
W językowo-stylistycznym ukształtowaniu analizowanych tekstów zwraca uwagę zjawisko
szczególnie dużej frekwencji pewnych wyrazów, które wchodząc w połączenia z wyrazami
określającymi tworzą skupienia o charakterze terminologicznym. Powstają w ten sposób
całe serie wyrażeń, które wyznaczają obraz wartości szczególnie istotnych dla nadawcy.
Do takich nadużywanych i uwikłanych frazeologicznie wyrazów należą m.in.:
braterski ‘przyjacielski, serdeczny, przyjazny, pomocny, taki jak między braćmi’ oraz
formy pochodne bratni, braterstwo ‘przyjaźń, koleżeństwo’. Leksemy te w wypowiedziach
religijnych mają przede wszystkim podkreślać rodzaj relacji, jakie powinny łączyć członków należących do jednej wspólnoty, jaką jest wspólnota kapłanów, związanych „między
sobą braterstwem sakramentalnym” (por. Kapłani, związani między sobą „braterstwem
sakramentalnym”). Stąd najczęściej powtarzające się związki wyrazowe: braterska wspólnota kapłańska, braterska współpraca, braterska opieka, braterskie odwiedziny, braterskie
spotkania przy stole, węzeł braterstwa, braterstwo sakramentalne, bratnia pomoc;
dzieło ‘czyn, praca, działanie; wynik, rezultat pracy’; występują dzieła: apostolatu,
apostolskie, apostolstwa, charytatywne, duszpasterskie, ewangelizacji, miłosierdzia, miłości, misyjne, rozkrzewiania wiary, stworzenia, stwórcze, uświęcania, zbawcze, zbawienia,
np.: Kościół ma prawo posiadać dobra doczesne dla organizowania i sprawowania kultu
Bożego, […] dla prowadzenia dzieł apostolatu i miłości [K 134];
owoc ‘przenośnie: rezultat, wynik, plon, skutek, pożytek’ oraz owocny: Akcja Katolicka była w Polsce żywa i przyniosła wiele owoców. [K 207]; Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim. [K 30]; Misje parafialne. Pozostają ciągle owocną formą głoszenia
Słowa Bożego [K 70]; stworzyć właściwe warunki dla owocnego nauczania prawd wiary
[K 76]; [Synod usilnie zachęca] do szerokiej i owocnej współpracy z redakcją dwutygodnika [K 147]; Do owocnego i twórczego korzystania z mediów potrzebne jest przygotowanie
i formacja. [K 149]; Do owocnego przyjęcia sakramentu..., do odbycia dobrej i owocnej
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spowiedzi..., owocna współpraca z duszpasterzami..., owocne wypełnianie posługi kapłańskiej..., owocne uczestniczenie w kulcie...;
posługa ‘wykonywanie za kogo, dla kogo pracy (zwłaszcza domowej), pomaganie
komu w pracy (zwłaszcza domowej), wykonywanie czyich poleceń, obsługiwanie kogo;
obsługa, usługa’ oraz formy pochodne: posługiwanie, posługiwać, posługiwać się; w kościelnych tekstach urzędowych prawie wyłącznie występują w kontekście nazw związanych
z wypełnianiem czynności religijnych, jest więc posługa: biskupia, chrzestnego, duszpasterska, duszpastersko-katechetyczna, kapłańska, liturgiczna, nauczania i wychowania,
pasterza, pasterska, pasterzowania, parafialna, przepowiadania, religijna, rządzenia, sakramentalna, słowa, Słowa Bożego, spowiedników, uświęcania itd., np.: niosąc im posługę
sakramentalną [K 43]; Ojcowie Duchowni odpowiadają za wewnętrzną formację alumnów
oraz pełnią wobec nich posługę spowiedników [K 46]; także: pełnić posługę, posługiwanie
duszpasterskie;
powierzyć 1. ‘polecić co komu do wykonania, zlecać jakąś funkcję; poddawać co czyjej władzy, kompetencji’; 2. dawać co komu w zaufaniu do dyspozycji, polecać z ufnością
(kogo lub co) czyjej opiece, troskliwości’ oraz formy pochodne: powierzenie, powierzony:
Diecezja składa się z parafii, powierzonych przez Biskupa diecezjalnego prezbiterom zwanym proboszczami. [K 9]; Biskup diecezjalny pod przewodnictwem Ojca Świętego sprawuje
pieczę nad powierzoną mu częścią Ludu Bożego jako jej pasterz. [K 9]; Proboszcz i wspomagający go w parafii kapłani, mogą bliżej poznać powierzonych im wiernych [K 43];
Nie może być w sprawozdaniu informacji o sprawach, jakie zostały duszpasterzom kolędującym w dyskrecji powierzone [K 44]; Troska o powołania jest łaską i odpowiedzialnością
powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła [K 45]; miłością pasterską obejmują
powierzonych im wiernych. [K 45];
służba ‘spełnianie posług przy kim; praca dla jakiejś idei; usługiwanie komu’ oraz formy pochodne: służyć, służenie, służebność, służebny, np.: swobodnie oddać się służbie Bogu
i ludziom. [K 51]; [księża katecheci] w środowisku szkolnym będą dyskretnie służyć wszystkim
kapłańską obecnością, życzliwym słowem, pomocną współpracą, modlitwą. [K 79];
troska ‘zmartwienie, niepokój o co; dbałość, staranie o co’ oraz formy pochodne:
troszczyć się, zatroszczyć się, troskliwie: wielkoduszna troska o duchowe i materialne dobro parafii oraz Diecezji [K 21]; Należy troskliwie pielęgnować śpiew ludu podczas sprawowania liturgii [K 24]; Troska o poradnię parafialną spoczywa na proboszczu, a o poradnię
dekanalną na dziekanie. [K 35]; zatroszczyć się o to, aby w czasie trwania pielgrzymki
wierni mieli okazję przystąpić do sakramentu Pojednania [K 41]; Odwiedziny pozwalają
duszpasterzom uczestniczyć w radościach i smutkach parafian, w ich troskach i niepokojach. [K 43]; W trosce o nowe powołania [K 58]; Duszpasterze niech otoczą szczególną
troską takie przypadki [K 83]; Duszpasterska troska o chorych [K 98];
uroczystość 1. ‘uroczysty obchód czego, uroczyste święto’, 2. ‘uroczysty charakter
czego, nastrój uroczysty’ oraz formy pochodne: uroczysty, uroczyście. Duża liczba ich użyć
w tekstach synodalnych wiąże się z obecnością wyrażeń analitycznych typu: uroczystość
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pogrzebowa, uroczystość pożegnalna, uroczystość odpustowa zamiast po prostu: pogrzeb,
pożegnanie, odpust22;
wspólnota23 ‘grupa osób w jakiś sposób połączona, tworząca całość pod względem’
– wyraz uwikłany w dużą liczbę doraźnych frazeologizmów; wspólnota: braterska, diecezjalna, kapłańska, Kościoła, kościelna, Ludu Bożego, małżeńska, parafian, parafialna,
wiernych, zakonna itd., np.: rodzina – wspólnota osób, miłości i życia jest oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety [K 33];
wzrastać ‘dorastać; stawać się silniejszym’ oraz forma pochodna wzrastanie: W parafii bowiem żyją i wzrastają w wierze osoby, które mogą posługiwać ubogim, jak i ci, którzy
potrzebują wsparcia. [K 113]; udziela mu siły do wzrastania w życiu Bożym [K 85]; Prawo, kierowane miłością, ma pomagać człowiekowi we wzrastaniu w człowieczeństwie, we
wspólnocie z innymi, w drodze ku doskonałości i świętości. [K 360].

Podsumowanie
Urzędowa odmiana stylu religijnego łączy w sobie cechy ogólnego stylu urzędowego z elementami języka religijnego. Urzędowy charakter analizowanych tekstów wyraża się na
płaszczyźnie słownictwa (terminologia prawno-administracyjna, kancelaryzmy, dyrektywy), składni (orzeczenia imienne, struktury analityczne) i tekstu (gatunki urzędowe, delimitacja tekstu). Religijny aspekt opisywanej odmianki zawiera się w wyspecjalizowanym
słownictwie (terminologia religijna), licznych odwołaniach do łaciny (makaronizmy, latynizmy) i słownictwie ogólnoreligijnym. W tekstach synodalnych utrwalona też jest środowiskowa odmianka języka religijnego, stosowana podczas przygotowywania statutów.
Na istnienie swoistego rodzaju żargonu środowiskowego wskazuje np. wypowiedź biskupa
kaliskiego, który w swej homilii wygłoszonej na inauguracji pierwszej sesji plenarnej I Synodu mówił: Taka twórcza obecność na Synodzie to wspólne wypracowywanie aspektów
schematów, które mogą nie do końca podobać się w zaproponowanej ich wersji roboczej,
czyli, jak mówimy językiem synodalnych głosowań „placent iuxta modum”, to jest podobają
się, ale pod pewnym względem wymagają jeszcze poprawienia i zmiany [K 355]24. Wykładnikami owego języka środowiskowego są m.in. cytaty łacińskie funkcjonujące jak terminy
(tytuły dokumentów, ksiąg urzędowych, pojęcia prawne), będące reliktem z czasów, gdy

22

W tekstach synodu kaliskiego łączna liczba użyć tych wyrazów wynosi 92, w tym: uroczystość –
62 razy, uroczysty – 22, uroczyście – 8.
23 Wyraz wspólnota jest bardzo popularny, wręcz nadużywany w Kościele katolickim od czasów Soboru Watykańskiego II, gdy „rozprzestrzeniły się i rozwinęły grupy religijne i ruchy kościelnej odnowy”,
Małgorzata Nowak, „Z zagadnień współczesnego języka religijnego. Słownictwo tak zwanych nowych ruchów i wspólnot religijnych”, w: Język polski. Współczesność. Historia, red. Władysława Książek-Bryłowa,
Henryk Duda, (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2000), 69.
24 placent iuxta modum ‘akceptują pod warunkiem [wprowadzenia] zmian’.
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językiem urzędowym Kościoła była łacina. Śladem schematyzmu językowego charakterystycznego dla kolokwialnej polszczyzny są epitety o dużej powtarzalności i szeroki zakres
łączliwości wyrazów. Widoczne są też wpływy innych odmian języka religijnego (kaznodziejskiej, modlitewnej itd.).
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Leksykalno-stylistyczne zjawiska we współczesnych tekstach urzędowych Kościoła
(na przykładzie statutów synodów diecezjalnych)
Streszczenie
Wybrane teksty statutów synodów diecezjalnych posłużyły autorom do wyodrębnienia cech
leksykalno-stylistycznych charakterystycznych dla religijnych tekstów urzędowych. Ustalono,
że badane teksty łączą w sobie cechy ogólnego stylu urzędowego z elementami języka religijnego. Ze stylem urzędowym łączy je specjalistyczne słownictwo (terminologia administracyjno-prawna, kancelaryzmy, dyrektywy), analityczne struktury składniowe, a także cechy gatunkowe znamienne dla dokumentów urzędowych. Religijny aspekt omawianej odmianki zawiera
się w wyspecjalizowanym słownictwie (terminologia religijna oraz leksyka ogólnoreligijna),
a także w licznych odwołaniach do łaciny. Zaobserwowano też wpływ innych odmian języka
religijnego (żargonu środowiskowego, języka kaznodziejskiego, tekstów modlitewnych itd.).

Lexical and stylistic features of contemporary official Church texts
Summary
Selected texts of the diocesan synods’ statutes served the authors to identify the lexical and
stylistic features characteristic of the official religious texts. It was determined that the analysed texts combine the features of the general official style and the elements of the religious
language. The features of the official style include the technical vocabulary (the administrative
and legal terminology, the formal words, the directives), the analytic syntactic structures, and
the specific traits distinctive of the official documents. The religious aspect of the discussed
language variant is constituted by the specialized vocabulary (the religious terminology, the
general religious lexis), and the frequent references to Latin. The influence of the other religious
language variants has also been observed (the community jargon, the preacher’s language, the
texts of the prayers, etc.).
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O procesach czarownic i przypisywanych wiedźmom umiejętnościach pisano wiele począwszy ab ovo, czyli mniej więcej od XIV wieku1. W tym okresie w Europie (i to co najmniej od dwóch stuleci) funkcjonowało już pojęcie czarownicy jako kobiety, która zawarła
stosowny pakt z diabłem 2. Jednakże traktaty i księgi o czarach masowo pojawiać się zaczęły
dopiero w okresie reformacji. Notabene, w opinii badaczy wszystkie one wykazują dość
monotonne podobieństwo3.
Znakomita większość czarownic w trakcie prowadzonego dochodzenia i towarzyszących mu tortur opowiadała o umiejętności wzbijania się w przestworza i o lotach na

1 Zdaniem współczesnych znawców problematyki „właściwa” czarownica pojawiła się na południu
Francji pomiędzy 1300 a 1350 r. Leon Przybyszewski, Czary i czarownice. Studium historyczne (Wrocław:
Astrum, 1999), 9.
2 Michał Rożek, Diabeł w kulturze polskiej. Szkice z dziejów motywu i postaci (Warszawa–Kraków:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993), 224.
3 Lyon Sprague, Catherine de Camp, Duchy, gwiazdy i czary (Warszawa: PWN, 1970), 160.
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spotkania z siłą nieczystą 4. Najwyraźniej nie każde zgromadzenie „czcicielek Szatana”
miało przy tym charakter sabatu… Z akt procesowych i innych źródeł wynika, że stosunkowo liczne spotkania wiedźm odbywały się – w zależności od regionu – na pobliskich
bagnach5, cmentarzach6, w lasach i pod szubienicą7, a począwszy od XVII wieku – również
w miejscach, gdzie znajdowały się innowiercze zbory8. Wszelako najczęściej przywoływanym w literaturze terenem zlotów były Łyse Góry. I mimo iż nader często wskazywano
konkretne wzniesienia (Łysa Góra pod Poznaniem, Kijowem czy na Sandomierszczyźnie)9,
określenie powyższe należy traktować raczej w kategoriach „nazwy gatunkowej” (według
S.B. Lindego łysą zwie się bowiem każda góra opanowana przez siłę nieczystą10). Spotkania „zwykłe” zwoływano w bardzo różnych terminach. W stosownych opracowaniach wymienia się mianowicie wszystkie dni tygodnia wyjąwszy poniedziałki (?), a więc wtorki11,
noce ze środy na czwartek12, dość często czwartki13 (szczególnie te po nowiu księżyca14),
piątki15 i noce z piątku na sobotę16 oraz niedziele17. Zloty „nadzwyczajne” (sabaty?) wedle
przekazów informatorów odbywały się znacznie rzadziej. W relacjach przetrwały echa spotkań w noc świętojańską (24 czerwca)18 i w dzień św. Łucji (13 grudnia)19. Niekiedy sabaty
łączono ze świętami chrześcijańskimi i organizowano je w wigilię Zielonych Świąt, tuż
po Wielkanocy, na Wniebowstąpienie i na Boże Ciało20. Nie ulega wątpliwości, że także
konkretne daty zgromadzeń bywały różne w zależności od regionu. Czarownice z terenów

4

Tamże, 201.
Bohdan Baranowski, Najdawniejsze procesy o czary w Kaliszu (Lublin–Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1951), 11; Julian Tuwim, Czary i czarty polskie (Warszawa: Czytelnik, 1970), 91.
6 Tuwim, Czary, 91.
7 Bohdan Baranowski, Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku (Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1952), 160.
8 Rożek, Diabeł, 238.
9 Aleksander Brückner, Encyklopedia staropolska, t. I (Warszawa: PWN, 1990), 194; Rożek, Diabeł, 238.
10 SL, t. II, 688; Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. I (Warszawa: Wiedza
Powszechna, 1974), 267.
11 Rożek, Diabeł, 235; Baranowski, Procesy, 160.
12 Tuwim, Czary, 90.
13 Bohdan Baranowski, Pożegnanie z diabłem i czarownicą (Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1965),
107; Przybyszewski, Czary, 36.
14 Rożek, Diabeł, 235; Baranowski, Pożegnanie, 103; Gloger, Encyklopedia, t. I, 270.
15 Baranowski, Pożegnanie, 107.
16 Tuwim, Czary, 90.
17 Baranowski, Procesy, 160.
18 Baranowski, Procesy, 107; Rożek, Diabeł, 239; Jerzy Samp, Droga na sabat (Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1981), 8; Энциклопедический словарь (Санкт-Петербург: Типо-Литография И.А. Ефрона, Прачешный пер., 1903), 6, 34, 82.
19 Baranowski, Procesy, 107.
20 Rożek, Diabeł, 28; Przybyszewski, Czary, 42.
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Niemiec spotykały się z reguły w Noc Walpurgii w Górach Harzu21, a rosyjskie – w dzień
wiosennego zrównania dnia z nocą22. Kobiety wybierające się na sabat (lub na zwykły zlot
czarownic) najczęściej opuszczały dom przez komin 23, zaś jako środek transportu wykorzystywały miotłę24, kij25, żerdź26, ożóg27, widły28, chlebową łopatę29, stępę lub nieckę30 oraz
niektóre spośród zwierząt domowych31, m.in. kozły32.
Aby bezpiecznie dotrzeć do celu, uczestniczki sabatów stosowały pewien specyfik,
który bądź sporządzały same, bądź otrzymywały z rąk sługi piekieł. Preparatem owym
zazwyczaj nacierano całe ciało33, czasami jednak zalecano smarowanie tylko pewnych jego
fragmentów: rąk (od ramion w dół) i nóg34, piersi, czoła, dłoni lub też stóp35. Stosunkowo
często maść wcierano we wgłębienia pod pachami36, natomiast w Bawarii specyfikiem pokrywano tylko wykorzystywany środek transportu (widły)37.
O skład omawianego preparatu, znanego powszechnie pod nazwą „maści czarownic”,
indagowane były podsądne na wszystkich procesach o czary38. Jednakże receptura smarowidła pozostaje jedną z największych, bo ostatecznie nierozwiązanych, tajemnic głębokiego
średniowiecza i okresu reformacji, mimo iż przytacza ją podobno wielu spośród dawnych
naturalistów z Paracelsusem (1493–1541) i Korneliuszem Agryppą (1487–1535) na czele39.

21

Энциклопедический, 34, 82; Brückner, Encyklopedia, t. I, 194.
Энциклопедический, 34, 82. W tym właśnie dniu o północy rozpoczyna się bal u Szatana w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa.
23 Przybyszewski, Czary, 36; Paweł Zych, Witold Vargas, Bestiariusz słowiański: rzecz o skrzatach,
wodnikach i rusałkach (Olszanica: Bosz, 2012), 51; Rożek, Diabeł, 235 i 239; Tuwim, Czary, 12 i 91.
24 Zych, Vargas, Bestiariusz, 51; Rożek, Diabeł, 235; Tuwim, Czary, 91; Samp, Droga, 130; Gloger,
Encyklopedia, t. I, 267.
25 Tuwim, Czary, 91.
26 Rożek, Diabeł, 224.
27 Zych, Vargas, Bestiariusz słowiański, 51; Samp, Droga, 130; Gloger, Encyklopedia, t. I, 270;
Brückner, Encyklopedia, t. I, 883.
28 Młot na czarownice (Wrocław: Wydawnictwo XXL, 2008), 12–13.
29 Zych, Vargas, Bestiariusz, 51; Rożek, Diabeł, 235; Samp, Droga, 130; Gloger, Encyklopedia, t. I,
267.
30 Rożek, Diabeł, 235; Gloger, Encyklopedia, t. I, 270.
31 Samp, Droga, 130.
32 Baranowski, Procesy, 161.
33 Przybyszewski, Czary, 36; Zych, Vargas; Bestiariusz, 51; Rożek, Diabeł, 235.
34 Przybyszewski, Czary, 36.
35 Rożek, Diabeł, 239.
36 Baranowski, Procesy, 109; Rożek, Diabeł, 239; Tuwim, Czary, 12.
37 Młot na czarownice, 12–13.
38 Tamże, 11.
39 Большая Энциклопедия (Санкт-Петербург: Типография Товарищества „Просвещение»,
1903), 5, 688.
22
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Z materiałów źródłowych i protokołów przesłuchań można wnosić, że przepisów na
maść umożliwiającą swobodny lot w powietrzu było kilka i że skład preparatu zależał głównie od stopnia znajomości ziół oraz fantazji (wyobraźni) kobiet dręczonych na torturach
i ostatecznie obwinianych o czarodziejskie praktyki. Domniemane czarownice wymieniały
niekiedy komponenty tak przerażające, jak sadełko z niemowląt (pożądane – ochrzczonych!)40, kości małych dzieci41, zewłok wisielca 42 czy też mózg z głowy człowieczej trupiej43.
Prócz tego stosowano kości z krowich nóg (!)44, wybrane zwierzęta (węże, jaszczurki) i ptaki, fragmenty ich ciał (pióra wróble i przepiórcze) oraz wydzieliny (żabie ekskrementy,
skrzek), produkty żywnościowe (masło, słonina, nabiał, sery i mleko)45, nieliczne minerały
(siarkę)46 i zioła. Pożądany skutek (czyli wrażenie lotu) osiągano zapewne głównie dzięki
użyciu tych ostatnich… Same indagowane najczęściej mówiły enigmatycznie o „jakichś”
ziołach47, bardzo rzadko wymieniając ich nazwy.
Niestety, nie wszystkie przytaczane w aktach procesów fitonimy można dziś jednoznacznie zidentyfikować (tj. odnieść do konkretnych roślin). W trakcie zeznań oskarżone wspominały zazwyczaj o pokrzyku (inaczej mandragorze, Mandragora officinalis, L.;
a w Niemczech i Europie Środkowej – o jej substytucie Atropa mandragora, L. lub Atropa
belladonna, L.)48, o sabinie (Juniperus sabina, L.?)49 oraz o czartowym (?)50 czy też czarownym zielu (?)51. Ludoznawcy słusznie podejrzewają, że w dwu ostatnich wypadkach
chodziło najpewniej o „pospolite zioła trujące” w rodzaju lulka (Hyoscyamus niger, L.)52
lub o któryś z wyjątkowo szkodliwych gatunków tojadu (Aconitum)53. Zażycie wyciągu
jakiejkolwiek z wyżej wzmiankowanych roślin (a nawet dłuższy bezpośredni kontakt z jej
nadziemnymi częściami) może bowiem wywołać złudzenie lotu54. Informacja, iż w wiekach średnich z korzeni mandragory z dodatkiem lulka i psianki (Solanum) sporządzano
maść czarodziejską, którą nacierano niektóre części ciała i skutkiem tego zapadano w stan

40

Baranowski, Procesy, 139; Rożek, Diabeł, 235; Tuwim, Czary, 11.
Młot na czarownice, 50.
42 Tuwim, Czary, 111.
43 Baranowski, Najdawniejsze, 54.
44 Rożek, Diabeł, 239.
45 Tamże, 238.
46 Baranowski, Najdawniejsze, 54
47 Rożek, Diabeł, 238.
48 Baranowski, Najdawniejsze, 35–36.
49 Baranowski, Pożegnanie, 109.
50 Baranowski, Najdawniejsze, 49.
51 Tamże, 48.
52 Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. II (Kraków: Polska Akademia Umiejętności,
1934), 428.
53 Tuwim, Czary, 11.
54 Moszyński, Kultura, 428.
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snu z tak żywymi marzeniami sennymi, że brano je za rzeczywistość, pochodzi z Europy Środkowej55. Gdzieniegdzie panowało również przekonanie, że można byłoby wzbić się
w powietrze wypiwszy pół kubka soku z bazylii56. Równocześnie już w średniowieczu pojawiają się głosy sceptyków, że czarownice pokonywały ogromne odległości niekoniecznie
w sposób fizyczny (cieleśnie), ergo – czyniły to li tylko we własnej wyobraźni57.
W literaturze rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku motywy diaboliczne nie należały do rzadkości, a czarownice pojawiają się tu w co najmniej dwu znanych utworach
literackich. Do grona sióstr ciemności należy niewątpliwie Renata z prozatorskiego dzieła
Walerego Briusowa Ognisty Anioł oraz Małgorzata, tytułowa (obok Mistrza) bohaterka powieści Michaiła Bułhakowa. Obie heroiny „ocierają się” o zgromadzenie mocy piekielnych
– Renata zmusza do udania się na sabat swojego towarzysza podróży Ruprechta, Małgorzata
– jako królowa misterium – bierze czynny udział w wiosennym balu zrównania dnia z nocą
zorganizowanym w Moskwie przez świtę Wolanda. Jak należało oczekiwać, w obydwu
utworach uczestnicy spotkania nacierają swe ciała specjalną maścią. U Bułhakowa jest to
cudowny krem odmładzający, wydzielający „bagienny”, ale stosunkowo przyjemny zapach.
Szczegółowego składu specyfiku autor ostrożnie, i zapewne z rozmysłem, nie ujawnia…
Za to na łamach powieści Briusowa odnajdujemy aż dwie receptury maści, która, podobnie jak krem Małgorzaty (a ściślej Asasella), wyróżnia się „ostrym zapachem jakichś ziół”
i ma konsystencję „zielonkawej tłustej masy”58. Pierwszy z przepisów podaje w trakcie
rozmowy z Ruprechtem uczeń Agryppy von Nettesheim. Jego zdaniem w skład preparatu
wchodzą: olej lub masło (oryg.: масло), pietruszka (oryg.: петрушка), psianka (oryg.: паслен), wilczy ząb (oryg.: волкозуб), ostrzew (oryg.: ибунка) i – być może – soki innych roślin,
jednakże za główne komponenty uznać wypada „ziele zwane przez Włochów belladonną,
lulek (oryg.: белена) oraz szczyptę tebańskiego opium”59. Nieco później (w trakcie przesłuchania) podstawowe składniki omawianego tu specyfiku zdradza sama Renata. Bohaterka
powieści do sporządzenia czarodziejskiej maści wykorzystywała brodziec (oryg.: поручейник), pietruszkę (oryg.: петрушка), tatarak (w oryginale: аир), ziarnopłon (oryg.: жабник),
psiankę (oryg.: паслен) i blekot (oryg.: белена). Wymienione zioła zanurzała w wyciągu
z tojadu (oryg.: борец), a następnie wzbogacała całość olejami z kilku innych (niewymienianych z nazwy) roślin i krwi nietoperza. Wszystkie powyższe składniki Renata gotowała,
wymawiając przy tym określone wyrazy (zaklęcia?). Dobór czarodziejskich formułek był
ściśle uzależniony od daty produkcji specyfiku – wedle wszelkiego prawdopodobieństwa

55 Bronisław Gustawicz, „Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody”, II „Rośliny”, w: Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej VI (1882) (Kraków: wydawany staraniem Komisji
Antropologicznej Akademii Umiejętności), 230.
56 Scott Cunningham, Encyklopedia magicznych roślin (Białystok: Studio Astropsychologii, 2009), 62.
57 Młot na czarownice, 50 i 62.
58 Walery Briusow, Ognisty Anioł, przeł. Elżbieta Wassongowa (Warszawa: Czytelnik, 1981), 96.
59 Tamże, 158.
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każdemu z miesięcy roku kalendarzowego przyporządkowywane bywały odmienne kombinacje słów60.
Oba zaprezentowane w powieści Briusowa przepisy uwzględniają zatem pietruszkę
i psiankę. Prócz tego w rosyjskim oryginale powieści pojawia się jeszcze jeden komponent
wspólny, a mianowicie белена, który polska tłumaczka przekazała pod dwiema nazwami: lulek (w przepisie ucznia Agryppy) oraz blekot (w przepisie Renaty). Polscy specjaliści
odnoszą oba fitonimy do jednego ziela, a mianowicie do lulka czarnego (Hyoscyamus niger, L.). W rezultacie w powieści Ognisty Anioł w charakterze składników maści czarownic
wymienia się co najmniej 10 roślin, wykazujących mniej lub bardziej groźne właściwości
toksyczne. Identyfikacja owych ziół nie nastręcza zasadniczych trudności. Nieco wątpliwości wywołuje ustalenie czterech spośród nich. Prezentuje to tabela.
Określenie
rosyjskie

Określenie
polskie

Identyfikacja
(określenie naukowe)

аир

tatarak

Acorus calamus, L.

белладонна

belladonna

Atropa belladonna, L.

белена (1)

lulek

Hyoscyamus niger, L.

белена (2)

blekot

Hyoscyamus niger, L.

борец

tojad

Aconitum napellus, L.

волкозуб

wilczy ząb

(?) Aconitum, L. (?); Helleborus foetidus, L. lub (?) Claviceps purpurea

жабник

ziarnopłon

Ranunculus ficaria, L.

ибунка

ostrzew

(?) Veronica beccabunga, L.

паслен

psianka

Solanum dulcamara, L.

петрушка

pietruszka

(?) Aethusa cynapium, L.

поручейник

brodziec

(?) Falcaria rivini, Host.; Sium falcaria lub (?) Sium latifolium, L.

Najbardziej zagadkowy jest w tym zbiorze fitonim волкозуб/wilczy ząb. Sam Walery
Briusow (w przypisach do stosownego rozdziału powieści) identyfikuje tę nazwę z łacińskim Aconitum. Zatem tojad można byłoby potraktować jako kolejny (czwarty) składnik łączący dwie przytaczane w powieści receptury. Odniesienia fitonimu волкозуб do Aconitum
nie potwierdzają jednak ani rosyjskie, ani niemieckie słowniki nomenklatury botanicznej.
Polskie miano wilczy ząb uważa się za ludowe określenie mniszka lekarskiego (Taraxacum
officinale, L.)61, ale ustalając botaniczne odniesienia, nie należy żadną miarą kierować się
tekstem tłumaczenia. Wziąwszy zaś pod uwagę zachowane przekazy źródłowe i opracowania ludoznawcze, trudno byłoby chyba sporządzić maść czarownic bez użycia akonityny.
60

Tamże, 370.
Николай Анненков, Ботанический словарь (Санкт-Петербург: Типография Императорской
Академии Наук, 1876–1878), 350; Erazm Majewski, Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, t. I (Warszawa: Nakładem autora: skład główny w księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, 1889), 480.
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W tej sytuacji tojad stanowi bez wątpienia jedną z możliwości identyfikacyjnych. Nie jest
to jednak ewentualność jedyna. Sądzę, że autor przekładu uciekł się w tym wypadku do
dosłownego tłumaczenia użytej w oryginale nazwy rosyjskiej, a wybitny znawca historii Niemiec Walery Briusow posłużył się również kalką – w tym wypadku niemieckiego
określenia ludowego Wolfszahn. To ostatnie na terenie Niemiec odnoszono do niewątpliwie
groźnego gatunku ciemiernika (Helleborus foetidus, L.) oraz do trującego (i halucynogennego) grzybka zbożowego, znanego powszechnie jako sporysz (buławinka czerwona, Claviceps purpurea, L.). Podczas identyfikacji określenia zastosowanego w powieści nie wypada
zatem pomijać dwu zaprezentowanych wyżej odniesień dodatkowych, tym bardziej że wedle mniemania ludu, czarownicy po zjedzeniu kaszy zanieczyszczonej sporyszem groziła
niechybnie zamiana w srokę62.
Niełatwo byłoby dociec, dlaczego tłumaczka zdecydowała się na użycie polskiego odpowiednika brodziec dla rosyjskiego fitonimu поручейник. Ta ostatnia nazwa na wschodzie
Słowiańszczyzny bywa bowiem przypisywana bądź sierpnicy (Falcaria rivini, Host.), bądź
markowi szerokolistnemu (Sium, Sium latifolium, L.)63, podczas gdy polski brodziec w literaturze fachowej klasyfikuje się i przedstawia jako Pogostemon (Desf.)64. W polszczyźnie
jest to zatem nazwa rodzaju botanicznego rodziny wargowych (Labiatae), ziela trwałego lub
podkrzewu występującego w Indiach Wschodnich, na Cejlonie i na Jawie. Z rośliny tej uzyskuje się tzw. paczulę, używaną głównie w przemyśle kosmetycznym i perfumeryjnym65.
Najprościej byłoby uznać, że podczas tłumaczenia nastąpił błąd lub że tłumaczka korzystała z mało wiarygodnego słownika dwujęzycznego. Nie należy jednak wykluczać, iż na
decyzję o umieszczeniu w tekście przekładu nazwy brodźca wpłynął pewien uzasadniony
zamysł. Mianowicie olejek paczuli mógł nadać specyfikowi ów charakterystyczny zapach,
o którym wspomina Ruprecht. Tym niemniej, przy ostatecznej identyfikacji omawianego
komponentu maści należałoby przychylić się raczej do propozycji oryginału i uznać, że
w skład czarodziejskiego specyfiku wchodziła sierpnica (Falcaria rivini, Host.) lub marek
szerokolistny (Sium latifolium, L.), ze wskazaniem na to drugie odniesienie.
Niejakie wątpliwości budzi również zaproponowany w przekładzie ekwiwalent rosyjskiej nazwy ибунка (Veronica beccabunga, L.)66, jako że źródła polskie w odniesieniu do
określanej tym mianem rośliny notują (poza naukowym przetacznikiem bobowniczkiem)
jedynie fitonimy bobownik, potocznik, przetacznik i koziparsk67. Wybrany ostatecznie przez
translatorkę ostrzew objaśniany bywa natomiast jako „bot. Blysmus, roślina z rodziny ci62

Rożek, Diabeł, 239; Baranowski, Najdawniejsze, 52.
Анненков, Ботанический словарь, 143 i 332.
64 SWil, t. I, 112.
65 Encyklopedia powszechna, t. IV (Warszawa: Nakład, druk i własność S. Orgelbranda, 1860), 370;
Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, t. XII (Kraków: Wydawnictwo Gutenberga, 1930), 321;
Encyklopedia powszechna Ultima Thule, t. VIII (Warszawa: Wydawnictwo Ultima Thule, 1937), 490.
66 Анненков, Ботанический словарь, 376.
67 Tamże.
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borowatych (inaczej: turzycowatych)”68, odnosi się zatem do jakiegoś gatunku trawy lub
sitowia. Wprawdzie przedmiotem naszych rozważań nie są zastosowane w powieści chwyty
translatorskie, ale może warto byłoby kiedyś w przyszłości przyjrzeć się dokładniej sposobom tłumaczenia nazw roślin w literaturze pięknej. I w tym przypadku należałoby, rzecz
jasna, przychylić się jednak do kwalifikacji właściwej oryginałowi…
Wydaje się mało prawdopodobne, by preparat w rodzaju maści czarownic zawierał
w swym składzie zwykłą pietruszkę, choć ta ostatnia miała niegdyś niezwykle szerokie
zastosowanie w medycynie ludowej. Jednakże specyfiki magiczne sporządzano na ogół
z roślin niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. Zatem podejrzenia, że pod nazwą
pietruszka kryje się tu inne ziele, bardzo podobne do tego warzywa, ale w przeciwieństwie
do niego posiadające toksyczne właściwości, wypadałoby uznać za w pełni uzasadnione.
Mógł to być chociażby blekot ogrodowy (Aethusa cynapium, L.). W jednej z encyklopedii
dziewiętnastowiecznych czytamy bowiem: „Ponieważ pietruszka pospolita z liści bardzo
podobną jest do blekotu ogrodowego (Aethusa cynapium, L.) […] dla uniknięcia niebezpiecznych skutków […] stosownem byłoby uprawiać w ogrodach odmianę pietruszki, mającą liście pomarszczone”69.
Drugą możliwością, jaką warto byłoby w tym wypadku wziąć pod uwagę, jest szczwół
plamisty (Conium maculatum, L.). Szczwół również do złudzenia przypomina pietruszkę
i podobnie jak blekot ogrodowy ma właściwości trujące. Rośliny tej jednak w przeciwieństwie do blekotu70 nigdzie na obszarze Słowiańszczyzny nie zwykło się określać mianem
pietruszki. Zatem Briusow miał na uwadze raczej pierwsze z wymienionych ziół (Aethusa
cynapium, L.).
Wypadałoby podkreślić, że czarownicy z powieści Ognisty Anioł używali roślin łatwo
dostępnych, występujących pospolicie w umiarkowanej strefie klimatycznej, najczęściej
wyróżniających się nieprzyjemnym zapachem.
Pokrzyk wilczą jagodę (ros. белладонна) (Atropa belladonna, L.) uznaje się za najpopularniejszy środkowoeuropejski zamiennik śródziemnomorskiej mandragory, rośliny
rzadkiej i od dawna stosowanej w magii. Prawdziwą mandragorę (a ściślej jej korzenie) jako
Solanum furiale („psianka powodująca szaleństwo”), Solanum somniferum („psianka sprowadzająca sen”) i wreszcie Solanum mortiferum („psianka niosąca śmierć”) wykorzystywano już w starożytnym Babilonie71. Należała ona do zbioru ziół uśmierzająco-podniecających, zwanych niekiedy „pocieszającymi”72, uchodziła również za ulubioną roślinę parki
Atropos, przecinającej nić ludzkiego żywota, i z tego zapewne powodu budziła uzasad68

Słownik języka polskiego, t. III (Warszawa: Nakładem prenumeratorów, 1902), 875.
Encyklopedia powszechna, t. XX (Warszawa: Nakład, druk i własność S. Orgelbranda, 1865), 687.
70 Pol., ros. psia/собачья pietruszka/петрушка. Majewski, Słownik, II, 21; Анненков, Ботанический словарь, 12.
71 Jürgen Thorwald, Dawna medycyna, jej tajemnice i potęga (Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1990), 170.
72 Marian Janusz Kawałko, Historie ziołowe (Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986), 92.
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niony strach wśród starożytnych Greków73. Antyczni lekarze rekomendowali mandragorę
także w przypadkach chorób skórnych74. Podobno pokrzyk wilcza jagoda posiada zbliżone
właściwości. W medycynie środkowoeuropejskiej stosowano to ziele przede wszystkim jako
środek usypiający i znieczulający. Niebezpieczne dla człowieka są wszystkie części rośliny,
ale najwięcej trujących alkaloidów zawierają jej jagody. Zatrucie owocami pokrzyku wywołuje początkowo zawroty głowy, osłabienie, zaburzenia (omamy) wzrokowe i halucynacje, rozszerzenie i nieruchomość źrenic, podwójne widzenie, niespokojne ruchy, trudności
z mówieniem, mdłości, następnie zaś osłabienie pulsu, omdlenia, senność i w konsekwencji
śmierć75. Mimo to we Włoszech omawianego tu gatunku Atropa używano do pielęgnacji
cery76. Ten ostatni fakt pozwala wysnuć przypuszczenie, że sok z rośliny o nazwie белладонна był też jednym ze składników kremu, który Asasello wręczył był Małgorzacie…
Lulek pospolity/blekot/белена (Hyoscyamus niger, L.) był znany i ceniony w Egipcie już w czasach faraonów i powszechnie – obok opium – uznaje się go dzisiaj za jeden
z najstarszych narkotyków w dziejach ludzkości77. Zdawano sobie sprawę z tego, że ziele
użyte w nadmiarze „sprawuje szaleństwo”78. Również wywar z rośliny działa odurzająco79.
Z uwagi na to jej liście i nasiona wykorzystywane bywały przez starożytnych medyków do
likwidacji skurczy i uśmierzania bólu80. W XVI wieku odurzające właściwości lulka znane
były doskonale także i użytkownikom z obszaru Europy Środkowej81, mało tego – cieszył
się on na tych terenach stosunkowo dużą popularnością82. W większych dawkach lulek jest
trucizną niezwykle niebezpieczną83. Groźne są szczególnie jego korzenie i nasiona, ich spożycie powoduje silne bóle i zawroty głowy, senność, drgawki i w konsekwencji śmierć84.
Tojad/борец (Aconitum napellus, L.) uchodził swego czasu za skuteczny lek na choroby skóry, nacieranie tą rośliną usuwało podobno wszelkie pojawiające się na niej plamy85.
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Krystyna Jabłońska, Czarodziejski zielnik (Warszawa: Nasza Księgarnia, 1965), 48.
Рой Маккалистер, Все о растениях в легендах и мифах (Москва: Кристалл, 2007), 28–29.
75 Encyklopedia powszechna, t. III (Warszawa: Nakład, druk i własność S. Orgelbranda, 1860), 92–
93; Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie obecnych vědomostí, t. II (Praha: J. Otto, 1889), 991.
76 Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, t. II (Kraków: Wydawnictwo Gutenberga, 1929), 26.
77 Kawałko, Historie, 77.
78 SL, t. I, 121.
79 Ilustrowany słownik języka polskiego (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004), 74.
80 Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, t. VI (Kraków: Wydawnictwo Gutenberga, 1930),
244.
81 Iwona Arabas, „Wybrane rośliny o działaniu uzależniającym w renesansowych herbarzach polskich”, w: Historia leków naturalnych II. Natura i kultura (Warszawa: IHNOiT, 1989), 134.
82 Encyklopedia powszechna Ultima Thule, t. VI (Warszawa: Wydawnictwo Ultima Thule, 1934),
629.
83 Encyklopedia powszechna, t. III (Warszawa: Nakład, druk i własność S. Orgelbranda, 1860) 758.
84 Ottův slovník naučný, t. XI (Praha: I. Otto, 1897), 1038.
85 Eugeniusz Janota, Historia naturalna w piśmiennictwie niemieckim w wiekach późniejszych
(Lwów: Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 1878), 42.
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Nie bez powodu ziele to zwano niegdyś „piekielnym”86, jako że większość gatunków tojadu wykazuje niezwykle silne właściwości trujące87. Pliniusz uważał Aconitum za toksynę
„najzjadliwszą” i określał ziele mianem „roślinnego arszeniku”, zaś w opinii wiedeńskiego medyka i eksperymentatora Störcka mogło ono zabić osobę trzymającą je nieco dłużej
w ręku88. W Encyklopedii powszechnej Orgelbranda zamieszczono m.in. wzmiankę o nieostrożnym turyście, któremu spuchła ręka po zebraniu bukietu tych bardzo atrakcyjnych
roślin89. Germanowie i Gallowie podczas polowań na wilki zatruwali tojadem groty swych
strzał90. Omawiany tu gatunek (tojad mordownik) występuje w Europie Środkowej głównie
w wyższych partiach gór i w całym paśmie Karpat. Zawartą w nim akonitynę kwalifikuje
się zazwyczaj jako toksynę z grupy odurzająco-ostrych. Trucizna taka – również zaaplikowana zewnętrznie – działa szkodliwie przede wszystkim na układ trawienny, nerki i skórę.
Tojad od dawna wykorzystywany bywał w ludowych praktykach magicznych. Zaskakujące
jest, że stosowano go m.in. w celu pozbycia się diabła91, szczególnie zaś czarta – zalotnika
najchętniej nagabującego młode dziewczęta92.
Do zbioru mocno „zajadłych” trucizn należy również kolejny (po części hipotetyczny)
składnik maści czarownic – ciemiernik cuchnący (Helleborus foetidus, L.). Podobno jeden
z gatunków ziela użyty został przez Solona (600 r. p.n.e.) do zatrucia wód rzeki Pleistus
i wymordowania mieszkańców obleganej przez wojska greckiej Cyrny93. Wąchanie korzeni
tej rośliny miałoby powodować śmiertelne skurcze94. W literaturze przedmiotu najwięcej
miejsca poświęca się ciemiernikowi białemu (Helleborus niger, L.). Gatunek ów nie wydziela nieprzyjemnego zapachu i ma niejakie walory ozdobne95.
Pod mianem волкозуб (wilczy ząb) może ukrywać się (o czym już wzmiankowano
wyżej) toksyczny pasożyt łąkowy określany przez systematyków jako buławinka czerwona,
a przez większość rolników jako sporysz (Claviceps purpurea, L.). Jest to w istocie rodzaj
grzybka mającego kształt ciemnofioletowego rożka, atakującego najczęściej kłosy żyta.
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Słownik języka polskiego, t. VII (Warszawa: Wydawnictwo K. Król i W. Niedźwiedzki, 1919), 75.
Ilustrowany słownik języka polskiego, 931.
88 Kawałko, Historie, 76 i 151.
89 Encyklopedia powszechna, t. XXV (Warszawa: Nakład, druk i własność S. Orgelbranda, 1867),
321–322.
90 Ottův slovník naučný, t. I (Praha: I. Otto, 1888), 134.
91 Stanisław Piotrowicz, „Znachorka i wróżka Jewdokia Bojczuk. Materiały folklorystyczne ze wsi
Bartnik na Pokuciu”, Lud XIII (1907): 129.
92 Izydor Kopernicki, O wyobrażeniach lekarskich i przyrodniczych oraz o wierzeniach naszego
ludu o świecie roślinnym i zwierzęcym (Lwów: I Związkowa Drukarnia we Lwowie, 1876), 10; Zygmunt
Morawski, Mit roślinny w Polsce i na Rusi (Tarnów: Nakładem autora, drukarnia Józefa Styrny, 1884), 142.
93 Маккалистер, Все о растениях, 122–123.
94 Janota, Historia naturalna, 41.
95 Stefan Makowiecki, Kwiaty ogrodowe. Podręcznik hodowli roślin ozdobnych zielnych (Lwów:
B. Połoniecki, 1927), 33–35.
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Specjaliści w zakresie ziołolecznictwa wyrażają przekonanie, że był on doskonale znany
czarownicom i wiedźmom jako skuteczne abortivum96.
Kolejny wymieniany w powieści Briusowa składnik maści czarownic – ziarnopłon
(inaczej jaskier ziarnopłon) (Ranunculus ficaria, L. / Ficaria ranunculoides, Moench. /
Ficaria verna, Huds.) nie posiada „ostrości właściwej innym jaskrom”, z młodego ziółka
sporządzano nawet surówkę97, jego kwiaty uchodziły za miododajne, a liście mają podobno
słodkawy smak 98. Współcześni botanicy uważają jednak ów gatunek za niezbyt bezpieczny
dla użytkowników99, a najwięcej szkodliwej ranunculiny zawierają ich zdaniem dojrzewające owoce rośliny100.
Psianka (Solanum) występuje w przyrodzie w bardzo wielu gatunkach, większość
z nich wykazuje zdecydowanie trujące właściwości101. W Europie Środkowej znana jest
jednak tylko psianka słodkogórz (Solanum dulcamara, L.), która wyróżnia się fioletowymi kwiatami i czerwonymi owocami102. Medycyna ludowa wykorzystuje preparaty z tego
gatunku w przypadkach kokluszu, żółtaczki i kłopotów żołądkowych103. Spożycie jagód
rośliny powoduje biegunkę104 i wymioty. Stwierdzono, że łodyga psianki słodkogórz po
przełamaniu wydziela zapach myszy105.
Blekot pospolity (też psia pietruszka) (Aethusa cynapium, L.) prezentowany bywa jako
pospolity chwast europejski o odrażającym zapachu106, podobny wprawdzie do pietruszki, lecz w przeciwieństwie do niej bardzo jadowity. Roztarte liście rośliny wyróżniają się
czosnkowym zapachem107. Ziele należy do zespołu trucizn ostro odurzających108, powoduje

96 Adam Paluch, Świat roślin w tradycyjnych praktykach leczniczych wsi polskiej (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1988), 77; Arabas, Wybrane rośliny, 130.
97 SWil, t. I, 208–209.
98 Krzysztof Kluk, Dykcyonarz roślinny, t. III (Warszawa: Drukarnia Xięży Pijarów, 1804), 1131.
99 Władysław Szafer, Stanisław Kulczyński, Bogumił Pawłowski, Rośliny polskie (Warszawa:
PWN, 1953), 184.
100 Jakub Mowszowicz, Przewodnik do oznaczania krajowych roślin trujących i szkodliwych
(Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1982), 123.
101 Ilustrowany słownik języka polskiego, 746; SL, t. IV, 248.
102 Ilustrowana encyklopedia, t. V (Warszawa: nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego,
1928), 103.
103 Leksykon roślin leczniczych (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1990), 409.
104 Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, t. XVI (Kraków: Wydawnictwo Gutenberga,
1930), 127.
105 Encyklopedia powszechna Ultima Thule, t. VIII (Warszawa: Wydawnictwo Ultima Thule, 1937),
748–49.
106 Encyklopedia powszechna Ultima Thule, t. II (Warszawa: Wydawnictwo Ultima Thule, 1931), 80.
107 Ilustrowana encyklopedia, t. I (Warszawa: Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego,
1925), 31.
108 Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. VII–VIII (Warszawa: Nakład S. Sikorskiego,
1892), 303–304.
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duszności, zawroty głowy i majaki109. W Europie Środkowej zalecano je – w okładach – na
uspokojenie110 i złagodzenie bólów wewnętrznych111.
Trujące korzenie i liście marka szerokolistnego (Sium latifolium, L.) bywają niekiedy
mylone z liśćmi i korzeniami nieszkodliwej rukwi112. Starożytni Rzymianie znali i stosowali Sium sistrum o aromatycznym jadalnym korzeniu. Podobno jego smak szczególnie cenił
cesarz Tyberiusz. Europa Północna poznała zalety omawianej rośliny dopiero w XVI wieku113. Marek szerokolistny wchodzący (hipotetycznie) w skład maści czarownic „przyprawiał o niejakie szaleństwo i śmierć”. Niektórzy spośród botaników wyrażają przekonanie,
że szkodliwe skutki miewa samo wąchanie rośliny, szczególnie w sierpniu114.
Bohaterowie powieści Walerego Briusowa wśród ziołowych komponentów smarowidła czarownic wymieniają ponadto dwie rośliny raczej obojętne dla zdrowia i kondycji człowieka, a mianowicie tatarak (ros. аир) (Acorus calamus, L.) i ostrzew (oryg.: ибунка) (wedle
wszelkiego prawdopodobieństwa Veronica beccabunga, L.).
Tatarak (Acorus calamus, L.) porasta dziś powszechnie brzegi jezior i stawów. Do Europy zawleczony został dopiero w XVI wieku z Azji Środkowej, z tym że na terenach
Rzeczypospolitej poznano go nieco wcześniej (bo w XIII w.) i zapewne już wówczas wykorzystywano do sporządzania leków wzmacniających i pobudzających115. W związku z tym
renesansowe zielniki polskie rekomendują tatarak głównie jako afrodyzjak116, ale skądinąd wiadomo, że bywał on stosowany również w charakterze substytutu czarodziejskiej
mandragory (w pewnym okresie z kłączy tataraku wycinano figurki ludzi, które następnie
oferowano na rynku za niebagatelną cenę)117. Wśród przyczyn umieszczenia rośliny w zbiorze komponentów maści czarownic uwzględnić wypada przede wszystkim kosmetyczne
walory ziela. Z uwagi na zawartość olejków eterycznych wykorzystywano je przecież szeroko w przemyśle perfumeryjnym118. Z informacji zawartych w zielnikach XVI–XVII wieku
wynika, iż proste preparaty na bazie tataraku „cerę czynią cudną i rumianą”119, zalecano również mycie nimi włosów w przypadku nadmiernego łysienia120. Na tle pozostałych
109

Ottův slovník naučný, t. I (Praha: I. Otto, 1888) 311.
Józef Rostafiński, „Zielnik czarodziejski”, Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej XVIII,
t. II (1895): 74.
111 Kawałko, Historie, 92.
112 Ottův slovník naučný, t. XXIII (Praha: I. Otto, 1905), 233.
113 Lesley Bremness, Wielka księga ziół (Warszawa: Wiedza i Życie, 1991), 129.
114 Kluk, Dykcyonarz, III, 82–84.
115 Encyklopedia powszechna, t. XXV (Warszawa: Nakład, druk i własność S. Orgelbranda, 1867), 21.
116 Rostafiński, „Zielnik”, II, 80.
117 Jabłońska, Czarodziejski zielnik, 38–47.
118 Kawałko, Historie, 454.
119 Rostafiński, „Zielnik”, II, 80.
120 Paweł Michajłow, „Ludowe nazwy roślin i ich lecznicze zastosowanie u Poleszuków Zachodnich”, w: Historia roślin leczniczych. IV. Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych (Warszawa: IHNOiT, 1993), 111.
110
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komponentów specyfiku czarownic ta wodna roślina wyróżnia się nader przyjemnym zapachem. Być może również i ona przydawała czarodziejskiemu kremowi specyficznego
łąkowo-bagiennego aromatu…
Najtrudniejsze wydaje się uzasadnienie użycia do sporządzenia maści ostatniego
z wymienianych w powieści Briusowa składników ziołowych – przetacznika bobowniczka
(Veronica beccabunga, L.). Jest on wszak rośliną jadalną (młode liście wykorzystuje się
w charakterze sałaty), stosowany bywa również jako diureticum i depurativum121.
W powieści Michaiła Bułhakowa Małgorzatę po użyciu cudownego kremu ogarnia
nadzwyczajna lekkość i radość, ukochana Mistrza zapomina o wszystkich dotychczasowych troskach i kłopotach. Mało tego – odzyskuje utraconą młodość, z lustra spogląda na
nią przecież dwudziestoletnia dziewczyna…
Ruprecht z powieści Briusowa w środę wieczorem naciera pierś, skronie, wgłębienia
pod pachami i ręce122 specyfikiem sporządzonym bez wątpienia wedle przepisu Renaty,
wzbogaconym przypuszczalnie o opium tebańskie. Tym samym przestrzega ściśle reguł
sztuki czarnoksięskiej udokumentowanych w średniowiecznej literaturze przedmiotu i realizuje zalecenia znane z europejskich wierzeń (przekazów) ludowych. Bohater powieści
konstatuje, że użyta przezeń zielonkawa tłusta masa skutkuje lekkim pieczeniem skóry, a jej
zapach powoduje w pierwszej chwili zawroty głowy, a następnie stopniową utratę świadomości. Tej ostatniej towarzyszy postępujący bezwład rąk i całego ciała, powieki Ruprechta
opadają, jego serce zaczyna walić jak młot, a on sam z wolna zapada w sen. W stanie
uśpienia naszemu bohaterowi towarzyszy wrażenie lotu, a środkiem transportu jest czarny
kozioł. Przez cały czas przed oczyma pogrążonego w głębokim śnie wędrowca przesuwają
się przerażające zwidy, a równocześnie nęka go oślepiająca jasność. Ruprecht słyszy jakieś
bliżej niesprecyzowane dźwięki i przedziwne głosy, a gdy wreszcie udaje mu się odzyskać
kontakt z rzeczywistością, dręczy go nieznośny ból głowy. Towarzysz Renaty nadal nie panuje nad własnym ciałem i ogólnie czuje się jak po nagłym upadku z dużej wysokości. Jest
to niemal kliniczny opis transu narkotycznego i fatalnego samopoczucia, na jakie skazuje
się człowiek używający środków odurzających i halucynogennych. Tym samym Briusow
wyraźnie podziela pogląd, iż dawne czarownice pokonywały znaczne odległości latając
w powietrzu li tylko we własnej wyobraźni…
Do chwili obecnej nie podejmowano prób przedstawienia tych okruchów wiedzy o tajemnej mocy ziół, jakie przewijają się przez karty utworów literatury pięknej. Nie ulega
jednak wątpliwości, że przynajmniej autor Ognistego Anioła opierał się w tej kwestii na
materiałach źródłowych, które rzetelnie i odpowiedzialnie wskazał w przypisach do swojej
powieści.

121 Bolesław Broda, Jakub Mowszowicz, Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych trujących
i użytkowych (Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000), 609.
122 Briusow, Ognisty Anioł, 97.
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Maść czarownic w literaturze rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku
Streszczenie
Przedmiotem rozważań w powyższym szkicu są przepisy na „maść czarownic” przytaczane
w literaturze rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku. Wedle tradycji europejskich sięgających
czasów średniowiecza tytułowy specyfik pozwalał czcicielkom Szatana na swobodne przemieszczanie się (przelot) na zgromadzenia z udziałem mocy piekielnych. Omówiono tu w przede
wszystkim zioła, jakie zdaniem bohaterów powieści Walerego Briusowa Ognisty Anioł stanowić miały podstawę preparatu. Receptury zaprezentowane przez Renatę i jednego z uczniów
Agryppy von Nettesheim różnią się nieco od siebie. W obu przypadkach wymienione zostały
jednak pewne wspólne komponenty specyfiku. Należą do nich lulek/blekot (Hyoscyamus niger,
L.); psianka slodkogórz (Solanum dulcamara, L.); pietruszka, którą należałoby zapewne identyfikować z blekotem ogrodowym (Aethusa cynapium, L.) lub szczwołem plamistym (Conium
maculatum, L.) oraz wilczy ząb (jeden z gatunków Aconitum, bądź Helleborus foetidus, L. lub
Claviceps purpurea).

The “witches’ ointment” in the Russian literature of the 1st half of the 20th century
Summary
The article describes the recipes for the “witches’ ointment” quoted in the Russian literature of
the 1st half of the 20th century. According to the European tradition dating back to the Middle
Ages this drug enabled the worshippers of Satan to freely translocate (by air) to their covens
with the aid of the powers of hell. Described are primarily the herbs, which, according to the
characters of the Valery Bryusov’s novel The Fiery Angel, were to constitute the base of the
concoction. The recipes given by Renata and one of the Agrippa von Nettesheim’s disciples
slightly differ. There are, however, some components common to both of them. These include
the henbane (Hyoscyamus niger, L.), the bittersweet (Solanum dulcamara, L.), the parsley, probably to be identified with the fool’s parsley (Aethusa cynapium, L.) or the hemlock (Conium
maculatum, L.), and the wolf’s bane (one of the species of Aconitum, Helleborus foetidus, L. or
Claviceps purpurea).
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Bolesław Prus jako dziennikarz
– stan badań i perspektywy badawcze
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Twórczość Bolesława Prusa była przedmiotem licznych opracowań, przede wszystkim autorstwa historyków literatury, nieco rzadziej językoznawców. Jednak badacze koncentrowali się głównie na utworach literackich pisarza – powieściach, opowiadaniach i nowelach;
na marginesie zainteresowań pozostawał przebogaty dorobek dziennikarski autora Lalki.
Artykuł ma na celu przybliżenie ogromu zjawiska, jakim jest twórczość publicystyczna Prusa; wskazanie najważniejszych prac językoznawczych, w których opisywany był
idiolekt pisarza realizowany w prasie; wreszcie pokazanie listy problemów i zadań badawczych, które należałoby podjąć, aby solidnie i kompleksowo przeanalizować język Prusa
dziennikarza.
W opracowaniu życia i twórczości Bolesława Prusa na temat najwcześniejszych prób
publicystycznych pisarza czytamy pod rokiem 1864: „Debiutował korespondencją w «Kurierze Niedzielnym» […]. W odpowiedzi na to wezwanie [redaktora o przysyłanie artykułów – M.Cz.] niejaki «Jan w Oleju» – czyli najprawdopodobniej Aleksander – przesyła
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korespondencję z Siedlec, którą «Kurier Niedzielny» drukuje w numerze 4 z 10 I 1864
roku”1, później ukazały się humoreski w „Kurierze Świątecznym”2.
Wśród wydarzeń roku 1866 autorzy opracowania odnotowują:
„Kurier Świąteczny” (nr 4, 28 X 1866) drukuje Żywot Jana w Oleju. Spisał przyjaciel
zmarłego, Telesfor – członek honorowy wielu towarzystw. – był to humorystyczny życiorys
z elementami autobiograficznymi3; oraz Pamiętniki śp. Jana w Oleju w dniach 4 i 11 XI
1866, które ukazały się w „Kurierze Świątecznym” (nr 6,7). Utwór opowiadał o miłości
małego Jasia do starszej nieco koleżanki, wysłaniu go przez ojca na pensję, dalej czytelnik
otrzymywał opis studenckiego życia Jana 4, a w „Niwie”, nieco później Prus ogłosił popularną rozprawę o elektryczności 18725.
W Literaturze polskiej. Przewodniku encyklopedycznym w haśle BOLESŁAW PRUS
odnajdziemy następujące informacje dotyczące Prusa jako dziennikarza:
„w roku 1872 rozpoczął w «Opiekunie Domowym» druk Listów ze starego obozu
pod pseudonimem Bolesław Prus, którym zrazu sygnował «błahe» utwory literackie,
niegodne jego zdaniem poważnego publicysty. W styczniu 1873 nawiązał współpracę
z czasopismem humorystycznym «Mucha», które nie cieszyło się dobrą opinią i z którym współpraca długo szkodziła Prusowi. W 1873 ogłosił w piśmie powiastkę filozoficzną Filozof i prostak, noszącą już znamiona talentu. W 1874 zaczął pisywać do
«Kolców». Od 1874 prowadził stały felieton Z ustronia (następnie pod tytułem Sprawy bieżące) w «Niwie», z którą współpracował od 1872. W 1874 ogłosił w «Kurierze
Warszawskim» pierwszą część Szkiców warszawskich – obrazek Pod sztychami. Praca
felietonisty umożliwiła mu stabilizację materialną i założenie rodziny. […] 23 marca
1875 Prus rozpoczął w «Kurierze Warszawskim» cykl Kronik, które uczyniły go jednym z najznakomitszych polskich publicystów i znalazły wielu naśladowców. Pisywał
je tutaj (z 10-miesięczną przerwą 1882–83) do 1887. W tym czasie publikował też felietony w «Ateneum» i «Nowinach»”6.
Osobne hasło w przywołanej Encyklopedii mają też same kroniki. W artykule hasłowym czytamy, że felietony Bolesława Prusa, w większości tygodniowe, ogłaszane [były]
w prasie głównie warszawskiej w latach 1874–1911. Ukazywały się w wielu czasopismach
i pod rozmaitymi tytułami: Na czasie („Kolce” 1874), Z ustronia („Niwa” 1874), Sprawy
1

Bolesław Prus. Kalendarz życia i twórczości, oprac. Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, red.
Zygmunt Szweykowski (Warszawa: PIW, 1969), 64.
2 „Kurier Niedzielny. Tygodnik polityczny, literacki i humorystyczny” wydawany był w Warszawie
od 1862 r., w 1864 r. ukazywał się pod zmienionym tytułem „Kurier Świąteczny”.
3 Bolesław Prus, 68.
4 Tamże, 69.
5 Niwa z 1 IV–15 VI 1872 (nr 7–12) zamieszcza artykuł „O elektryczności. Bolesław Prus. Kalendarz
życia”, 99.
6 Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. II (Warszawa: PWN, 1995), 241.
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bieżące („Niwa” 1874–76), Bez tytułu („Gazeta Polska” 1874), Kroniki tygodniowe („Kurier
Warszawski” 1875–87), Rozmyślania wielkopostne („Nowiny Niedzielne” 1877), Felieton
warszawski („Nowiny” 1878), W miejsce kroniki („Gazeta Rolnicza” 1879–80), Liberum
veto („Prawda” 1882), Kronika tygodniowa („Nowiny” 1882–83), Korespondencja z Warszawy („Kraj” 1883–87), Kronika tygodniowa („Kurier Codzienny” 1887–94, 1896–1901),
Kronika tygodniowa („Goniec Poranny i Wieczorny” 1904–05), Kronika tygodniowa („Tygodnik Ilustrowany” 1905–11). W „Ateneum” 1876–78 i „Tygodniku Ilustrowanym” 1883
ukazywały się kroniki miesięczne. Kroniki uczyniły Prusa jednym z najpopularniejszych
i najbardziej cenionych publicystów epoki. Odznaczają się zróżnicowaniem gatunkowym:
poważna i lżejsza publicystyka, czasem obrazek obyczajowy, humoreska, dialog humorystyczny, żartobliwy wierszyk. Ich wydawca Zygmunt Szweykowski nazywał je tragikomiczną epopeją Warszawy, omawiały one jednak również sprawy pozawarszawskie. Bogactwo tematyczne czyni je nieocenionym źródłem nieoficjalnej historii epoki i jej spraw
codziennych. „[…] W kronikach wypowiedział nie tylko swe poglądy estetyczne, społeczne,
polityczne, ale dawał też wyraz własnym emocjom. […] opracował teoretyczne podstawy
tego typu pisarstwa […]. Jest twórcą pewnego typu publicystyki, własnej odmiany na pół
humorystycznej, na pół dydaktycznej wypowiedzi, naśladowanej przez wielu publicystów
20-lecia międzywojennego i naszych czasów”7.
Zgodnie z przyjętą przez autorów koncepcją opracowania mikrostruktury Przewodnika encyklopedycznego (rok wydania 1984) każdy artykuł hasłowy wieńczy wykaz literatury
na omawiany powyżej temat. Bibliografia na temat kronik jest niezwykle skromna – składa
się jedynie z trzech artykułów:
–– Janusza Maciejewskiego Publicystyka felietonowa Bolesława Prusa, „Kwartalnik
Prasoznawczy” 1957, nr 4;
–– Janiny Kulczyckiej-Saloni Kronika Bolesława Prusa – tragikomiczna epopeja Warszawy, „Polonistyka” 1962, nr 4;
–– Janiny Kulczyckiej-Saloni Nad „Kronikami” Bolesława Prusa, „Kronika Warszawy” 1971, nr 4.
Profesor Janina Kulczycka-Saloni kilka razy zabierała głos na temat publicystyki Prusa, m.in. zrecenzowała Kroniki w opracowaniu Zygmunta Szweykowskiego, redakcja naukowa Jana Baculewskiego, wydane w Warszawie w latach 1953-1956 przez Państwowy
Instytut Wydawniczy8.
Choć ocena dotyczy redakcji i wydania tekstu, to pewne sądy na temat języka Kronik
można z tekstu badaczki wyczytać. Przede wszystkim jednak profesor Saloni stwierdza,
że recenzowana przez nią pozycja jest „Jednym z najciekawszych i najbardziej ambitnych
7

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. I (Warszawa: PWN, 1995), 510.
Janina Kulczycka-Saloni, rec. książki Kroniki, tom 1: część I i II, t. 2–5, Bolesław Prus, opracował
Zygmunt Szweykowski, redaktor naukowy Jan Baculewski, Warszawa 1953–1956, Państwowy Instytut
Wydawniczy. Z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 49, 2 (1958): 588–597.
8
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przedsięwzięć w tym kierunku […]. Przedsięwzięcie to ambitne zarówno w podjęciu olbrzymiej pracy nad zbadaniem prasy polskiej lat 1874–1912 i ukazaniem jej znacznego
wycinka, jak i w postawieniu tej pracy surowych rygorów metodycznych”9. W recenzji
czytamy dalej, że „Twórczość «kronikarską» Prusa […] znaliśmy […] dotychczas w kilku
wyborach dokonanych dla różnych celów i nie mogących stworzyć nawet przybliżonego
pojęcia o jej ilościowym bogactwie i tematycznej rozpiętości”10 oraz że „Celowość wydania
Kronik jest bezsporna – bez mała czterdzieści lat notował Prus z tygodnia na tydzień drobne
i ważne wydarzenia warszawskiego światka, interesując się także tym, co dzieje się poza
jego rogatkami – i to nawet bardzo daleko. Stworzył w ten sposób niezastąpiony dokument
epoki, «tragiczno-groteskową epopeę ówczesnej Warszawy» jak nazwał Kroniki ich wydawca, Zygmunt Szweykowski. Mamy więc przed sobą kawał naszej historii kulturalnej,
gospodarczej, społecznej”11.
Badaczka zauważa, że Kroniki stanowią „doskonały, pasjonujący komentarz do jego
twórczości”. Już na podstawie tomów ogłoszonych czytelnik łatwo zaobserwuje persewerujące u Prusa tematy, które zjawiają się w kronikach w rozmaitych opracowaniach, aby
wreszcie uzyskać pełny artystyczny wyraz w powieści czy noweli. Do takich tematów
należy, m.in. kwesta wielkanocna, o której pisze kilkakrotnie, zwracając choćby uwagę
na zachowanie kwestujących: „Powiedziałbym na przykład o niewłaściwości robienia widowisk z tematów teologicznych – o nieprzyzwoitości prowadzenia głośnych dyskursów,
nawet w języku mieszanym; błagałbym, aby mniej hałaśliwie napastowano przechodniów
o brzęczące objawy ich bezinteresownego poświęcenia [...] (1, I, 59). Komuż ten passus nie
przypomni kwesty w Lalce?”12. Profesor Saloni przywołuje więcej przykładów bezpośredniej inspiracji Prusa rzeczywistymi wydarzeniami, które odnaleźć można w jego twórczości „wielkiego realisty, który w ogromnym trudzie i mozole zbiera materiał do swojej wizji
epok”13.
O tematyce twórczości felietonowej Prusa Janina Kulczycka-Saloni pisze, że jest „kapryśna i przypadkowa”14. O sposobie opowiadania i komentowania spraw mniej lub bardziej znanych współczesnym czytelnikom badaczka zauważa, że „Prus tylko [niektóre]
sygnalizował, o innych mówił w nieczytelnych już dla nas aluzjach, jeszcze inne załatwiał
dowcipem”15. W recenzji znajdziemy konkretne przykłady dowcipu językowego pisarza,
także takie, które odczytać można dopiero po korekcie błędnych interpretacji redaktorów16.
9

Tamże, 588–589.
Tamże, 589.
11 Tamże.
12 Tamże, 594.
13 Tamże, 595.
14 Tamże, 593.
15 Tamże, 591.
16 „Na przykład: wulkan Popokatepetel (5, 260) jest tak mało znany, a poza tym ma tak humorystyczną nazwę, że warto byłoby zwrócić uwagę czytelnika, że dowcip Prusa polega tu na zestawieniu
10
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W recenzji znajdziemy uwagi o nadawaniu przez Prusa tekstom dziennikarskim form
polemiki i recenzji17. Badaczka zauważa też, że pisarz miał zwyczaj wplatać w strukturę
kronik teksty wierszowane18, że Kroniki przesycone są ironią19, że charakteryzuje je język
ezopowy20.
W konkluzji omawianego tekstu znajdziemy zaś następujące sformułowanie: „Ci wszyscy, którzy podziwiają język Prusa, pozornie tak prosty i «zwyczajny», w gruncie rzeczy
tak indywidualny i nie do naśladowania, skrzący się dowcipem, zaskakujący niespodziewanymi skojarzeniami – w Kronikach poznają ów język w nieco innej odmianie: nużący i pedantyczny w sprawozdaniach miesięcznych, pospieszny i nie zawsze staranny w felietonach
tygodniowych, noszący jednak piętno lwiego pazura przyszłego autora Lalki”21.
Pół wieku później powstał tekst zbierający wszelkie prace językoznawcze dotyczące
twórczości Prusa. W piśmie afiliowanym przy Instytucie Filologii Polskiej i Lingwistyki
Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – Conversatoria
Linguistica – ukazało się ponaddwudziestostronicowe zestawienie opracowań językoznawczych piśmiennictwa Bolesława Prusa autorstwa Violetty Machnickiej22.
Obszerna i wyczerpująca literatura, umieszczona w drugiej części powyższego artykułu, została podzielona na kilka kategorii:

wysokości urzędniczego stołka z meksykańskim wulkanem, a nie na wymyśleniu jego nazwy. Tak samo
zwrot «szupasem wydalona» (135) zasługiwałby na wyjaśnienie — choćby ze względu na swą formę ję
zykową”, tamże, 592.
17 „[…] polemizował z wypowiedzianymi poglądami albo polemikę prowokował”, tamże, 591;
„Na przykład polemika o ocenę poezji Marii Bartusówny (2, 650–654), polemiki z Zalewskim (3, 546–
547), wreszcie, jakże znamienne dla epoki, polemiki o Sienkiewiczowskie Szkice węglem (548–549, 552–
554)”, tamże, 591.
18 „Wpleciony w kronikę wiersz zaczynający się od słów: «Wiem — ty posągów pięknych, kutych
z głazu, Masz czar i władzę...» (236) – wymaga wyjaśnienia, czy Prus zacytował tu kogoś, czy też, co mu
się często zdarzało, skomponował wiersz sam”, tamże, 592.
19 „Zdanie to wymagałoby znów zaznaczenia, że informacja o jaskółkach pochodzi nie z zoologii,
lecz z Balladyny, i że mamy tu do czynienia z ironicznymi intencjami pisarza wobec poetów. Tym bardziej
że w innym miejscu («P. Noskowski zaś nie powinien mieć żalu do publiczności, bo jego orkiestrę zabiła
nie tyle może niechęć, ile – brak wygodnej sali wśród miasta»; 256–257) komentator wyjaśnienie podobne
daje: «Jest to naturalnie ironia» (495)”, tamże, 593.
20 „W Kronikach znajdziemy także wspaniałe przykłady języka «ezopowego», w którym celowała
cała epoka, Prus zaś w szczególności. Oto, co pisze kronikarz o gościnnych występach zagranicznego
magika: «Co do mnie, poszedłbym tylko wtedy na widowiska, gdyby p. Eswe naprawdę wywoływał duchy. Ale to, że on sam dzwoni i pali papierosy będąc związany, nie stanowi dla mnie żadnej osobliwości.
My, wszyscy ludzie, jesteśmy spętani i zakneblowani na tysiące sposobów, a mimo to palimy papierosy,
dzwonimy, brząkamy, jemy, a nawet chodzimy i, o ile się da, zrywamy z bliźnich surduty. Byłoby jeszcze
za co płacić, gdyby p. Eswe nauczył nas sposobu rozwiązywania się, ale tak!... Nie nas brać na sztuki, które
umiemy sami» (5, 317). Trudno o bardziej «przyzwoite» i bardziej sarkastyczne zasygnalizowanie niewoli
politycznej i jej konsekwencji dla życia społecznego”, tamże, 595.
21 Tamże.
22 Violetta Machnicka, „Piśmiennictwo Bolesława Prusa w opracowaniach językoznawczych”, Conversatoria Linguistica III (2009): 115–138.
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Zbiory i wybory tekstów – obejmujących 9 pozycji, wśród nich znalazły się 3 wydania
kronik w opracowaniu Zygmunta Szweykowskiego (1953–1970), wybór i opracowanie Stanisława Fity (1987) oraz wybór i opracowanie Józefa Bachórza (1994)23.
Słowniki, zestawienia bibliograficzne – 5 pozycji.
Monografie, podręczniki, wydawnictwa zbiorowe – 19 pozycji, w tym np. Barbara
Bobrowska, Bolesław Prus – mistrz pozytywistycznej kroniki, Wydawnictwo Uniwersytetu
w Białymstoku, Białystok 1999; Violetta Machnicka, Studia nad językiem „Kronik” Bolesława Prusa (niepublikowana rozprawa doktorska, dostępna w dziale rękopisów w BUŁ
– nr 4119).
Artykuły, rozdziały książek – 89 pozycji, wśród nich znajduje się kilka prac dotyczących felietonów, m.in. Cecylia Galilej, Humor w „Kronikach” Bolesława Prusa, w: Język
polski. Współczesność. Historia, pod red. Władysławy Książek-Bryłowej i Henryka Dudy,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, s. 165–172; artykuł
Władysława Kupiszewskiego Uwagi o języku „Kronik” Bolesława Prusa, „Przegląd Humanistyczny” 1983, R. XXVII, nr 9/10, s. 169–178, przedrukowany w późniejszej monografii w roku 2004; kilka artykułów autorstwa Violetty Machnickiej: Uwagi o słownictwie
„Kronik” Bolesława Prusa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 1999, 39,
s. 53–62; Wybrane elementy XIX-wiecznego języka potocznego Warszawy w „Kronikach”
Bolesława Prusa, w: Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel, pod red. Marii Woźniakiewicz-Dziadosz, Stanisława Fity, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 329–334; Archaiczne wyrazy i związki frazeologiczne pochodzące
od toponimów (na materiale „Kronik” Bolesława Prusa), w: Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu. Studia opisowe i komparatywne, pod redakcją Radosława Wierzbińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 161–166; Charakterystyka
wybranych archaizmów leksykalnych pochodzenia grecko-łacińskiego poświadczonych
w „Kronikach” Bolesława Prusa, „Styl”, Rocznik Międzynarodowy, Belgrad 2006, nr 5,
pod redakcją Miłosawa Čarkicia, s. 261–270; Archaizmy leksykalne pochodzenia wschodniosłowiańskiego występujące w publicystyce felietonowej Bolesława Prusa, „Meninis
tekstas: Suvokimas. Analize. Interpretacija”, Wilno 2008, nr 6 (2), s. 118–129; Janusz Maciejewski, Publicystyka felietonowa Bolesława Prusa, „Kwartalnik Prasoznawczy” 1957,
nr 4, s. 28–37; Marek Pąkciński, Ironia i autokreacja w „Kronikach” Bolesława Prusa,
w: Spojrzenie na Prusa i jego bohaterów. Materiały z sesji w 150. rocznicę urodzin Bolesława Prusa, wstęp Stanisław Żak, Przedsiębiorstwo Poligraficzne GŁOWACCY, Kielce 1998,
s. 76–83; Krzysztof Stępnik, Poglądy i język Prusa-statysty w „Kronikach” (1874–1887),
w: Jubileuszowe „Żniwo u Prusa”. Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997

23 Autorka nie uwzględniła z oczywistych powodów późniejszej edycji Kronik: Bolesław Prus. Obrazy wszystkiego, wybór Samuel Sandler (Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2006) i Bolesław
Prus w Warszawie. Wybór z „Kronik”, wybór Samuel Sandler (Warszawa: Narodowe Centrum Kultury,
2015).
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roku, pod redakcją Zbigniewa Przybyły, Księgarnia Akademicka – Wydawnictwo Naukowe, Częstochowa 1998, s. 251–273.
Tekst zasadniczy, stanowiący omówienie zagadnień poruszanych w opracowaniach językoznawczych, podzielony został na pięć części. Ograniczone ramy tekstu nie pozwoliły
na wskazanie i omówienie wszystkich pozycji.
Wśród prac o charakterze ogólnym traktujących o artyzmie języka Kronik Machnicka omówiła artykuł Władysława Kupiszewskiego (z 1983 roku, przedrukowany w 2004
w zbiorze prac badacza) na temat języka osobniczego Prusa na tle języka ogólnego, którego normy, zdaniem badacza, pisarz przestrzegał. Wśród cech idiolektu pisarza autorka
wymienia za Kupiszewskim korzystanie z zasobów polszczyzny ogólnej, wykorzystywanie frazeologizmów w felietonistyce, korzystanie z ironii i humoru, tworzenie porównań
i przenośni, tendencje do tworzenia formacji słowotwórczych i zabiegi stylizacyjne. Oprócz
artykułu Władysława Kupiszewskiego omawia referat Janiny Sobczykowej (2006), która
oprócz Lalki analizie poddała także język Kronik. Spośród przemyśleń autorki Machnicka
przypomniała uwagi o specyficznej postaci języka Prusa, na co wpływają stylizacja zawodowa i środowiskowa, potocyzmy i humor.
Wśród prac o słownictwie, związkach frazeologicznych, fleksji i słowotwórstwie przywołane zostały artykuły Alicji Pihan-Kijasowej o zapożyczeniach angielskich (1992), rutenizmach (1991) w prozie Bolesława Prusa także na materiale Kronik. Tekst Krzysztofa
Stępnika (1998) który, jak uważa Violetta Machnicka, jest w znacznym stopniu językoznawczy, ponieważ omawia określone sposoby operowania materiałem leksykalnym u pisarza. Machnicka przywołała też artykuły własnego autorstwa, traktujące o kilkudziesięciu
archaizmach leksykalnych (1999) i szerzej o archaizmach leksykalnych i frazeologicznych
(2000) oraz, będące uzupełnieniem monografii doktorskiej, przyczynki o języku Kronik na
tle XIX-wiecznej polszczyzny (2003), o archaicznych wyrazach i związkach frazeologicznych pochodzące od toponimów (2004), archaizmach wywodzących się z greki lub łaciny
(2006) lub ze wschodniej słowiańszczyzny (2008).
Wśród analiz z zakresu składni nie znalazła się żadna traktująca o budowie zdań
w twórczości dziennikarskiej Prusa, zaś do prac z zakresu stylistyki i stylizacji Machnicka
zaliczyła artykuł Cecylii Galilej (2000) – omawiający różnorodne postacie komizmu w pub
licystyce Prusa – dowcip, humor, żart, czarny humor, groteskę, ironię, karykaturę, czysty
nonsens oraz językowe wyznaczniki humoru.
Bolesławowi Prusowi – publicyście, redaktorowi i teoretykowi prasy – całą monografię poświęcił Wiesław Sonczyk 24, zajmujący się metodologią badań medioznawczych,
współczesnym polskim systemem medialnym, socjologią zawodu dziennikarskiego. Jego
książka, licząca 410 stron, zbudowana jest z trzech zasadniczych rozdziałów, składających
się na logiczną opowieść od „Ja mam tylko chęci i ciekawość wielką”. Bolesława Prusa
24 Wiesław Sonczyk, Bolesław Prus publicysta – redaktor – teoretyk prasy (Warszawa: Dom wydawniczy ELIPSA, 2000).
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droga do dziennikarstwa, przez „Obserwatorium społecznych faktów” czy „przedsiębiorstwo do wywożenia społecznych brudów”? Formuła wydawnicza dziennika „Nowiny” na
tle Prusowskiej koncepcji dziennikarstwa, po „…jako robotnik w dziedzinie wytwórczości
duchowej”. Listy Prusa jako źródło wiedzy o jego poglądach i autoocenie twórczości dziennikarskiej. Praca Sonczyka stanowi nieprzebrane źródło informacji dodatkowych, szczególnie jeśli chodzi o kształtowanie się poglądów pisarza i w ogóle jego spojrzenie na świat
i misję bycia dziennikarzem, ale autor koncentruje się na okresie w życiu Prusa, kiedy ten
objął posadę redaktora naczelnego „Nowin”. Czyli stanowić może tylko źródło pomocnicze. O Kronikach wspomina badacz jedynie we wstępie, który jest przeglądem literatury
przedmiotu. Sonczyk przywołuje głównie opracowania literaturoznawcze, przede wszystkim skupiające się na zagadnieniach teoretycznych, jednak z badawczej skrupulatności wymienia także i teksty językoznawcze, nie omawia ich jednak ani nie komentuje ustaleń poprzedników. Za jeden z powodów zainteresowania się właśnie epizodem z „Nowin” podaje
fakt, że „Nieliczni badacze twórczości dziennikarskiej Prusa do tej pory oceniali ją przez
pryzmat felietonów, zwanych kronikami, które pisał w latach 1874–1911”25. Omawia ogólnie zainteresowanie twórczością dziennikarską Prusa, ocenia literaturę przedmiotu i stan
badań nad twórczością Głowackiego w ogóle, później swoje rozważania koncentruje na
działalności publicystycznej pisarza.
Ustalenia dotyczące języka w twórczości publicystycznej Prusa odnaleźć można
i w opracowaniach teoretycznych na temat gatunków prasowych. Twierdzenie: „Felieton
sytuuje się we wszelkich dotychczasowych opracowaniach w obrębie publicystyki zorientowanej literacko” wyjaśnia obecność wśród najwybitniejszych felietonistów, obok Kraszewskiego, Sienkiewicza, Lama, Boya-Żeleńskiego i Bolesława Prusa w teoretycznych
rozważaniach na temat gatunków prasowych Marii Wojtak 26. Inna badaczka – Magdalena
Pietrzak – oparła swoje rozważania na temat wyznaczników gatunkowych felietonu drugiej
połowy XIX wieku, m.in. na przykładzie tekstów Bolesława Prusa27.
Ogrom dorobku dziennikarskiego i stosunkowo skąpa bibliografia na temat języka
Prusa dziennikarza sprawiają, że rysują się następujące zadania badawcze:
1. Poddanie ponownej, wnikliwiej weryfikacji dotychczasowych ustaleń na temat języka felietonów Prusa, aby wykluczyć powtarzające się twierdzenia. Ten zabieg może pokazać, iż tych ustaleń jest naprawdę niewiele.
2. Wśród przeprowadzonych badań należy rozróżnić też te, które koncentrowały się na
języku Prusa, od tych, które skupiały się na istocie gatunkowej Kronik.

25

Sonczyk, Bolesław Prus, 11.
Maria Wojtak, Gatunki prasowe (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
2004), 202–203.
27 Magdalena Pietrzak, Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku na przykładzie
tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego (Łódź: Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 2013).
26
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3. Należałoby ustalić, czy refleksji poddane mają być tylko Kroniki, czy wszelkie teksty dziennikarskie Prusa? Już Janina Kulczycka-Saloni stwierdziła, że: „Pewne zastrzeżenia, i to zarówno ze względu na dziennikarsko-publicystyczny dorobek Prusa, jak ze
względu na obraz epoki, który w swym dorobku zamknął, budzi zastosowanie kryterium
«gatunku literackiego» kroniki – do tak niesfornej, nierygorystycznej, lekceważącej reguły
wszelkich «poetyk» działalności pisarskiej jak publicystyka. Wyłączenie Kronik z ogólnego
dorobku publicystyki Prusa zmienia jej proporcje, uwydatnia tę dziedzinę, w której współcześni, chyba słusznie, widzieli za dużo lichych konceptów, pisarskiej i myślowej łatwizny,
kwitowanie ważnych problemów tanim dowcipem. Takie artykuły, jak np. Nasze grzechy,
Nasi robotnicy, W sprawie opuszczonych, Kierowanie opinią publiczną, Oświata i moralność, znany tylko z fragmentarycznych przedruków Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju społeczeństwa itp., stanowiące interesujący «poplon», syntezę jego kronik,
ukazałyby pełniej oblicze Prusa-publicysty, którego tylko jeden rys został wyeksponowany
w obecnej edycji”28.
4. Należy stwierdzić, czy idiolekt Prusa realizowany był w dwojaki sposób w zależności od gatunku jego twórczości – czy język na użytek felietonistyki różni się od Prusowskiej realizacji języka w twórczości fabularnej? Czy wypowiedź dziennikarską i fabularną
kształtują te same komponenty, czy język powieści, nowel i opowiadań jest może nie krańcowo, ale znacząco inny, może nieco (i jak) różni się od zapisu kronikarskiego. Innymi
słowy: czy idiolekt pisarza realizowany jest inaczej w Lalce, a inaczej w Kronikach?
5. Poza tym, czy pisarstwo gazetowe Prusa odpowiada wzorcowi gatunkowemu felietonów zapisanemu we współczesnych opracowaniach teoretycznych? Czy można zaobserwować, jak tworzywo językowe w rękach pisarza lepiło wzór gatunkowy felietonu gazetowego?29
28
29

Kulczycka-Saloni, rec. książki Kroniki, 590.
Maria Wojtak stwierdza, że wyznaczniki gatunkowe felietonu są bogate i urozmaicone. Należą

do nich:
–– pograniczność felietonu, paraliteracki charakter, hybrydalny, synkretyczny – gatunek;
–– aktualność problematyki z jednej, a dowolność tematyczna z drugiej strony;
–– możliwość wystąpienia układów fabularnych, asocjacyjno-dygresyjnych bądź logiczno-dyskursywnych, posługiwanie się dialogiem;
–– swoboda wypowiedzi, sugestywność, stronniczość;
–– postawy autorów polemiczne, prowokatorskie, moralizatorskie;
–– skłonność do puenty, dbałość o sugestywny tytuł;
–– swoboda stylistyczna – czerpanie z różnych odmian polszczyzny z jednej strony strony, indywidualizacja przekazu z drugiej – osobliwy, indywidualny styl, stosowanie neologizmów;
–– elementy ironii, satyry, paszkwilu, groteski.
Oczywiście są też i wzorce alternacyjne, których aspekt stylistyczny tworzą następujące wyróżniki:
–– „osłabiona szablonowość ze względu na możliwość realizowania różnych wariantów strukturalnych
obok szablonowości uwyraźnionej, gdy dominuje enumeracja, a w licznych segmentach pojawiają się
klisze językowe, użyte bez ironicznego lub humorystycznego dystansu;
–– perswazyjność, sugestywność, ekspresywność, obrazowość i dialogowość jako cechy determinowane
pragmatycznie i często realizowane zarówno przez standardowe środki, jak i formy innowacyjne;
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6. Które z młodzieńczych postulatów Prusa, spisanych w notatkach, doczekały się realizacji w jego późniejszej twórczości dziennikarskiej?
27 IV 1874 pisze Głowacki w zeszycie-notatniku swoje „Uwagi nad pisaniem felietonów”:
1. Gromadzić najrozmaitsze fakta, notować je, uwzględniając wszystkie kategorie:
byt, ilość, przestrzeń, czas, jakość, stosunek, sposób.
2. Gromadzić kombinacje tych faktów, kładąc nacisk na komizm.
3. Czytywać arcydzieła literatury, bacząc na ich piękności.
4. Zbadać prawa kontrastu, komizmu, dowcipu, wzniosłości, lekkości itd.
5. Obserwować życie i naturę.
6. Śledzić za najwybitniejszymi społecznymi potrzeby kraju.
7. [brak, pomyłka].
8. Rzeczy, zjawiska, własności.
9. Kombinować fakta z faktami, ideami itd.
10. Rzeczy przedstawiać historycznie i wyczerpująco.
11. Ustalić typy fejletonów.
12. Cechy treściwe, wyróżniające przedmiot od innych.
O d c i e n i a30. Wzniosłość, powaga, powszedniość, lekkość, grubiaństwo, komizm,
elegancja.
K a j e t y.
1. Do faktów. 2. Związków. 3. Uwag ogólnych. 4. Związków dowcipnych. 5. Fa[k]tów
i poglądów naukowych. 6. Obserwacji i sposobów ich robienia. 7. Noty historyczne
z pism31.
7. Należałoby podjąć próby wprowadzenia nowych metod badawczych, choćby metodę statystyczną, co znacząco ułatwia zdygitalizowanie tekstów. To, co dotychczas liczono „ręcznie”, mam na myśli choćby ustalenia dotyczące składni w twórczości Prusa i Żeromskiego, można by przeanalizować za pomocą odpowiednich narzędzi komputerowych.
Zamieszczona w Internecie wersja „Kurjera Warszawskiego” dostępna jest w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Warszawie. Bez ograniczeń można korzystać z wersji elektronicznej
numerów od 1821 roku, nr 1, do 1938 roku, do wydania wieczornego, rocznik 118, nr 358.
W miarę opracowywania tematu pojawią się zapewne inne zagadnienia oraz problemy,
nad którym warto się pochylić, jednak i te wymienione powyżej pokazują, jak wiele jest

–– wielostylowość związana z bogactwem rejestrów i zasadą kontrastowego ich zestawienia w całym tekście lub zderzania w określonych segmentach tekstu”. Maria Wojtak, Gatunki prasowe (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004), 202–203 i 211.
30 Odcienia – nieznaczna odmiana; drobna, subtelna różnica (SJPD).
31 Bolesław Prus, Kalendarz życia i twórczości, oprac. Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, red.
Zygmunt Szweykowski (Warszawa: PIW, 1969), 129–130.
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jeszcze do zrobienia, by poznać arkana warsztatu pisarskiego jednego z najwybitniejszych
pisarzy przełomu XIX i XX wieku.
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Bolesław Prus jako dziennikarz – stan badań i perspektywy badawcze
Streszczenie
Twórczość Bolesława Prusa była przedmiotem licznych publikacji (szczególnie tych dotyczących języka, bo na nich skupia się autorka), jednak badacze koncentrowali się przede wszystkim
na utworach literackich – powieściach, opowiadaniach i nowelach. Na marginesie zainteresowań pozostawał przebogaty dorobek dziennikarski Prusa.
Artykuł przybliża ogrom zjawiska – wylicza lata współpracy pisarza z redakcjami, tytuły prasowe, w których zamieszczał swoje teksty i cykle wydawnicze, których był autorem. Podano
w miarę pełny i aktualny wykaz prac językoznawczych, w których był opisywany idiolekt Prusa. Sformułowano też listę problemów i zadań badawczych, które należałoby podjąć, aby solidnie i kompleksowo przeanalizować język Prusa dziennikarza.
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Bolesław Prus as a journalist – current status and perspectives of research
Summary
The literary heritage of Bolesław Prus has been the subject of numerous publications, especially
concerning the language, which remains the article author’s main focus. However, researchers have primarily concentrated on his literary fiction works – the novels, short stories, and
novellas. The remarkably rich collection of the journalistic writings of Prus has been so far of
marginal interest.
This article introduces the reader to this great literary phenomenon – it provides the dates of the
author’s collaboration with the editorial offices, press titles where he published his works, and
describes his publishing cycles. It offers a current list of linguistic works devoted to the idiolect
of Prus. It also addresses a set of problems and delineates the research tasks which are worth
undertaking in order to perform a thorough and complex analysis of the language of Prus as
a journalist.
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Porównania w powieści Matka Makryna Jacka Dehnela
– ogólna charakterystyka struktury i semantyki
Słowa kluczowe
język artystyczny, Matka Makryna, struktura i semantyka porównań
Keywords
artistic language, Matka Makryna, structure and semantics of comparisons

1. Wprowadzenie
Jacek Dehnel należy do najbardziej rozpoznawalnych pisarzy swojego pokolenia1. Bez wątpienia ma na to wpływ styl jego pisarstwa, wyrafinowany i wytworny, jak określiła złożona
z członków Rady Języka Polskiego kapituła przyznająca tytuł Ambasadora Polszczyzny2,
który autor dostał dwukrotnie. Jego twórczość była wielokrotnie nagradzana, a powieść
Matka Makryna, będąca przedmiotem zainteresowania w niniejszym szkicu, znalazła się
w finale Literackiej Nagrody Nike. Szczególnym elementem utworu jest język – stylizowany na XIX-wieczną polszczyznę, zawierający elementy dialektu wileńskiego i języka

1 Tę opinię o sobie przywołuje pisarz w Dzienniku roku chrystusowego: Jacek Dehnel, Dziennik roku
chrystusowego (Warszawa: Wydawnictwo WAB, 2015), 69.
2 Laureaci, dostęp 21.08.2016, http://www.ambasadorpolszczyzny.pl/archiwum/2010/page.php?go=6.
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wspólnoty zakonnej3. Poza stworzeniem specyficznego klimatu stylizacja zastosowana
przez autora pełni funkcję charakteryzującą główną bohaterkę. Jest nią Irena Wińczowa,
autentyczna postać, żydowska przechrzta, katowana przez męża, rosyjskiego oficera, która
w wyniku splotu różnych okoliczności stworzyła sobie nową tożsamość i wobec świata zaczęła uchodzić za Makrynę Mieczysławską – potomkinię wielkich rodów (po mieczu miała
się wywodzić od Mieszka I, po kądzieli – od Jagiellonów), przeoryszę prześladowanego
przez Rosjan zakonu bazylianek w Mińsku, prorokinię i cudotwórczynię. Przez ówczesną
Europę Zachodnią została uznana za męczennicę, z dużym powodzeniem objeżdżała Francję i Włochy, dając świadectwo rzekomej kaźni swojego zgromadzenia. Jej mistyfikacji
ulegli nie tylko polscy emigranci, widząc w mniszce ucieleśnienie oporu wobec Moskali,
„żywą skargę narodu”4, ale także możni zachodniego świata, kościelni hierarchowie, wysłuchał jej nawet papież.
Niewątpliwie pozapolityczną przyczyną fenomenu, jakim stała się Makryna Mieczysławska, była umiejętność opowiadania – wiarygodnego i sugestywnego tak dalece, że Zygmunt Krasiński powiedział o niej „Pasek przeanielony”5. Tę zdolność oddał Jacek Dehnel
na wielu poziomach ukształtowania narracji, a jednym z najwyrazistszych środków artystycznych jawią się porównania. Duże nimi nasycenie sprawia, że opowieść Makryny jest
niezwykle ekspresywna i plastyczna. Stają się one przy tym elementem autocharakterystyki
bohaterki, książka bowiem jest dwutorowo prowadzoną spowiedzią Wińczowej (co w powieści zaznaczono również odmiennym krojem czcionki), w jednej części – konfabulacją,
w drugiej – rzeczywistą historią. W obu tych obszarach porównania – struktura, stopień
rozbudowania, odmianowe źródła użytej leksyki, semantyka, asocjacje – są ważnym elementem stylo- i sensotwórczym powieści i z tego punktu widzenia ich charakterystyka jest
celem niniejszego szkicu.

3 Zjawiska te poddano obserwacji w opracowaniu: Magdalena Hawrysz, „Stylizacja językowa w powieści Matka Makryna Jacka Dehnela”, Język Artystyczny 16 (2017) Nowy (?) kanon (?). Wokół Nagrody
Literackiej „Nike”, 9–25. Analizy wskazują, że autor wykorzystał bogaty zestaw środków stylizacyjnych
ze wszystkich poziomów systemu językowego, choć ze zmienną intensywnością w obrębie poszczególnych
stylizacji. Najbardziej zróżnicowana jest archaizacja, pojawiająca się na wszystkich poziomach systemu
językowego; dialektyzacja polega przede wszystkim na operowaniu regionalną leksyką i elementami fonetycznymi, w mniejszym stopniu słowotwórczymi i fleksyjnymi; zaś stylizacja środowiskowa – najskromniejsza – wyraża się zasadniczo przez sferę słownikową.
4 Tak określił ją Adam Mickiewicz. Jego słowa pojawiają się na wewnętrznej stronie okładki powieści.
5 Dehnel, Dziennik, wewnętrzna strona okładki.
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2. Formalna charakterystyka porównań
Na gruncie polskiej stylistyki (w tym stylistyki językoznawczej) powstało bardzo wiele
opracowań poświęconych porównaniom6. Z formalnego punktu widzenia w opracowaniach
poddaje się analizie następujące zagadnienia: 1) typ porównania ze względu na stopień
utrwalenia, 2) sposób łączenia między comparandum a comparans, 3) szyk obu członów,
4) stopień rozbudowania. Będą one przedmiotem zainteresowania również w niniejszym
szkicu. Z punktu widzenia założonych celów równie istotna będzie analiza semantyczna
porównań.
Z utworu wyekscerpowałam 651 konstrukcji porównawczych, czyli statystycznie 1,7
przypada na każdą stronę. W zdecydowanej większości (75%) są to porównania indywidualne, oryginalne, poetyckie obrazy. Pozostałą część stanowią comparatia utarte, potoczne,
np.: łzy lałam jak grochy (102), Brzęczało jak w ulu (138), jasno jak za dnia (161), Towiański zachwiał się jak rażony gromem (331), powiedziałam wszystko, jak na spowiedzi (189),
rumieńcem się oblał jak panienka (276), biegał więc Wierowkin to tu, to tam, kręcił się jak
fryga (211), sama jak palec (315), trzy godziny jak z bicza strzelił przeszły (328), Cisza jak
makiem zasiał (340). Nawet jednak wśród sfrazeologizowanych połączeń zdarzają się modyfikacje zasadzające się na7:
–– wymianie leksykalnej, co polega na użyciu kresowizmu podkreślającego wileńskie
pochodzenie bohaterki: siadałam ja sobie w takiej karocy jak kwoktucha na grzędzie (124), oni chodzą jak w tumanie (281), W tej Marsylji ojczyńka jak jeden żmut
nerwów (167); archaizmu oddającego historyczne realia: wszyscy słodcy jak głowa
cukru (357); użyciu leksemu dostosowanego rodzajowo do porównywanego obiektu: uparte jak oślice (207); inne: minę robi słodką jak patoka z ula (141);
–– uzupełnieniu porównania epitetem, np.: Skrypin, kiwając się lekko na jednym z czółen, tak że tylko wyglądałam, aż fuchnie w wodę jak czarna śliwka w kompot (255),
wysunął palec i pokazuje, tłomaczy jak niemądremu dziecku (197), Pycha, pycha,
tchórz, plaśniesz jak marna mucha i nie zrobisz nic (341);
–– rozwinięciu obrazu, np.: cały na twarzy czerwony jak raczek rzucony do wrzątku
(103), biała jak płótno pościeli, na której leżała (172), zachodzi tam jak lis do kurnika, pełnego kurek spasionych (233);
–– zmianie kontekstu użycia, np.: w poselstwie siedział samotny jak wróbel na dachu
(265).

6 Podstawową literaturę przedmiotu wskazuje Bogusław Wyderka w artykule „Środki stylowe”,
w: Przewodnik po stylistyce polskiej, red. Stanisław Gajda (Opole: Uniwersytet Opolski, 1995), 73. Zob.
też nowsze opracowania w zestawieniu bibliograficznym do niniejszego tekstu.
7 Częściowo nawiązano tu do klasyfikacji innowacji frazeologicznych Stanisława Bąby, Innowacje
frazeologiczne współczesnej polszczyzny (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1989).
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Podobnie jak porównania zleksykalizowane mniejszość stanowią także comparatia
tekstowe8, czyli ściśle zależne od treści, oparte na znajomości realiów świata przedstawionego. Jest ich zaledwie 19, co stanowi niespełna 3% materiału, np.: znam ja więc ich cierpienia jak własne (82), Zaczęto je dręczyć, jak te zakonnice witebskie (111), zabyłam powiedzieć, jak w Paryżu (191). Pozostałą część stanowią porównania asocjacyjne. Wyraźnie więc
widać, że sugestywność i plastyczność oparta na skojarzeniach, odwołaniach do wyobraźni
są istotnym sposobem kreowania powieściowego świata.
Jeśli chodzi o koniunktory, to w powieści pojawiają się zarówno łączniki proste, jak
i złożone. Ich hierarchiczne zestawienie według liczby użyć przedstawia się następująco: jak
499, jakby 117, jako 10, (tak) jak – tak (i) 9, niczym 6, niż 5, niby 3, na kształt 1, podobny 1.
Jak widać, wyraźnie dominuje neutralny stylistycznie operator komparatywny jak, co jest
zresztą charakterystyczne dla wszystkich autorów, również w minionych epokach. Mogłoby się wydawać, że w powieści, której język jest stylizowany na polszczyznę XIX-wieczną,
a przy tym zawiera elementy stylizacji środowiskowej w zakresie języka zakonnego, większe zastosowanie znajdzie dawny koniunktor jako lub nadający podniosły charakter leksem
niczym, wreszcie – częsty w Biblii podobny. Sądzę, że wobec wykorzystania niezwykle
bogatego zestawu środków archaizujących ze wszystkich poziomów systemu językowego
nie było potrzeby sięgania po ten zabieg.
Natomiast archaicznego charakteru można upatrywać w częstym zastosowaniu inwersji członów porównania. W mniejszym stopniu dotyczy to prepozycji komparansa, np.:
jak pszczoła, ja chciwy lecę do każdego kwiata (188–189), w większym zaś sytuacji, gdy
w postpozycji w komparansie znajduje się orzeczenie lub przydawka, co było charakterystyczne dla dawnej składni, np.: w jednej chwili, jakby go dech gorący z piekła owionął
(17), każdą szparę jak szara myszka przewąchałam (222), A teraz to matki westchnienie jak
nożem serce mi przeszyło (327), ona jak papier blada (144), papież jak kamień twardy (332),
prycza z siennikiem tak wygniecionym, że był jak włosiennica płaski (15).
Ważnym zagadnieniem w strukturalnej charakterystyce porównań jest stopień ich rozbudowania. W tym zakresie badacze stosują różne kryteria, w rezultacie powstają niekoherentne klasyfikacje. Wydaje się, że łatwo można uniknąć niejednorodnego podziału, wydzielając klasyfikację linearną, w której wskazuje się na liczbę składników, i semantyczną,
której podstawą jest liczba cech semantycznych będących podstawą porównania; taki też
podział zastosowano niżej.
W pierwszej grupie znajdą się zatem porównania jednoelementowe (156 – 24%), np.:
a wokół głowy otwarte jak listy (183), łza już mi się toczy spod powieki wielka jak wiśnia (241), brzeg jeziora, nad nim wierzby jak upiory (255) oraz wieloelementowe (381
– 58,5%), np.: A ja kiwałam głową i ocierałam jej łezki, wyskakujące z oczu jak groszki

8 Bożena Mikołajczakowa, Stanisław Mikołajczak, „Porównania w Quo vadis Henryka Sienkiewicza – nierocznicowe uwagi w stulecie wydania”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza
3 (1996): 67–90.
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krągłe ze strąków (47), ja wypadłam z dyliżansu jak wytrzęsiona skrzynka ulęgałek (152),
Ale srogość jej była podbita miłością, jak szorstki płaszcz miękkim futerkiem (173). Do tej
ostatniej grupy zaliczyć też wypadnie porównania zdaniowe (114 – 17,5%), ponieważ mają
one u Dehnela wyłącznie charakter wieloskładnikowy, np.: tak jak mi ciężko kajdany wiszą,
tak lekko Rozalia do nieba poleciała (24), potym gadał różnym Polakom po kawiarniach, że
to jakby posąg Michała Anioła wstał, przeszedł przez całe miasto i usiadł u balwierza, żeby
ten mu lepszy kształt nadał (331), i było tak, jakby w beczce smoły i dziegciu jeszcze coś się
rozlało czarniejszego i barzdziej gorzkiego (181).
Jak widać z powyższego zestawienia, charakterystyczną cechą Dehnelowskich porównań jest znaczny stopień ich rozbudowania. Wrażenie to potęguje się jeszcze przez znaczne
składniowe rozwinięcie pozostałych części zdania (poza komparacją). Nie intensyfikuje
go już autor przez liczbę cech stanowiących fundament zestawienia. Pod tym względem
znacząco dominują (605 – prawie 93%) porównania proste, czyli takie, w których zakres
skojarzeń między tworzącymi je elementami odnosi się tylko do jednej cechy, np.: Mickiewicz krzepki jak drzewo, to i było na co patrzeć (329), widziałam ten łeb jak wąsate jajko
ponad dwoma żółtkami złotych epoletów (263), o wszystkim zapomniałam, jakby mi woda
ze strugi mózgi wymyła (222).
Uzupełniają je porównania szeregowe9, w których komparans lub tertium comparationis są wyrażone w postaci szeregu. Tych konstrukcji jest znikoma liczba (3): Pierwszego
i drugiego dnia jakby nas ogniem napoili i nakarmili szuflem żużlu z pieca rozpalonego:
żar we wnętrznościach, żar trawił usta nasze, aż od podniebienia i języka skóra płatami
odchodziła (209), Wymówiłem i głos mój był jak przed chorobą, czysty i wyraźny (310), już
pryga bokiem chłopaczek chudy, umorusany jak zwierzątko (186).
Kolejna grupa porównań, czyli amplifikowane10, to konstrukcje, w których pierwszy
z członów zostaje przyrównany do co najmniej dwóch nośników powiązanych z nim za
pomocą kilku łączników porównawczych (jest ich w powieści 33, czyli nieco ponad 5%).
W większości porównań powstaje w ten sposób paralelna struktura składniowa o dużej sile
emotywnej wynikającej z gradacyjnego charakteru porównania, np.: zabierano nas, jak pakunki, jak kufry, jak puzdra z farfurową zastawą i ze sztućcami podróżnymi: ot, dokładano
do innych sprzętów, na wozy wrzucano (373), ten kamień winy z tobą, głupia Julko, pozostanie, a na nim jak wyryte dłutem, jak ogniem żywym wypalone: OJCU ŚWIĘTEMU CZMUT
W OCZY PUSKAŁA (193), I pamiętam każdą chwilę z tego dnia, co mateczka umarła, co mi

9

Małgorzata Ewa Majewska nazywa je (za Władysławem Kupiszewskim) rozbudowanymi, co wydaje się nazwą zbyt ogólnikową, stąd propozycja zmiany. Por. taż, „Porównania w Urodzie życia Stefana
Żeromskiego”, Prace Filologiczne 46 (2001): 426.
10 W przywołanym wyżej artykule Małgorzaty Ewy Majewskiej na ten rodzaj porównania użyto
(znowu za Władysławem Kupiszewskim) określenia spiętrzone. Zaproponowany w niniejszym tekście termin pozostaje w zgodzie z pojawiającą się niżej nomenklaturą retoryczną (por. łańcusznik), a ponadto jest
precyzyjniejszy; epitet spiętrzone obejmowałby swym zakresem również inny rodzaj porównania wyróżniony w utworze Dehnela, tzn. porównanie rozwijające.
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Drogę do życia pobożnego zostawiła, jak drogowskaz na całe życie moje, jak drogowskaz do
klasztoru mińskiego, do męki w Miadziołach, do Paryża i teraz do Rzymu (172). Szczególnym rodzajem porównania w tym obszarze, wykorzystanym przez Dehnela tylko raz, jest
zestawienie o kompozycji chiazmu, konstrukcji charakterystycznej dla Biblii: mówiono, że
mnie wszystkiego wyuczyli, że pchnęli jak kulę, jak pocisk wystrzelili (105).
Ciekawą konstrukcją w powieści Jacka Dehnela w zakresie porównań jest układ, który
można nazwać porównaniem rozwijającym, tzn. takim, w którym jeden z elementów komparansa zyskuje rozwinięcie w postaci porównania. Tworzy się więc rodzaj łańcusznika,
który można przedstawić graficznie, jak na poniższym diagramie.

jak

jak

Przykładów tego rodzaju konstrukcji porównawczych jest w powieści 10, np.:
kiedy taki nam się ukazał na tle nocnego nieba budynek klasztoru: jak piekielny wyszynk, gdzie rozpustują grzesznicy, rozświetlony setkami płomyków niczym piekielne
sale, a w każdym niemalże oknie ohydna gęba którejś czernicy, plugawa, rozwarta
szeroko, z której ulewa się mieszanina wódki, żółci i soczystego mięsa (179)
I było, jakbyśmy wstępowali w Jeruzalem Niebieskie, przez samego świętego Piotra
wprowadzani, jakbyśmy, unoszeni na obłokach i promieniach złotych, weszli do Najświętszego, zostawiając swoje grzeszne, ciężkie ciała jak pokutne wory, jak toboły
przegniłe (194)
Stanęliśmy naprzeciw siebie w tej chatce ubogiej jak dwa garnki: ja gruba, czarno
polewana, z wierzchu szpetna, ale pełna święconej wody, a on jako ten prorok siwy,
piękny, prosty, jak stągiew farfurowa, ale do środka najgorsze mu Towiański wlał robactwo (325).
Interpretacja zestawień liczbowych dotyczących stopnia rozbudowania porównań prowadzi do wniosku, że forma konstrukcji porównawczych wynika z pisarskiego zamysłu,
i to zarówno w odniesieniu do sposobu prowadzenia narracji, jak i kreowania bohaterki.
W dominacji rozbudowanych linearnie porównań można widzieć efekt dążenia do stworzenia obrazowej, barwnej, plastycznej i – przede wszystkim – potoczystej opowieści. Z kolei
przewaga porównań prostych, prócz tego, że jest łatwiejsza dla odbiorcy, zdaje się wskazywać na prosty umysł głównej bohaterki, która wywodziła się z nizin społecznych i nie
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odebrała żadnego wykształcenia. Znamienne jest i to, że wśród porównań złożonych większość stanowią amplifikowane, natomiast szeregowe to znikomy procent. Wydaje się, że
autor, powtarzając koniunktor i budując zdania składniowo paralelne, uzyskiwał imitację
języka biblijnego, co w powieści o zakonnicy dodaje wiarygodności i bohaterce, i stylowi.

3. Semantyka porównań
Sensotwórcza siła porównań, zwłaszcza w budowaniu postaci bohaterki, ujawnia się dzięki
analizie jakościowej konstrukcji porównawczych. Jak mało bowiem który środek artystycznego wyrazu11 dają one możliwość odtworzenia rodzaju wyobraźni, sposobów myślenia
o rzeczywistości, wizję świata. Z wielorakich możliwych analiz semantycznych porównań
wybrałam tę właśnie perspektywę oglądu. Pozwala ona stwierdzić, co zresztą charakterystyczne dla wielu porównań, że komparacje odwołują się do najbliższej rzeczywistości
– powszedniej, znanej, doświadczanej na co dzień. Dlatego nie może dziwić, że w powieściowych porównaniach w pozycji komparansa dominują elementy natury: przede wszystkim zwierzęta, także rośliny i zjawiska przyrodnicze. Oczywiste jest też, że są to elementy
przyrody rodzimej, tzn. charakterystycznej dla Europy Wschodniej, Makryna urodziła się
bowiem na Wileńszczyźnie i spędziła tam wiele lat swojego życia.
Z dużą intensywnością pojawiają się zwierzęta. Trzeba podkreślić, że w miarę duża
jest skala semantycznych odniesień, świat fauny służy bowiem do określenia wyglądu
(przykłady w punkcie 1), sposobu poruszania się (2), odgłosów (3), zachowań (4), np.:
(1) z rękami od pracy na mrozie czerwonymi jak raki (359)
purpurowy na twarzy jak rak ciśnięty do wrzątku (179)
znów wzdycham tak ciężko, jakby mi siedział na piersiach parszuk spasły (325)
księgę jakąś trzymając w dłoniach suchych jak nietoperze łapki (44)
Dopiero po paru miesiącach Siemaszko przybył znów do klasztoru, przymilny
jak kot spasiony, mruczący (93)
Zebrałam w sobie ducha przy ciele jak stonoga – nogi (136)
(2) a chody popów jak szelesty wężowe (283)
woźnica jego tylko spokojnie zrobił dwa kroki jak żuraw na łące (208)
(3) czego bym nie powiedziała, to on czoło marszczył i pochrumkiwał jak parszuk (87)
mrucząc niechętnie jak niedźwiedzie (322)

11 Dla kognitywistów ważniejsza jest metafora. Wielu jednak badaczy wskazuje na bliskość porównania i przenośni. Za podstawową figurę kognitywno-aksjologiczną uznaje porównanie Andrzej Kudra,
zob. tenże, „Konceptualizacja porównaniowa. Próba typologii”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 12 (2009): 293–299.
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(4) Wzburzył się, poczerwieniał, kudłami dwa, trzy razy potrząsnął jak byk ukorzony,
ale słuchał dalej (326)
Dość powiedzieć o Semenence, że go odtąd nazywano Semenenką śmierdzącym,
co jak wściekły pies szczeka (134)
czernice, które potrafiły rubelki wywąchać jak ogar zwierzynę (208)
kryłam się w krzakach jak goniona zwierzyna (288).
Wyzyskane w komparacjach odniesienia wynikają ze stereotypowego postrzegania
zwierząt, a zgodnie z kulturową opozycją homo–animal najczęściej są nośnikiem antywartości: brzydoty, fałszu, przebiegłości, dzikości. Wyjątek w tym animalistycznym świecie
komparacji stanowią zestawienia określające poddawane torturom bazylianki, które są porównywane albo z owcami, co prócz codziennego doświadczenia ma niewątpliwe źródło
w Biblii, albo z innymi zwierzętami (ptakami), które w tekście występują zawsze w formie
deminutywnej, by podkreślić niewinność zakonnic i wzbudzić litość w odbiorcach opo
wieści:
nie pierwszy raz jak wilk między owieczkami, jak lis szczwany między kurkami bialeńkimi stąpał, to przymilał się, to kłyki szczerzył, jakby w nim cała menażeria się kotłowała, bo jeszcze wąż śliski i lew okrutny, i knur obskoruzły, cuchnący... przyjechał raz
i z miejsca zdał mi się jakiś odmieniony (14)
Jedna do drugiej, druga do trzeciej, czwarta do pierwszej, druga do piątej latamy jak
te szpaczki (20)
Otrząsnęłyśmy się tedy wszystkie porządnie jak te ptaszki przestraszone (285).
Rzadziej pojawiają się odwołania roślinne. Te służą do oddania wyglądu bohaterów:
pod nogi podejmuję jak sztymbury cienkie (144) ‘badyl, łodyga’, ten z ręką suchą jak rosochacz (41) ‘rozwidlona gałąź’, I z ręki tej popadii, tej kobity z ustami zaciętymi jak listek,
z ręką ciężką, z łaską niechętną – jadłam (104), zjawisk fizjologicznych: Jak to zepsute jabłko, tak i klasztor zaczął od nich śmierdzieć (59) lub jakiejś kategorii egzystencjalnej: Miło
o śmierci pomarzyć, gorzej czekać na nią; miło myśleć, że w kupkę prochu się zmienisz, że
jak opadła w trawę gruszka od środka wygnijesz (39), czuły, że młodsze od ciebie, że nie
brzydsze może, a i tak już na zawsze zostaną w kredensowym pokoju, staropanieńskie, zsychające się przez lata jak pniaki brzozowe (375). Wreszcie wykorzystane w komparacjach
zjawiska przyrodnicze służą do oddania gwałtowności i siły zdarzeń, także ich nieoczekiwanego nadejścia, np.: Padłyśmy na posadzkę krzyżem, jakby nas wicher powalił, wicher
i cierpienie wielkie (23), kartacze spadają na miasto jak grad (346), przeszedł przez całe
miasto dreszcz, jak piorun (322).
Bardzo bogaty jest krąg porównań zawierający asocjacje do codziennych zajęć gospodarskich. Makryna – przypomnijmy – do czasu zamążpójścia służyła w książęcym pałacu,
po śmierci zaś męża przez pewien czas była pomocą kuchenną w zakonie. Jej wyobraźnia

Porównania w powieści Matka Makryna...

| 89

nasycona jest więc obrazami obowiązków piastunki (5), praczki (6), krąży wokół kuchennych doświadczeń, jak rosnące w dzieży ciasto, roztapiający się na słońcu kawałek masła, nadziewany różnymi farszami pieróg, nieforemność worka mąki, pakowanie kapusty,
przyrządzanie potraw na rożnie, znajomość budowy pieca (7), obrządku w gospodarstwie,
czyli karmienia zwierząt, plewienia chwastów (8), zakupów na targu (9), żniw (10), uboju
zwierząt w jatkach (11):
(5) gładząc ją i śpiewając jej jak dziecku kołysanki (113)
(6) Koszulę całą miałam mokrusieńką, że tylko balię postawić na podłodze i wyżąć,
jakby ją praczka prosto z rzeki wyjęła (327)
(7) Cała moja opowieść rosła przecie jak ciasto w dzieży (189)
pod jej spojrzeniem poczułam, jakby moje serce topniało jak wystawiony
na słońce kawałek masła (272)
gadanina moja wszystko pomieści, że mogę tam, jak do pieroga, różnych farszów
napchać (189)
To ja pac do jego stóp jak worek mąki, niezgrabnie (284)
cała Europa drżała w posadach, pod Krakowem panów piłą rżnięto i głowy
szlacheckie jak kapustę do worków pakowano (346)
Największą zadrę miał ksiądz Aleksander do księdza Semenenki – oj, aż do kości,
zadawnioną jak otrawa, co powoli życie zabiera, jak rożen pod skórę zapędzony,
co utkwił w mięsie i jątrzy (225)
od schyzmy do obłędu droga króciutka jak od pieca do popielnika (71)
(8) z dala od moich stron opowieść moja będzie mogła chlustać obficie jak pojła
do koryta (108)
Odradzała się w nim herezja jak chwast (337)
Po brewiarzyku i miednicy dalsze plotki podsuwał, które pod ziemią, jak rozłogi
chwastu, coraz szerzej porastały (238)
(9) A łacinniczki [chcące wstąpić do zakonu – M.H.] zachodzą w głowę, przebierają,
jakby na targu ryby najświeższej szukały albo najładniejszych rzodkiewek (233)
I jak dwaj chłopi na targu sprzedają sobie bydlątka, tak oficer, który nas
dotychczas ciemiężył, podszedł do protopopa i począł mu wciskać w rękę
pieniądze (57)
(10) nagle ona zstępuje i nakrywa mnie, jak snopem, obwarzankami, które mi
na głowę nakłada (258)
wokół bazylijanie i bazylijanki marli, padali jak pokosy, moskiewską kosą
podcięte (282)
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chwyciła mnicha, strzęsła nim za barki i do drzwi poniosła jak snopek siana
wierzgający (208)
jegry patrzą po sobie, oniemiałe, a ona już nad wodą – i zwiduje się nam ponad
nią, czerwono-złota obwarzankami, jak żniwiarka ze snopem świeżo zżętym (258)
(11) A żołnierze, jak pastuchy, co zapędzają baranki do rzeźnika, który stoi w progu
jatki w zakrwawionym skórzanym fartuchu i ostrzy nóż spokojnie, miarowo,
przypędzili nas i oddali w ręce protopopa Iwanowa (57).
Przywołane w powyższych przykładach obrazy tworzą naturalne środowisko bohaterki. Taki początkowo jest jej świat – zamknięty w kręgu prostych gospodarskich obowiązków. W tym samym jednak czasie mogła obserwować inny – wielkopański, bogaty, pełen
ekskluzywnych przedmiotów i luksusowego wyposażenia. I te realia znajdują odzwierciedlenie w porównaniach. Pojawiają się w nich: srebrne dzwoneczki do przywoływania służby, błyszczące kryształowe żyrandole, trofea myśliwskie, baldachimy nad łóżkiem, zegary
i szachy:
Tobie tylko dlatego to mówię, że od razu serce twoje czysto mi zabrzęczało, jak srebrny
dzwoneczek (141)
Błudow cały w gwiazdach i orderach, skrzy się jak kryształowy lustr u sufitu (274)
Przekrzywił głowę i zerka na mnie jak jakiś ptak wypchany, lekko przez lata wyleniały
(159)
a nad grobem apostoła baldachim jak nad łóżkiem jaśniepani, ale sto, dwieście, tysiąc
razy potężniejszy (194)
Weszłam jak twardy, zahartowany klucz w werk ogromnego zegara, gdzie nieustępliwie obracają się zębate koła: musiałam tak ich wszystkich nakręcić, żeby ani sprężyna
nie pękła, ani mnie koła na miazgę nie rozdusiły (120)
musiałam sobie ich wszystkich wystawić, od największych do najmniejszych, jak figury
szachmatowe: tu książę, tam car, tu francuscy urzędnicy, tu Mickiewicz, tu Towiański,
tu zmartwychwstańcy (125).
Porównania więc to wierne refleksy losów powieściowej bohaterki. Tezę tę potwierdzają również zestawienia zawierające na miejscu komparansa różne elementy z semantycznego kręgu żywność. Otóż Irina Wińczowa (to imię przyjęła po ślubie z rosyjskim oficerem), późniejsza Makryna, cierpiała głód zarówno w dzieciństwie, które w żydowskim
domu pełnym rodzeństwa nie było dostatnie, i przez większość dorosłego życia: jako żona
kapitana, który przepijał żołd, jako wdowa pozbawiona jakichkolwiek środków do życia,
jako włóczęga zdana na łaskę przypadkowych ludzi. W wyimaginowanej opowieści o kaźni
bazylianek motyw głodu też się stale pojawia. Punktem widzenia stale głodnej bohaterki
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można więc tłumaczyć porównania – nazwijmy je – konsumpcyjne. Dają one asumpt przede
wszystkim do określania wyglądu, pośrednio również uczuć i stanów psychicznych:
Oboje niewysocy, krągli jak bułeczki (86)
twarz mu cała promienieje jak kołaczyk świeżo z pieca wyjęty (86)
Książę chudy, sztywny jak kawał suszonego mięsa (121)
widziałam go, wbitego w huzarski mundur, opiętego pętlicami jak szynka sznurkiem
(263)
ihumena z twarzą od wódki czerwoną jak plaster mięsa (70)
Tak, dzień po dniu, coraz mniej nas było, a Michalewicz, upominany przez Siemaszkę,
że nam folguje, odpisał, żeśmy pomiękły jak pączki, jak dobrze ubite mięso skruszały
i tylko czekać naszej apostazji, na którą go serdecznie zaprasza (67).
Odmienna perspektywa wiąże się z ostatnim kręgiem porównań, fundamentalnym
w życiu i opowieści matki Makryny, w których dochodzi do głosu punkt widzenia męczennicy. Chodzi o konstrukcje porównawcze odnoszące się do siedmioletniej kaźni samej
Makryny i kaźni pozostających pod jej zwierzchnictwem bazylianek z Mińska, której rzekomo doznały z rąk rosyjskich schizmatyków. Występujące w tej opowieści porównania są
niezwykle spójne i jednorodne, ponieważ konsekwentnie zestawiają prześladowanie zakonnic z męką Jezusa Chrystusa. Wyekscerpowane z tekstu porównania uruchamiają asocjacje
związane z najważniejszymi wydarzeniami z życia Jezusa, są to:
–– ucieczka przed Herodem
i tylem ją widziała, bośmy się na strony świata rozpierzchły, by z pomocą Bożą ujść
pogoni, jako Święta Rodzina od żołdaków herodowych goniona (8)
–– przejście suchą stopą przez Jezioro Galilejskie
Wisłę gdzieś pod Toruniem przeszłam suchą stopą, jak Pan Jezus Jezioro Galilejskie
(107)
–– zdrada uczniów, Judasza i św. Piotra
Na to one wszystkie na kolana padają, jak dojrzałe gruszki w trawę, dziękować
Panu Bogu za wytrwanie, bo przecież gdyby nie On, choć jedna z nas się załamała,
tak jak Piotr się zaparł i jak Judasz zdradził, a tu – żadna (68)
–– pojmanie w Ogrójcu
tak właśnie mówił, nie inaczej, z siepaczami swoimi stojąc w klasztorze jako z tymi
siepaczami, co Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Ogrójcu pojmali, choć tamci
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przecież przyszli zimną nocą wiosenną, marcową, kwietniową, przed Wielką Nocą,
a do nas w środku lata i o świtaniu (7)
a po trzech jeno dniach przyszedł z jegrami, z pałaszami, z kijami, jak słudzy arcykapłana do Ogrójca (22)
–– biczowanie
I było tak, jakby piekło zebrało z całych dziejów najgorszych siepaczy, tych, co katowali Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, co ciało jego smagali biczami, przebijali
gwoździami, koronowali cierniem, i tych, co dręczyli święte męczennice, ścinając
je, topiąc, krzyżując, gotując w oleju, siekąc toporem, i jakby tych siepaczy co do
jednego posłało do pracy w klasztorze (181)
–– droga krzyżowa
niosąc krzyż jak Pan Jezus (21)
mając jako Szymona Cyrenajskiego ku pomocy siostrę Irenę Pomarnacką (21)
–– złożenie do grobu
W grobie leżałaś jak sam Pan Jezus (30)
–– zmartwychwstanie
Jak Pan Nasz, Jezus Chrystus, na trzeci dzień zmartwychwstał, tak ja na trzeci dzień
zostałam wezwana za Spiżową Bramę (189)
–– ukazanie ran
Rozchyliłam szaty jak Chrystus przed niewiernym Tomaszem i pokazałam rany i blizny na całym ciele (82).
Trzeba wyjaśnić, że znajomość Nowego Testamentu wywiodła mała Jutka (imię sprzed
chrztu) z nauk zaczerpniętych u zakonnic. Znalazła się tam jako ocalona przez członkinię
Towarzystwa Ratowania Żydów, oczarowana kościołem, gdzie wszystko białe, bialeńkie
i złote, i aniołowie latają ponad ołtarzami, i lilije w wazonach pachną, i kadzidło czuć było
jeszcze po mszy dopiero co minionej (360). Ten zachwyt doprowadził do rychłej konwersji
i gorliwego przyswajania polskich modlitw i pieśni. Owo zaangażowanie widać też zresztą
w późniejszej opowieści Makryny. Zapewne także dzięki niemu zyskiwała bohaterka wiarygodność12.
12 Odwołań do świata sacrum jest w porównaniach znacznie więcej i zasługują one na osobne opracowanie, tu wystarczy wspomnieć, że pojawiają się w nich starotestamentowe obrazy (manna z nieba 41,
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Porównania Matki Makryny (i matki Makryny, bo to wszak jej opowieść) potwierdzają, że wyobraźnię kształtują codzienne doświadczenia, że to, co jest dostępne obserwacji,
staje się fundamentem wszelkich zestawień, zwłaszcza porównań, a punkt widzenia staje
się istotnym czynnikiem decydującym o sposobie językowego ujęcia. Jacek Dehnel wykorzystał mistrzowsko tę zależność, dzięki czemu, analizując komparacje, zyskuje się kolejny
trop interpretacyjny.

4. Podsumowanie
Inkrustowanie tekstu porównaniami jest wyrazistą właściwością stylową powieści Matka
Makryna. Przeprowadzona tu analiza formy i semantyki porównań pozwoliła dostrzec, że
zarówno językowa forma komparacji, jak i niesione przez nie sensy oraz wartości są ściśle
sprzężone z ideą dzieła literackiego. Oryginalne, wieloelementowe porównania o powtarzającym się komparatorze i nierzadkiej inwersji imitują potoczystą, dawną gawędę. Asocjacje, oparte na codziennym doświadczeniu z jednej strony i osadzone w kategoriach metafizycznych z drugiej, dają możliwość rekonstrukcji obrazu dwóch światów. Po pierwsze, jest
to XIX-wieczna prowincja widziana oczyma służącej. Po drugie, świat skrajnych doznań
fizycznych i psychicznych przedstawiony w perspektywie kategorii religijnych w wersji
chrześcijańskiej (rzymskokatolickiej).
Intensywność przekazu, wyrazistość, obrazowość i emocjonalność stylu sprawiają, że
opowieść o matce Makrynie, która okazała się mistyfikatorką, a której wierzyło pół Europy, jest niczym sensacyjna historia, frapująca, hipnotyzująca, rozpalająca serce i umysł.
Sądzę, że spełniło się marzenie autora, „by złożyć coś poruszającego, mówiącego prawdę
o ludzkim doświadczeniu, o upodleniu, o specyficznej – bo dokonującej się przez kłamstwo
– emancypacji. O lawirowaniu skromnej kucharki w świecie potężnych szermierzy”13.
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Porównania w powieści Matka Makryna Jacka Dehnela – ogólna charakterystyka
struktury i semantyki
Streszczenie
Celem opracowania jest charakterystyka porównań w powieści Jacka Dehnela Matka Makryna.
Jest to barwny monolog głównej bohaterki, w którym odbijają się wszystkie wątki jej biografii.
W opracowaniu dokonano formalnej analizy porównań, opisując: 1) typ porównań ze względu
na stopień utrwalenia, 2) sposób łączenia między comparandum a comparans, 3) szyk obu członów, 4) stopień rozbudowania. Oglądowi poddano także semantykę porównań, co pozwoliło
odkryć specyfikę myślenia tytułowej bohaterki i jej wyobraźnię wyłaniającą się z komparacji:
ukonkretnioną, osadzoną w wiejskich realiach z jednej i dworskich z drugiej strony, z silnie
obecnym elementem sacrum.

Comparisons in Jacek Dehnel’s novel Matka Makryna [Mother Makryna]: general
characteristics of the their structure and semantics
Summary
The purpose of the study is the characteristics of the comparisons used in the Jacek Dehnel’s
novel Matka Makryna. It is a colourful monologue of the main character, in which are reflected
all the threads of her biography. A formal analysis of the comparisons has been performed, including the description of: 1) the types of comparisons identified with respect to their degree of
fixation, 2) the ways the comparandum and the comparatum are linked together, 3) the order of
both, 4) the degree of the comparisons complexity. The semantics of the comparisons has also
been put under scrutiny and revealed the title character’s peculiarity of thinking and her imagination, emerging from the comparisons: concretized, settled both in the peasant and gentry
reality, with explicitly present component of sacrum.
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Rok 2016, w związku z przypadającą nań 170. rocznicą urodzin i 100. rocznicą śmierci
autora Krzyżaków, ustanowiony został uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem
Henryka Sienkiewicza. Obfitował w wiele ważnych wydarzeń upamiętniających zarówno
postać pisarza, jak i jego dokonania literackie. Przy tej okazji warto się również zastanowić
nad wpływem pierwszego polskiego noblisty w zakresie literatury na polszczyznę.
Językoznawcy podkreślają, że „udział jednostki w przeobrażeniach języka ogólnego ma w zasadzie i z reguły charakter uczestnictwa w zespole: to nowe, inne, co się
staje w języku, dzieje się w mówieniu wielu jednostek”1. Jednak – jak zauważa Zenon
Klemensiewicz – wielcy twórcy językowi, wybitni pisarze, nie mogąc wprawdzie zmienić „ogólnego kierunku rozwoju języka ani w jego gramatyce, ani w słownictwie”2, mogą
na przykład „rozpowszechniać i utrwalać swój dorobek językotwórczy i swoją postawę
1 Por. Zenon Klemensiewicz, „Mickiewicz w dziejach języka polskiego”, w: tenże, wybór prac,
Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, red. Anna Kałkowska (Warszawa: PWN, 1982), 578.
2 Tamże, s. 579.
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względem języka narodowego dzięki wziętości swoich utworów, dzięki autorytetowi, który posiadają u odbiorców, co sprzyja świadomemu naśladownictwu, a w związku z tym
przeobrażaniu obowiązujących i kształtowaniu nowych norm języka ogólnego literackiego
i mówionego”3.
Prezentowane rozważania poświęcam analizie kilku wybranych skrzydlatych słów
Henryka Sienkiewicza. Na początku wyjaśnijmy podstawowe dla naszych analiz pojęcie
skrzydlatego słowa. Określenie to jest kalką greckiej konstrukcji épea pteróenta, która
wielokrotnie pojawiała się na kartach dzieł Homera jako metaforyczne określenie słów,
oparte na dostrzeżeniu ich łatwości w przenoszeniu się, „przelatywaniu” od nadawcy do
odbiorcy. Wyrażenie z czasem uległo terminologizacji i zaczęło funkcjonować w różnych językach (por. nm. geflügelte Worte, ros. kryłátyje słowa czy pol. skrzydlate słowa//skrzydlate wyrażenia) na określenie upowszechnionych w nich wyrazów i zwrotów
o ustalonym autorstwie4. Na gruncie polskim pojawiło się jednak stosunkowo późno, bo
odnajdujemy je dopiero w słowniku warszawskim, gdzie zostało przytoczone jako luźne
połączenie ilustrujące przenośny sens przymiotnika skrzydlaty, czyli ‘lekki, lotny, powiewny, nieuchwytny, eteryczny, szybkolotny’5. Z kolei terminologizacja wyrażenia ma
na gruncie polskim związek z osobą profesora Henryka Markiewicza, który, po pierwsze, w roku 1958 opublikował w „Przekroju” materiał pod znamiennym tytułem Kto tak
powiedział? czyli skrzydlate słowa literatury polskiej6, po drugie, w roku 1988 wygłosił
na Uniwersytecie Jagiellońskim wykład inauguracyjny na temat „Jak słowom wyrastają
skrzydła”7, i – po trzecie – w roku 1990 wraz z Andrzejem Romanowskim opublikował
monografię Skrzydlate słowa8.

3

Tamże, s. 580.
Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury (Warszawa: PIW, 1991), 1074–1075. Więcej na temat genezy wyrażenia w językach europejskich oraz procesu jego terminologizacji por. Wojciech
Chlebda, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne (Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego, 2005).
5 Por. przytoczony tam cytat z tekstu Józefa Rogosza „Przez usta uśmiechnięte wylatują dowcipu słowa skrzydlate”, w: Jan Karłowicz, Adam A. Kryński, Władysław Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego,
t. 6 (Warszawa: Nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, w drukarni „Gazety Handlowej”,
1915), 188.
6 Zauważmy przy tym, że przez kolejny 1959 r. w „Przekroju” była obecna stała rubryka poświęcona
właśnie skrzydlatym słowom. Współredagowana przez czytelników zapewne mocno przyczyniła się do
rozpowszechnienia w polszczyźnie określenia skrzydlate słowa.
7 Wykład został przedrukowany w: Henryk Markiewicz, Zabawy literackie (Kraków: Oficyna Literacka, 1992).
8 Por. Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski, Skrzydlate słowa (Warszawa: PIW, 1990).
4
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Definicje synonimicznych pojęć skrzydlate słowo, skrzydlate wyrażenie odnajdujemy w różnych pracach naukowych9, zbiorach leksykograficznych10 i encyklopedycznych11.
Na użytek niniejszych rozważań przyjmuję ustalenia Jadwigi Tarsy i Wojciecha Chlebdy,
którzy jako konstytutywne wyróżniki skrzydlatych słów wymienili: ich ustalone pochodzenie (inaczej: indeksowość, autorstwo, imienność), utrwaloną, jedno- lub wielowyrazową
formę, reprodukowalność i utrwalenie społeczne. Podkreślili ponadto, że skrzydlate słowa
to jednostki języka: „skrzydlate słowa to autorskie (resp. cytatopochodne) twory językowe
o cechach jednostek języka […] i o funkcji samodzielnego nominowania pojęć, ocen i sądów
bądź wspomagania (ilustrowania) pojęć, ocen i sądów już w wypowiedzi wyrażonych”12.
Tak ujęte skrzydlate słowa należą zatem do sfery langue, w odróżnieniu od swoich fraz
prototypowych, które – jako fragmenty konkretnych tekstów – należą do sfery parole. Inaczej mówiąc, „między skrzydlatymi słowami i cytatami można postawić znak nierówności:
każde skrzydlate słowo jest (genetycznie) cytatem, ale nie każdy cytat jest skrzydlatym
słowem”13. By się nim stał, musi się uskrzydlić, to jest oderwać od pierwotnego tekstu i upowszechnić w społecznym zwyczaju językowym.
Przejdźmy do części zasadniczej rozważań. Poszukując Sienkiewiczowskich
skrzydlatych słów, sięgnęłam do dwuczęściowego już dziś Wielkiego słownika cytatów
9 W wykładzie inauguracyjnym np. profesor Henryk Markiewicz stwierdził, że przez skrzydlate
słowa „rozumie się rozpowszechnione i często przytaczane związki wyrazowe, zdania i dłuższe fragmenty, których autorstwo i/lub przynależność tekstową albo przynajmniej okoliczności powstania udało
się ustalić”. Uściślił też, że „za «skrzydlate» słowa należy uznać także i pojedyncze wyrazy – albo neologizmy (np. «przedświt» Krasińskiego, «bezdziejowość» Brzozowskiego), albo neosemantyzmy, tj. słowa
użyte w nowym znaczeniu (np. «brązownicy» Boya)”; por.: Henryk Markiewicz, „Jak słowom wyrastają
skrzydła. Wykład inauguracyjny wygłoszony na Uniwersytecie Jagiellońskim 1 października 1988 r.”, w:
Markiewicz, Zabawy literackie, 6. Z kolei we „Wstępie” do wydanego w 1990 r. słownika Skrzydlatych
słów jego autorzy nie podają już ich definicji. Stwierdzają jedynie, że pod nazwą „skrzydlate słowa” kryją
się „rozpowszechnione i często przytaczane wypowiedzenia, których autorstwo lub pochodzenie można
ustalić”; por. Markiewicz, Romanowski, Skrzydlate słowa, 5. Definicję analizowanych pojęć odnajdujemy
też w pracach: Jadwiga Tarsa, „O definicji skrzydlatych słów”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego.
Filologia Rosyjska 33 (1994): 84–88; taż, „Dyskretny urok nagłówka, czyli skrzydlate słowa na łamach
dzisiejszej prasy”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Rosyjska 34 (1995): 101–107;
Chlebda, Szkice o skrzydlatych słowach.
10 W Słowniku frazeologicznym języka polskiego Skorupki odnajdujemy np. bardzo lapidarną definicję, wedle której skrzydlate wyrażenia to „utarte wyrażenia i zwroty, utarte przenośnie”. Por. Stanisław
Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. II (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989), 132.
11 Wedle Słownika terminów literackich skrzydlate słowa to „często przytaczane cytaty ze znanych
utworów literackich (i szerzej: piśmienniczych), które z czasem weszły do frazeologii języka potocznego,
odgrywając w nim rolę aluzyjnych powiedzeń stosowanych w odpowiednich sytuacjach nierzadko bez
wyraźnej świadomości ich pochodzenia. Mogą to być zarówno sformułowania o charakterze aforyzmów
czy sentencji, jak i wyrażenia oraz zwroty pozbawione takiego nacechowania”. Por. Michał Głowiński
i in., Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976), 470–471.
12 Chlebda, Szkice o skrzydlatych słowach, 163. Por. też definicję skrzydlatych słów jako specyficznych jednostek języka „które składają się najczęściej z 1–4 komponentów, są obrazowe, barwne i aluzyjne,
a ich pochodzenie lub autorstwo można ustalić” zawartą w pracy: Tarsa, „Dyskretny urok nagłówka”, 102.
13 Tamże.

100 |

Jolanta Ignatowicz-Skowrońska

polskich i obcych. Część pierwsza, wydana w roku 2005, zawiera 90 jednostek hasłowych
zaczerpniętych z dzieł pisarza, część druga, pochodząca z roku 2012, dorzuca do tego zbioru jeszcze 3 cytaty. Pod względem formalnym są wśród nich zarówno pojedyncze wyrazy
typu Horpyna czy mocarny; wyrażenia i zwroty typu Bartek Zwycięzca (Bartek Zwycięzca, 1882), Słuchać hadko (Ogniem i mieczem, 1883); frazy przybierające postać zdania czy
jego równoważnika typu Administruje świeżym powietrzem. (Rodzina Połanieckich, 1895),
Możesz mnie zabić, ale o jedno cię proszę: nie nudź mnie! (Potop, 1886), Ty będziesz duszą
mojej duszy (Quo vadis, 1896) czy wręcz całe teksty, jak np.: Nie jest pornografią obraz
całkiem nagiej nimfy. Jest nią widok na wpół rozebranej kobiety. (Aforyzm, 1909) lub
Co to za naród, Francuzy? Jak ci powiedzieć: musi także Niemcy, tylko jeszcze gorsze.
(Bartek Zwycięzca, 1882).
Pod względem genetycznym Sienkiewiczowskie cytaty to przede wszystkim tytuły
jego dzieł literackich, np.: Janko Muzykant (1880), Bez dogmatu (1891), Ta trzecia (1888),
W pustyni i w puszczy (1911); cytaty z nich zaczerpnięte, np.: Ty sufraganie! (Szkice węglem, 1877), Niepolitycznie pannie na drabinie siedzieć, bo ucieszny może dać światu
prospekt! (Pan Wołodyjowski, 1888), Pamiętaj, Baśka: Nic to. (Pan Wołodyjowski, 1888);
ale też fragmenty innych tekstów autorstwa Sienkiewicza, np.: pochodzący z roku 1909 aforyzm Nie jest pornografią obraz całkiem nagiej nimfy. Jest nią widok na wpół rozebranej
kobiety czy – niezbyt obyczajne – wierszyki pisane przez Sienkiewicza w różnych czasach
i okolicznościach typu Wlazł kotek na płotek i mruga,/ Mam w dupie Deotymę i Pługa.
(wierszyk ułożony w latach studenckich) lub Więc stanęła kwestia na tem,/ Jak pogodzić
dupę z batem. (wierszyk napisany przed przyjazdem cara Mikołaja II do Warszawy w roku
1897). Jak wynika z przytoczonych przykładów, większość materiałów zawartych w dziele
Markiewicza to Sienkiewiczowskie cytaty, a nie skrzydlate słowa. Tylko nielicznym z nich
można przypisać status skrzydlatych wyrażeń, czyli upowszechnionych w języku jednostek
leksykalnych czy frazeologicznych. Skupmy uwagę na kilku z nich, z różnych względów
interesujących i reprezentatywnych.
Rozpocznijmy rozważania od przymiotnika mocarny, który w ogólnopolskim języku
literackim pojawił się stosunkowo późno, bo dopiero w XIX wieku, i to za sprawą właśnie
Henryka Sienkiewicza. Pisarz posłużył się nim trzykrotnie w Krzyżakach (1900) w znaczeniu ‘mocny, silny, potężny’14, pisząc o sile, tężyźnie książąt mazowieckich, krzepie Zbyszka
z Bogdańca czy rycerza Cztana z Rogowa, wielbiciela Jagienki:

14 Warto dodać, że w takim znaczeniu trzy lata później słowem mocarny posłużył się Władysław
Orkan, o czym przekonuje następujący cytat: „Schodził ścieżkami wśród zbóż, a złość go parła, jak wiatr
mocarny, gdy uderzy w plecy. Zamknięte oczy miał na świat słoneczny, nie widział nic dokoła, ino krzywdę, wołającą pomsty. Zbiegał wartko w niżnie pola, mijając zagony wązkie, i ani się nie obejrzał na chałupę
w górze. W myślach jego był bezład, kotłowanie takie, jak w chmurze gradonośnej, którą szum poprzedza”.
Władysław Orkan, W roztokach (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1903).
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Książę Henryk, elekt płocki, choć inni biskupi tego nie chwalą, w szrankach swą siłę
okazywał. A mocarni są z rodu wszyscy książęta mazowieccy – jako jest wiadomo, że
nawet niewiasty i dzieweczki z tego rodu łacnie podkowy łamią. Raz przeto zbił książę
z siodeł trzech rycerzy, drugi raz pięciu – a z naszych mnie zwalił i pod Zbyszkiem koń
przy natarciu na zadzie siadł. (Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy, 1900)
Mrok też już zapadał zupełny, gdy dziewczyna poczęła się zabierać do domu. Przy
wsiadaniu na koń Zbyszko chwycił ją nagle wpół i nim zdążyła słowo wymówić, podniósł ją w górę i posadził na kulbakę. Wówczas zarumieniła się jak zorza i zwróciwszy
ku niemu twarz, rzekła przytłumionym nieco głosem: – Mocarny z was pachołek ...
(Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy, 1900)
Co ta Cztan! Niby to kamienie młyńskie na plecy bierze, a ile to razy mój go poszczerbił! Mój miał ćwiczenie rycerskie, a Cztana teraz żona po pysku pierze, bo choć jest
chłop mocarny, ale głupi. (Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy, 1900)
Wyraz mocarny w takim też znaczeniu został po raz pierwszy odnotowany w słowniku
warszawskim, którego autorzy w części dokumentacyjnej przywołali dwa z przytoczonych
wyżej cytatów z Sienkiewicza i jeden z powieści Władysława Orkana W roztokach. Posłużenie się przez autora Trylogii wyrazem mocarny w znaczeniu ‘silny, mocny; potężny’ sprowokowało dyskusję w środowisku językoznawczym, której świadectwem są m.in. artykuły
publikowane w pierwszej połowie XX wieku na łamach „Języka Polskiego”15. Całą sprawę
najlepiej wyłożył Juliusz Zborowski, polski etnograf i językoznawca, znakomity znawca
Podhala, przywołajmy więc jego ustalenia16. W ogólnopolskim języku literackim do roku
1900 nie funkcjonował w ogóle wyraz mocarny, było natomiast w gwarach podhalańskich
nazwisko czy przezwisko Mocarny (najstarszy notowany przykład jego użycia pochodzi
z roku 1749 i zawarty jest w księgach metrykalnych parafii nowotarskiej17), które jednak nie
miało żadnego związku ze słowami moc czy mocny. Jak powszechnie wiadomo, cechą charakterystyczną tych gwar jest mazurzenie, czyli wymowa spółgłosek dziąsłowych sz, ż, cz,
dż jako zębowych s, z, c, dz. Nazwisko lub przezwisko Mocarny w istocie rzeczy wywodziło
się więc od rzeczownika moczar, czyli ‘teren podmokły, bagnisty’, a ktoś, kogo takim mianem określano, był (zresztą na Podhalu jest do dziś) „posiadaczem gruntu podmokłego czy
mieszkania nad moczarem”18. Taką gwarową postacią wyrazu mocarny zamiast moczarny,
lecz w nietypowym znaczeniu, odsyłającym do mocy, a nie do moczaru, jako pierwszy
15 Por. na ten temat rozprawy: Juliusz Zborowski, „Mocarny”, Język Polski 1 (1919): 29–31; Kazimierz Nitsch, „Kościelisko = Polany”, Język Polski 5 (1933): 137–143; tenże, „Uwagi językowe o książkach”, Język Polski 6 (1934): 189–190; tenże, „Mocarny (Przyczynek do dziejów modnych wyrazów)”,
Język Polski 5 (1935): 141–142; tenże, „Gwara ludowa w Krzyżakach Sienkiewicza”, Język Polski 3 (1949):
107–116; tenże, „Gwara góralska w literaturze pięknej”, Język Polski 1 (1956): 45–55.
16 Por. Zborowski, „Mocarny”.
17 Tamże, 29.
18 Tamże, 30.
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posłużył się Henryk Sienkiewicz, za nim, w 1903 roku, Władysław Orkan, a później cały
szereg innych pisarzy czy – szerzej – ludzi pióra, skoro w roku 1949 Eugeniusz Pawłowski
stwierdził: „Wyraz ten, wprowadzony do literatury przez Sienkiewicza niemal równocześnie z Orkanem, tak się rozpowszechnił, że do materiału podanego przeze mnie w JP XX
141, mógłbym dorzucić dziesięćkroć więcej przykładów zarówno z literatury pięknej różnych gatunków, z czasopism, jak i z żywej mowy”19.
Większość upowszechnionych w języku Sienkiewiczowskich skrzydlatych słów to
wielowyrazowce, a nie pojedyncze leksemy, choć stosunkowo rzadko przybierają one postać rozbudowanych zdań czy zdań złożonych, czego przykładem może być dramatyczne
pytanie retoryczne Boże, Ty to widzisz i nie grzmisz?, które wypowiada w powieści Ogniem
i mieczem Onufry Zagłoba, oburzony faktem, że szlachetne trunki popija się i na chłopskim
weselu:
Mołojcy kopnęli się co duchu do beczek, a tymczasem zawarczały bębenki, zapiszczały
raźno skrzypki, dudziarz wydął policzki i począł miętosić dudę pod pachą, drużbowie
potrząsali wieńcami na tykach; co widząc żołnierze poczęli się coraz bardziej przysuwać, wąsy kręcić, uśmiechać się i przez plecy mołojców na mołodycie poglądać.
Zabrzmiały na nowo pieśni – i strach minął, nawet gdzieniegdzie ozwały się radosne:
„u-ha! u-ha!” Ale pan Zagłoba nie rozchmurzył się od razu – nawet gdy mu dano
kwartę miodu, mruczał jeszcze z cicha: „A szelmy! a łajdaki!” Nawet gdy już wąsy
zanurzył w ciemnej powierzchni napitku, brwi jego nie rozmarszczyły się jeszcze; podniósł głowę i mrużąc oczy, mlaskając wargami, począł smakować trunek – następnie
zdziwienie, ale i oburzenie odbiło się na jego twarzy. – Co to za czasy! – mruknął. –
Chamy taki miód piją! Boże, Ty to widzisz i nie grzmisz? To rzekłszy przechylił kwartę
i wypróżnił ją do dna. (Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. II)
Frazę tę odnajdujemy w słownikach językowych, co najlepiej zaświadcza, że jest ona jednostką języka, a nie tekstem 20. W Nowej księdze przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich Juliana Krzyżanowskiego jej pierwsze użycie w polszczyźnie jest udokumentowane
właśnie cytatem z dzieła Sienkiewicza, a dalej pojawiają się przykłady aktualizacji z tekstów Adolfa Nowaczyńskiego, Władysława S. Reymonta oraz ze zbioru Józefa Ondrusza
Przysłowia i powiedzenia ludowe ze Śląska Cieszyńskiego21. W istocie rzeczy frazy tej
jednak nie wymyślił sam Sienkiewicz, choć ją w polszczyźnie na pewno spopularyzował.
Jako pierwszy posłużył się nią w Eneidzie Wergiliusz, o czym w następujący sposób pisze
19

Por. Pawłowski, Gwara ludowa, 118.
Frazę odnajdujemy np. w Wielkim słowniku frazeologicznym PWN z przysłowiami: Boże, ty widzisz i nie grzmisz ‘słowa wyrażające skrajne oburzenie’. Por. Kłosińska, Anna, Elżbieta Sobol, Anna Stankiewicz, oprac. Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2005), 23.
21 Por. Julian Krzyżanowski, red., Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich,
t. I (Warszawa: PIW, 1969), 148.
20
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historyk literatury Wincenty Ogrodziński: „Pamięta także Aeneidę dobrze Sienkiewicz,
cytując w Trylogji niejeden z niej wiersz; spoufalenie się zaś z poetą sięga tak daleko, że
patetyczny wykrzyknik Iarbasa z IV ks. Aeneidy w. 206-210 przekształci się w wyrazy oburzenia Zagłoby: «Boże, Ty to widzisz i nie grzmisz!»”22. Zauważmy przy tym, że we współczesnej polszczyźnie analizowana fraza istnieje w różnych postaciach wariantywnych,
czego świadectwem mogą być przykłady jej aktualizacji zawarte w Narodowym Korpusie
Języka Polskiego IPI PAN typu: Boże! Widzisz i nie grzmisz?, Ty widzisz i nie grzmisz ...,
Boże, Ty słyszysz i nie grzmisz!, Panie patrzysz i nie grzmisz?!, Jehowo, widzisz i nie
grzmisz ..., Ty to czytasz i nie grzmisz?, Matko Boska, ty widzisz i nie grzmisz?!, Szymonie,
widzisz i nie grzmisz?, O, mowo polska, ty to widzisz i nie grzmisz!?
Omówiony związek to nie jedyny przykład frazeologizmu, którego uskrzydlenie się
zawdzięczamy tekstom Sienkiewicza. Medium wtórnym, tekstem źródłowym wtórnym,
sprzyjającym przekształceniu się cytatu w jednostkę języka23 okazały się one również
w przypadku wykrzyknikowej frazy klękajcie narody, będącej synonimem zachwytu nad
kimś, nad czymś, podziwu dla kogoś czy czegoś. Wcześniej, przed Sienkiewiczem – według
poświadczeń Nowej księgi przysłów – posłużyli się nią odpowiednio: w 1852 roku w szkicach obyczajowych Nowa wędrówka po małych drogach Kazimierz Bujnicki i w 1889, czyli
niemal 40 lat później, w Słowach a czynach Sewer Ignacy Maciejowski24. Następnie użył
jej Sienkiewicz, zresztą dwukrotnie, bo w roku 1895 przywołał ją w Rodzinie Połanieckich
jako wyraz zachwytu Świrskiego nad urodą pani Połanieckiej, czego w Skrzydlatych słowach Henryka Markiewicza nie odnotowano:
Pani Połaniecka, zdrowa już, wystrojona i szczęśliwa, wyglądała tak uroczo, że Świrski ujrzawszy ją wziął się obu rękoma za włosy i ze zwykłą sobie szczerością rzekł:
– To przecie przechodzi wszelkie pojęcie! Dalibóg, oczy można stracić! – Co! – zawołał
Połaniecki, sapiąc z zadowolenia i z taką zarozumiałością, jakby zawsze utrzymywał
to, o czym inni teraz dopiero się przekonali. A Świrski odrzekł: – Klękajcie, narody!
Nie powiem nic więcej! (Henryk Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich, 1894)
a później, w roku 1897, co już notują Skrzydlate słowa Markiewicza, użył jej powtórnie jako
element wiersza sztambuchowego wpisanego do albumu Zofii Osbergerowej, niezwykle
pięknej lwowianki, adorowanej przez Kazimierza Przerwę-Tetmajera i właśnie Sienkiewicza: Gdy się czasem Polka Panu Bogu uda, to już mówiąc po prostu, klękajcie narody.
22

Por. Wincenty Ogrodziński, Publius Vergilius Maro (Lwów: Drukarnia Naukowa, 1933), 135.
Chlebda, Szkice o skrzydlatych słowach, 166 i n. Trzeba dodać, że analizowany związek notują
słowniki frazeologiczne, m.in. Stanisław Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989), 328; Piotr Müldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego (Warszawa: Bertelsmann Media – Świat Książki, 2003), 434; Wielki słownik frazeologiczny PWN
z przysłowiami, 169–170.
24 Por. Julian Krzyżanowski, red., Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. 2
(Warszawa: PIW, 1970), 76.
23
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(W albumie Zofii Osbergerowej). Jednak począwszy już od roku 1895 Nowa księga przysłów zaświadcza kolejne i bardziej liczne użycia analizowanego połączenia w tekstach języka polskiego25. Wyszukiwarka PELCRA do Narodowego Korpusu Języka Polskiego IPI
PAN pokazuje też wiele jego aktualizacji, pochodzących z różnych źródeł, zarówno internetowych (ze stron inter- i nieinteraktywnych), jak i publicystycznych czy literackich, również
w postaciach zmodyfikowanych jako narody klękajcie czy klękajcie narody, łapcie się za
brody.
Omawiając Sienkiewiczowskie skrzydlate słowa, nie sposób pominąć zwrotu, który
choć nienotowany w słownikach frazeologicznych, jest bardzo rozpowszechniony w polszczyźnie. Mowa o związku oczy się komuś pocą, który pojawia się w wypowiedzi Nel,
bohaterki powieści dla młodzieży W pustyni i w puszczy (1911):
– Nel – rzekł chłopak – Medinet – to było złudzenie, ale wiem na pewno, że nas ścigają,
więc nie martw się i nie płacz. Na to dziewczynka podniosła ku niemu załzawione źrenice i odpowiedziała przerywanym głosem: – Nie, Stasiu… ja nie chcę płakać… tylko
mi się tak… oczy pocą… Ale w tej chwili bródka poczęła się jej trząść, z pod stulonych
rzęs wybiegały wielkie łzy i rozszlochała się na dobre. (Henryk Sienkiewicz, W pustyni
i w puszczy, 1911)
Słowniki językowe – jak wspomniałam – go nie notują. Związek pojawia się jedynie
w Nowym słowniku gwary uczniowskiej pod redakcją Haliny Zgółkowej w postaci oczy się
komuś pocą ‘o kimś, kto płacze’26. Jak przekonuje przywołany wyżej cytat z Sienkiewicza,
w dziele źródłowym zwrot funkcjonował w znacznie obszerniejszej postaci jako składnik
zdania Nie, Stasiu… ja nie chcę płakać… tylko mi się tak… oczy pocą… Przekształcając się
z formy cytatowej w jednostkę języka, pozbył się wielu zbędnych z perspektyw potrzeb komunikacyjnych słów i przybrał postać zwrotu oczy się komuś pocą. Jest to zjawisko typowe
dla procesu uskrzydlania się pierwotnych cytatów i w pełni zrozumiałe: skrzydlate słowa
jako jednostki języka utrwalone w pamięci społecznej są determinowane jej możliwościami. Pamięć indywidualna utrwala nawet dłuższe cytaty, zbudowane z wielu zdań, pamięć
społeczna – nie. „Skoro skrzydlate słowa zgodnie ze swą nazwą i definicją mają „latać”,
przelatywać od człowieka do człowieka”27, muszą być do tego przystosowane. Stąd – jak
zauważają Jadwiga Tarsa28 i Swietłana Szuleżkowa29 – w zbiorach naprawdę skrzydlatych

25

Tamże.
Por. Małgorzata Kasperczak i in., Nowy słownik gwary uczniowskiej (Wrocław: Wydawnictwo
Europa, 2004), 247.
27 Tamże, 159.
28 Por. Tarsa, Dyskretny urok nagłówka.
29 Светлана Г. Шулежкова, Крылатые выражения русского языка, их источники и розвитие
(Челябинск, 1995), cyt. za: Chlebda, Szkice o skrzydlatych słowach, 159.
26
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słów przeważają wyrażenia zbudowane z 2–4 komponentów. Stąd również, w procesie
uskrzydlania się, tak wiele fraz prototypowych kurczy się do niezbędnego minimum.
Podsumowując, we współczesnej polszczyźnie funkcjonują słowa i związki wyrazowe,
które upowszechniły się w niej dzięki twórczości oraz autorytetowi Sienkiewicza. Niektóre
z nich to twory samego pisarza, pozostałe zaś po raz pierwszy użyte zostały przez kogoś innego, ale uskrzydliły się za sprawą dzieł autora Krzyżaków. Przykładem inwencji językowej
Sienkiewicza jest użycie nieznanego w jego czasach w polszczyźnie ogólnopolskiej wyrazu
mocarny w znaczeniu ‘mocny, silny; potężny’. Z kolei związki wyrazowe typu Boże, ty to
widzisz i nie grzmisz czy klękajcie narody mają wprawdzie innych twórców niż Sienkiewicz, ale uskrzydlenie się zawdzięczają jego tekstom, ich poczytności i popularności.
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O kilku skrzydlatych słowach Henryka Sienkiewicza
Streszczenie
Przedmiotem opisu w artykule są wybrane Sienkiewiczowskie skrzydlate wyrażenia, czyli
upowszechnione w języku słowa i związki wyrazowe, których obecność w polszczyźnie zawdzięczamy autorytetowi i dziełom Henryka Sienkiewicza. Jak przekonują badania, niektóre
z analizowanych przykładów to twory samego pisarza, inne po raz pierwszy użyte zostały przez
kogoś innego, ale uskrzydliły się za sprawą dzieł autora Krzyżaków. Przykładem inwencji językowej Sienkiewicza jest użycie nieznanego w jego czasach w polszczyźnie literackiej wyrazu
mocarny w znaczeniu ‘mocny, silny; potężny’. Z kolei związki wyrazowe typu Boże, ty to widzisz i nie grzmisz czy klękajcie narody mają wprawdzie innych twórców niż Sienkiewicz, ale
uskrzydlenie się zawdzięczają jego tekstom, ich poczytności i popularności.

On some wingy words by Henryk Sienkiewicz
Summary
The subject of description in this article are the selected wingy expressions by Henryk Sienkiewicz, i.e. the words and collocations, commonplace in the Polish language, which entered
into usage due to the authority and works by Henryk Sienkiewicz. The results of the study have
shown that some of the analysed examples were coined by the writer himself, whereas the other
had been used for the first time by someone else, but became wingy owing to the works by the
author of The Knights of the Cross. An example of Sienkiewicz’s linguistic invention is the use
of the unknown at his time in the Polish literary language word mocarny in the sense of ‘strong’,
‘powerful’, ‘mighty’. The expressions of the type God, You can see this and don’t thunder or
Kneel, the nations weren’t created by Sienkiewicz himself, but became wingy as a results of the
wide circulation of his writings and their popularity with readers.
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O XVI-wiecznych słownikach Bartłomieja z Bydgoszczy częściej zaczęto pisać w latach 70.
XX wieku za sprawą dwóch spektakularnych wydarzeń: odnalezienia uważanego za zaginiony rękopisu z 1532 roku oraz przypadkowego odkrycia leksykonu z 1544 roku. Odkryć
tych dokonała w Poznaniu Irena Kwilecka z placówki poznańskiej ówczesnego Instytutu
Słowianoznawstwa (dziś: Instytut Slawistyki PAN). Podjęte wówczas decyzje o wydaniu
drukiem obu słowników podtrzymywały zainteresowanie dziełami Bartłomieja. Niestety,
kolejne lata wyraźnie osłabiły to zainteresowanie, zwłaszcza że zaplanowana edycja do
dziś nie została ukończona. Sytuacja ta przekłada się na obecność informacji o dziełach

*
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI. Publikacja finansowana w ramach
programu MNiSW pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2018. Grant
(nr 030/NPRH2/H11/81/2012) pt. Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska.
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Bartłomieja w podręcznikach akademickich czy opracowaniach leksykografii1. Warto więc
przypomnieć zarówno autora, jak i jego słowniki, co będzie celem niniejszego artykułu2.

1. Autor3
Bartłomiej z Bydgoszczy wymieniany jest wśród najwybitniejszych bernardynów bydgoskich pierwszej połowy XVI wieku. Jego działalność pisarską przyjmuje się za dowód pracy
intelektualnej konwentu bernardynów w Bydgoszczy4.
Niewiele wiadomo o Bartłomieju. Najwięcej dowiedzieć się można o nim z jego krótkich notatek w rękopisach oraz z łacińskiego wierszyka, który zamieścił w słowniku z 1532
roku:
Bidgostia natus, Stanislaus est baptisatus,
Ordinem translatus, Bartoslaus est nominatus.
Anno milleno quingent[esimo] tricesimo secundo
Manens Bidgostia, o cum diligencia pia
Hic libellus gratus per ipsum est scriptitatus.

1 W poniżej przywołanych (przykładowych) pracach brak informacji: a) o obu słownikach: Witold Doroszewski, Z zagadnień leksykografii polskiej (Warszawa: PIW, 1954); Renata Przybylska, Wstęp
do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003);
b) o słowniku z 1544 roku: Zenon Klemensiewicz, Historia języka polskiego, t. 2 (Warszawa: PWN, 1985);
Barbara Otwinowska, „Słowniki”, w: Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok),
red. Teresa Michałowska (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 1990), 778–783;
Marian Plezia, „Dzieje leksykografii łacińskiej w Polsce”, w: tenże, Z dziejów filologii klasycznej w Polsce
(Warszawa: Polskie Towarzystwo Filologiczne, 1993), 41–84. Por. też Irena Kwilecka, Elżbieta Kędelska,
„Z prac nad nową edycją «Słownika» Bartłomieja z Bydgoszczy”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 17 (1978): 124, przypis 6: „Do momentu wydania Erzepkiego Bartłomiej z Bydgoszczy był w historii
literatury polskiej postacią nieznaną, a i dziś nazwisko słownikarza nie figuruje w najnowszej bibliografii
literatury staropolskiej, w tzw. Nowym Korbucie”.
2 Z racji swojego celu w artykule powtórzone zostaną informacje znane już z literatury przedmiotu
(czasem rozproszone) i uzupełnione o nowe informacje.
3 Na temat życia autora i jego działalności zob. np. Marian Biskup, red., Historia Bydgoszczy, t. 1 do
roku 1920 (Warszawa–Poznań: PWN, 1991), 295–298; Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak,
„Wstęp”, w: tychże, Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska, cz.1 (A–G) (Warszawa:
SOW, 1999), 7–53; Irena Kwilecka, „Warsztat pisarski Bartłomieja z Bydgoszczy”, w: Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło (Warszawa–Poznań: PWN, 1979), 23–36; Irena Kwilecka, Hanna Popowska-Taborska, Bartłomiej z Bydgoszczy leksykograf polski pierwszej połowy XVI w. (Wrocław–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1977); Edward Szmańda, „Bernardyński ośrodek nau kowy
w Bydgoszczy”, w: Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło (Warszawa–Poznań: PWN, 1979), 5–22; Edward
Szmańda, „Przyczynek do życiorysu i działalności pisarskiej Bartłomieja z Bydgoszczy”, Język Polski 5
(1980): 332, 337.
4 Kamil Kantak, „Z przeszłości bernardynów bydgoskich (życie umysłowe w dobie jagiellońskiej)”,
Przegląd Bydgoski 2 (1933): 3.
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co oznacza5:
Rodem z Bydgoszczy, ze chrztu Stanisław,
Stanąwszy w zakonie – nazwany Bartosław,
Będący w Bydgoszczy, z jakąż pilnością
W tysięcznym pięćsetnym trzydziestym i drugim
Roku ten słownik tak cenny napisał!
Bartłomiej urodził się około 1475 roku w Bydgoszczy w rodzinie zamożnych miesza zmarł w Poznaniu 22 XI 1548 roku. Nosił imię Stanisław, dopiero w zakonie przyjął
imię Bartłomiej. Niewykluczone, że przed wstąpieniem do bernardynów studiował w Krakowie. Z pewnością już w 1500 roku był w bydgoskim klasztorze. Ponadto przebywał prawdopodobnie w Kole i Samborze. W bydgoskim klasztorze, gdzie spędził większość swego
życia, był m.in. gwardianem (przez co najmniej dwie kadencje: 1518–1524), mistrzem nowicjatu i nauczycielem studium filozoficznego w klasztorze. O poważaniu, jakim Bartłomiej
cieszył się wśród swoich zwierzchników, świadczy przekazanie mu książek przez kolejnych
prowincjałów zakonu bernardynów: w roku 1500 – Jana Szklarka, a w 1507 – Rafała z Proszowic.
Bartłomiej jest autorem nie tylko słowników z 1532 i 1544 roku, ale także kilku innych
obszernych rękopisów, tj. łącznie 6 rękopisów liczących ponad 2600 stron7.
Czasem Bartłomiej używał innego wariantu swego imienia: Bartosław. Jak wykazał
Edward Szmańda, robił to wyłącznie w pismach przeznaczonych do własnego użytku, tak
więc forma Bartosław nie pojawiła się w dokumentach ani w tekstach oficjalnych8.
czan6,

5

Tłumaczenie za: Szmańda, „Przyczynek do życiorysu”, 331.
Niektóre źródła podają datę urodzin: między 1470 a 1480. Por. Biskup, Historia Bydgoszczy, 295.
7 Kwilecka, „Warsztat pisarski”, 26.
8 Szmańda, „Przyczynek do życiorysu”, 337: „Prywatnego, a przynajmniej nieoficjalnego charakteru tych pism może dowodzić przede wszystkim ich forma zewnętrzna, wyróżniającą się licznymi dopiskami i glosami [...], a więc swego rodzaju notatkami, służącymi niewątpliwie głównie potrzebom ich
autora. To przeświadczenie potwierdza się także w nie spotykanej na ogół (nieoficjalnej) formie imienia
zakonnego Bartosław, użytej w tych pismach a powstałej z bardziej przez autora – być może – lubianej
[...], powszedniej, skróconej odmiany Bartłomieja: Bart(a), Bartek, Bartosz lub podobnej [...]. Znamienne,
że Bartosław nie pojawia się w pozostałych, poważnych dziełach Bartłomieja, o znaczeniu dokumentacyjnym, podniosłym, oficjalnym”.
6
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2. Słowniki9
Łacińsko-polskie słowniki Bartłomieja z Bydgoszczy z 1532 i 1544 roku ze względu na
obfity materiał polski uznać można za największe (nie tylko rękopiśmienne) zbiory polskiej
leksyki pierwszej połowy XVI wieku.
Pierwszy słownik, pt. Vocabularius ex Calepino, Breviloquo et Mamotrecto recollectus, to rękopis liczący 257 kart, powstały, jak świadczy umieszczona w wyżej wymienionym łacińskim wierszyku data, w 1532 roku. Data ta jednak nie dowodzi pełnego
ukończenia słownika, a jedynie zakończenia prac nad główną częścią rękopisu, bowiem
marginesowe dopiski powstawały jeszcze później. Świadczą o tym np. hasła przejmowane ze słownika Mymera z wydania 1541 roku (dalej: Mym41), zwłaszcza bohemizmy nieobecne w pierwszym wydaniu słownika Mymera z 1528 roku (dalej: Mym28), np. cztena (w Mym28: litera), strzewna dna ‘kolka’ (w Mym28: morzenie), żeniuch ‘narzeczony’
(w Mym28: oblubieniec)10.
Leksykon Bartłomieja z 1532 roku gromadzi 4276 wyrazów polskich – odpowiedników dla 4488 haseł łacińskich.
Drugi słownik Bartłomieja stanowią zapiski na marginesach XV-wiecznego wydania
łacińskiego leksykonu pt. Vocabularius breviloquus, Argentine 1488, autorstwa Jana Reuchlina. Słownik tego niemieckiego humanisty to przeróbka Catholicona11 dokonana przez
Reuchlina pod koniec XV wieku. Wokabularz Reuchlina od 1460 roku był wielokrotnie
drukowany, zwłaszcza w Niemczech. Bartłomiej zapisał na nim (na marginesie na początku
inkunabułu12) datę 1544. Natomiast na marginesach tego liczącego ponad 600 stron druku
9

Opisy słowników zob. np. Elżbieta Kędelska, „Bartłomiej z Bydgoszczy a Lactifer Vodňanskiego”,
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 24 (1987): 47–61; Kędelska, Kwilecka, Łuczak, „Wstęp”, 7–53;
Irena Kwilecka, „Nieznany zbiór słownictwa polskiego pióra Bartłomieja z Bydgoszczy”, Język Polski 4
(1972): 252–261; Irena Kwilecka, „Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy odnaleziony”, Język Polski 3 (1972):
180–182; Kwilecka, Kędelska, „Z prac nad nową edycją”, 123–143; Kwilecka, Popowska-Taborska, Bartłomiej z Bydgoszczy.
10 Przykłady za: Kędelska, Kwilecka, Łuczak, „Wstęp”, 27–28; Elżbieta Kędelska, „Pierwsze drukowane słowniki łacińsko-polskie jako źródło Bartłomieja z Bydgoszczy”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 25 (1989): 35.
11 Wanda Żurowska-Górecka, „Słowniki polskie przed Bartłomiejem z Bydgoszczy”, w: Bartłomiej
z Bydgoszczy i jego dzieło (Warszawa–Poznań: PWN, 1979), 59–69.
12 Kwilecka, „Nieznany zbiór”, 261: „Uz u p e ł n i e n i e w k o r e k c i e . Mówiąc o stosunku świeżo
odnalezionego rękopisu Bartłomieja z Bydgoszczy do znanego już w nauce Słownika tego autora [...] nie
byłam pewna, czy mamy tam do czynienia z brulionowym opracowaniem Wokabularza Reuchlina, poprzedzającym napisanie Słownika (1532 r.), czy też z nową pracą słownikarską, powstałą – jakby można
wnosić z marginesowej notki Bartłomieja – w 1544 r. [...] Ostatnio [...] znalazłam inną notatkę Bartłomieja,
sporządzoną w trakcie dopisywania odpowiedników polskich, zamieszczoną po zakończeniu 1. Części
Wokabularza Reuchlina (Ink. 169, K.M.), która usuwa wszelkie wątpliwości co do czasu powstania nie
znanego dotąd zabytku: Explicit miniographia, id est scriptura cum minio seu um cinnaberi, elaborata per
fratrem Bartholomeum Bydgostianum Minorem 1544. – A zatem jest to bez wątpienia nowy słownik Bartłomieja z Bydgoszczy, opracowany przez niego na marginesie drukowanego Wokabularza Reuchlina, który we wcześniejszej pracy słownikarskiej Bartłomieja uwzględniony był w znacznie węższym zakresie”.
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Reprodukcja 2. Strona tytułowa słownika z 1544
(wokół tytułu – słowniczek terminów gramatycznych)
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umieścił polskie odpowiedniki dla ponad 11 tysięcy haseł łacińskich. Jest tam około 7000
leksemów nieznanych słownikowi z 1532 roku.

3. Budowa słowników
W założeniu Bartłomieja leksykony z 1532 i 1544 roku to przede wszystkim słowniki
łacińsko-łacińskie z – jak piszą Irena Kwilecka i Elżbieta Kędelska – „[...] wciąganymi doń
stopniowo polskimi odpowiednikami. Jest to popularny w owych czasach na zachodzie Europy, u nas bodaj jedyny, słownik-encyklopedia zawierający obok objaśnień czysto filologicznych poszukiwane wówczas informacje praktyczne dotyczące różnych dziedzin wiedzy, jak medycyna, prawo, filozofia, geografia, retoryka; podający różne terminy dotyczące
życia religijnego, gospodarczego, politycznego”13. Dla obu dzieł Bartłomieja podstawowym
źródłem było wspomniane już dzieło Jana Reuchlina. Prawdopodobnie dla obu wersji był to
ten sam egzemplarz. Na przykład w leksykonie z 1532 roku Bartłomiej wykorzystał z niego
około 60% materiału.
Na wzór wokabularza Reuchlina słowniki Bartłomieja mają budowę trzyczęściową.
Pierwsza część gromadzi hasła rzeczownikowe i przymiotnikowe (nomina), druga – czasownikowe (verba), a trzecia – hasła nieodmienne (indeclinabilia). Do obu słowników Bartłomiej
dołączył różnej długości słowniczki z leksyką specjalną, co jest śladem średniowiecznego
układu według poszczególnych działów słownictwa. I tak do leksykonu z 1532 roku dodał np.
nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa (k. 250–254, De nominibus consanguineorum,
De nominibus affinitatis i De cognacione spiritualis)14, a do słownika z 1544 roku – (na karcie tytułowej) słowniczek terminów gramatycznych (por. reprodukcja 2).

a) Budowa słownika z 1532 roku
Hasła łacińskie Bartłomiej zapisywał, każde od nowego wiersza, większym pismem i czerwonym atramentem. Następnie – czarnym atramentem i mniejszymi literami – wpisywał
po łacinie objaśnienie, dodając do niego liczne uwagi i odnośniki. Polskie odpowiedniki
umieszczał albo – co było wyjątkowe (zaledwie 5% przykładów) – wewnątrz wiersza (glosy
wewnętrzne), albo na szerokich marginesach (glosy marginesowe), albo między wierszami
(glosy interlinearne). Jeśli nie było miejsca w pobliżu hasła łacińskiego, polski odpowiednik
pojawiał się w dowolnym miejscu na stronie i z łacińskim hasłem łączył go jakiś znak. Łacińskie hasła uzyskiwały w ten sposób nawet po kilka polskich odpowiedników.

13

Kwilecka, Kędelska, „Z prac nad nową edycją”, 126.
Słowniczek z nazwami stopni pokrewieństwa pojawił się też w leksykonie z 1544 r. (na kilku dodatkowych kartach umieszczonych przed stroną tytułową druku Reuchlina).
14
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Reprodukcja 3. Słownik z 1532 roku – karta 5v
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Na marginesach Bartłomiej dopisywał nie tylko polskie wyrazy lub połączenia wyrazowe, ale także nowe hasła łacińskie z polskimi odpowiednikami, tworząc oddzielną
(wąską) kolumnę, która opasywała tekst pierwotny. Czasem, co dotyczy najpóźniejszych
uzupełnień, głównie z łacińsko-polskich słowników drukowanych15, były to tylko pary wyrazów: łaciński i polski odpowiednik (ewentualnie kilka polskich odpowiedników) już bez
definicji łacińskich.

b) Budowa słownika z 1544 roku
Na druku Reuchlina polskie glosy pojawiają się przede wszystkim na marginesach
druku, rzadziej wewnątrz tekstu drukowanego. Także tutaj Bartłomiej wprowadzał rozróżnienia kolorystyczne i na czerwono zapisywał polskie odpowiedniki oraz nowe hasła
łacińskie. Nierzadko też – jak na karcie 16 (por. reprodukcja 4) – na czerwono podkreślał
ważniejsze hasła z druku Reuchlina.
Trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie hasła łacińskie mają w słownikach Bartłomieja
polskie odpowiedniki. Na przykład w leksykonie z 1532 roku na około 22 tysiące haseł łacińskich tylko 20% ma polskie odpowiedniki. W słowniku tym 16 tysięcy haseł łacińskich
rzeczownikowych i przymiotnikowych, stanowiących część pierwszą słownika, ma prawie
4 tysiące odpowiedników polskich (czyli zaledwie 25%). A np. zebrane w oddzielnym słowniczku nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa – na około 100 haseł łacińskich mają
około 80 haseł (80%) z polskimi odpowiednikami.
Jak wynika z dołączonych kart z druku Reuchlina, nie wszystkie strony Bartłomiej zapisywał równie obficie. Na przykład niewiele zapisków pojawiło się na wspomnianej już karcie 16, gdy tymczasem karty 20 i 498 (a więc dotyczące różnych części) są gęsto zapisane (por.
reprodukcje 5 i 6).
Zdarza się, jednak że Bartłomiej dwukrotnie, a nawet częściej, podaje ten sam wyraz
polski nie tylko w różnych częściach słowników, lecz także na tej samej karcie.

4. Źródła słowników
Słownik Reuchlina nie jest jedynym źródłem dzieł Bartłomieja (1532 i 1544), o czym świadczy chociażby przytoczony już tytuł leksykonu z 1532 roku, Vocabularius ex Calepino,
Breviloquo et Mamotrecto recollectus. Bartłomiej wymienił w nim także Dykcjonarz Ambrożego Calepina (Dictionarium latinae linguae...), wydawany ponad 200 razy (z hasłami
w różnych językach) od 1502 do 1779 roku w różnych miastach Europy (np. w Wenecji,
Paryżu, Lyonie i Bazylei). Wiadomo, że Bartłomiej znał jakąś wcześniejszą, wyłącznie

15

Podaję za: Kwilecka, Kędelska, „Z prac nad nową edycją”, 127.
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Reprodukcja 4. Słownik z 1544 roku – karta 16
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Reprodukcja 5. Słownik z 1544 roku – karta 20
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Reprodukcja 6. Słownik z 1544 roku – karta 498
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łacińską, edycję Calepina (w tekście swoich słowników posługuje się m.in. określeniem
vide Calepi). Inne źródło wymienione w tytule to popularny podręczny słownik biblijny
włoskiego leksykografa Jana Marchesiniego (z ok. roku 1300) o zgrecyzowanej nazwie
Mammotrectus.
Pozostałe źródła słowników Bartłomieja to bogaty zbiór rękopisów i książek, głównie
po łacinie, m.in. z zakresu teologii, prawa, medycyny i gramatyki. O korzystaniu z pierwszych drukowanych słowników łacińsko-polskich, np. Jana Murmeliusza (wydanie z 1528
roku; dalej: Mu28) czy Franciszka Mymera (wydanie z 1541 roku), świadczą nie tylko przepisane przez niego osobliwe hasła, w tym zapisane z błędem z oryginału (np. błędny zapis
przejęty z Mu28: gvicza zamiast guzica ‘część nogi ptaka’)16, lecz także np. przeniesione
z tych słowników bohemizmy (np. z Mym41: dzielnik ‘robotnik’, na piędzi mąż ‘karzeł’, zob.
też przykłady wyżej w punkcie 2.). Wśród źródeł leksykonów Bartłomieja są też: łacińsko-polski słownik Tucholczyka, czyli Jana Cervusa z Tucholi, dołączony do pierwszego wydania dzieła pt. Farrago ciuilium Juris Maydeburgensis... z 1531 i tzw. Słowarz, czyli krakowski druk Floriana Unglera z 1532 roku, wydany pt. Dictionarius seu nomenclatura quatuor
linguarum Latine, Italice, Polonice et Theutonice... Pomocniczym źródłem jest m.in. Lactifer, czyli słownik łacińsko-czeski z 1511 roku, którego autorem był Jan Vodňanský17.
Bartłomiej ze źródeł korzystał twórczo, np. w rękopiśmiennej wersji z 1532 roku łacińskich definicji Reuchlina nie przepisywał słowo w słowo, lecz skracał je lub (częściej)
uzupełniał, rozszerzał o inne źródła czy wiedzę własną.

5. Przeznaczenie słowników
Rękopiśmienne leksykony Bartłomieja nie były przeznaczone do druku. Służyły m.in. jako
podręczniki w klasztornym studium filozoficznym w Bydgoszczy oraz jako encyklopedie
wiedzy o ówczesnym świecie, czyli zbiory wiadomości o różnych dziedzinach, np. o medycynie. Słowniki te więc, zwłaszcza ten z 1544 roku, gromadziły nie tylko podstawowe, lecz
także specjalistyczne słownictwo (np. terminologię prawniczą, filozoficzną, teologiczną).

6. Losy słowników
a) Słownik z 1532 roku, będący własnością biblioteki bernardynów (prawdopodobnie
kolejno bydgoskich i poznańskich), pod koniec XIX wieku został przekazany Bibliotece
Seminaryjnej w Poznaniu i otrzymał sygnaturę MS XVIII, 53. Około 1923 roku słownik
16

Zob. też przykłady w: Arleta Łuczak, „Zagadkowe wyrazy w Słowniku Bartłomieja z Bydgoszczy
z XVI w.”, w: Zielonogórskie Seminarium Językoznawcze 2010, red. Stanisław Borawski, Magdalena Haw
rysz (Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011), 76.
17 Kędelska, „Bartłomiej z Bydgoszczy a Lactifer”, 47–61.
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trafił do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, zachowując starą sygnaturę, co potwierdzają w swoich pracach badacze, np. ks. Kamil Kantak i Stefan Vrtel-Wierczyński –
kolejno w 1933 i 1935 roku18. W czasie drugiej wojny światowej zasoby archiwum zostały
złożone przez Niemców w różnych częściach Poznania. Doprowadziło to do zaginięcia lub
zniszczenia wielu zbiorów. Kiedy w 1949 roku Instytut Badań Literackich, zbierający teksty
do Słownika polszczyzny XVI wieku, zaczął szukać oryginału słownika Bartłomieja z Bydgoszczy z 1532 roku, okazało się, że jego egzemplarz zaginął.
Podjęte w 1970 roku, o czym jeszcze będzie mowa, działania na rzecz opracowania
spuścizny Bartłomieja z Bydgoszczy spowodowały, że badacze postanowili zweryfikować
informację o zaginięciu rękopisu. I dlatego właśnie, pracująca w Instytucie Słowianoznawstwa PAN w Poznaniu, Irena Kwilecka rozpoczęła poszukiwania rękopisu na prośbę Hanny
Popowskiej-Taborskiej z IS PAN w Warszawie. Doprowadziły one w marcu 1971 roku do
jego odnalezienia w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Okazało się, że rękopis
przez cały czas tam był, ale pod inną sygnaturą (MS. 97). Prawdopodobnie sygnatura została zmieniona jeszcze przed 1939 rokiem w związku z kompletowaniem i opracowywaniem
zbiorów rękopiśmiennych tegoż archiwum. Słownik z 1532 roku nadal przechowywany jest
w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu (sygn. MS. 97).
b) Z kolei słownik z 1544 roku, czyli zapiski na druku Reuchlina z 1488 roku, został
odkryty przypadkowo przez Irenę Kwilecką w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (sygn.
Inc. 169) mniej więcej w tym samym czasie co słownik z 1532 roku. Wokabularz Reuchlina do
roku 1932 był w Bibliotece Nauczycielskiego Gimnazjum Humanistycznego w Bydgoszczy.
W 1933 roku trafił do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (sygn. Inc. 169). Co ciekawe,
ks. Kamil Kantak przy okazji omawiania dziejów bernardynów bydgoskich w artykule z 1933
roku pt. Z przeszłości bernardynów bydgoskich (życie umysłowe w dobie jagiellońskiej)
wspomina w jednym z przypisów o tym egzemplarzu (ale z błędną datą 1482):
Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu otrzymała niedawno egzemplarz Reuschlina [sic!]
Vocabularius breviloquus 1482 [sic!], Basileae, z Bibl. Naucz. Gimn. Human. w Bydgoszczy, który ongi należał do Bibl. bernardyńskiej a służył Bartłomiejowi za materjał
do jego Słownika. Znajdujemy na nim zapiskę: Ego fr. Bartholomeus minor etc.19
Ks. Kantak nie zajął się obfitym materiałem polskim na marginesach druku, a jedynie
stwierdził w innym przypisie, że na egzemplarzu Reuchlina jest notatka o reakcjach otoczenia na słownik z 1532 roku:
R. 1533 [sic!] [Bartłomiej] ułożył najważniejsze swoje dzieło Słownik polsko-łaciński
[sic!]. Słownik ten zjednał mu pewną sławę, ale i wywołał zazdrość. Słuchy o tem

18
19

Za: Kwilecka, „Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy odnaleziony”, 182.
Kantak, „Z przeszłości bernardynów bydgoskich”, 11, przypis 12.
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doszły autora, skoro na egzemplarzu Reuchlina Vocabularius breviloquus, którego
używał przy opracowywaniu Słownika, zastrzega się, że nie pracował dla próżnej sławy, lecz na chwałę Bożą, i pożytek Rzplitej20.
Trzeba dodać, że Irena Kwilecka odnalazła druk Reuchlina zupełnie przypadkowo
i nie kierowała się tą dość mglistą wskazówką Kantaka21.

7. Wydania słowników Bartłomieja
Słownik z 1532 roku dopiero pod koniec XIX wieku doczekał się pierwszego wydania
drukiem. Leksykon opublikował Bolesław Erzepki w „Rocznikach Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu”, t. XXIV–XXVII, 1898–1899. Erzepki za tę edycję dostał nagrodę
Akademii Umiejętności w Krakowie w konkursie im. S.B. Lindego w 1895 roku. Drugie
wydanie słownika, tym razem w formie książkowej, miało miejsce w roku 1900. Erzepki
dodał do niego wstęp wraz z wykazem błędów z pierwszego wydania (Wykaz ważniejszych
omyłek, s. XII–XIII).
Edycja Bolesława Erzepkiego jest dwuczęściowa. Część pierwsza gromadzi łacińsko-polskie hasła w oryginalnej pisowni i układzie trzyczęściowym według części mowy, czyli
jak w słowniku z 1532 roku. Część drugą słownika stanowią wyrazy polskie wraz z lokalizacją (taką funkcję pełni łacińskie hasło). Po części pierwszej swego wydania Erzepki
umieścił – w układzie alfabetycznym według haseł łacińskich – słowniczki (znane z 1532)
nazw pokrewieństwa i powinowactwa, nazw kobiet lekkich obyczajów oraz nazw głosów
ptaków i zwierząt.
Edycja Erzepkiego nie jest pełna, nie oddaje więc istoty słownika z 1532 roku22. Prezentuje tylko takie hasła łacińskie, które Bartłomiej opatrzył polskimi odpowiednikami. Nie
zawiera więc obszernych łacińskich objaśnień, a jedynie hasło łacińskie. Docenić należy
jednak trud Erzepkiego włożony w odczytanie pisma Bartłomieja, bo wiązało się to z nieuniknionymi pomyłkami. Część ich sprostował we wspomnianym wydaniu książkowym.
Błędy Erzepkiego, które bardzo szczegółowo omawiają Kwilecka i Kędelska23, to zarówno
zwykłe pomyłki drukarskie (np. zapis wąnthpyenye zam. vąnthpyenye), jak i niewłaściwe
odczytania wyrazów. Przykładem takiej niepoprawnej lekcji wyrazu łacińskiego jest hasło
alco zam. aleo – gracz. Czasem niepoprawne odczytanie leksemu (leksemów) łacińskiego
prowadzi nawet do błędnego odczytania całej łacińskiej definicji, przy której pojawiła się
20
21

2016 r.
22
23

71–84.

Tamże, 4-5.
Ustne potwierdzenie takiej wersji zdarzeń otrzymałam od prof. Ireny Kwileckiej w październiku
Kwilecka, „Warsztat pisarski”, 25; Kwilecka, Kędelska, „Z prac nad nową edycją”, 126.
Kwilecka, Kędelska, „Z prac nad nową edycją”, 127–143. Por. też: Łuczak, „Zagadkowe wyrazy”,
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Reprodukcja 7. Wydanie Bolesława Erzepkiego – fragm. części łacińsko-polskiej
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Reprodukcja 8. Wydanie Bolesława Erzepkiego – fragm. części polsko-łacińskiej
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polska glosa. Niewłaściwe odczytania wyrazów polskich to np. oiczowstwo (ojcowstwo)
zam. oiczewstwo (ojcewstwo) przy łac. paternitas.
Erzepkiemu zdarza się wyraz łaciński uznać za polski, np. łac. titan jako pol. tytan; łac.
Nar ‘nazwa rzeki’; befer ‘bóbr’. Różnice w jego zapisach występują też – w stosunku do tej
samej pary haseł polskich i łacińskich – w części pierwszej i drugiej wydania (np. dotyczy to
pary wyrazów: łac. cerno i pol. syerdzyen). Czasem Erzepki w ogóle pomija hasła łacińskie
z polskimi odpowiednikami, jak w przypadku rubigo – rdza; sebum – loy (łój).
Poważną konsekwencją błędów Erzepkiego jest fakt, że niektóre z jego niepoprawnych odczytań weszły na stałe do literatury przedmiotu, nowych leksykonów jak SPXVI.
Na przykład hasło przedbaba we wspomnianym słowniku (XXXI/225) ma f = 5 i dwa
znaczenia, przy których znalazło się poświadczenie ze słownika Bartłomieja z 1532 roku:
1.‘matka dziadka lub babki; prababka’ (4) BartBydg, [CervusF x3]; 2. ‘matka pradziadka lub
prababki, praprababka’ (1) BartBydg. Autorzy SPXVI, za wydaniem Erzepkiego, błędnie
odczytali zapis zakwalifikowany do zn. 2.: przedbaba zamiast przebaba (por. odpowiednie
hasła w nowej edycji: cz. 4, s. 117, 123).
Mimo niedoskonałości – z dzisiejszego punktu widzenia – edycja Erzepkiego została uznana za wzorową przez Aleksandra Brücknera: „Była to praca bardzo żmudna; [...]
wydawca wywiązał się ze swego zadnia wprost wzorowo”24. O znaczeniu tego wydania
świadczy – o czym będzie jeszcze mowa – fakt, że stało się źródłem dla innych wydań
leksykograficznych.
Po odnalezieniu słownika z 1544 roku, na początku lat 70. XX wieku, z inicjatywy
Edwarda Szmańdy (przewodniczącego Koła Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
w Bydgoszczy) i dyrekcji Instytutu Słowianoznawstwa PAN, podjęto decyzję o łącznym
wydaniu dzieł Bartłomieja z 1532 i 1544 roku. Edycję tę miał przygotować zespół składający się z pracowników IS PAN w Poznaniu.
Koncepcje nowego wydania Bartłomiejowych leksykonów zmieniały się25. Przede
wszystkim nowe opracowanie słownictwa Bartłomieja z Bydgoszczy miało różnić się od
wydania Erzepkiego. Miało objąć nie tylko leksykę zamieszczoną w słownikach z 1532
i z 1544 roku, ale także – w innych jego rękopisach: z lat 1500–1505 (rkps Biblioteki Kórnickiej, sygn. 97), z 1510 r. (rkps Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. IV Q 196),
z 1519–1520 (rkps Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn. 3795), z 1523 r. (rkps Biblioteki Kórnickiej, sygn. 98) zawierający m.in. przekład Reguły Trzeciego Zakonu. Powstały
w ten sposób nowy słownik miał się składać z dwóch części z materiałem podanym w układzie alfabetycznym. Część pierwsza, łacińsko-polska (por. reprodukcja 9), miała zawierać
hasła łacińskie z polskimi odpowiednikami (w transliteracji). Część drugą stanowić miał

24

Aleksander Brückner, „Recenzja wydania B. Erzepk iego”, Pamiętnik Literacki 1 (1902): 165.
Na ten temat zob. Kwilecka, Kędelska, „Z prac nad nową edycją”, 123–143; Elżbieta Kędelska,
„Dzieje poznańskiej Pracowni Języków Zachodniosłowiańskich”, w: 50 lat slawistyki w Polskiej Akademii
Nauk (1954–2004). Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN (Warszawa: SOW, 2004), 161–170.
25
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indeks wyrazów polskich (w transliteracji) z odsyłaczami do odpowiednich haseł łacińskich. Ponadto nowa edycja miała być poprzedzona obszernym wstępem z komentarzami
językowym i filologicznym.
Około roku 1978 gotowa była już (papierowa, na fiszkach) kartoteka łacińsko-polska
wykonana na podstawie słowników z 1532 i 1544 roku. Było to około 11 tysięcy łacińskich
haseł z polskimi odpowiednikami. W 1993 roku z powodów finansowych zawieszono przygotowania do wydania łacińsko-polskich leksykonów Bartłomieja.
W 1996 roku prace wznowiono, jednocześnie znów zmieniając koncepcję słownika.
Między innymi zrezygnowano z włączenia do nowej edycji materiału z innych – niż dzieła
z 1532 i 1544 roku – rękopisów Bartłomieja z Bydgoszczy. Planowano szybko wydać skróconą wersję polsko-łacińską. Myślano nawet o opublikowaniu indeksu wyrazów polskich
do jeszcze nieistniejącej wersji łacińsko-polskiej.
Ostatecznie w 1999 roku ukazał się pierwszy tom nowej edycji pt. Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska część 1 (A–G), której autorkami były: Irena
Kwilecka, Elżbieta Kędelska i Arleta Łuczak. Nowa edycja26 nie stanowi zwykłego indeksu
wyrazów polskich zamieszczonych przez Bartłomieja w słownikach z 1532 i 1544 roku,
ponieważ do haseł polskich dodany jest dłuższy (zwłaszcza od tomu drugiego, co było efektem postulatów po publikacji tomu pierwszego) kontekst (polski i łaciński) oraz objaśnienia
polskie i odsyłacze, np. do synonimów. Został zastosowany zapis jak w wersji oryginalnej (a więc transliteracja), jedynie hasło główne jest transkrybowane (por. reprodukcja 10).
To łączne wydanie słowników Bartłomieja zmaga się z problemami odczytania zarówno
tekstu łacińskiego (zob. wersja z 1532 roku oraz dopisane hasła łacińskie w obu edycjach)
oraz polskiego, jak również z błędnymi odczytaniami Erzepkiego. Przypomnieć należy,
że w przypadku łaciny mamy do czynienia nie tylko z klasyczną łaciną, ale częściej z jej
wersją średniowieczną, charakterystyczną dla ówczesnej Polski.
Prace nad nową edycją prowadzone są nadal w Poznaniu przez pracowników Instytutu
Slawistyki PAN27. Kolejne tomy (od tomu VI) przygotowywane są przez poznański zespół
w ramach uzyskanego pod koniec 2012 roku grantu z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Prace grantowe potrwają do czerwca 2018 roku, kiedy to przewiduje się przygotowanie, gotowych do recenzji, wydruków komputerowych, a następnie opublikowanie tych
słowników wraz z tomem opracowującym glosy Bartłomieja z innych łacińskich tekstów.
Dodanie bowiem glos polskich Bartłomieja z innych rękopisów to kolejna modyfikacja

26 Do dziś ukazały się: Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak, Słownik Bartłomieja
z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska, cz. 1–5 (Warszawa: SOW, 1999–2012).
27 Członkami zespołu opracowującego nową edycję były najpierw: Irena Kwilecka (do 1996 r.), Elżbieta Kędelska (l. 1973–2014) i Arleta Łuczak (od 1987 r.). Następnie: od 2006 r. – Lucyna Agnieszka
Jankowiak i (krótko) Iveta Rucka oraz od 2007 r. Maria Trawińska.
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koncepcji słownika – a właściwie powrót do jednej z wcześniejszych koncepcji, chociaż
w innym układzie – związana już z pracami w ramach wspomnianego grantu28.

8. Udostępnianie słowników Bartłomieja
Aleksander Brückner, pisząc o wzorowym wydaniu Erzepkiego, ocenił również zawartość
słownika z 1532 roku: „Szkoda tylko, że sam rękopis niezbyt ważny”29. We wstępie do wydania z 1900 roku Erzepki również niezbyt pochlebnie wyraził się o słowniku z 1532 roku:
Wedle wyraźnego brzmienia tytułu [...] jest słownikarskie dzieło Bartłomieja zwyczajną kompilacyą, polegającą na wypisach z Calepinia oraz opartą na słownikach,
znanych ogólnie pod nazwami Mamotrectus i Breviloquus30.
Część badaczy dorobku Bartłomieja, jak np. Irena Kwilecka, Hanna Popowska-Tabor
ska czy Elżbieta Kędelska, uważa, że właśnie te oceny zadecydowały o małym zainteresowaniu materiałem słownikowym z 1532 roku. Znawca dziejów leksykografii, Stanisław
Urbańczyk, widzi inne przyczyny tego stanu rzeczy:
Jednakże poza Brücknerem, który ogłosił dwie krótkie recenzje, nikt się słownikiem
nie interesował. Może była to wina opinii, że to kompilacja – tak sądzi E. Szmańda
i I. Kwilecka – ale chyba raczej przyczyna była inna: językoznawcy nie zajmowali się
wtedy słownictwem; interesowała ich fonetyka historyczna, fleksja, nieco później dialekty. Zmiana zainteresowań zaszła dopiero w latach powojennych31.
Ostatecznie trzeba stwierdzić, że (mimo ograniczeń) edycja Erzepkiego udostępniała materiał słownikowy Bartłomieja z Bydgoszczy. Korzystali z niej: Józef Rostafiński
w swoich Materiałach źródłowych do słownictwa przyrodniczego średnich wieków w Polsce (Kraków 1900) oraz – w swoich słownikach etymologicznych – Aleksander Brückner32 i Franciszek Sławski33. Po zaginięciu słownika z 1532 roku skorzystały też z tej edycji

28

Członkinie zespołu grantowego to: Elżbieta Kędelska (do śmierci w 2014 r. – kierownik grantu),
Lucyna Agnieszka Jankowiak (kierownik grantu od końca 2014 r.), Arleta Łuczak i Maria Trawińska
(przygotowuje opracowanie glos z innych rękopisów niż słowniki z 1532 i 1544 r.).
29 Brückner, „Recenzja wydania”, 165.
30 Bolesław Erzepki, „Wstęp”, do: tenże, Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy (Poznań:
Drukarnia Dziennika Poznańskiego, 1900), III.
31 Stanisław Urbańczyk, „Recenzja książki Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło”, Język Polski 5
(1980): 342.
32 Prawdopodobnie za pośrednictwem pracy Józefa Rostafińskiego, zob. Aleksander Brückner,
Słownik etymologiczny języka polskiego (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989), XIV.
33 Podaję za: Kwilecka, Kędelska, „Z prac nad nową edycją”, 123, przypis 2.
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wielkie leksykony, jak wydawany od 1966 roku Słownik polszczyzny XVI wieku34 oraz wydawany od 1953 roku Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce35. Pierwszy ze słowników
wyzyskuje leksykę polską (w 100%), drugi – leksykę łacińską36.
Czas odkrycia leksykonu z 1544 roku zadecydował, że nie wszedł on do kanonu źró
deł SPXVI. Jednak w wydaniach od lat 70. XX wieku stopniowo pojawia się jako źródło dodatkowe. Przykładowo w tomie 8 SPXVI jest hasło imieniak jako materiał z 1544
roku za pośrednictwem artykułu Kwileckiej („Nieznany zbiór słownictwa polskiego pióra
Bartłomieja z Bydgoszczy”, Język Polski 1972: 252–261). Wprost – ale rzadko – jako źródło dodatkowe: J. Reuchlin, Vocabularius breviloquus, Argentine 1488 (Glosy Bartłomieja
z Bydgoszczy), jest dopiero od tomu 13. Skrótu słownika Bartłomieja z 1544 roku SPXVI
nie zapisuje konsekwentnie. Oprócz wymienionych zapisów są też inne skróty: Reuchlin
(np. tomy 15, 23), a od tomu 24 – ReuchlinBartBydg. Nie zapisano też zbyt dużo haseł z leksykonu z 1544 roku, np. do tomu 32 odnotowano zaledwie 4 hasła: mianujący, mieniący,
mienionek, modzelowaty.
Warto nadmienić, że skan słownika z 1544 roku od kilku lat dostępny jest w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. A nowa edycja słowników – zeskanowana – obecna jest
w bazie RCIN, czyli Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych.

9. Historia prac nad słownikami w XX wieku i XXI wieku
Prezentując historię prac nad leksykonami Bartłomieja z Bydgoszczy od początku XX wieku, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na początek tego stulecia i obie edycje Erzep
kiego. Podkreślić należy też rolę lat 70. w rozbudzeniu zainteresowania postacią i dziełami
Bartłomieja, głównie dzięki Towarzystwu Miłośników Języka Polskiego w Bydgoszczy
oraz Instytutowi Słowianoznawstwa PAN. W pierwszym przypadku wymienić trzeba raz
jeszcze Edwarda Szmańdę, który zwrócił się do Hanny Popowskiej-Taborskiej (IS PAN)
z propozycją badań nad dorobkiem Bartłomieja. Rezultaty pierwszych badań Popowska-Taborska przedstawiła w czerwcu 1971 roku na wspólnym zebraniu Koła Towarzystwa
Miłośników Języka Polskiego w Bydgoszczy oraz Komisji Języka i Literatury Bydgoskiego
Towarzystwa Naukowego (referat pt. Z badań nad Słownikiem Bartłomieja z Bydgoszczy).
Kolejny referat na temat dzieła Bartłomieja badaczka przedstawiła w listopadzie 1971 roku
w Krakowie na konferencji poświęconej leksyce gwarowej i jej udziałowi w formowaniu
34

Maria Renata Mayenowa, Franciszek Pepłowsk i, Krzysztof Mrocewicz, red., Słownik polszczyzny
XVI wieku, t. 1–36 (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Warszawa: IBL –
Wydawnictwo, 1966–2012); dalej SPXVI.
35 Marian Plezia, red., Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 1–8 (Wrocław: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN; Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 1953–2014).
36 Arleta Łuczak, „Łacińskie osobliwości leksykalne w obu wersjach łacińsko-polskiego Słownika
Bartłomieja z Bydgoszczy”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 30 (1993): 59–67.
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się języków literackich. Był to referat o kształtowaniu się słownictwa literackiego w XVI
wieku właśnie w świetle badań nad słownikiem Bartłomieja z Bydgoszczy37. W tym samym
czasie, na prośbę Popowskiej-Taborskiej, Kwilecka (IS PAN w Poznaniu) szukała zaginionego rękopisu z 1532 roku, znalazła go i odkryła niespodziewanie słownik z 1544 roku.
W listopadzie 1972 roku Wyższa Szkoła Nauczycielska w Bydgoszczy, Komisja Języka i Literatury Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego i Koła Towarzystwa Miłośników
Języka Polskiego zorganizowały konferencję38 pt. Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło.
Przedstawiono na niej pięć referatów dotyczących m.in. warsztatu pisarskiego Bartłomieja, dialektyzmów i bohemizmów w słowniku z 1532 roku oraz stosunku tego rękopisu do
wzorów łacińskich i polskich. Materiały z konferencji ukazały się drukiem dopiero w 1979
roku39.
Za przełom w pracach nad spuścizną Bartłomieja z Bydgoszczy należy uznać decyzję
o wydaniu słownictwa tego leksykografa z różnych dzieł w postaci jednego słownika. Istotne dla szans na ukończenie prac nad taką edycją było przyznanie grantu NPRH.

10. Podsumowanie
Podsumowując opis słowników Bartłomieja, trzeba wskazać, że opracowań im poświęconych nie ma wiele, zważywszy, że materiał leksykalny przynajmniej jednego z nich (z 1532
roku) dla badaczy dostępny jest od przełomu XIX i XX wieku. Do dziś jest to ok. 30 prac językoznawczych, głównie artykułów, oraz dwie książki40. Ich autorami są przede wszystkim
pracownicy Instytutu Slawistyki PAN, np. I. Kwilecka, E. Kędelska, A. Łuczak. Do tego
doliczyć można recenzje książek o Bartłomieju i jego słownikach41, a także recenzje wydań

37

Zygmunt Brocki, „rec. Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło”, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe,
Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Seria B, nr 12, Warszawa–Poznań 1979, ss. 69”, Slavia Occidentalis 38 (1980): 156.
38 Por. np. Edward Szmańda, „Trzy bydgoskie spotkania naukowo-kulturalne”, Język Polski 1 (1975):
74–76.
39 Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło (Warszawa–Poznań: PWN, 1979).
40 Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło; Kwilecka, Popowska-Taborska, Bartłomiej z Bydgoszczy
leksykograf polski.
41 Edward Breza, Zygmunt Brocki, „Recenzja książki I. Kwileckiej i H. Popowskiej-Taborskiej, Bartłomiej z Bydgoszczy, leksykograf polski pierwszej połowy XVI w.”, Rocznik Gdański 39 (1979): 212–216;
Brocki, „rec. Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło”, 156–160; Maria Karpluk, „rec. I. Kwilecka, H. Po
powska-Taborska, Bartłomiej z Bydgoszczy, leksykograf polski pierwszej połowy XVI w., Prace Slawistyczne Zakładu Słowianoznawstwa PAN I, Wrocław 1977”, Język Polski 4 (1979): 300–302; Urbańczyk,
„Recenzja książki Bartłomiej z Bydgoszczy”, 342–344.
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słowników Bartłomieja 42 i sprawozdania z sesji z 1972 roku43. Szczegółowy opis stanu badań zawiera oddzielny artykuł44. Dodać tu jednak należy, że dotychczasowy dorobek językoznawczy nie jest obfity i dotyczy częściej materiału polskiego niż łacińskiego. W dodatku
powstałe prace często powtarzają te same informacje.

Bibliografia
Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło. Warszawa–Poznań: PWN, 1979.
Biskup, Marian, red. Historia Bydgoszczy, t. 1 do roku 1920. Warszawa–Poznań: PWN, 1991, 295–298.
Breza, Edward, Zygmunt Brocki. „Recenzja książki I. Kwileckiej i H. Popowskiej-Taborskiej, Bartłomiej
z Bydgoszczy, leksykograf polski pierwszej połowy XVI w.” Rocznik Gdański 39 (1979): 212–216.
Brocki, Zygmunt. „Recenzja książki Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Seria B, nr 12, Warszawa–Poznań 1979, ss. 69”.
Slavia Occidentalis 38 (1980): 156–160.
Brückner, Aleksander. „Recenzja wydania B. Erzepk iego”. Pamiętnik Literacki 1 (1902): 165–166.
Brückner, Aleksander. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989.
Doroszewski, Witold. Z zagadnień leksykografii polskiej. Warszawa: PIW, 1954.
Erzepki, Bolesław. Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy. Poznań: Drukarnia Dziennika Poznańskiego, 1900.
Jankowiak, Lucyna Agnieszka. „Słowniki Bartłomieja z Bydgoszczy (1532 i 1544). Stan badań i perspektywy badawcze”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24 (2017), 1: 11–26.
Kantak, Kamil. „Z przeszłości Bernardynów Bydgoskich (życie umysłowe w dobie jagiellońskiej)”. Przegląd Bydgoski 2 (1933): 3–13.
Karpluk, Maria. „Recenzja książki I. Kwilecka, H. Popowska-Taborska, Bartłomiej z Bydgoszczy, leksykograf polski pierwszej połowy XVI w., Prace Slawistyczne Zakładu Słowianoznawstwa PAN I,
Wrocław 1977”. Język Polski 4 (1979): 300–302.
Karpluk, Maria. „Recenzja Słownika Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska. Część I (A–G),
oprac. Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999”. Język Polski 3 (2002): 225–226.
Kędelska, Elżbieta. „Bartłomiej z Bydgoszczy a Lactifer Vodňanskiego”. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 24 (1987): 47–61.
Kędelska, Elżbieta. „Dzieje poznańskiej Pracowni Języków Zachodniosłowiańskich”. W: 50 lat slawistyki
w Polskiej Akademii Nauk (1954–2004). Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN. Warszawa:
SOW, 2004, 161–170.
Kędelska, Elżbieta. „Pierwsze drukowane słowniki łacińsko-polskie jako źródło Bartłomieja z Bydgoszczy”. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 25 (1989): 3–45.
42 Np. Brückner, „Recenzja wydania”, 165–166; Maria Karpluk, „Recenzja Słownika Bartłomieja
z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska. Część I (A–G), oprac. Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta
Łuczak, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999”, Język Polski 3 (2002): 225–226.
43 Np. Jan Piechocki, „Prace Bartłomieja z Bydgoszczy na warsztacie naukowców”, Ilustrowany
Kurier Polski, 28, 286 (1972); Jan Piechocki, „Sesja naukowa poświęcona Bartłomiejowi z Bydgoszczy”,
Pomorze, 18, 24 (1972): 2; Szmańda, „Trzy bydgoskie”, 70–77; Stanisław Wasylewski, „Czego nas uczy
brat Bartłomiej z Bydgoszczy”, Dziennik Bydgoski 25, 280 (1932): 25.
44 Lucyna Agnieszka Jankowiak, „Słowniki Bartłomieja z Bydgoszczy (1532 i 1544). Stan badań
i perspektywy badawcze”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24 (2017), 1: 11–26.

132 |

Lucyna Agnieszka Jankowiak

Kędelska, Elżbieta, Irena Kwilecka, Aneta Łuczak, oprac. Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska. Cz. 1–5. Warszawa: SOW, 1999–2012.
Klemensiewicz, Zenon. Historia języka polskiego. T. 2. Warszawa: PWN, 1985.
Kwilecka, Irena. „Nieznany zbiór słownictwa polskiego pióra Bartłomieja z Bydgoszczy”. Język Polski 4
(1972): 252–261.
Kwilecka, Irena. „Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy odnaleziony”. Język Polski 3 (1972): 180–182.
Kwilecka, Irena. „Warsztat pisarski Bartłomieja z Bydgoszczy”. W: Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło.
Warszawa–Poznań: PWN, 1979, 23–36.
Kwilecka, Irena, Elżbieta Kędelska. „Z prac nad nową edycją Słownika Bartłomieja z Bydgoszczy”. Studia
z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 17 (1978): 123–143.
Kwilecka, Irena, Hanna Popowska-Taborska. Bartłomiej z Bydgoszczy leksykograf polski pierwszej połowy
XVI w. Wrocław–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1977.
Łuczak, Arleta. „Łacińskie osobliwości leksykalne w obu wersjach łacińsko-polskiego Słownika Bartłomieja z Bydgoszczy”. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 30 (1993): 59–67.
Łuczak, Arleta. „Zagadkowe wyrazy w Słowniku Bartłomieja z Bydgoszczy z XVI w.”. W: Zielonogórskie
Seminarium Językoznawcze 2010, red. Stanisław Borawski, Magdalena Hawr ysz. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 71–84.
Mayenowa, Maria Renata, Franciszek Pepłowski, Krzysztof Mrocewicz, red. Słownik polszczyzny XVI
wieku. T. 1–36. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Warszawa: IBL
– Wydawnictwo, 1966–2012.
Otwinowska, Barbara. „Słowniki”. W: Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok), red. Teresa Michałowska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich –Wydawnictwo, 1990,
778–783.
Piechocki, Jan. „Prace Bartłomieja z Bydgoszczy na warsztacie naukowców”. Ilustrowany Kurier Polski
28, 286 (1972).
Piechocki, Jan. „Sesja naukowa poświęcona Bartłomiejowi z Bydgoszczy”. Pomorze 18, 24 (1972): 2.
Plezia, Marian, red. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 1–8. Wrocław: Zakład Narodowy im.
Ossolińskich – Wydawnictwo PAN; Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 1953–2014.
Plezia, Marian. „Dzieje leksykografii łacińskiej w Polsce”. W: tegoż. Z dziejów filologii klasycznej w Polsce. Warszawa: Polskie Towarzystwo Filologiczne, 1993, 41–84.
Przybylska, Renata. Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003.
Szmańda, Edward. „Bernardyński ośrodek nau kowy w Bydgoszczy”. W: Bartłomiej z Bydgoszczy i jego
dzieło, 5–22. Warszawa–Poznań: PWN, 1979.
Szmańda, Edward. „Przyczynek do życiorysu i działalności pisarskiej Bartłomieja z Bydgoszczy”. Język
Polski 5 (1980): 331–338.
Szmańda, Edward. „Trzy bydgoskie spotkania naukowo-kulturalne”. Język Polski 1 (1975): 74–76.
Urbańczyk, Stanisław. „Recenzja książki Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło”. Język Polski 5 (1980):
342–344.
Wasylewski, Stanisław. „Czego nas uczy brat Bartłomiej z Bydgoszczy”. Dziennik Bydgoski 25, 280
(1932): 25.
Żurowska-Górecka, Wanda. „Słowniki polskie przed Bartłomiejem z Bydgoszczy”. W: Bartłomiej z Byd
goszczy i jego dzieło, 59–69. Warszawa–Poznań: PWN, 1979.

Przypomnienie słowników Bartłomieja z Bydgoszczy...

| 133

Przypomnienie słowników Bartłomieja z Bydgoszczy z lat 1532 i 1544
Streszczenie
Celem artykułu jest przypomnienie XVI-wiecznych łacińsko-polskich słowników Bartłomieja
z Bydgoszczy. Nasilenie zainteresowania leksykonami nastąpiło w latach 70. XX wieku, kiedy
odnaleziono (uznany po drugiej wojnie światowej za zaginiony) rękopis z 1532 roku i niespodziewanie odkryto słownik z 1544 roku. W artykule kolejno opisano sylwetkę zakonnika, losy
jego dzieł, jak również ich budowę i zawartość. Ponadto omówiono dotychczasowe wydania
słowników Bartłomieja (B. Erzepkiego oraz nową, łączną, edycję w wersji polsko-łacińskiej).
Kolejną kwestią zaprezentowaną w artykule są działania w XX i XXI wieku na rzecz upowszechnienia materiału leksykalnego słowników.

The reminder of the dictionaries by Bartłomiej z Bydgoszczy from 1532 and 1544
Summary
The purpose of the article is reminding the readers of the 16th century Latin-Polish dictionaries by Bartłomiej z Bydgoszczy. The interest in the lexicons increased in the 1970s, when the
manuscript from 1532, believed to be lost after the World War II, was found, and unexpectedly
the dictionary from 1544 was discovered. The article briefly portraits the monk, outlines the
fortunes of his works, and presents their construction and content. Moreover, the editions of
the dictionaries published to date are described (Bolesław Erzepki’s edition and the new, joint
edition in the Polish-Latin version). The attempts are also discussed undertaken in the 20th and
21th centuries to propagate the lexical material of the dictionaries.
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Językowa kreacja psa i jej funkcje
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Jacek Kaczmarski, debiutując na scenie w połowie lat siedemdziesiątych jako zaledwie
dwudziestolatek, zdobył od razu opinię artysty o ukształtowanej osobowości twórczej1.
Badacze podkreślają, że „żywiołowe opisywanie otaczającej nas rzeczywistości, prezentowane w utworach, tworzone było przy pomocy kulturowego kostiumu”2. To właśnie ów kulturowy kostium pozwolił bardowi Solidarności tworzyć wieloaspektowe, wielopoziomowe
utwory opisujące sytuację człowieka lub grupy w trudnej społeczno-politycznej rzeczywistości, to właśnie kulturowy kostium pozwolił poecie nie wprost pokazywać obraz zniewolonego człowieka i zniewolonego społeczeństwa w trudnej rzeczywistości komunistycznej
Polski. Piosenki Kaczmarskiego zostały zanurzone w polskiej kulturze, co ułatwiało odbiór
obrazów poetyckich świata przedstawianego przez barda. Poeta wymaga od odbiorcy wnikania w głąb znaczeń zawartych w utworach, odkrywania kolejnych płaszczyzn tekstu.
1 Krzysztof Gajda, „Próba całości, czyli o problemach z porządkowaniem”, w: Antologia poezji.
Jacek Kaczmarski, red. Krzysztof Nowak (Warszawa: Demart, 2012), 5.
2 Tamże.
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Inspiracją do opisywania współczesnej mu rzeczywistości były nierzadko dawne dzieła
literackie, malarskie czy wreszcie wydarzenia historyczne3. Odwołując się do dziedzictwa
kulturowego, przywołując obrazy historyczne, tworzył dzieła rozprawiające się ze współczesną mu, okrutną rzeczywistością zniewolenia człowieka przez system totalitarny.
Ważnym poetyckim motywem piosenek Kaczmarskiego są zwierzęta. Poeta bardzo
chętnie odwoływał się do rozlicznych przykładów ze świata fauny, by dokonać wnikliwej
analizy otaczającej go rzeczywistości4. Zwierzęciem, które w utworach autora Źródła pojawia się szczególnie często jest pies. Artysta sięga do językowych stereotypów z nim związanych oraz do zakorzenionej w kulturze symboliki. Aksjologiczne nacechowanie psa u Kaczmarskiego nie jest jednolite, co nie odbiega od jego zwyczajowego postrzegania. Badacze
twierdzą bowiem, że w naszym kręgu kulturowym obecne są dwa stereotypy psa – pozytywny i negatywny. Oba zostały oparte na przekonaniu, że pies jest gorszy od człowieka,
co wynika z antropocentrycznego postrzegania świata. Stereotyp pozytywny nacechowany
jest litością, a jego centrum stanowi informacja o stosunku psa do człowieka (wierność,
posłuszeństwo), stereotyp negatywny, z odcieniem pogardliwym, pokazuje stosunek człowieka do psa (złe traktowania, bicie, wyganianie z domu)5. Zarówno cechy pozytywne, jak
i negatywne tworzące stereotypy psa uzależnione są od sposobu postrzegania tego zwierzęcia przez człowieka6.
Niniejszy artykuł jest poświęcony językowej kreacji7 psa w tekstach Jacka Kaczmarskiego. Kreacja ta wiąże się ściśle ze sposobem wartościowania psa w piosenkach i roli,
jaką spełnia on w interpretowaniu otaczającej rzeczywistości. Zatem celem artykułu jest
z jednej strony odtworzenie językowej kreacji psa, z drugiej – ukazanie funkcji, jakie spełnia wykreowany przez poetę obraz zwierzęcia. Te dwie perspektywy interpretacyjne będą

3 Zob. Krzysztof Gajda, Jacek Kaczmarski w świecie tekstów. Nowe wydanie, poprawione i poszerzone (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2013), 20–21.
4 Motywami zwierzęcymi w twórczości Kaczmarskiego zajmowała się na prowadzonym przeze
mnie seminarium magisterskim Joanna Narloch; z utworów barda wyekscerpowała aż 813 cytatów zawierających nazwy zwierząt. Por. Joanna Narloch, „Motywy zwierzęce w twórczości Jacka Kaczmarskiego”
(praca magisterska obroniona w 2013 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, promotor: prof. UG, dr hab. Izabela Kępka).
5 Katarzyna Mosiołek, „Stereotypy psa zawarte w języku polskim”, Poradnik Językowy 6 (1992):
301–304. Zob. też: Lisa Palmes, „Językowy obraz psa (badania porównawcze na materiale języka polskiego i niemieckiego)”, Poradnik Językowy 1 (2006): 42–56.
6 Zob. Beata Raszewska-Żurek, „Ewolucja niektórych stereotypów psa w polszczyźnie”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 45 (2010): 66; por. też: Władysław Kopaliński, Słownik symboli (Warszawa:
Oficyna Wydawnicza Rytm, 2001), 317–319.
7 „Językowa kreacja świata” to „całokształt procesów językowych, stworzonych przez autora tekstu,
w pewnym celu; określony byt fikcjonalny, będący cząstka «wizji świata» artysty”, zob. Teresa Skubalanka, „Językowa kreacja Jacka Soplicy (Księdza Robaka)”, w: taż: Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia
nad językiem i stylem (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997), 20. Kreacji świata służą te elementy języka,
których „cechy odzwierciedlają sposób postrzegania świata nadawcy” – Renata Grzegorczykowa, „Pojęcie językowego obrazu świata”, w: Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński (Lublin: Wydawnictwo
UMCS, 1990), 43.
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się w artykule przenikać, ponieważ obie są równie ważne z punktu widzenia zwyczajowego
przedstawiania rzeczywistości. Sposób obrazowania ukazuje zasadniczy w tym wypadku
aspekt aksjologiczny. Ten z kolei ułatwia głębszą analizę – kontekst społeczno-polityczny
analizowanych utworów.
Pies w piosenkach Kaczmarskiego przedstawiany jest, zgodnie z naszym stereotypem
kulturowym, z perspektywy antropocentrycznej. Jego wartościowanie jest zatem dwubiegunowe – pozytywne i negatywne, przy czym często nie jest ono jednoznaczne i zależy od
punktu widzenia8 nadawcy i odbiorcy.
Ciekawy jest fragment, w którym odnaleźć można punkt widzenia psa. Pies pokazuje
swoją postawę wobec pana, ale widzi także sposób oceniania pana:
(1) Milcząc – przepraszam, milcząc – proszę,
Znoszę obrożę i kaganiec,
Bo, gdy Ci miłość swoją głoszę,
Ty słyszysz tylko psa szczekanie.
		
(Sen kochającego psa, 679)
Zgodnie z utrwalonym stereotypem pies wartościowany jest pozytywnie ze względu na
ukazany stosunek do właściciela. Miłość to uczucie, którym pies go darzy. Stosunek człowieka do psa wyrażają konotowane ujemnie: obroża, kaganiec – symbole zniewolenia i dominacji człowieka. Jednocześnie personifikacja psa zawarta w zdaniu: Bo, gdy Ci miłość
swoją głoszę, Ty słyszysz tylko psa szczekanie podkreśla zdolność zwierzęcia do przeżywania uczuć wyższych i niezdolność człowieka do zrozumienia swojego psa. Ta prawda może
jedynie wzbudzić litość odbiorcy utworu, dla pana zwierzęcia jest jednak niedostępna, jest
nic nieznaczącym szczekaniem.W piosenkach Kaczmarskiego pozytywne wartościowanie
psa nie wynika ze stosunku człowieka do niego, jest jedynie motywowane faktem przynależności do właściciela uległością zwierzęcia wobec właściciela.
Fakt posiadania psa może w jakimś sensie nobilitować człowieka:
(2) Mam wszystko czego może chcieć uczciwy człowiek –
[…] Gitarę, psa, i oficerskie epolety!
		
(Encore, jeszcze raz, 81)
(3) Mam psy, sokoły, konie – kocham łów szalenie
		
(Sen Katarzyny II, 167)

8 Za punkt widzenia uznaję, za Jerzym Bartmińskim, „czynnik podmiotowo-kulturowy, decydujący
o sposobie mówienia o przedmiocie”. Punkt widzenia zależny jest zatem przede wszystkim od określonej
perspektywy interpretacyjnej, zob. tenże, „Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata”, w: Językowy obraz świata, 111.
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O sposobie postrzegania psa świadczy językowy zabieg wyliczenia. Pies jest jednym z tych
elementów, których posiadanie świadczy o uczciwości, przyzwoitości lub pozwala realizować hobby, które jest dla właściciela najważniejsze (kocham łów szalenie), nie jest natomiast
zwierzęciem, które człowiek chciałby mieć z uwagi na nie samo. Zastosowane wyliczenie
deprecjonuje psa, stawiając go w jednym rzędzie z przedmiotami lub innymi zwierzętami,
których stereotypowo nie nazywa się przyjaciółmi człowieka lub zwierzętami szczególnie
człowiekowi wiernymi9.
Posiadanie psa wiąże się z codziennymi obowiązkami, jest częścią codziennych rytuałów:
(4) Wieczór każdy spędza jak chce
[…] Ktoś karmi psa
		
(Nie mogę spać, 176)
(5) Patrzy na psa, co całkiem blisko
Na płaszczu pana siadł ospale
		 (Przepowiednia Jana Chrzciciela, 702)
Pies jawi się tu jako towarzysz życia, jego nienachalna obecność daje człowiekowi poczucie
spokoju. Zastosowanie nieokreślonych zaimków ktoś i każdy podkreśla, że pies jest częścią
ludzkiej codzienności.
Zdarza się, że człowiek nie uświadamia sobie wartości psa (i innych zwierząt), z którymi dzieli życie. Dopiero poczucie trudnej sytuacji, zmaganie się z przeciwnościami losu
powodują, że dostrzega w psie (i innych zwierzętach) istotę równą sobie, ponieważ tak jak
on musi walczyć o własny byt:
(6) Znam pory roku, kwitnień czas,
Przypływów i odpływów poziom,
Rytm w którym żyło czworo nas –
Ja, pies, papuga, stary kozioł.
[…] I trwamy w lęku, który zna
Dusz naszych najciemniejsze strony
Kozioł, papuga, pies i ja.
		
(Robinson Cruzoe, 834)
Podobnie jak w przykładach (2) i (3) zastosowano tu wyliczenie. Jednak dzięki wprowadzeniu do utworu podmiotu lirycznego ( ja, pies, papuga, stary kozioł) zwierzęta towarzyszące
rozbitkowi otrzymują status równy swojemu panu – żyją w jednym rytmie pór roku i tak
9 Stereotyp psa – wiernego przyjaciela – należy do najważniejszych we współczesnej polszczyźnie,
a o psiej wierności pisał m.in. w romantyzmie Adam Mickiewicz, zob. Raszewska-Żurek, „Ewolucja niektórych stereotypów”, 67–68. Ten stereotyp wiąże się oczywiście z pozytywnym wartościowaniem psa.
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samo odczuwają lęk, co więcej, tak samo jak człowiek – mają skalane dusze (Dusz naszych
najciemniejsze strony). Warto jednakże podkreślić, że pies nie ma żadnego szczególnego
statusu. Jest takim samym towarzyszem swojego pana, jak papuga i stary kozioł.
Bardzo ciekawy zabieg zastosowany przez Kaczmarskiego w utworze Autoportret
z psem, w którym pan ocenia swojego czworonoga przez pryzmat własnych upodobań:
(7) Mój pies nie lubi psów
A ja nie lubię ludzi
Woń zadów, jazgot słów
Obu nas szczerze nudzi
Czasami ktoś się zbliży
Upewnić się czym pachnę
I pies mój go poliże
I ja ogonem machnę.
Mną szczęsny skowyt łka:
Jak pięknie bez człowieka!
Jak pięknie jest bez psa!
Zgodnie mój pies zaszczeka.
I aż nas zmierzch ostudzi
Siedzimy tak we dwóch –
Bo on nie lubi ludzi,
A ja – nie lubię psów...
(Autoportret z psem, 139)
Pies i pan tak samo patrzą na świat. Przy czym warto zauważyć, że każdy z nich ma swój
świat odrębny. W świecie człowieka najważniejsi są ludzie, w świecie psa – na pierwszym
miejscu znajdują się psy (Mój pies nie lubi psów/ A ja nie lubię ludzi/ Woń zadów, jazgot
słów/ Obu nas szczerze nudzi). Takie samo odczuwanie, niechęć do własnego gatunku powodują taką jedność pana i psa, że prowadzi to do pomieszania ich światów (I pies mój go
poliże/ I ja ogonem machnę. Mną szczęsny skowyt łka). Jedność zachowań z kolei prowadzi
do tożsamych odczuć: Bo on nie lubi ludzi,/ A ja – nie lubię psów… Ta puenta, mimo że
oczekiwana, osadzona jest na paradoksie – takie samo odczuwanie pana i psa powoduje
przewartościowanie ich postrzegania świata (pies nie lubi ludzi, człowiek nie lubi psów),
choć pies i jego pan zdają się być jednością. Dlatego ważnym zabiegiem językowym służącym właściwej interpretacji zarówno całego utworu, jak i zrozumieniu sensu paradoksu
jest zastosowanie zaimka dzierżawczego mój określającego psa (mój pies jest dla mnie kimś
innym, wyższym niż zwykły pies).
Szczekanie to sposób, którym pies wyraża to, co najważniejsze, jest także elementem
pokazującym jego czujność. Niezrozumienie tego przez ludzi przyczynia się do tragedii
i psa, i jego właściciela:
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(8) Czemu pies szczeka, rwie się na łańcuchu? […]
Pies szczeka bo się boi wielkiego wybuchu! […]
Czemu pies szczeka, słychać w całym mieście? […]
Czemu pies szczeka, patrz, jak płonie niebo […]
Psa który ostrzegał nikt nie spuścił z łańcucha
Zastygł
Pysk otwarty
Łapy w próg wtopione
		
(Pompeja, 88–89)
Powtórzenia pytania retorycznego: Czemu pies szczeka? oraz hiperboli słychać w całym mieście ukazuje czujność psa i jego determinację w chęci zakomunikowania ludziom
czegoś bardzo ważnego. Kolejna hiperbola: patrz, jak płonie niebo świadczyć może o skuteczności psiego szczekania. Jednak ta skuteczność nie jest całkowita. Zakończenie utworu pokazuje stosunek ludzi do czujnego zwierzęcia. Nie jest ono ważne, dlatego nikt się
o nie nie zatroszczył (choć pies bał się wielkiego wybuchu). Metaforyczny obraz zastygłego
z otwartym pyskiem czworonoga symbolizuje relację: (wierny, czujny) pies – (bezduszny wobec zwierzęcia) człowiek. Pamiętając o sposobie kreowania i interpretowania świata
ukazanego w piosenkach Kaczmarskiego, w szczekającym, czujnym psie należy widzieć
tych, którzy ostrzegają społeczeństwo przed czającym się zagrożeniem. Jednak ludzie żyjący w zakłamanym świecie są odrętwiali, głusi na ostrzeżenia. Nie chcą słyszeć o niebezpieczeństwie, nie widzą go.
Znacznie dobitniejszą interpretację świata uzyskuje poeta przez wprowadzenie obrazu
tresury, będącego metaforą propagandowego zniewalania człowieka. Odnaleźć tu można
zarówno postać człowieka tresującego, jak też tresowanego i wytresowanego psa. Ich wzajemne relacje symbolizują postawę zniewolonego człowieka/społeczeństwa wobec oprawcy/systemu oraz oprawcy (tj. przedstawicieli totalitarnej władzy) wobec społeczeństwa/
jednostki.
Wartością pozytywną z perspektywy antropocentrycznej jest właściwe ułożenie psa,
czemu służy tresura. Nie znaczy to jednak, że stosunek pana do dobrze wytresowanego psa
jest pozytywny:
(9) Czterołapy żarty przyjmuje z powagą –
Kamień żartem ciśnięty w fale daje nura
A on rzuca się w pogoń
Bo kaczkę wyłowić każe instynkt i tresura...
		
(Pies i ocean, 333)
(10) W drzwiach klatki klucza zgrzyt,
Dłoń pana spina smycz
I rozkaz – wyrywa mnie z letargu.
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Silników ciężki chód,
Chłód luf, znajomy but
I słony smak akcji łechce gardło.
Przy nodze noga, pies przy psie,
I muskuł w muskuł wypręża się,
Przewodnik dropsa z ust podaje, mówi – liż!
		
(Krzyż i pies, 341)
W pierwszym fragmencie wytresowany pies jest zabawką dla człowieka, który go
ułożył. Nieświadomy sytuacji, wypełnia swój obowiązek. Wykorzystanie z jednej strony
wiedzy o braku abstrakcyjnego myślenia zwierząt (czterołapy żarty przyjmuje z powagą),
z drugiej – zastosowanie zdania przyczynowego (A on rzuca się w pogoń/ Bo kaczkę wyłowić każe instynkt i tresura) pokazuje stosunek właściciela do jego psa-zabawki.
O ile w tym cytacie odbiorca czuje sympatię do „oszukiwanego” dla żartów psa, o tyle
kolejny przykład pokazuje pożądane skutki tresury, ale nie pozwala odbiorcy spojrzeć na
psa pozytywnie. Kaczmarski zastosował tu bardzo ciekawy zabieg – uczynił podmiotem lirycznym psa. Zwierzę pozbawione jest jakichkolwiek uczuć, działa jak automat (Przy nodze
noga, pies przy psie,/ I muskuł w muskuł wypręża się). Ostatni fragment podkreśla siłę i gotowość do działania. Podmiot liryczny – pies – nie okazuje żadnych uczuć, nie widać u niego również oznak myślenia. Jego działanie uwarunkowane jest wyłącznie tym, jak został
wytresowany. Świetnie widać to w ostatnim obrazie: Przewodnik dropsa z ust podaje, mówi
– liż! Cukierek nie jest pożywieniem psa, jednak rozkaz wydany przez przewodnika jest dla
psa czymś, nad czym nie należy się zastanawiać, jest tym, co należy po prostu wykonać.
Wyliczenia służące opisowi sytuacji lirycznej (Silników ciężki chód,/ Chłód luf, znajomy
but/ I słony smak akcji) nawiązują do rzeczywistości wojskowej. Określenie: chłód (ciężki)
silników czy luf, słony smak akcji mają konotację ujemną, u odbiorcy wywołują strach, wynikający z oczekiwania na zło, które ma się wydarzyć. Pies nie czuje strachu, ponieważ jest
przy nim znajomy but, który daje mu poczucie stabilności, normalności.
Przedstawiona do tej pory kreacja psa w piosenkach Kaczmarskiego, choć pokazana
najczęściej z perspektywy pana akceptującego (oceniającego pozytywnie) swojego czworonoga, nie zawsze wartościuje zwierzę pozytywnie.
Negatywne wartościowanie psa przez właściciela charakteryzuje zawsze tę kreację
zwierzęcia, w której zostało przedstawione jako zwierzę pogardzane przez człowieka, źle
traktowane, ale także agresywne, ziejące nienawiścią do otoczenia:
(11) Przy lampie leżę, drzwi zamknięte, płomień drga,
A ja przez szpadę uczę skakać swego psa!
		
(Encore, jeszcze raz, 81)
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Liryczny nastrój przedstawiony ciągiem wyliczeń w pierwszym wersie, połączony z obrazem z drugiego wersu kreuje psa – zabawkę dla właściciela.
Okrutne traktowanie psów przez ludzi uczyniło z nich stworzenia gorsze od ich dzikich kuzynów – wilków:
(12) Popatrzcie na mnie gończe psy zziajane,
Bite za próżną pogoń za swym bratem
[…] Oto i ja, w posoce skrzepłej osaczony,
Ja – wilk trójłapy wśród sfory płatnych łapsów
Staję i walczę, kaleki i bezbronny,
Szczuty, jak pies od niepamiętnych czasów.
		
(Obława IV, 448)
(13) Myśliwy jeszcze ma broń i trzyma smycze,
Lecz las jest nasz i łąki też są nasze!
Wilk wolny – wyje, na smyczy pies – skowycze
I bać się musi i swych braci straszyć.
(Obława IV, 448)
Zastosowanie epitetów: gończe psy zziajane oraz metafory: sfora płatnych łapsów powodują negatywne wartościowanie psa, podkreślone jeszcze ukazaniem celu pościgu – brata. Jednak punkt widzenia odbiorcy i podmiotu lirycznego (osaczonego przez psy wilka)
pozwala spojrzeć na gończe psy ze współczuciem, bo są bite za próżną pogoń i szczute
od niepamiętnych czasów. W następnym fragmencie został wykorzystany kontrast wolny
(wilk) – zniewolony pies (pies na smyczy). Wolność kojarzy się ze swobodą i nieograniczoną
przestrzenią (las jest nasz i łąki też są nasze), niewola – z przynależnością do właściciela
i ograniczeniu swobody przez spętanie na smyczy (myśliwy […] trzyma smycze). Ta wolność objawia się nawet w wydawanym dźwięku. Zastosowanie zdania przeciwstawnego
wilk wolny – wyje, na smyczy pies – skowycze, ukazuje psa jako zwierzę gorsze od wilka.
Słowniki definiują skowyt jako ‘urywany, żałosny głos psa’10, co powoduje jego negatywne
nacechowanie. Takiego wartościowania nie można stwierdzić w głosie wilka11. O ile wycie
wilka budzi strach, o tyle skowyt psa świadczy o jego słabości i przerażeniu. Zastosowana
w ostatnim wersie antyteza pokazuje słabość psa (bać się musi) zmuszanego do działań
wbrew naturze (swych braci straszyć). Obława to szczególna seria piosenek wykonywanych przez Kaczmarskiego. Psy gończe odczytywane były przez odbiorców utworów jako
symbol represji władzy (w realiach komunistycznej Polski – milicji, wojska, ZOMO), wolny
wilk to opozycjonista – bity, poniewierany, nierzadko torturowany, a nawet zabijany, ale
wewnętrznie wolny, niedający się wtłoczyć w machinę systemu totalitarnego. Obława to

10
11

Mieczysław Szymczak, red., Słownik języka polskiego, t. III (Warszawa: PWN, 1983), 238.
Wycie ‘przeciągły, zawodzący głos wydawany przez niektóre zwierzęta’, zob. tamże, 788.
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pieśni o konieczności obrony przed niesprawiedliwym, totalitarnym światem, w którym
przyszło żyć.
Językowa kreacja psa oparta na jego ambiwalentnej ocenie, uzależnionej od punktu
widzenia, jest drugim sposobem funkcjonowania motywu psa w piosenkach Kaczmarskiego. Trzecią grupę stanowi obraz psa wartościowanego negatywnie.
Najważniejszą negatywną cechą psa jest jego agresja:
(14) Nie znoszę psów, co szarpią mięsa strzęp
		
(Nie lubię, 151)
Zastosowany tu czasownik o silnym nacechowaniu emocjonalnym (nie znoszę) świadczy
o sposobie wartościowania psa przez podmiot mówiący, wstępujący dalej czasownik szarpać (mięsa strzęp) podkreśla agresję i bezwzględność zwierzęcia.
W kolejnym przykładzie szarpać ma jeszcze silniejsze nacechowanie negatywne, ponieważ nie dotyczy już skrawku mięsa, lecz żywego organizmu:
(15) Ciała – wilcze kłami gończych psów szarpane!
(Obława, 162)
Ciekawe jest zestawienie ciała wilcze – kły gończych psów, które zmienia sposób patrzenia
na te dwa spokrewnione ze sobą gatunki zwierząt. Wilk w kulturze postrzegany jest nie
tylko jako stworzenie wolne, ale również niezwykle agresywne, złe, niekiedy utożsamiane
z szatanem12. Już w czasach starożytnych wilk był symbolem „nienasyconej żarłoczności
i żądzy mordu, był postrachem pasterzy i myśliwych”13. Pies natomiast utożsamiany był
przede wszystkim z wiernym obrońcą człowieka14. W tym wypadku wilk jest ofiarą, a pies
katem. Ciała wilcze są bezbronne wobec szarpiących je kłów. Negatywne wartościowanie
psa powoduje epitet gończy, konotowany negatywnie z punktu widzenia tropionej i osaczanej zwierzyny, zwłaszcza braci-wilków (por. przykład 13).
Językowa kreacja psa gończego, psa okrutnego, wiąże się zresztą nie tylko z samym
zadaniem, jakie mają psy gończe do spełnienia, wiąże się także z ich charakterem, który
ukazany jest w dalszej części słynnej Obławy:
(16) Ujrzałem małe wilczki dwa na strzępy rozszarpane!
Zginęły ślepe, ufne tak – puszyste kłębki dwa,
Bezradne na tym świecie złym
		
(Obława, 162)
12 Wilk jako synonim szatana występuje często w Biblii (por. np. Rdz 49, 27; Ez 22, 27; Mt 7, 15;
Mt 10, 16, Łk 10, 3 i n.)
13 Zob. Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury (Warszawa: PIW, 1997), 1286.
14 Zob. tamże, 864.
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(17) I zginie także stary wilk, co życie dobrze zna,
Bo z trzema naraz walczy psami i z ran trzech naraz krwawi!
(Obława, 162)
Pierwszy fragment utożsamia psy gończe ze złym światem. Pies jest bezwzględnym
agresorem mordującym bezbronne dzieci (małe wilczki dwa na strzępy rozerwane). Podmiot mówiący zastosował tu silny kontrast obrazów: agresja psów – bezbronność wilczych
szczeniąt (Zginęły ślepe, ufne tak – puszyste kłębki dwa, bezradne). W tym wypadku to nie
pies budzi litość – tak jak było to we wcześniejszych przykładach (np. 11–13) – litość budzą
bezbronne wilki.
W kolejnym fragmencie negatywne wartościowanie psa wiąże się z niehonorową walką: trzy psy atakują jednego starego wilka. Zastosowanie personifikacji wilka (życie dobrze
zna) jeszcze silniej podkreśla bezduszność gończych psów. Ta językowa kreacja okrutnych,
agresywnych, odrażających gończych psów jest znów odniesieniem do realiów ludzkiego
świata, czasów zniewolenia przez system, o których śpiewał bard Solidarności.
Podobną kreację bezwzględnych i okrutnych psów ukazuje fragment zaczerpnięty
z utworu Ja:
(18) Tym, co mam w miejsce rąk, odpędzam psy
Węszące łatwy łup w chromego strawie
		
(Ja, 466)
Psy węszące łatwy łup to określenie ukazujące zwierzęta bezlitosne, pozbawione zasad moralnych, które obowiązują przecież nie tylko ludzi. Te psy nawet nie walczą ze słabszą ofiarą
(por. 17), one po prostu rzucają się na bezbronnego chromego.
Zastosowanie epitetu wściekły pies:
(19) Bezkarnie w biały dzień szaleje wściekły pies
I mądrość też ugrzęzła w szale.
		
(Epitafium dla Sowizdrzała, 470)
to następny element charakteryzujący agresję zwierzęcia. Zastosowanie kontekstu: bezkarnie w biały dzień podkreśla siłę obrazu. Brak reakcji na okrucieństwo – nawet w biały dzień
nikt nie reaguje na szalejące zło. Co ciekawe, w tym fragmencie przypomniana została
pozytywna cecha psa: mądrość. Jednak agresja (szał) zabija mądrość, co wyrażone zostało
za pomocą metaforycznej frazy mądrość też ugrzęzła w szale.
Chęć zdobycia łatwego łupu zawiera również wers z piosenki Pobojowisko:
(20) Nim się psy i kruki zlecą na wyżerkę
		
(Pobojowisko, 522)
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Językowa kreacja psa uzyskana za pomocą zaskakującego zestawienia psy i kruki upodabnia psy do żarłocznych sępów, czyhających na łatwą zdobycz. Przytoczony tu fragment budzi skojarzenie z tytułem opowiadania Stefana Żeromskiego Rozdzióbią nas kruki, wrony.
Jawiący się tu zatem obraz psa budzi uczucie pogardy i obrzydzenia. Takie odczucia kierują
podmiotem mówiącym w następnym przykładzie:
(21) Rzućcie ochłapy głodnym psom
Na pewno znów pogryzą się
		
(Cud, 806)
Waloryzowane negatywnie wyrażenie rzucić ochłapy głodnym psom w połączeniu
z drugim wersem, wyrażającym pewność okrutnego zachowania psów, ukazuje znowu
czworonogi w najgorszym świetle – głodny pies może zagryźć swojego brata za marny
ochłap. W tym kontekście jakże zdumiewający jest dalszy ciąg utworu:
(22) Rzucili mięso między psy
Lecz żaden nie obnażył kłów
		
(Cud, 806)
Zastosowanie zdania przeciwstawnego zmienia sposób patrzenia na psa. Ten sam punkt widzenia – człowieka pogardzającego czworonogami, każe spojrzeć na psy z pewnego rodzaju
szacunkiem. Psy zachowały się godnie, co dla obserwatora jest niecodzienną sytuacją.
Przyglądając się kreacji psa zawartej w poezji Kaczmarskiego, warto na zakończenie przyjrzeć się wykorzystanym przez poetę środkom artystycznym, których centralnym
punktem jest pies. Przykłady, które zostaną niżej zaprezentowane, nie odnoszą się oczywiście do psa, nie dokonują bezpośrednio jego językowej kreacji, wskazują natomiast sposób
myślenia i oceniania tego zwierzęcia w kulturze. Pierwszym elementem składającym się na
obraz psa jest jego poniżanie, katowanie i zniewalanie.
(23) Dusze jak zbite psy na wątłej smyczy
		
(Odmiennych mową, wiarą, obyczajem..., 550)
(24) On mi w oczy spojrzał smutno,
Jak pies, gdy mu ogon utną
		
(Raport posterunkowego Smitha w sprawie pewnego włóczęgi, 980)
Zastosowane tu porównania służą przyrównaniu złej doli psa i człowieka. Zbity pies, pies
z uciętym ogonem czy też pies na wątłej smyczy stanowią w tym wypadku stereotypowe
spojrzenie na biednego psa, nad którym znęca się okrutny właściciel. W przytoczonych
fragmentach cierpienie i zniewolenie dotyczy ludzi pogardzanych przez innych, silniejszych
od siebie, przez tych, którzy mają moc zniewalania, znieważania, pozbawiania wolności.
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Porównanie zawarte we fragmencie:
(25) Gdzieś za mną wiatr wyje jak pies.
		
(Lot Ikara, 675)
nawiązuje do przeciągłego, jednostajnego głosu wydobywanego przez psa, zwłaszcza wtedy, gdy jest szczególnie smutny. Stereotypowo wycie psa kojarzone jest z jego ogromną
tęsknotą za panem15.
Innym obrazem cierpienia człowieka, przyrównanym do cierpienia psa, jest bezdomność:
(26) A wam pozostanie piosenka i sny:
„My dzieci wolności, bezdomne my psy…”
		
(Włóczędzy, 476)
Ciekawym zabiegiem jest tu zastosowanie swoistej implikacji wolność i bezdomność.
Wolność w zniewolonym świecie (kraju) można osiągnąć jedynie przez opuszczenie domu
(ojczyzny). Zwrot bezdomny pies nawiązuje do dawnej tradycji postrzegania psa jako zwierzęcia brudnego, bezdomnego, wałęsającego się, szczerzącego zęby, jedzącego resztki rzucane mu na ziemię16. Określenie My dzieci wolności, bezdomne my psy ukazuje dramat
podmiotu mówiącego pozbawionego własnego domu, pogardzanego w obcym świecie, dla
którego wszystkim, co ma, są złudzenia (piosenka i sny).
Kreacja psa zawarta w piosenkach Kaczmarskiego jest niejednorodna i zależy przede
wszystkim od punktu widzenia i perspektywy interpretacyjnej. Perspektywa psa jest tą,
z której wyłania się najbardziej pozytywny obraz zwierzęcia. Pies charakteryzuje siebie
jako zwierzę pełne miłości i przywiązania do właściciela, który nie tylko nie rozumie swojego czworonoga, ale przede wszystkim poniża go. Obserwacja psa ukazanego w analizowanych utworach wywołuje u odbiorcy litość. Człowiek wartościuje w nich psa na ogół
negatywnie. Pies ukazany jest jako coś od niego gorszego, coś, co można bezkarnie dręczyć
i poniżać. Sporadycznie tylko wspólny, zły los lub podobne upodobania czworonoga i jego
właściciela tworzą szczególnie silną więź pana i zwierzęcia.
Pies u Kaczmarskiego to nie tylko zwierzę dręczone, ale także niezwykle agresywna, krwiożercza bestia, pozbawiona jakichkolwiek zasad i poczucia solidarności z innymi
zwierzętami (nawet własnymi braćmi – wilkami lub psami).
Zaprezentowaną tu wieloaspektową kreację psa należy jednak rozpatrywać dodatkowo przez pryzmat kontekstu społeczno-politycznego, który jest główną perspektywą

15

Zob. tamże.
Zob. Urszula Kolberová, „Wyzwiska z komponentem «pies» w języku polskim”, Opera Slavica 2
(2014): 35.
16
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interpretacyjną wszystkich piosenek wykonywanych przez barda Solidarności (zwłaszcza
przed 1989 rokiem). W tej perspektywie kreacja psa łagodnego, zastraszanego, bezwolnego,
poddawanego ciągłej tresurze symbolizuje jednostkę lub społeczeństwo zniewolone przez
system totalitarny. Krwiożercza bestia, zwłaszcza pies gończy, symbolizuje opresję aparatu
władzy komunistycznej – kata, którego ofiarą jest wilk – wolny, niepoddający się jakiemukolwiek zniewoleniu i za to umiłowanie wolności płacący najwyższą cenę – cenę własnego
życia.
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Językowa kreacja psa i jej funkcje w poezji Jacka Kaczmarskiego
Streszczenie
Celem artykułu jest odtworzenie językowej kreacji psa w piosenkach Jacka Kaczmarskiego
oraz ukazanie funkcji, jakie spełnia wykreowany przez poetę obraz zwierzęcia.
Pies w piosenkach Kaczmarskiego przedstawiany jest zgodnie z naszym stereotypem kulturowym. Jego wartościowanie jest dwubiegunowe – pozytywne i negatywne, przy czym wartościowanie często nie jest jednoznaczne i zależy od punktu widzenia i perspektywy nadawcy
i odbiorcy.
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Perspektywa psa jest tą, z której wyłania się najbardziej pozytywny obraz zwierzęcia. Pies charakteryzuje siebie jako zwierzę pełne miłości i przywiązania do poniżającego go właściciela.
Człowiek wartościuje psa na ogół negatywnie. Pies ukazany jest jako coś od niego gorszego,
coś, co można bezkarnie dręczyć i poniżać. Sporadycznie tylko wspólny, zły los lub podobne
upodobania czworonoga i jego właściciela tworzą szczególnie silną więź pana i zwierzęcia.
Pies u Kaczmarskiego to nie tylko zwierzę dręczone, ale także niezwykle agresywna, krwiożercza bestia, pozbawiona jakichkolwiek zasad i poczucia solidarności z innymi zwierzętami
(nawet własnymi braćmi – wilkami lub psami).
Tę wieloaspektową kreację psa należy jednak rozpatrywać dodatkowo przez pryzmat kontekstu
społeczno-politycznego, który jest główną perspektywą interpretacyjną wszystkich piosenek
wykonywanych przez Kaczmarskiego. W tej perspektywie kreacja psa łagodnego, zastraszanego, bezwolnego, poddawanego ciągłej tresurze symbolizuje jednostkę lub społeczeństwo
zniewolone przez system totalitarny. Krwiożercza bestia, zwłaszcza pies gończy, symbolizuje
opresję aparatu władzy komunistycznej.
Ta różnorodna kreacja psa stworzona została za pomocą licznych zabiegów językowych. Do najczęstszych należą wyliczenia, metafory, porównania, epitety. Ciekawymi zabiegami służącymi
językowej kreacji są paradoksy.

The linguistic creation of a dog and its functions in the poetry of Jacek Kaczmarski
Summary
The purpose of the article is to reconstruct the linguistic creation of a dog in the songs of Jacek
Kaczmarski and point to the functions of the image of the animal created by the poet. A dog in
the songs of Jacek Kaczmarski is pictured in accordance with our cultural stereotype. Its valuation is bipolar – positive or negative, and frequently ambiguous at that, as it depends of the point
of view and perspective adopted by both the sender and receiver of the message.
It is the perspective adopted by the dog which reveals its most positive image. The dog characterizes himself as an animal full of love and attachment to the owner who humiliates him.
The human point of view valuates the dog in general negatively. The dog is regarded as something inferior which can be tormented and humiliated with impunity. Only occasionally the
common misfortune or similar likings of the quadruped and its owner create a particularly
strong bond between the animal and its master.
The dog in the songs of Kaczmarski is not only a tormented animal, but also an extremely aggressive, bloodthirsty beast, devoid of any moral principles or the sense of solidarity with other
animals, even with his brothers – the wolfs or dogs.
However, this multi-faceted creation of a dog should be considered in the social and political
context, which constitutes the main interpretative perspective of all the songs performed by
Jacek Kaczmarski. From such perspective the creation of a gentle animal, intimidated, passive,
subject to a constant drill symbolizes an individual or society enslaved by a totalitarian regime.
A bloodthirsty beast, particularly a hound, is a symbol of the aggression of the communistic
power apparatus.
This multifarious creation of a dog was attained with the use of numerous linguistic devices.
The most frequent include the enumerations, metaphors, comparisons, and epithets. An interesting instrument of the linguistic creation are the paradoxes.
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Podstawę materiałową przedstawionych w niniejszym artykule analiz stanowią Listy z Afryki Henryka Sienkiewicza, które obejmują dwadzieścia trzy szkice i w większości są literackim zapisem wspomnień pisarza z egzotycznej podróży na Czarny Ląd1. Tekst ten, jak
dotąd, nie znalazł większego uznania w oczach językoznawców, a dotychczasowe badania
prowadzone były głównie z odmiennego, niejęzykoznawczego punktu widzenia2.
1 Tylko dwa pierwsze listy były bezpośrednią relacją z podróży, resztę w oparciu o zachowane notatki autor spisał już po powrocie do kraju, wywiązując się z umowy zwartej z redakcją „Słowa”. Listy
były drukowane w odcinkach na łamach „Słowa” od 31 stycznia 1891 r. do 27 lutego 1892 r., zaś w roku
1893 nakładem redakcji „Słowa” ukazało się dwutomowe wydanie, obejmujące dwadzieścia trzy szkice.
W niniejszym opracowaniu opieram się na wydaniu zbiorowym Dzieł Henryka Sienkiewicza, pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego, z roku 1949: Henryk Sienkiewicz, Listy z Afryki (Warszawa: PIW, 1949).
Wszystkie cytowane w artykule fragmenty pochodzą z tego właśnie wydania: w nawiasie okrągłym cyfrą
rzymską podaję kolejny numer listu, zaś cyfrą arabską – numer strony.
2 Listy z Afryki były co prawda przedmiotem zainteresowania Ireny Seiffert, jednak badaczka koncentrowała się głównie na językowych sposobach wyrażania kolorów. Por. Irena Seiffert, „Barwy Afryki
w utworach Henryka Sienkiewicza”, w: Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. Tomasz Korpysz,
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Jak wiadomo z prywatnej korespondencji noblisty3, rozpoczęta w Boże Narodzenie
1890 roku w Neapolu podróż nie spełniła jego oczekiwań. W założeniu miała być przede
wszystkim wyprawą myśliwską i etnograficzną. Pisarz planował pokonać około czterystukilometrową trasę w głąb Czarnego Lądu i z powrotem, marzył o polowaniach na wielkie
drapieżniki, o wspinaczce na Kilimandżaro, tymczasem wskutek niespodziewanych przeszkód (zamieszki między ludnością tubylczą a niemieckimi kolonizatorami, zbliżanie się
pory deszczowej, choroba pisarza i pobyt w szpitalu w Zanzibarze) zmuszony był przerwać
wyprawę zaledwie po dziesięciu dniach od wymarszu w głąb lądu z misji w Bagamoyo.
Sama podróż był raczej monotonna i spokojna, a mimo to Sienkiewiczowska relacja z tej
nieciekawej ekspedycji prezentuje się niezwykle ciekawie i interesująco, co trzeba zapewne
przypisać właściwościom sztuki pisarskiej naszego noblisty, a zwłaszcza żywemu, jasnemu
i obrazowemu językowi. Sienkiewicz jako pisarz musiał dzielić się swymi doświadczeniami z szerokim gronem czytelników. Egzotyczny świat, którego doświadczał przebywając
w afrykańskiej przestrzeni, pełen niepowtarzalnych barw, dźwięków, zapachów, obrazów,
nieustannie magnetyzował tajemniczością, odmiennością, bogactwem i wewnętrznym
zróżnicowaniem. Sienkiewicz dzielił się z czytelnikiem następującym spostrzeżeniem:
To wszystko, co nas otacza, takie jest odmienne od tego, co się w życiu widziało, takie dziwne i tak jakoś bezwzględne w swym ogromie (III 20), podkreślał, że wszystko jest niezmiernie ciekawe ze względu na [...] egzotyczny charakter (VII 79). Z entuzjazmem podchodził
do oryginalnych widoków i nowych wrażeń, których nieustannie dostarczał Czarny Ląd:
jednak takie rzeczy istnieją, jednak świat rzeczywiście nie jest wszędzie taki szary,
bezbarwny i sztywny jak w naszej Europie. I ta fantazja w rzeczywistości, ta jej malowniczość daje prawdziwe estetyczne zadowolenie. (VIII 99–100)
Jedną z cech stylowych przypisywanych tekstom podróżniczym jest obrazowość,
wynikająca z konieczności przybliżenia obcej, nieznanej, egzotycznej, nierzadko nieprzekładalnej na język kultury europejskiej rzeczywistości przeciętnemu czytelnikowi, który
najczęściej nie posiadał specjalistycznej wiedzy i podróżniczych doświadczeń. Tego typu
odbiorca wymagał przedstawienia relacji z wędrówki po Czarnym Kontynencie w sposób
atrakcyjny, obrazowy, przemawiający do wyobraźni. Przedmiotem refleksji czynimy zatem
środki artystycznego obrazowania w Listach z Afryki. Analiza z konieczności ma wybiórczy charakter i koncentruje się na najbardziej charakterystycznych, typowych eksponentach
stylu pisarza.
Anna Kozłowska (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009),
265–285; taż, „Między bielą a czernią. Barwy w Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza”, w: Henryk Sienkiewicz. Tradice – současnost – recepce, red. Mieczysław Balowski, Jana Raclavská (Ostrava: Ostravská
Univerzita, Filozofická fakulta, 2006), 225–252.
3 Por. Henryk Sienkiewicz, Listy do Mścisława Godlewskiego. (1878–1904). Opracował, wstępem
i komentarzem zaopatrzył Edward Kiernicki (Wrocław: Ossolineum, 1956).
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Obrazowość i plastyczność opisów zamieszczonych w analizowanych tekstach jest rezultatem wykorzystania różnych środków stylistyczno-językowych, wśród których do najbardziej wyrazistych należą: porównanie oraz przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe
w funkcji przydawki.

Porównanie
Szczególnie częstym, a przy tym wdzięcznym i różnorodnym tropem stylistycznym jest porównanie, stosowane w Listach z Afryki, jak można sądzić, w kilku funkcjach: poznawczej,
deskrypcyjnej, intelektualnej (służą opisowi, wyjaśnianiu, uprzystępnianiu i przybliżaniu
odbiorcy opisywanej rzeczywistości) oraz charakterystycznej dla tekstów artystycznych
funkcji ekspresywnej, waloryzującej, ornamentacyjnej, związanej z wyrażaniem emocji4.
Na potrzeby analizy przyjęliśmy następującą definicję porównania: jest to „dwuczłonowa
konstrukcja semantyczna sprzęgnięta wewnętrznie za pomocą wyrażeń: jak, jako, jak gdyby, na kształt, podobny, niby itp.”5, przy czym w obu członach porównania dostrzega się
istnienie pewnej wspólnej dla nich cechy semantycznej, zwanej podstawą porównania (tertium comparationis). Cecha ta może być wyrażona powierzchniowo, a jej gramatycznymi
wykładnikami są zazwyczaj czasowniki lub przymiotniki, które mogą być wzbogacone
dodatkowymi określeniami. Porównanie jako dwuczłonowa konstrukcja semantyczno-składniowa pozwala na wprowadzanie rozbudowanych obrazów, daje duże możliwości ukonkretnienia obrazu, dopowiadania, celowego kształtowania pola konotacji asocjacyjnych
i sięgania po skojarzenia bliskie odbiorcy, odwołujące się do jego doświadczeń i wiedzy.
Konstrukcje porównawcze obecne w Listach z Afryki są pomocnym i wdzięcznym narzędziem przy opisie afrykańskiej przyrody, egzotycznych roślin, zwierząt, zjawisk atmosferycznych, ukształtowania terenu itp., pozwalają doprecyzować kształt, kolor, wielkość,
liczebność i inne charakterystyczne cechy opisywanych obiektów i zjawisk. Przybierają one
różnorodną strukturę gramatyczną. Najczęściej w funkcji wykładnika zespolenia pojawiają
się zaimki: jak: twarze przeźroczyste i białe jak papier (XXII 258), niebo [...] czarne jak
kir (VI 52), białość matowa jak całun (VI 52), czarne jak aksamit oczy (I 9), czarna jak
4 Por. Krystyna Siekierska, „Z dziejów kształtowania się języka nauki polskiej. Funkcje porównań
w średniopolskich źródłach wiedzy”, Polonica IX (1983): 211–229.
5 Aleksandra Okopień-Sławińska, „Porównanie”, w: Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, wyd. II (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988), 376–377. Por. też: Bożena Mikołajczak, „Porównania w Faraonie Bolesława Prusa”, Studia Polonistyczne III (1976): 105–114; Bożena
Mikołajczak, Stanisław Mikołajczak, „Porównania w Quo vadis Henryka Sienkiewicza – nierocznicowe
uwagi w stulecie wydania”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza III (1996): 67–89; Stanisław Mikołajczak, „Porównania w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza, Poznańskie Studia
Polonistyczne. Seria Językoznawcza VIII (2001): 87–113; Alicja Nowakowska, Świat roślin w polskiej
frazeologii (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005); Krystyna Siekierska, „Porównania w Wojnie chocimskiej Wacława Potockiego i w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska”, Polonica
VII (1981): 234.
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smoła kawa (XV 194), nogi czerniły się jak heban (X 115), morze jak turkusowy obrus, bez
jednej fałdy (XXIII 271), kępy salsolaceów szare jak brudna pleśń (XXIII 278), kanał [...]
wygląda jak niebieska wstęga, rzucona na złote piaski Arabii i Egiptu (IV 28), pomidory
czerwone jak korale (VII 80), [kwiecie] czerwone jak krew (XV 193), [ciała] zielonawe jak
stary brąz (VII 74), płowe jak lew piaski pustyni egipskiej (XXIII 279), [żagle] mienią się
jak tęcza (IV 31), laguny [...] gładkie jak szyby (X 122), pióropusze palm paliły się jak zawieszone w powietrzu ogniska (X 122); jakby: rzeka płynęła jakby roztopionym chryzolitem
(XIII 170), Białe mury szamb i świątyńki indyjskiej wyglądały jakby z różowego światła
ulepione (X 122), zupełnie czarna, jakby skupiała w sobie noc (III 21), Port każdy wygląda jakby jakieś wielkie gospodarstwo (V 41); przysłówkowe wyrażenie porównawcze na
kształt: gniazda [os] zwieszają się na kształt wielkich bibulastych róż, nad wodą (XIV 176),
karawana wyciąga się na kształt węża (XIII 152), gałęzie drzew zwieszone na kształt arkad
(XIV 180), pnie drzew majaczeją na kształt kolumn w ołtarzach (XVII 218); przymiotnik
kwalifikujący podobny: Jest to góra [M’Pongwe] niezbyt wyniosła podobna do leżącej na
ziemi wypukłej tarczy (XIX 234–235); zwrot: wydaje się być: Wszędzie ten sam step, gąszcza, fantastyczne firanki lianów, gaje lub samotne drzewa, które z daleka wydają się być
zbitym lasem (XVI 206); rzadziej czasownik przypominać lub imiesłów przymiotnikowy
przypominający: [góra M’Pongwe] kształtem przypomina zakopiańską Gubałówkę, jest od
niej jednak o tyle mniejsza i mniej rozległa, że może być jeszcze zaliczona do wzgórz (XIX
234–235), Kształtem przypominają [latające ryby] skrzydła konika polnego, zwanego babką, który, unosząc się nad wodami, rad siada na tataraku, sitowiu, rdeście wodnym i liliach
(VI 52), Pałac sułtański jest nowy, biało lakierowany i z różnicą rozmiarów przypomina zupełnie wille angielskie (VII 74–75), pombe nie tylko było chłodne, nie tylko kwaskowate jak
rozczyn razowego ciasta, ale w smaku przypominało chleb, było zaś gęste jak żur, którym
żywi się nasz lud na Mazurach (XVI 211), [wąż] ubarwieniem przypominał pijawkę (XVIII
225), Jest to [Suez] zbiór domów, pozbawionych wszelkiej oryginalności i przypominających kamienice naszych podrzędnych miast (IV 28), Widziałem twarze wprost przepyszne,
przypominające patriarchów, proroków, arcykapłanów lub z powagi, senatorów rzymskich
(VIII 98). Wyrazy wprowadzające porównania mają różny sposób ewokowania tożsamości
obu członów: jak, podobny, na kształt, przypominający porównują przywoływane człony
bezpośrednio z całą wyrazistością, pozostałe: jakby, wydaje się być wprowadzają porównania z osłabioną identycznością członów, co, zdaniem Konrada Górskiego, ma podkreślać
dystans psychiczny między światem zewnętrznym a jednostką6.
Niekiedy Sienkiewicz sięga po porównanie gradacyjne, oparte na relacji nierówności
obiektów ze względu na porównywaną cechę (relacja większości lub relacja mniejszości
obiektów porównania). W tej grupie komparacji w funkcji łącznika zazwyczaj pojawiają
się spójniki niż lub aniżeli, które sygnalizują różnicę stopnia nasilenia porównywanych ze
6 Konrad Górski, „Kilka uwag o artyzmie językowym Sienkiewicza”, Poradnik Językowy 3
(1968): 131.

Środki artystycznego obrazowania...

| 153

sobą cech bądź stanów, są więc używane w związkach z przymiotnikami lub przysłówkami
w stopniu wyższym, np.: ludzie wyglądają inaczej niż nasi, daleko bardziej dziko (XIII
156), Droga mleczna bardzo wyraźna, ale Wielka Niedźwiedzica daleko niżej nad horyzontem niż u nas (V 37), Ta [latająca ryba], widziana z bliska, podobniejsza jest do motyla niż
do ptaka (VI 52), Domy, budowane z rafy koralowej i malowane wapnem, oślepiają przy
słońcu białością, ale z resztą podobne są, również jak nasze kamienice, do wielkich kwadratowych pudeł. Tylko płaskie dachy, a przede wszystkim sienie obszerniejsze niż w naszych
kamienicach, założone częstokroć setkami kłów słoniowych, dają miastu egzotyczny charakter (VII 74), Rzechocą tu one [żaby] inaczej niż u nas, nie łączą się bowiem w wielkie
chóry, podnoszące jakby gwarną modlitwę do księżyca, ale odzywają się pojedynczo i nierytmicznie (XIV 179).
Sienkiewicz, opisując egzotyczne zjawiska, najczęściej odwołuje się do doświadczeń
polskiego czytelnika, jego tradycji i kultury, próbuje je uchwycić w kategorii swojskości,
ukazuje więc Afrykę tak, jak gdyby opisywał rodzimy krajobraz. Niemożność przekroczenia progu swojskiego świata uchwyconego językiem, niemożność uwolnienia się od zadomowionych w umyśle wyobrażeń jest charakterystycznym rysem Sienkiewiczowskiej relacji. W tym nieustannym, mozolnym i konsekwentnym zestawianiu egzotyki ze swojskością
pisarz stosuje w zależności od potrzeb relację podobieństwa bądź jego braku (relacja różnicy) między obiektami pod względem porównywanej cechy. Podróżnik w komparacjach
zestawia ze sobą rzecz nową, obcą czytelnikowi, z obiektem dobrze znanym, w myśl zasady
Sartre’a, że „można sobie przedstawić wyobrażeniowo jedynie to, o czym się coś wie”7.
Sienkiewicz, patrząc na afrykański krajobraz, nieustannie porównuje go z polskimi
obiektami topograficznymi bądź charakterystycznymi elementami polskiego pejzażu, niczym profesjonalny przewodnik oprowadza czytelnika po afrykańskim lądzie, a przy okazji
zręcznie podsuwa jego wyobraźni rodzime pejzaże. W funkcji komparansów pojawiają się
elementy swojskiego krajobrazu, jak chociażby zakopiańska Gubałówka, z którą pisarz zestawia afrykańską górę M’Pongwe, czy też drzewa i białe kapliczki charakterystyczne dla
wiejskich terenów, które przychodzą mu na myśl na widok afrykańskich wzgórz:
Jest to góra [M’Pongwe] niezbyt wyniosła, podobna do leżącej na ziemi wypukłej tarczy. Kształtem przypomina zakopiańską Gubałówkę, jest od niej jednak o tyle mniejsza i mniej rozległa, że może być jeszcze zaliczona do wzgórz (XIX 234–235).
Przed nami kraj jasny i wesoły: rozległe wzgórza kąpią się w blasku; z daleka widać
gromady drzew jak przy naszych wsiach. Na jednym wzgórzu, hen, daleko, coś bieli
się niby domek, niby kapliczka (XVII 222).

7 Jean Paul Sartre, Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni, tłum. Paweł Beylin
(Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1970), 110.
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Widok pogiętych przez wiatr drzew palmowych wywołuje skojarzenie z siłą halnego
wichru w Zakopanem:
Niektóre palmy pogiął widocznie południowy musson, niemniej potężny jak nasz halny
wicher w Zakopanem (X 115).
Potężne, stojące samotnie drzewa przypominają swojskie maćkowe grusze w polu, zaś
nieco pustynny krajobraz wywołuje skojarzenie z dzikiem pastwiskiem:
Tu i owdzie na wyniesieniu potężne drzewo, stojące samotnie jak nasze maćkowe grusze w polu – i pustka! Nie widać nigdzie roślin wielkolistnych, to jest palm, bambusów
i arumów, więc okolica traci charakter podzwrotnikowy i wygląda jak dzikie pastwisko (XIII 154).
Także wysokie, płowe trawy gorącego afrykańskiego stepu przypominają krajobraz
polskiej wsi w pełni lata podczas żniw, w którym dominującym elementem są łany dojrzałych zbóż:
W niektórych miejscach wysokie, płowe trawy, są też tak podobne do łanów dojrzałych
zbóż, iż się ma złudzenie naszej wsi. Zdaje się, iż lada chwila z drugiego końca łanu
rozlegnie się „Oj! ta dana! oj, dana!” — zabrzękną sierpy, albo ukażą się czerwone
chusty na głowach dziewek, najętych do żniwa (XV 195).
Złudzenie jest na tyle silne, że pisarz w kolejnych zdaniach rozbudowuje obraz o dodatkowe elementy wiejskiej sielanki, zarówno wizualne: obraz dziewek z czerwonymi chustami na głowie, jak i akustyczne: brzęk sierpów czy słowa ludowej piosenki: „Oj! ta dana!
oj, dana!”.
Sienkiewicz szczególnie często wykorzystuje w funkcji komparansów elementy rodzimego krajobrazu przy okazji opisów bujnego afrykańskiego świata roślinnego i zwierzęcego, który go nieustannie zadziwia i którego gatunków w zdecydowanej większości nie
potrafi nazwać. Pisarz dzieli się z czytelnikiem spostrzeżeniem, że cały ten kraj wygląda,
jak olbrzymi ogród zoologiczny (XIV 182), a za sprawą bujnej roślinności przypomina olbrzymią cieplarnię, jakby przez Pana Boga, dla samego siebie, zbudowaną (VII 72). W celu
unaocznienia odbiorcy tego niezwykłego bogactwa i różnorodności afrykańskiej przyrody
wykorzystuje w funkcji komparansów rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla polskiej
szerokości geograficznej. Polski odbiorca czyta opisy kokosów, drzew chlebowych, manioku, bliżej nieznanych afrykańskich kwiatów, a oczyma wyobraźni widzi: grzybienie,
lipy, szczodrzeńce, groszki, dynie, ziemniaki. Spośród przedstawicieli fauny w obrazowych
komparacjach pojawiają się także dobrze znane polskiemu odbiorcy zwierzęta: jeleń, koń,
byk, pies, kot, pijawka. Sporo tu również odwołań do swojskich gatunków ptaków: wróbli,
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skowronków, kuropatw, kosów, dzierlatek, sójek czy krasek. Najczęściej podstawą porównania jest relacja podobieństwa między porównywanymi członami pod względem:
a) kształtu:
–– drzewa podobne do tui (XI 126),
–– kokosy i inne jakieś olbrzymy roślinne z ogólnego zarysu do naszych lip podobne,
jeno większe, ciemniejsze i rozłożystsze (VI 62),
–– krzaki wydające owoce podobne do naszych dyń (XXI 249),
–– olbrzymie owoce drzewa chlebowego podobne do dyń (X 118),
–– bulwy [manioku] podobne do wydłużonych, brudno-białych ziemniaków
(VII 79),
–– kwiaty podobne do szczodrzeńca i groszków, lecz przeważnie purpurowe (IX 101),
–– Śpiąca woda pokryta jest miejscami rzęsą, miejscami rośliną podobną do naszego
grzybienia, o liściach tarczowatych płaskich i prześlicznych liliowych kwiatach,
które odbijają się w nieruchomej toni jak w zwierciedle (XIII 155),
–– mała szara ptaszyna podobna zupełnie do skowronka (I 10),
–– Zarośla roją się od ptaków podobnych do naszych sojek i krasek, o piórach przeważnie błękitnych (XIV 181),
–– Kształtem przypominają [latające ryby] skrzydła konika polnego, zwanego babką, który, unosząc się nad wodami, rad siada na tataraku, sitowiu, rdeście wodnym i liliach (VI 52),
–– antylopa „gnu” mająca kształty konia, a głowę byka (XIV 184);
b) wielkości:
–– ptaki wielkości naszych wróbli, upierzone fioletowo i czerwono (XIII 155),
–– biało-ceglaste gołębie, tak małe jak nasze dzierlatki (XIV 181),
–– Śliczna ta ptaszyna [gołąb], upierzona biało i ceglasto, nie jest większa od naszej
dzierlatki (XX 240),
–– antylopa bejsa, dochodząca do rozmiarów naszych jeleni (XIV 184),
–– antylopa karłowata (nanstragus), prawdziwa miniaturka w rodzaju antylop, smukła, zgrabna, nie większa od pokojowego pieska (XIV 184);
c) barwy:
–– Ubarwieniem [wąż] przypominał pijawkę (XVIII 225),
–– Nad stołem unosiły się rojami ćmy. Długie na kilka cali, podobne do źdźbła żółtej
słomy owady (XII 150);
d) liczby:
–– całe grona gniazd tkaczów, których tyle tu jest wszędy, ile u nas wróbli (XIII 167);
e) głosu:
–– Na prawo i na lewo słychać czasem łopot skrzydeł pentarek lub innych ptaków, których nie można dojrzeć oczyma. Czasem który zagwiżdże jak nasz kos
(XVII 222),
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–– Rzechocą tu one [żaby] inaczej niż u nas, nie łączą się bowiem w wielkie chóry, podnoszące jakby gwarną modlitwę do księżyca, ale odzywają się pojedynczo
i nierytmicznie (XIV 179),
–– Na pojedynczych wielkich drzewach widywaliśmy tukany albo przynajmniej ptaki
wielce do nich podobne, z potężnymi, pustymi wewnątrz dziobami. One to właśnie
nawoływały się głosami podobnymi do miauczenia kotów (XIV 181),
–– głosy ich [ptaków] w niczym nie przypominają świegotu naszego ptactwa; są to
raczej jakby miauczenia kotów (X 116);
f) charakterystycznych zachowań:
–– Całe stada ryb latających poczęły się podnosić z wody. Zrywają się one nagle
spod fali jak kuropatwy z wrzosów i lecą kuropatwim lotem nad powierzchnią
morza (VI 51),
–– Maleńka, biała mrówka, drąży ściany; wielka czerwona kąsa jak pies, pozostawiając nadto bolesne, długo nie gojące się bąble (XIV 176–177).
Odwoływanie się do doświadczeń odbiorcy, operowanie znanymi mu obrazami służy
przybliżeniu egzotycznych realiów, z łatwością pozwala odtworzyć najbardziej charakterystyczne cechy opisywanego obiektu, a tym samym lepiej wyobrazić egzotyczne realia.
W większości tego typu konstrukcji porównawczych po przywołaniu jednej cechy bądź
zjawiska istniejącego w relacji podobieństwa między porównywanymi członami pojawiają
się dodatkowe elementy doprecyzowujące wielkość, kształt czy kolor:
–– olbrzymy roślinne, z ogólnego zarysu do naszych lip podobne, jeno większe, ciemniejsze i rozłożystsze (VI 62),
–– kwiaty podobne do szczodrzeńca i groszków, lecz przeważnie purpurowe (IX 101),
–– Śpiąca woda pokryta jest miejscami rzęsą, miejscami rośliną, podobną do naszego
grzybienia, o liściach tarczowatych płaskich i prześlicznych liliowych kwiatach,
które odbijają się w nieruchomej toni, jak w zwierciedle (XIII 155),
–– Po brzegach stoi mur trzcin, między którymi kręcą się ptaki, wielkości naszych wróbli, upierzone fioletowo i czerwono (XIII 155).
Reminiscencji związanych z rodzimym, najczęściej wiejskim, krajobrazem odnajdujemy w członach porównujących więcej i, co ciekawe, pisarz sięga po nie także wtedy,
gdy opisuje zjawiska atmosferyczne widoczne na egipskim niebie, zatokę w Adenie czy
wygląd Oceanu Indyjskiego. W tego typu metaforycznych opisach w funkcji komparansów
pojawiają się charakterystyczne dla górskich terenów owce bądź też pilnujący zwierząt pies
owczarski. Oczom czytelnika ukazuje się sielski obraz pasących się bądź zbijających się
w jedną gromadę przed snem owiec:
Jest to ten rodzaj lekkich obłoków, które w dzień wyglądają jak stada owiec, pasące się
na wysokościach, a po zorzy wieczornej, która rumieni ich wełnę, zbijają się w jedną
gromadę i układają do snu nad ziemią (III 19–20).
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Niektóre z tego typu porównań przypominają tętniące życiem realistyczne sceny,
silnie oddziałujące na wyobraźnię odbiorcy, jak choćby scena uganiającego się za stadem
owiec psa:
Tymczasem chmury, które przez dzień ukrywały się na kształt smoków, w szczelinach
gór, teraz jakby korzystając z nocy i ciemności, wypadają ze swoich dziennych komyszy
i zaczynają pędzić po niebie. Co chwila przesłaniają księżyc i gwiazdy; wiatr zgania je
i rozgania jak pies owczarski stado (I 6).
Charakterystyczną cechą sienkiewiczowskich komparacji jest zachowanie konsekwencji w kształtowaniu pola konotacji asocjacyjnych dla podobnych pod względem treści
obiektów porównania. Cecha ta jest doskonale widoczna w konstrukcjach, w których przedmiotem porównania są elementy morskiego pejzażu. Podróż po rozkołysanym oceanie wywołuje skojarzenie z poruszaniem się po wzgórzach i dolinach, port wygląda jak jakieś
wielkie gospodarstwo, widok zakotwiczonych w nim statków przypomina odpoczywające
w ogrodzeniu stado, zaś okna parowców błyszczą jak okienka chałup we wsi:
Ocean był rozkołysany. Jechało się jakby po wzgórzach i dolinach (VI 51).
Po kilku dniach podróży doznaje się jednak niemałego zadowolenia, gdy natężony ruch
śruby słabnie i cichnie, gdy okręt zwalnia – i gdy przed sobą widzi się spokojną wodę,
na niej statki, odpoczywające na kształt stada w ogrodzeniu, różnobarwne flagi rozmaitych narodów, a w dali, na pobrzeżu, domy z błyszczącymi w słońcu szybami. Port
każdy wygląda jakby jakieś wielkie gospodarstwo (V 40–41).
Na ogromnej ciemnej przestrzeni portu błyszczą okienka kilkunastu parowców jak
okienka chałup we wsi; gdyby jeszcze wśród nocy rozległo się szczekanie psów lub
pianie kogutów, złudzenie byłoby zupełne. A i tak chwilami mi się zdaje, że zbliżam się
ku wsi (V 47).
Niekiedy, by zobrazować charakterystyczne cechy wyglądu opisywanego obiektu, sięga pisarz po niecodzienne, zaskakujące skojarzenia, świadczące o jego dużym dystansie
i poczuciu humoru. Dobrym przykładem może być opis nosorożca oraz olbrzymich owoców, zwanych małpim chlebem:
Nosorożec jest także swego rodzaju paliwodą, choć ostatecznie, mimo ogromu i siły,
jest to figura humorystyczna, wygląda bowiem jakby miał szlafrok na wyrost i jakby
go opadały pewne, poniżej leżące, części ubrania (XIV 183).
Gdzie spojrzysz, wszędy coś nowego: to złoto-siwe ananasy, ogromne, niemal jak głowy, a tanie tak, że za lichego miedziaka kilka ich dostać można; to zielone, łuskowate
annony, pełne w środku jakby ubitej z cukrem śmietanki; to wreszcie olbrzymie owoce,
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zwane małpim chlebem, w których ognistym wnętrzu siedzą czarne ziarnka jak potępieńcy w piekle (VII 80).
Tego typu dowcipne komparacje nie tylko ożywiają, dynamizują, uplastyczniają narracyjny opis, lecz także poprzez trafne, zabawne skojarzenie skuteczniej kształtują wyobraźnię odbiorcy.
Reasumując, trzeba zauważyć, że w konstrukcjach porównawczych Polska jest stałym
punktem odniesienia, Sienkiewicz nieustannie zestawia „afrykańskie” z „polskim”, tropi
różnice, odrębności, inności i szuka wspólnych cech, ciągle porównuje. Kontakt z egzotyczną afrykańską przyrodą sprowadza do percepcji, do odbioru wizualnego, do asymilacji,
dzięki której następuje przekształcenie tego, co nowe w to, co znane i swojskie. Spojrzenie
Sienkiewicza na Afrykę to spojrzenie europocentryka, pisarz porusza się po obcej rzeczywistości podług własnych, swojskich punktów orientacyjnych. Dzięki temu Afryka przybiera formy, barwy i kształty oswojone, bliższe, łatwiejsze do zaakceptowania, przyswojenia i wyobrażenia. Dzięki obrazowym porównaniom czytelnik włącza to, co nowe, inne,
nieznane, obce, do zdobytego wcześniej doświadczenia i wiedzy.

Przymiotniki i imiesłowy przymiotne w funkcji przydawki
Językowych wykładników obrazowości trzeba poszukiwać także na poziomie leksyki,
a zwłaszcza wśród przymiotników i imiesłowów przymiotnych w funkcji przydawki. Sienkiewicz dbał o to, by jego opis był jak najbardziej realistyczny, by najdokładniej oddawał
nie tylko charakterystyczne cechy związane z wyglądem opisywanego obiektu czy zjawiska, lecz także by mógł wpływać na uczucia odbiorcy, by czytelnik mógł w trakcie lektury
angażować wszystkie zmysły, a tym samym, by miał złudzenie, że uczestniczy w podróży,
smakując afrykańskiego kontynentu. Tym trzeba chyba tłumaczyć stosunkowo wysoką frekwencję przymiotnikowych określeń odnoszących się do wszystkich zmysłów człowieka,
a więc, oprócz zmysłu wzroku, także do zmysłu smaku, węchu, słuchu i dotyku. Dokładna
analiza tego typu leksemów pokazuje, że nie pełnią one funkcji ozdobników, lecz podkreślają jakiś istotny szczegół opisywanego przedmiotu lub zjawiska8, co mogło wynikać
z założeń gatunkowych utworu, uwzględniających oczekiwania potencjalnych odbiorców,
przede wszystkim zaś ścisłej, wiernej i plastycznej relacji z podróży.
W Listach z Afryki główną rolę odgrywają wrażenia wizualne, zgodnie z powszechnym sposobem odczuwania9. Pisarz starał się skrupulatnie, precyzyjnie i wiernie opisać
8 Jest to charakterystyczna cecha stylu Henryka Sienkiewicza, na co zwracał już uwagę Aleksander
Wilkoń. Por. Aleksander Wilkoń, O języku i stylu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Studia nad
tekstem (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975), 55–56.
9 Por. Zdzisław Najder, „O Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza”, Pamiętnik Literacki 4 (1956):
346.
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elementy afrykańskiego świata, ich wygląd: samotne baobaby o szczupłej stosunkowo koronie, lecz pniu potwornym (X 118), kształt: stożkowate chaty murzynów (XI 126), rozmiar:
sykomory olbrzymiej wielkości (XV 195). Zależało mu także na precyzyjnym odtworzeniu
barwnych afrykańskich obrazów. Sienkiewicz chciał ukazać niuanse egzotycznej rzeczywistości, w tym również zjawiska wizualne związane ze światłem i ciemnością, a przede
wszystkim bogactwo i różnorodność afrykańskich realiów w ich ciągle zmieniającej się pod
wpływem światła kolorystyce10. Widać to choćby w opisie Morza Czerwonego:
Morze Czerwone odznacza się przede wszystkim tym, że jest zielone. Rankami szczególniej widywałem wody barwy zupełnie szmaragdowej. W ciągu dnia błękitnieją one
coraz bardziej, nigdy jednak nie stają się tak modre jak toń morza Śródziemnego. Jest
to tym dziwniejsze, że kanał zachowuje kolor odmienny i wygląda jak niebieska wstęga
rzucona na złote piaski Arabii i Egiptu (IV 28).
Wśród przymiotnikowych określeń konotujących cechy związane z działaniem receptorów smaku odnajdujemy takie przymiotniki, jak: kwaskowaty, mdły, przepyszny, słodki,
słony, smakowity, np.: pomidory o smaku wytwornym kwaskowatym (VII 80), pombe nie
tylko było chłodne, nie tylko kwaskowate jak rozczyn razowego ciasta, ale w smaku przypominało chleb, było zaś gęste jak żur, którym żywi się nasz lud na Mazurach (XVI 211),
woda w smaku nieco mdła (X 119), przepyszne podzwrotnikowe owoce (X 119), Wiatr ciepły
niesie widocznie dużo wilgoci, bo osadza słony smak na ustach (V 37), Powietrze nasyciło
się słonym pyłem (V 40), smakowite pombe (XVI 208).
W analizowanych Listach stosunkowo dużo jest określeń z pola wrażeń zapachowych:
Drzewa gwoździkowe były w kwiecie i unosiła się nad nimi woń tak mocna, że aż upajająca. (X 118). Niekiedy opis związany z odczuciami węchowymi jest bardzo rozbudowany,
wielostopniowy, świadczy o ogromnej precyzji i dokładności pisarza w opisywaniu własnych odczuć wobec ubóstwa językowych określeń i niemożności znalezienia zadowalającego leksemu. Dobrze to ilustrują następujące fragmenty:
W smaku ich [manga] tkwi jakby maleńki obrzask terpentynowy. Przyzwyczaiwszy się
jednak do tego obrzasku, nie można się ich odjeść, tak słodycz ich jest wykwintna,
tak są soczyste, chłodne i rozpływające się w ustach. Spożyte, pozostawiają na języku
i podniebieniu niezmiernie subtelny owocowy zapach, który nie dozwala o nich zapomnieć i na nowo żądzę ku nim rozbudza (VII 80).
Cała dzielnica indyjska pachnie sandałem i gwoździkami, ale nad tymi targowiskami
unosi się inny zapach, trudny do określenia, bo złożony z całej gamy woni, nieco do
zapachu soku owocowego podobny, nieco surowy, ale orzeźwiający, przesycony atomami lotnych olejków owocowych — i zarazem wanilii. Wciąga się go z rozkoszą nie
10 Problematyce barw w Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza są poświęcone publikacje Ireny
Seiffert. Por. Seiffert, „Barwy Afryki”; „Między bielą”.
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tylko nozdrzami jak perfumę, ale wyczuwa się go podniebieniem, językiem i ślinowymi
gruczołami, które pod jego błogim wpływem poczynają działać pospieszniej (VII 81).
Nie sposób wyobrazić sobie bardziej sugestywnego opisu indyjskiej dzielnicy. Sienkiewicz próbuje uchwycić słowem niepowtarzalną woń Afryki i trzeba przyznać, że w oddawaniu wrażeń zapachowych jest prawdziwym mistrzem.
Pisarz, relacjonując swoje spotkanie z Czarnym Lądem, angażuje także zmysł dotyku:
kosmate kokosy (VII 80), ciepłe błoto (XIV 179), gąbkowata skóra mandarynek (VII 80),
ostre podwodne kamienie (XVII 220), chłodna woda (X 119) oraz słuchu: słychać szum
cichy, ale szeroki i potężny, dochodzący jakby z oddali. Na tle tych ogromnych westchnień
morza, rytmicznych uderzeń śruby, rozbrzmiewa jakiś stary walczyk Lannera, którego
dźwięki, nie mając się o co odbić, wydają się tak nikłe, drżące i przygłuszone jakby ktoś
grał na zeszłowiecznym szpinecie (XXIII 269–270). Ten sensualizm opisu, uwzględniający
swoistą synergię doznań, potęguje obrazowość i sugestywność, sprzyjając realistycznemu
odtworzeniu szczegółów.

Podsumowanie
Reasumując, trzeba stwierdzić, że obrazowość jest ściśle wpisana w strukturę Sienkiewiczowskich Listów z Afryki. Zwracają one uwagę czytelnika wyjątkową subtelnością opisów
afrykańskiej przyrody, nadzwyczajną malarskością, kolorytem i „wrażeniowością” opisu11.
Czytelnik nie ma wątpliwości, że afrykańska przyroda silnie oddziaływała na twórcę nie
tylko od strony wizualnej, kolorystycznej, ale była przez niego odbierana także przy pomocy pozostałych zmysłów: dotyku, smaku, węchu i słuchu. Ta wszechstronność odczuć
i skojarzeń zmysłowych niewątpliwie uwypukla realizm opisu, silnie oddziałuje na wyobraźnię odbiorcy, potęgując obrazowość. Poznanie egzotycznej dla polskiego odbiorcy
afrykańskiej przyrody ułatwia nieustanne odwoływanie się do jego doświadczeń, tradycji i kultury, a także konsekwentne zestawianie w konstrukcjach porównawczych egzotyki
ze swojskością. Pisarz umiejętnie sięga po skojarzenia bliskie polskiemu odbiorcy, dbając
jednocześnie, by opis afrykańskiej rzeczywistości angażował wszystkie jego zmysły, dawał złudzenie uczestniczenia w egzotycznej podróży. Sienkiewicz był pamiętnikarzem
kolorów, kształtów, zapachów, nieustannie i łapczywie wsłuchiwał się w odgłosy Afryki,
próbował uchwycić słowem jej niepowtarzalny smak, a przy tym starał się opisać swoje podróżnicze obserwacje językiem możliwie giętkim, barwnym, żywym, a jednocześnie plastycznym i obrazowym. Pisarz pragnął, by jego opis jak najwierniej oddawał malowniczą

11

384.

Por. Józef Weyssenhoff, „Henryk Sienkiewicz. Listy z Afryki, Biblioteka Warszawska 1 (1893):
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rzeczywistość afrykańską, a relacja z tej egzotycznej peregrynacji była jak najbardziej
atrakcyjna, stąd nieustanna dbałość o formę wypowiedzi, styl i wartość artystyczną.
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Środki artystycznego obrazowania w Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza
Streszczenie
W artykule omawia się wybrane środki artystycznego obrazowania w Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza. Analiza materiałowa pokazuje, że obrazowość i plastyczność opisów zamieszczonych w analizowanych tekstach jest rezultatem wykorzystania różnych środków stylistyczno-językowych, a do najbardziej wyrazistych należą: 1) porównania oraz 2) przymiotniki
i imiesłowy przymiotnikowe w funkcji przydawki. Pisarz w konstrukcjach porównawczych
umiejętnie sięgał po skojarzenia bliskie polskiemu czytelnikowi, odwoływał się do jego doświadczeń, tradycji i kultury, konsekwentnie zestawiał egzotykę ze swojskością, dzięki czemu
Afryka przybierała formy, barwy i kształty oswojone, bliższe, łatwiejsze do wyobrażenia. Wysoka frekwencja przymiotnikowych określeń, odnoszących się oprócz zmysłu wzroku, także do
zmysłu smaku, węchu, słuchu i dotyku, jest rezultatem dbałości pisarza, by opis afrykańskiej
rzeczywistości angażował wszystkie zmysły odbiorcy i dawał złudzenie uczestniczenia w egzotycznej podróży. Ta wszechstronność odczuć i skojarzeń zmysłowych niewątpliwie uwypuklała realizm opisu, silnie oddziaływała na wyobraźnię odbiorcy, potęgując obrazowość. Trzeba
podkreślić, iż tego typu leksyka nie pełni funkcji ornamentacyjnej, lecz zawsze podkreśla jakiś
istotny szczegół opisywanego przedmiotu lub zjawiska, co zapewne wynikało z założeń gatunkowych utworu, uwzględniających oczekiwania potencjalnych odbiorców, przede wszystkim
zaś ścisłej, wiernej i plastycznej relacji z podróży.

The linguistic exponents of the imagery in the Listy z Afryki [Letters from Africa]
by Henryk Sienkiewicz
Summary
The article discusses selected linguistic exponents of the imagery in the Letters from Africa by
Henryk Sienkiewicz. The material analysis has shown that the imagery and vividness of the
descriptions contained in the analysed texts are the result of various stylistic and linguistic devices. The most salient of them include: 1) the comparisons, 2) the adjectives and adjectival participles in the function of an attribute, 3) the accumulations of the semantically and syntactically
parallel elements. In the comparative constructions the writer skilfully used the associations
comprehensible to the Polish reader, made reference to his experiences, tradition and culture,
consequently confronted the exotic with the domestic, thereby making the forms, colours and
shapes of Africa more familiar, closer, and more easily imaginable. High frequency of the adjectival epithets, referring – except to the sight – also to the taste, smell, hearing, and touch, is the
result of the writer’s concern that his description of the African reality engaged all the senses of
the reader and gave him the illusion of participating in the exotic journey. This comprehensiveness of the sensations and sensory associations undoubtedly intensified the reality of the descriptions and strongly affected the imagination of the reader, enhancing the imagery. It should
be emphasized that the lexis of this kind doesn’t perform an ornamental function, but always
underlines some significant element of the described object or occurrence, probably as a results
of the genre assumptions, which took into account the expectations of the potential readers, and,
above all, the accurate, true, and vivid account of the journey.
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Pismo Święte wybrane z ksiąg Starego i Nowego Zakonu…
Klementyny z Tańskich Hoffmanowej – uwagi językoznawcy
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polszczyzna historyczna, przekład biblijny, idiolekt Klementyny z Tańskich Hoffmanowej
Keywords
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W twórczości Klementyny z Tańskich Hoffmanowej (1798–1845) dominują cztery kręgi
tematyczne: wychowanie dzieci, zwłaszcza dziewcząt, powinności kobiety w kontekście
przypisanej jej roli społecznej, obrona języka narodowego oraz religijność. Problematyka
religijna pojawia się właściwie we wszystkich tekstach Hoffmanowej, w większości z nich
łączona z troską o trwanie kultury narodowej oraz właściwe postępowanie kobiet ówczesnych i przyszłych. Dbałość o te kwestie zdecydowała także o podjęciu przez tę autorkę prób
popularyzacji Pisma Świętego. Zdaniem Anny Barańskiej zainteresowanie Biblią było rysem charakteryzującym pobożność z Tańskich Hoffmanowej: „W przeciwieństwie do wielu
współczesnych sobie katolików, w swojej pobożności Hoffmanowa przeznacza Biblii bardzo istotne miejsce. Sama znała ją doskonale, o czym świadczą sygnowane i niesygnowane
cytaty rozsiane po wszystkich jej pracach”1. Ta szczególna predylekcja do Pisma Świętego
1 Anna Barańska, „Model religijności kobiecej w pismach Klementyny z Tańskich Hoffmanowej”,
w: Kobiety i kultura religijna. Specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce, red. Jadwiga Hoff (Rzeszów:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006), 126.
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poświadcza – w opinii Anny Barańskiej – „wpływy protestanckie na religijne propozycje
Hoffmanowej”2. Poza pojawiającymi się w jej utworach odwołaniami w postaci wielu cytatów, aluzji i nawiązań do Biblii, postanowiła Tańska także uprzystępnić treści biblijne
czytelnikom w postaci oddzielnych utworów. Podejmowała się tego zadania czterokrotnie:
od ok. 1828 roku opracowywała wydane w Warszawie (bez podania roku)3 Powieści z Pisma Świętego wybrane z ksiąg historycznych Starego Zakonu przez Autorkę „Pamiątki po
dobrej matce”, w 1833 roku we Wrocławiu ukazały się Małe powieści z Pisma Świętego,
w 1834 roku w Paryżu światło dzienne ujrzał utwór Nowy Job. Księga w czterech częściach,
ułożona słowami Pisma Świętego, i wreszcie gotowy już w 1843 roku, choć opublikowany
pośmiertnie we Lwowie w roku 1846, zbiór stanowiący przedmiot niniejszych uwag, zatytułowany Pismo Święte wybrane z ksiąg Starego i Nowego Zakonu, objaśnione uwagami
pobożnych uczonych i ofiarowane matkom i dzieciom polskim4. Celem niniejszego artykułu jest bowiem ukazanie językowego kształtu części Starego Testamentu Pisma Świętego
przygotowanego przez Klementynę Hoffmanową.
Autorka o przygotowanym przez siebie tekście zapisała w pamiętniku pod datą 25 listopada 1843 roku słowa następujące: Dziś skończyłam Pismo Ś[wię]te dla Milikowskiego
we Lwowie. Praca ta tym sposobem się tworzyła. Przed rokiem 1830 rozpoczął się druk
tak nazwanych przeze mnie „Powieści z Pisma Świętego” obejmujących historię świętą od
początku do N[arodzenia – D.K.] C[hrystusa – D.K.]. Dzieło to było napisane więcej jeszcze
dla klasy pracującej jak dla dzieci. Zabierając się jednak do nowego zbioru, uznałam, że
nie potrzebuję układać Starego Zakonu, ale to, co jest poprawić i tak zrobiłam. Tak miłej
pracy jak ta, nie pamiętam […]. Z zapasami, jakie miałam koło siebie i w sobie, może byłabym ukończyła coś wymowniejszego, gdyby krój przyjęty dzieła był inny. Mam jednak
przekonanie, że żaden krój nie mógł być lepszy i użyteczniejszy dla czytelników, dla których
to dzieło przeznaczone5. Warto podkreślić wskazane przez Hoffmanową w przytoczonym
fragmencie jej Pamiętnika zadowolenie z osiągniętego efektu w kontekście określonego odbiorcy, zapowiedzianego w tytule tej przeróbki Pisma Świętego – przypomnijmy: „matkom
i dzieciom polskim”. To ze względu na tych założonych, wirtualnych czytelników został
zapewne ostatecznie dokonany wybór formy przedstawienia treści biblijnych.
Tłumaczeniem, które stanowiło punkt wyjścia dla pracy Hoffmanowej była Biblia
przetłumaczona przez ks. Jakuba Wujka. Wskazują na to nie wprost uwagi zamieszczone
w kończącym wybór z ksiąg biblijnych Dodatku, w którym podkreśla fakt istnienia w języku
2

Tamże, 137.
Zbiór ten ukazał się prawdopodobnie w 1831 r. – por. Joanna Elżbieta Dąbrowska, Klementyna.
Rzecz o Klementynie z Tańskich Hoffmanowej (Białystok: Trans Humana, 2008), 136, przypis 309.
4 W niniejszym artykule posługuję się wydaniem tego utworu pochodzącym z t. VII (liczącym
w sumie 12 tomów) Dzieł Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, wydanie nowe, red. Narcyza Żmichowska
(Warszawa: Spółka Wydawnicza Księgarzy, 1875). Pisownię w cytatach modernizuję pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.
5 Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, t. VI, 559–560.
3
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polskim dawnych tłumaczeń biblijnych oraz szczególną rolę wśród nich Wujkowego przekładu: My Polacy mieliśmy od XIII wieku tłumaczenia Biblii, ale przekład księdza Jakuba
Wujka z Wągrowca, który dziś jeszcze w kościele naszym jest używany, wyszedł z druku
w Krakowie r. 1599 i jest szanowanym zabytkiem ze złotego wieku mowy polskiej6. Wybór
tego tłumaczenia zyskał więc dwa uzasadnienia: po pierwsze obowiązywało ono w polskim Kościele katolickim w tamtym czasie, po drugie – pochodziło z wieku uznawanego
przez Hoffmanową (i nie tylko7) za najdoskonalszy okres rozwoju języka polskiego i w wielu innych jej utworach wskazywanego jako źródło wzorcowej polszczyzny, niezbędne do
nauczenia się poprawnego władania językiem ojczystym8. Nie wiadomo natomiast, które
wydanie Wujkowej Biblii było przez Klementynę z Tańskich Hoffmanową czytane. Z danych zawartych w Bibliografii literatury polskiej9 wynika, że po 1599 roku przekład Wujka
wydawany był do połowy XIX wieku ośmiokrotnie, a jeśli uwzględnimy, że już przed rokiem 1830 drukowane były Hoffmanowej Powieści z Pisma Świętego, stwierdzić należy, że
mogła ona korzystać z wydania XVI-wiecznego10, jednego z trzech wydań wrocławskich
(pochodzących z lat 1740, 1771 lub z 1806, choć czerpanie z któregoś z dwóch wydań wymienionych jako ostatnie należałoby raczej wykluczyć ze względu na to, że Hoffmanowa
nie znała łaciny11, a oba te wydania zawierały, oprócz wersji Wujka, także łacińską Wulgatę) lub z wydania warszawskiego, które w roku 1821 ukazało się nakładem Towarzystwa Biblijnego Warszawskiego, z którym to Towarzystwem mogła mieć kontakt12. Wątpliwość co
do korzystania przez Klementynę z tłumaczenia Wujka budzi jedynie fakt posługiwania się
przez nią w tytule utworu i w jego treści określeniem zakon zamiast Wujkowego testamentu,

6

Tamże, 568.
Wystarczy przypomnieć choćby stanowisko Onufrego Kopczyńskiego, którego przekonanie
o wyższości polszczyzny XVI-wiecznej oraz o jej wzorcowym charakterze pozwalało mu nakazywać kreskowanie samogłoski pochylonej a w piśmie, mimo że w mowie ta samogłoska ścieśniona nie była już
w jego czasach odróżniana.
8 Por. Dorota Kozaryn, „Język jako gwarant kultury narodowej w listach brata i siostry Klementyny z Tańskich Hoffmanowej”, w: Kulturowe konteksty języka, red. Beata Afeltowicz, Jolanta Ignatowicz-Skowrońska (Szczecin: Wydawnictwo Volumina.pl, 2014), 117–127.
9 Por. hasło: „Jakub Wujek”, w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. Piśmiennictwo staropolskie. Hasła osobowe N–Ż, oprac. zespół pod kier. Romana Pollaka (Warszawa: PIW, 1965), 421.
10 Wobec braku wskazówek co do czytywanego przez Hoffmanową wydania Biblii Wujka, w niniejszym artykule dokonujemy porównania z wydaniem pierwszym: Biblija, to jest księgi starego i Nowego
Testamentu, według łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyjętego, na polski język
z nowu z pilnością przełożone, z dokładaniem tekstu żydowskiego i greckiego, i z wykładem katolickim
trudniejszych miejsc, do obrony wiary świętej powszechnej przeciw kacerstwom tych czasów należących,
przez dr. Jakuba Wujka z Wągrowca (Kraków, 1599). Pisownię i interpunkcję modernizuję.
11 Por. „Tańska posługiwała się swobodnie językiem francuskim, znała niemiecki, nigdy nie uczyła
się łaciny”, Irena Łossowska, „Klementyna Hoffmanowa z Tańskich (1798–1845)”, w: Pisarze polskiego
Oświecenia, t. 3, red. Teresa Kostkiewiczowa, Zbigniew Goliński (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 1996), 823.
12 Por. „Wiele wskazuje na to, że [Hoffmanowa] zetknęła się w Warszawie z inicjatorami Towarzystwa Biblijnego w Królestwie”. Barańska, „Model religijności”, 137.
7
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tak jak czynili to wcześniej tzw. Leopolita, tłumacz pierwszej drukowanej polskiej katolickiej wersji Pisma Świętego13, ale także autorzy przekładu kalwińskiego, znanego jako Biblia
brzeska14. Dokładne porównanie tekstu Tańskiej z tłumaczeniem Wujka wątpliwość tę jednak rozwiewa, znajdziemy w nim bowiem dokładne cytaty z tegoż tłumaczenia.
Już pobieżna lektura wersji Hoffmanowej ukazuje podstawową zasadę zastosowaną
przez autorkę: zależy jej nie na przedstawieniu tekstu biblijnego, lecz treści biblijnych.
Pierwszym przejawem realizacji tego założenia jest odejście od zachowania nazw poszczególnych ksiąg biblijnych, podziału na rozdziały i wersety na rzecz prezentowania poszczególnych wydarzeń biblijnych. Dlatego też tylko we wspomnianym już Dodatku odnajdziemy nazwy ksiąg biblijnych, ułożone w kolejności występowania „w łacińskim przekładzie
Biblii”15, z informacją dotyczącą liczby rozdziałów i autorów tychże ksiąg. W tekście zasadniczym jedynymi nazwami tego typu są, stanowiące tytuły obu części, określenia Stary
i Nowy Zakon. Elementem porządkującym układ treści w częściach utworu są natomiast
nazwy opisywanych wydarzeń, np. Stworzenie świata, Stworzenie człowieka, Grzech pierworodny, Kain i Abel, by wymienić tylko te, które staną się przedmiotem szczegółowej
analizy w niniejszym artykule. Niekiedy jako podtytuły występują daty wskazujące na czas
pojawienia się danego wydarzenia (np. po tytule Stworzenie człowieka wyodrębniany jest
dopisek Przed narodzeniem Chrystusa 4004 lat), brane z Wujkowych uwag na marginałach
tworzonych przez ramki, w których umieszczony został zasadniczy tekst biblijny.
Wobec tekstu Pisma Świętego nie zachowuje Tańska niewolniczej wierności. Najwyraźniej uwidacznia się to w przestawianiu treści pochodzących z poszczególnych wersetów
biblijnych. I tak np. przy opisie stworzenia człowieka (s. 8–10) najpierw pojawia się fragment dotyczący nadania przez człowieka nazw wszystkim pozostałym istotom na ziemi,
dopiero następnie mówi się o umieszczeniu człowieka w raju i opisie tegoż ogrodu, podczas
gdy w Biblii najpierw pojawia się opis raju (Rdz 2, 8–14), potem osadzenie w nim człowieka (Rdz 2, 15) i dopiero wtedy nadanie przez niego imion innym stworzeniom (Rdz 2,
19–20). W tym samym rozdziale wyboru Hoffmanowej po raz pierwszy pojawia się imię
pierwszej kobiety, podczas gdy u Wujka występuje ono dopiero po grzechu pierworodnym
(Rdz 3, 20) i odwrotnie: w wersji Wujka pierwszy człowiek w raju nazywany jest imieniem
Adam przed stworzeniem kobiety (Rdz 2, 19), a u Hoffmanowej imię to pojawia się po
raz pierwszy po jej stworzeniu. W utworze Klementyny opis kuszenia Ewy przez węża
(pt. Grzech pierworodny, s. 10–14) rozpoczyna się od przypomnienia tego, co Bóg uczynił,
kończąc dzieło stworzenia, czyli od przeznaczenia na odpoczynek dnia siódmego, podczas
gdy w tłumaczeniu Biblii ten fragment znajduje się po zakończeniu aktu stworzenia, przed
13 Pełny tytuł przekładu znanego jako Biblia Leopolity z 1561 r. brzmi: Biblija, to jest księgi Starego
i Nowego Zakonu na polski język z pilnością według łacińskiej Biblijej od kościoła krześcijańskiego powszechnego przyjętej nowo wyłożona.
14 Pełny tytuł tego przekładu z 1563 r. brzmi: Biblia święta. To jest księgi Starego i Nowego Zakonu,
właśnie z żydowskiego, greckiego i łacińskiego nowo na polski język z pilnością i wiernie wyłożone.
15 Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, t. VII, 565.
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opisem raju (Rdz 2, 1–4). W tej samej części utworu Tańskiej najpierw pojawia się opis życia pierwszych ludzi w raju (nieistniejący w tekście biblijnym), dopiero potem odwołanie do
zakazu Boga, dotyczącego spożywania owoców z drzewa stojącego pośrodku raju, podczas
gdy w tekście biblijnym o zakazanym owocu mówi się jeszcze przed stworzeniem kobiety
(Rdz 2, 16–17). Te przykładowo podane przesunięcia wynikają z chęci ułożenia wydarzeń
biblijnych, stworzenia ich chronologii w sposób logiczny z ludzkiego punktu widzenia,
bez pamiętania o potrzebie interpretowania tekstu biblijnego według innych zasad i bez
uwzględnienia występujących w tekście Biblii powtórzeń. Z pewnością dążeniem do unikania powtarzalności tłumaczyć należy, występujące w rozdziale pierwszym dotyczącym
stworzenia świata (s. 7–8), przestawienia kolejności wersetów w ten sposób, że najpierw
określa się, kiedy stwarzane są poszczególne elementy świata i wszechświata (wymieniane
w kolejności: drugiego dnia, trzeciego dnia, czwartego dnia, piątego dnia, szóstego dnia),
a potem opisuje się ich stwarzanie, podczas gdy w tekście Księgi Rodzaju każdy dzień
stwarzania kończy się frazą: I stał się/był wieczór i zaranek, dzień jeden, dzień wtóry, dzień
trzeci, dzień czwarty, dzień piąty, dzień szósty (Rdz 1, 5; 8; 13; 19; 23; 31). Podobna fraza
pojawia się u Hoffmanowej przy opisie dnia pierwszego, kończącym się biblijnym: i stał się
poranek i wieczór, dzień jeden, choć w porównaniu z tekstem biblijnym uwidaczniają się tu
dwie zmiany, występujące w utworze Klementyny bardzo często: zmiana szyku poszczególnych elementów oraz zmiany leksykalne.
Zmiana kolejności występowania poszczególnych leksemów w porównaniu z tekstem
Wujka pojawia się w wielu miejscach. Regularnie Hoffmanowa zmienia Wujkowe połączenie dobre i złe (występujące w różnych formach gramatycznych) na złe i dobre. Pozostałe
zmiany dotyczą szyku w orzeczeniu imiennym, zamiast Wujkowego: przełożony będzie,
byli […] nadzy; u Hoffmanowej jest: będzie przełożony, nadzy byli, układzie rzeczownik–
czasownik dopełniającym treść zdania (u Wujka: być człowiekowi samemu, u Hoffmanowej: człowiekowi być samemu), kolejności dopełnień (zamiast Wujkowego: twardy sen na
Adama, u Hoffmanowej jest: na człowieka twardy sen), w układzie podmiot–orzeczenie
(u Wujka: widział Bóg, Do niewiasty […] rzekł; u Hoffmanowej: Bóg zważył; Rzekł […] do
niewiasty). Są to zmiany najczęściej niedające się wyjaśnić jakimś procesem, zjawiskiem
czy dążeniem do realizacji określonego celu. Inaczej jest w przypadku jeszcze jednej, częstej grupy zmian. W tekście biblijnym najpierw wskazuje się na to, kto mówi, dopiero potem
przytacza jego słowa, w wyborze Hoffmanowej – najpierw przytacza się wypowiedź, potem
dopiero umieszcza czasownik mówienia (np. Wujkowe: Któremu odpowiedziała niewiasta:
Z owocu drzew, które są w Raju pożywamy; Któremu rzekł: A któż ci pokazał, żeś jest nagim; zastąpione przez Hoffmanową: Ze wszystkich drzew, które są w raju pożywamy owoce
– odpowiedziała Ewa; A któż ci pokazał, żeś jest nagi – rzekł Bóg). Tego typu zmiany to
efekt tworzenia z historii biblijnej opowieści, budowania narracji, w której jedno wynika
z drugiego, czyli uspójniania tekstu. Tym zjawiskiem tłumaczyć można także zastępowanie
Wujkowej mowy niezależnej – zależną (np. napełniajcie ziemię a czyńcie ją sobie poddaną
przez niech napełnia ziemię i panuje nad nią; I rzekł Kain do Abla, brata swego: wynidźmy
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na pole przez a wyprowadziwszy zdradliwie brata w pole) i odwrotnie: czynienie ze stwierdzeń kwestii dialogowych (np. Wujkowa konstatacja dotycząca włożenia przez Boga na
Kaina znamienia u Tańskiej ma postać: – odpowiedział mu Pan: położę znamię na tobie).
Tworzeniu nowej narracji z istniejącego tekstu muszą towarzyszyć zmiany leksykalne
polegające na zastępowaniu jednych zaimków i spójników innymi, tworzącymi następstwo
czasowe (np. Wujkowe tedy, u Hoffmanowej potem) lub wskazującymi na wynikanie (np.
u Wujka też, u Hoffmanowej więc). Zmiany spowodowane uspójnianiem polegają także często na doprecyzowywaniu znaczenia wprowadzanego wyrazu, stąd np. z tekstu Hoffmanowej dowiadujemy się, że wymawiał się Adam, podczas gdy u Wujka rzekł Adam; Wujkowe
przekonanie co do panowania Kaina nad pożądliwością (a ty nad nią panować będziesz)
Tańska przedstawia jako możliwość (i ty możesz panować nad nią); jej: spytał Bóg Ewy doprecyzowuje Wujkowe: I rzekł Bóg do niewiasty. Gdy zmiany polegają na zastąpieniu archaizmu wyrazem używanym w XIX wieku (np. zali przez alboż; aza przez czyż; zbudował […]
białągłowę przez stworzył kobietę; przetoż przez przeto; dusze żywiące przez istoty żyjące;
zaranek przez poranek; na wyobrażenie przez na obraz; przepuścił tedy przez i spuścił; nasienie przez potomstwo; przeto żem przez bom), wydaje się, że celem Hoffmanowej było ułatwienie lektury tekstu i jego zrozumienia. Obserwujemy to także wtedy, gdy autorka stara
się wprost wyjaśnić sensy przenośne, np. Wujkowe: i wejźrzał Pan na Abela i na dary jego.
Ale na Kaina i na dary jego nie wejźrzał Tańska tłumaczy: Podobały się Bogu ofiary Abla
i błogosławił go na wszystkiem; Kainowe były Mu niemiłe; gdy Wujek podaje: natychmiast
we drzwiach grzech twój będzie, Hoffmanowa wyjaśnia: czyż grzech twój wszędzie z tobą
nie pójdzie?; Wujkowe nie najdował się pomocnik podobny jemu, Hoffmanowa przekształca
na nie znalazł w całem stworzeniu istoty podobnej sobie; Wujek pisze, że ma się trzeciego
dnia ukazać sucha, Hoffmanowa wyjaśnia, że chodzi o ląd suchy; zmienia Wujkowe widział
Bóg na Bóg zważył, podkreślając przenośny sens czasownika widzieć. I wreszcie stylistyczna motywacja zmiany poszczególnych leksemów: próba unikania powtórzeń, będących cechą konstytutywną tekstu biblijnego (np. Wujkowe: będziecie jeść z niego […] i będziecie
jako bogowie zastępuje Hoffmanowa przez skosztujecie tego owocu […] i staniecie się jako
bogowie; u Wujka I rozkazał mu mówiąc, u Tańskiej – by uniknąć dwóch verba dicendi
obok siebie: dał człowiekowi takie rozkazanie), ale także stosowanie nacechowanych stylistycznie leksemów (np. niebiosa zamiast niebo, niewykształcona w znaczeniu ‘nieukształtowana’ zamiast pusta czy oto zamiast to teraz).
Ułatwieniu zrozumienia przedstawianych treści służą zapewne także zmiany o charakterze gramatycznym. Są one mniej liczne niż przedstawione dotychczas zmiany leksykalne i dotyczą: zmiany postaci tematu czasownika (unaszać na unosić, róść na rosnąć, odpoczynąć na odpocząć, uprawować na uprawiać), rezygnacji z ruchomości końcówki czasu
teraźniejszego czasownika być (przeklętyś jest na przeklęty jesteś; gdzieżeś na gdzie jesteś;
zalim ja jest na ja jestem; czemuś się rozgniewał na czemu się gniewasz, choć nie we wszystkich przypadkach); zastąpienia czasu zaprzeszłego – przeszłym (był uczynił na uczynił),
teraźniejszego – przeszłym (dokończone są na dokończone były) oraz trybu warunkowego
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z przymiotnikiem w odmianie prostej przez czas przeszły: a byłby żyw przez i nie żył,
co niewątpliwie zmieniło sens przytaczanego fragmentu. W zakresie rzeczownika odnotować należy zastępowanie form liczby pojedynczej w znaczeniu uogólnionym przez formy
liczby mnogiej (ciemność na ciemności, ziele na zioła, drzewo na drzewa), zmiany postaci
końcówek fleksyjnych (narzędnika liczby mnogiej rzeczowników nijakich: zwierzęty na
zwierzętami oraz dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich: ziemie na ziemi,
krwie na krwi), a także zmiany formy fleksyjnej rzeczownika ze względu na zmianę rekcji
czasownika (Wujkowe pożywał chleba zastąpiła Hoffmanowa przez pożywał chleb). Jeśli
chodzi o zaimki – poza zastąpieniem formy biernika ji przez go oraz mię przez mnie – uwagę zwraca regularne zastępowanie form krótszych zaimków dzierżawczych formami sprzed
kontrakcji nowszej (zamiast: mego, twym, swą, swej jest mojego, twojem, swoją, swojej).
W przypadku przymiotników zamiast formy odmiany prostej pojawiła się forma odmiany
złożonej (będzie karan na będzie karany) oraz zmieniła się forma fleksyjna orzecznika wyrażonego przymiotnikiem w orzeczeniu imiennym (zastąpiono: żeś jest nagim przez żeś jest
nagi). Tylko raz doszło do zastąpienia przydawki przymiotnikowej przez przydawkę rzeczownikową: pod mocą […] mężową przez pod mocą męża oraz do zastąpienia imiesłowu
czasu teraźniejszego czynnego w bierniku liczby pojedynczej rodzaju męskiego odmiany
prostej przez formę z odmiany złożonej: bogowie wiedząc dobre i złe na bogowie wiedzący
złe i dobre. Ponieważ nie wiadomo, z którego wydania Biblii Wujka korzystała Hoffmanowa, być może wskazane powyżej zmiany nie są jej dziełem, lecz zostały przez nią przepisane ze zmodernizowanego tekstu biblijnego. Nawet gdyby tak było, niewątpliwie zmiana
form zaimków ze skróconych na pełne jest dziełem Hoffmanowej.
Dążenie do ułatwienia odbioru oraz do uczynienia opowieści zwartą jest zapewne
przyczyną opuszczania przez Hoffmanową pojedynczych słów, większych fragmentów
oraz dokonywania swoistej kondensacji przekazywanych treści biblijnych. Najczęściej
opuszczanym elementem są spójniki, które wyznaczały parataktyczny tok składniowy tekstu biblijnego (najczęściej i oraz a), a w sytuacji prowadzenia narracji nie muszą się już
pojawiać, by podtrzymać ciągłość. Opuszczane są także zaimki (tak, wtedy, który w funkcji
spójnika) wszędzie tam, gdzie wymogi narracji nie wymagają ich obecności. Jeśli chodzi
o opuszczanie większych całostek, to pojawia się ono wtedy, gdy dany fragment nie wnosi
nic nowego, nie posuwa akcji do przodu, jest bowiem powtórzeniem tego, co pojawiło się
już wcześniej lub jest niezrozumiałe, np. Wujkowe: Wąż mnie zwiódł i jadłam u Hoffmanowej jest zdaniem pojedynczym: Wąż mnie zwiódł; z kolei z fragmentu Wujka: Ciernie i osty
rodzić ci będzie, a ziele będziesz jadł ziemie, uwzględniła Tańska tylko pierwszą część,
uznając zapewne ciąg dalszy za niezbyt jasny.
Z innego powodu opuszczone zostały przez Hoffmanową w omawianych powiastkach z Pisma Świętego fragmenty dotyczące seksualności. Przeznaczenie tekstu dla matek
i dzieci nie pozwalało zgodnie z ówczesnymi zasadami przywoływać kwestii związanych
z seksualnością człowieka przed zawarciem małżeństwa. Lepiej było więc – by uniknąć
niewygodnych pytań – nie przytaczać mogących wzbudzić ciekawość i pytania fragmentów
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tekstu biblijnego. Nie znajdziemy więc w opisie stworzenia człowieka fragmentu Księgi
Rodzaju 2, 24: i będą dwoje w jednym ciele, podobnie jak w historii Kaina i Abla zamiast:
Adam potym poznał żonę swoję Hewę, która poczęła i porodziła Kaina znajdujemy informację: Nie wiadomo w jakim czasie Ewa poczęła i porodziła pierwszego syna.
Kiedy autorka uważa, że dany fragment tekstu biblijnego jest istotny z perspektywy
przekazywanych treści, wtedy albo przytacza go w dokładnym brzmieniu (i to jest sytuacja
rzadsza), albo dokonuje kondensacji treści, opuszczając pewne elementy, wprowadzając
nowe i/lub zmieniając szyk istniejących. Na przykład w opisie stworzenia świata w Biblii Wujka pojawia się fragment: Niech zrodzi ziemia duszę żywiącą według rodzaju swego: i bydło, i płaz, i bestie ziemne, według rodzajów swoich, który w wersji Hoffmanowej
brzmi: niech wyda ziemia rozliczne zwierzęta. I jeszcze jeden przykład ilustrujący to częste
zjawisko, tym razem z opowieści o Ablu i Kainie. Wujkowe: I rzekł mu Pan: żadną miarą
tak nie będzie, ale każdy, kto by zabił Kaina, siedmiorako będzie karan. I włożył Pan na
Kaina znamię, aby go nie zabijał wszelki, który by go znalazł zostało przez Hoffmanową
skondensowane do: Nie – odpowiedział mu Pan, położę znamię na tobie, aby cię nikt nie
tknął; a kto by cię zabił, siedmiorako będzie karany. Mamy więc do czynienia z zastąpieniem fragmentu żadną miarą tak nie będzie przez zaprzeczenie nie, natomiast wszelki, który
by go znalazł określany jest zaimkiem nikt. Tego typu kondensacje pozwoliły Hoffmanowej
znacząco skrócić opowieści biblijne przy zachowaniu treści, a nawet ich rozszerzeniu o elementy, które miały charakter wyjaśniający, łączący, oceniający, moralizatorski i poznawczy, czasami każdy oddzielnie, czasami wszystkie łącznie.
Charakter poznawczy mają te dodatki, które zawierają współczesny Hoffmanowej stan
wiedzy na tematy ogólne i religijne. Taki jest niewątpliwie fragment wprowadzony przez
autorkę przy opisie drugiego dnia stworzenia, gdy zamiast cytatu z Wujka w brzmieniu:
Niech się zstanie utwierdzenie między wodami, a niech przedzieli wody od wod. I uczynił
Bóg utwierdzenie, i przedzielił wody, które były pod utwierdzeniem, od tych, które były nad
utwierdzeniem. I zstało się tak (Rdz 1, 6–7), znajdujemy następującą informację: Niech się
stanie utwierdzenie nad ziemią. I stało się: otoczyło okrągłą ziemię płynne powietrze, owa
wielka, przejrzysta opona, która dotąd ją owija, i jakby wielki namiot nad nią rozciągniony
się zdaje. Podobnie poznawczy charakter nadaje Hoffmanowa elementom dotyczącym ówczesnego stanu wiedzy, umieszczonym przy opisie stworzonych w dniu czwartym świeczek
(jak je nazywa): I stało się: zajaśniało słońce, skład ogromny światła, błysnęły niepoliczone
gwiazdy, zaświecił księżyc, który w biegu swoim około ziemi jedną tylko połową odbijając
promienie słoneczne, to w pełni, to w kwadrach jasnym się nam ukazuje. Wiedzę religijną odnajdujemy choćby w części dotyczącej grzechu pierworodnego, gdzie najpierw mówi
się o darach Boga dla pierwszych ludzi16, potem natomiast przytacza się historię aniołów
16 „Bóg stworzywszy człowieka na obraz i podobieństwo swoje, tchnąwszy w niego duszę nieśmiertelną, dał mu jeszcze dwa dary duchowne: łaskę swoję i sprawiedliwość pierworodną. Łaską tą było, iż
człowiek wdzięczny i miły Bogu, jako syn jaki, wysłużyć mógł sobie łatwo drugi wieczny żywot jeszcze
lepszy w niebie, w mieszkaniu Boga, do którego za czasem miał być przeniesiony; sprawiedliwość zaś
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i diabłów17 oraz duchowe konsekwencje postępowania Ewy i Adama, także w opowieści
o Kainie i Ablu, gdzie pojawiają się sumienie, prawo przyrodzone, ale także Zbawiciel jako
mocny król i cichy baranek18. Abstrahując od poprawności interpretacji teologicznej czy
naukowej dodatków o charakterze poznawczym, stwierdzić należy, że sam fakt ich umieszczenia świadczy o tym, że Hoffmanowej zależało na przekazaniu wiedzy zinterpretowanej
zgodnie z prezentowanym przez nią stanowiskiem: „przestrzegała jedynie przed samodzielnym wyciąganiem wniosków i «rozwiązywaniem rzeczy trudnych»”19. O charakterze poznawczym możemy mówić także w wypadku uwag dotyczących znaczenia poszczególnych
wyrazów – w badanych fragmentach – znaczeń imion Adama, Ewy i Abla20 oraz nazwy
ziemia Nod21. Co do źródeł umieszczanych komentarzy – ich brzmienie mogłoby wskazywać na związek z tekstami objaśniającymi fragmenty Pisma Świętego, czyli kazaniami
czytywanego przez Hoffmanową Piotra Skargi oraz/lub postyllami choćby Wujka czy Reja
(wszystkich trzech autorów darzyła równą estymą). Jest to na razie hipoteza, która wymaga
potwierdzenia.
Inną funkcję pełnią dodatki mające służyć charakteryzowaniu i ocenianiu poszczególnych postaci. Są one znacznie ciekawsze pod względem językowym, rozbudowują bowiem narrację pierwotnie biblijną o elementy nazywające wprost uczucia poszczególnych
bohaterów, wartościujące pozytywnie lub negatywnie. I tak np. Bóg stwarzający w opowieści Hoffmanowej uczynił ciało człowieka piękniejsze, cudowniejsze od wszelkich istot
ziemskich; Ewa i Adam po nieposłuszeństwie wobec Boga: wyszli nieszczęśni rodzice nasi
z miejsca, gdzie tak dobrze im było, ze łzami i z struchlałym sercem; obaj bracia natomiast:
Abel dobry i sprawiedliwy ofiarował Panu pierwiastki trzody swojej i co miał najlepszego;

pierworodna była ta, że nie miał w sobie nic, co by mu do pełnienia woli Boga i słuchania rozumnego
porządku przeszkadzało. Co dusza chciała, to ciało bez wymówki i trudności czyniło; a w owej prawości
i prostocie człowiekowi tak było łatwo chwalić Boga, jak płynąć temu, kto z wodą pod żaglem płynie”.
Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, t. VII, 10–11).
17 Por. „Jeszcze przed człowiekiem Bóg stworzył aniołów; są to duchy, których Bóg powołał pierwszych do chwalenia siebie, do służenia sobie; stworzył ich moc niezliczoną, jako hufce potęgi swojej, jako
posłańców światłości, a stworzywszy ich wolnymi uczynił każdego z nich zdolnym do dobrego i do złego.
Kilku z tych aniołów, mając głową szatana, w pychę się udało; zapragnęli rządzić sobą, być równymi bogu;
wzięli przeto słuszne karanie: oddzielił ich Bóg od dobrych aniołów, wypędził z nieba, a wrzucił w ciemności piekielne”. Tamże, 11.
18 Por. „Tym dzieciom zrodzonym w grzechu, Adam i Ewa taką naturę dali jaką mieli sami: to jest
skażoną i skłonną. Mieli oni wprawdzie wyryte na sercu prawo przyrodzone, które oświeca każdego człowieka na świat przychodzącego; miała ich dusza sumienie, ów głos co nas ostrzega, kiedy złe czynić
chcemy; lecz wszelkie dobro przychodziło im z potem czoła, a do grzechu lgnęli. Rodzice to znając uczyli
ich pilnie bojaźni i służby Bożej: mówili im, że miał się narodzić z ich krwi Zbawiciel, mocny król i cichy
baranek, który potęgą swoją złego ducha pokona, a ofiarą krwi swojej niebo im odkupi i zgubione przywileje wróci”. Tamże, 15.
19 Barańska, „Model religijności”, 126–127.
20 Por. „Adam znaczy ziemia czerwona, Ewa życie. [...] i nazwała go Abel, co znaczy próżność albo
żałoba”. Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, t. VII, 10 i 15.
21 Por. „ku wschodowi Edenu, do ziemi nazwanej ziemią Nod, czyli ucieczki”. Tamże, 16.
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Kain zły i zazdrosny niósł niechętnie skąpe dary. I Stwórcę obdarzono cechami ludzkimi:
Rozgniewany Bóg zawołał.
Postaci występujące w opowieściach Hoffmanowej nie tylko obdarzane były wprost
wyrażanymi cechami charakteru, ale także wyjaśnieniami swego postępowania. Motywację działań przypisuje się wszystkim bohaterom: i Bogu (np. Bóg chcąc mu przywieść na
pamięć, że źle czyni, że poprawić się może i powinien, rzekł mu), i Szatanowi (np. Szatan,
ów ojciec kłamstwa, przybrał na siebie postać węża, najchytrzejszego ze zwierząt ziemskich
i rzekł do niewiasty, którą jako drugą i słabszą, więcej skłonną uznał do błędu), i Ewie (tu
np. w ciekawej formie zwrotu do postaci: O nieszczęsna niewiasto! Czemuż się z tym nieprzyjacielem w rozmowę wdajesz? Jakżeś zaraz nie poznała, że to zły duch, zdrajca, kusiciel, skoro ci się pyta: czemu Bóg to i owo rozkazał? Alboż Pan i Stworzyciel opowiadać się
ma i tłumaczyć stworzeniu swemu?). Przy czym warto zauważyć, że taki sposób tworzenia
konstrukcji użytych w celu wyjaśnienia motywów, ale także postępowania i opisywanych
sytuacji (np. I zapewne już w raju ziemskim Adam i Ewa pilnowali tego porządku, pracowali
mile przez dni sześć, odpoczywali siódmego, znaczną jego część trawiąc na modlitwie. Żyli
oni w owem rozkosznem siedlisku, jak długo? Na to domysłu ludzkiego nie staje, ale żyli
zupełnie szczęśliwie) znany jest z tekstów apokryficznych, mających za zadanie wypełniać
puste miejsca i białe plamy historii biblijnych w sposób prawdopodobny, tak jak robi to
Hoffmanowa.
I jeszcze jedna funkcja tychże dodawanych, ekstrapolowanych fragmentów – tworzenie opowieści. Ten typ dodatków pojawia się tam, gdzie istnieje potrzeba połączenia kolejnych elementów we wspólną historię, np. w opowieści o grzechu pierworodnym czytamy:
Przecież mimo tylu dobrodziejstw Boga i groźby tak strasznej [dodajmy – przedstawionych
przed tym fragmentem], Adam i Ewa przestąpili rozkazanie Boskie i takim się to stało sposobem; historia Kaina i Abla rozpoczyna się od nawiązania do poprzedniej opowieści: Adam
i Ewa zgrzeszywszy, niegodnymi się stali mieszkać w raju rozkoszy; nie zdołali wytrwać
w szczęściu, musieli więc iść na nędzę; a po opisie stworzenia Adama dowiadujemy się, że
stworzyć trzeba mu towarzyszkę, ponieważ pomimo całej władzy swojej i tych wszystkich
darów, człowiekowi nie było jeszcze dobrze; nie znalazł w całem stworzeniu istoty podobnej
sobie, a w największem szczęściu i w najlepszem mieniu, cóż po wszystkim, jeśli nie masz towarzysza i uczestnika? Ostatni cytat wskazuje na to, że dodatkowe fragmenty wprowadzane
w tekst pierwotnie biblijny mogą mieć także charakter moralizatorski.
Klementyna z Tańskich Hoffmanowa przygotowała swoje Pismo Święte Starego i Nowego Zakonu po to, by ułatwić zadanie każdej matce Polce, która „powinna mówić dzieciom o Bogu «od pieluch», jak najwcześniej uczyć je żegnać się znakiem krzyża, opowiadać
historie biblijne, wyjaśniać katechizm i przykazania”22. Opowiadaniem historii biblijnej jest
i omawiany utwór autorki Pamiątki po dobrej matce. Zastosowane w tym utworze środki:
przesunięcia kolejności wersetów biblijnych, zmiany gramatyczne, leksykalne, kondensacje,
22

Barańska, „Model religijności”, 121.
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opuszczenia i wreszcie różnorodne w swym charakterze dodatki, dowodzą, że z całą pewnością nie mamy w przypadku omawianego utworu do czynienia z tekstem biblijnym. Jest
to parafraza a nie tłumaczenie, co nie oznacza, że nie odnajdziemy w tekście Hoffmanowej
cytatów z Biblii. Jej tekst to przedstawienie treści biblijnych w sposób, który pozwolił XIX-wiecznym czytelnikom, a przede wszystkim czytelniczkom, poznać je, zrozumieć, wyciągnąć z nich wnioski i nimi żyć.
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Pismo Święte wybrane z ksiąg Starego i Nowego Zakonu…
Klementyny z Tańskich Hoffmanowej – uwagi językoznawcy
Streszczenie
Przedstawiany artykuł zawiera porównanie fragmentów Starego Testamentu Biblii Wujka
z tymi przygotowanymi przez Klementynę z Tańskich Hoffmanową i opublikowanymi w tekście pt. Pismo Święte wybrane z ksiąg Starego i Nowego Zakonu, objaśnione uwagami pobożnych uczonych i ofiarowane matkom i dzieciom polskim (1846). Przeprowadzone analizy
ukazują, że dokonane przez Hoffmanową przesunięcia kolejności wersetów biblijnych, zmiany
gramatyczne, leksykalne, kondensacje, opuszczenia i różnorodne w swym charakterze dodatki
dowodzą, że w przypadku omawianego utworu mamy do czynienia z parafrazą a nie tłumaczeniem. Omawiany utwór to przedstawienie treści biblijnych w sposób, który pozwolił XIX-wiecznym czytelnikom, a przede wszystkim czytelniczkom, je poznać, zrozumieć, wyciągnąć
z nich wnioski i nimi żyć.
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The Holy Scripture selected from the Books of the Old and New Testament…
by Klementyna Hoffmanowa born Tańska: Remarks of a linguist
Summary
The article presents the comparison of the fragments of the Old Testament translated by Jakub
Wujek and those elaborated by Klementyna Hoffmanowa born Tańska, published in her work
The Holy Scripture selected from the Books of the Old and New Testament, furnished with the
comments of the pious scholars and offered to the Polish mothers and children (1846). The performed analysis has demonstrated that the modifications introduced into the biblical text by
Hoffmanowa, including the shifts in the sequence of verses, grammatical and lexical changes,
condensations and omissions, as well as various additions prove that the work is a paraphrase
and not a translation. The work by Hoffmanowa presents the biblical content in a way that made
it accessible to the 19th century readers, especially the female readers, who wished to know it,
understand it, infer from it, and live according to it.
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Niezwykle ważne miejsce w słowiańskiej demonologii zajmują duchy domowe. Istoty te
w odróżnieniu od stworzeń władających przyrodą (lasem, wodą czy powietrzem) w XIX
wieku nie posiadały aureoli groźnego sacrum. Nie trafiały też do pieśni, bajek czy podań.
Pozostawały jednak w sferze rzeczowej informacji, wiele danych na ich temat wydobyć
bowiem można z oralnych, anegdotycznych opowieści, których pozostałości zachowane zostały w gwarach. Nazwy tych demonów doczekały się bogatych opracowań zarówno etnograficznych, jak i językoznawczych. Brakuje jednak wśród tych badań analiz diachronicznych, ilustrujących etymologię oraz zmiany znaczeń jednostek charakteryzujących duchy
domowe. Gros spośród leksemów, które na przełomie XIX i XX wieku wymieniano w panteonie demonów sprzyjających ludziom, notowanych było już w epokach wcześniejszych
– w dobie staro- i średniopolskiej, niemniej początkowo nazwy te nie sytuowały się w analizowanej kategorii. Znaczyły wszak ‘diabła’, ‘dżina’, ‘demona leśnego’ lub ‘demona wiatru’.
W artykule, korzystając z metody semazjologicznej, pokażę, jaką drogą dochodziło do
przesunięć, w wyniku których takie jednostki, jak: inkluz, inkluza, skrytek, skrzat, skrzatek,
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skarbnik, skarbek, latawiec, latawica, bożę, ubożę, bożątko stały się nazwami demonów
domowych.

Słowiańskie nazwy demonów domowych
W słowiańskiej mitologii panowało przekonanie, że dusza ludzka, opuszczając ciało, musi
przedostać się przez wodę, w której dokonuje się przemiana, oczyszczenie i odrodzenie,
będące niezbędnym warunkiem nowego istnienia1. Wędrówka pośmiertna dusz ludzi zmarłych przedwcześnie kończy się na wodzie, której nie są one w stanie przebyć. Muszą zatem pozostać w zawieszeniu, w stanie wiecznej potencjalności. Mają jednak do wyboru
dwie drogi: przychylność względem ludzi lub uprzykrzanie im życia. Najczęściej wybierają
pierwszą drogę , stając się życzliwymi duchami domowymi2.
Sprzyjającego ludziom demona nazywali Słowianie zachodni najczęściej sąsiadem,
gospodarzem, dziadkiem, ojczulkiem albo po prostu domowym3. Czasem przydawali mu
żonę, zwaną domachą lub domowichą. Miała ona wychodzić spod podłogi i pomagać kobietom prząść4. Białoruskim odpowiednikiem domowego był damavik, natomiast na Rusi stosowano nazwę domovoj ded, dobrochot (od ‘dobrych chęci’) lub žirovík (od żyr ‘tłustość’)5.
Nieco innego typu nazwy charakteryzujące ducha domowego funkcjonowały w Słowiańszczyźnie południowej, gdzie postać tę utożsamiano z wężem. W Serbii stosowano
leksem čuvakća ‘żmija czuwająca nad domem’, w Chorwacji kučarica, natomiast w Bułgarii stopan ‘wybitny członek rodziny przybierający postać węża, obdarzający krewnych
szczęściem i płodem rolnym’6. Skłonność do szkodzenia ludziom przypisywano tylko
dwom typom duchów: bannikom ‘duchom łaźni’ oraz owinnikom ‘duchom gumna’7.

1

603.
2

Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian (Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1934),

Joanna i Ryszard Tomiccy, Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka (Warszawa: Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 1975), 130.
3 W SL odnotowana została co prawda kolokacja domowy bożek, niemniej na jej podstawie nie można wnioskować, że w dawnej polszczyźnie w taki sposób nazywano opiekuna domu. We wspomnianym
leksykonie brakuje bowiem przykładów użycia, wcześniej natomiast takich użyć nie było.
4 Aleksander Gieysztor, Mitologia Słowian (Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe,
1985), 233–238; Renata Dźwigoł, Polskie ludowe słownictwo mitologiczne (Kraków: Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2004), 10; Moszyński, Kultura, 670.
5 Gieysztor, Mitologia, 235.
6 Tamże, 238–239.
7 Tamże, 235.
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Dawne polskie nazwy demonów domowych
Funkcjonujące na gruncie polskim dawne nazwy demonów ludowych, w odróżnieniu od
nazw ogólnosłowiańskich, nie powstawały w nawiązaniu do jednego wyobrażenia (członka
rodziny czy węża). Ich charakter był różnorodny. Na ogół jednostki te koncentrowały się
wokół czterech pól, tj.: 1. Duchy ukryte w przedmiocie lub materii; 2. Duchy odpowiedzialne za wzrost dóbr materialnych; 3. Duchy niewielkich rozmiarów; 4. Duchy latające.

1. Nazwy duchów ukrytych w materii lub w przedmiotach
1.1. Leksemy inkluz i inkluza
Etymologia wyrazu inkluz nie jest jasna. Aleksander Brückner źródeł tej jednostki upatruje w łacińskim verbum claudo, claudere (SBr), znaczącym ‘zamykać; blokować’ (ESŁŚ).
Na jego bazie powstał czasownik prefiksalny includo, includare (o tej samej treści), od którego następnie utworzono imiesłów inclusus ‘zamknięty’ (SWO). Ten właśnie leksem stał
się podstawą polskiej nazwy inklus, która od początku swej historii (tj. od XVI w.) wiązana
była z siłami nadprzyrodzonymi.
Prymarnie jednak inklus znaczył ‘podstępnego demona zamkniętego w jakimś szklanym przedmiocie, najczęściej w butelce, zwierciadle, krysztale’, który nierzadko użyczał
swojej mocy praktykom czarnej magii, np.: Nie tak pobożnych a dobrych, jako duchow
złych a szkodliwych, ktore inklusami zowią, władzę czynią czarnoksiężnikom, sprawy te,
ktore przechodzą bieg przyrodzenia8. Jeśli demon ten zamknięty był w krysztale, w zwierciadle lub w szklanej kuli, umożliwiał krystalomantom przepowiedzenie przyszłości, jeśli
natomiast znajdował się w teleskopie – pozwalał astronomom9 widzieć właściwy bieg następujących zdarzeń, np.:
Tego też inklusa czarnoksiężnicy w swoich wsiach wzywają, ktorzy mają zwierciadła
kryształowe, mają też swoje egzorcyzmy, oni zowią konjuracyje, ktoremi go przyzywają do onego zwierciadła, aby się ukazał chłopięciu (jeszcze niewinnemu) w onym
zwierciadle; tamże przez znaki ukaże skarby w ziemi, gdzie kruszcze będą ołowne,
srebrne, złote albo o co będzie pytał majster10.
Bez wątpienia w badanym okresie inkluzy nie były waloryzowane pozytywnie. W XVI
wieku panowało bowiem powszechne przekonanie, że za ich sprawą magowie dopuszczają

8 Stanisław Poklatecki, O snach i czarach [Kraków 1595], oprac. Jerzy Kroczak i Ewa Madeyska,
aneksy oprac. Maciej Eder (Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2011), 115.
9 Zuzanna Krótki, „Dawne nazwy astrologii i astrologów”, Forum Lingwistyczne 2 (2015): 51–65.
10 Poklatecki, O snach, 116.
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się najokrutniejszych praktyk, nawet zbrodni, takich jak np.: czary, morderstwa małych
dzieci, zabójstwa, rzucanie uroku na bydło czy pisklęta, np.: Izali dobrzy duchowie nie brzydzą się czarami, mężobojstwami, morderstwami małych dzieci, nieczystotami, do ktorych
czarownicy sieły duchow złych inkluzów a niedobrych używają11. Niektórzy myśliciele doby
średniopolskiej sądzili nawet, że bez wsparcia inkluzów czarnoksiężnicy nie posiadają żadnej mocy. Muszą zatem wpierw zawrzeć kontrakt z szatanem, który przymusi duchy sobie
poddane [inkluzy – Z.K.] do każdego posłuszeństwa czarnoksiężnikowi12.
Z czasem, na skutek przesunięcia metonimicznego, polegającego na skojarzeniu mocy
czarnoksięskiej z postaciami inkluzów, rozwinął się nowy sens (przenośny) leksemu inklus,
tj. ‘czary’, np.:
a na ostatek i na to nam przyszło, żeśmy za temi tam komornemi rządy i pana przed
czasem stracili i Rzplitą ku wielkiemu zatrudnieniu przywiedli: tam [w komorze królewskiej – Z.K.] czary, tam inklusy, tam cristalla i inne djabelskie gusła13.
Nie znaczy to jednak, że na przełomie XVI i XVII wieku wyraz inkluz przestał pełnić
funkcję nazwy pomocnika szatana, głównego sprawcy mocy czarnoksięskiej. Wszak jeszcze w SL pojawia się wzmianka świadcząca o tym, że u kresu doby średniopolskiej inkluz
(występował on również w tym czasie w rodzaju żeńskim, tj. inkluza) znaczył ‘zamkniętego w jakimś narzędziu mniemanego ducha, czyli wroga zabobonników pomocnego’ (SL).
Objaśnienie to podparte zostało przykładami, wskazującymi na to, że nazwy inkluz oraz
inkluza dość często pojawiały się w literaturze pięknej, niemniej w porównaniu ze stuleciem wcześniejszym ich treści semantyczne nieco się rozszerzyły. W tym okresie sądzono
bowiem, że siedzibą duchów, o których mowa, poza szklanymi przedmiotami, mogą być
również rzeczy gliniane, metalowe, także kamienie szlachetne, np.:
Przyznał mi się, iż ma inkluzę, dla której go żadne nie bierze żelazo. Boh. Kom. 1, 326
(SL);
Czarodziej pewne metale nosząc, i inkluzy z pomocą diabelstw dziwy robi. Zabł. Amf
89 (SL);
Ja myślę, czy inkluza nie ma, którym nęci i teraz, że sześć w nim się kocha bez pamięci.
Zabł. Firc. 16 (SL).
Na skutek modyfikacji, do której doszło w połowie XX wieku, wyraz inkluz w polszczyźnie ogólnej przestał znaczyć ‘upersonifikowaną postać demona’. Stał się metaforą
11

Tamże, 115.
Tamże, 117.
13 „Pokazanie błędów i naprawy ich w naszej Rzplitej polskiej...”, w: Pisma polityczne z czasów
pierwszego bezkrólewia, wyd. J. Czubek, Kraków 1906, 169 (SPXVI).
12
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niezwykłej, magicznej mocy talizmanu, przynoszącej jego „nosicielowi” szczęście (SJPD),
np.: A co! Prawda żem nie charakternik – i pokazując swój szkaplerz14 dodał: – Cały mój
inkluz! innego nigdy nie miałem. Rzew. H. Pam. 248 (SJPD).
W tym samym czasie nierzadkie były również użycia, w których inkluz rozumiany był
jako ‘szczęśliwy pieniążek’, zawsze powracający do swego właściciela, np.: Byli na koniec
i tacy, którzy go za istnego diabła mieli i jako rzecz wiadomą to o nim opowiadali, iż np. […]
za kupione przez siebie towary i bydło płacił inkluzami, które z cudzych kalet same wracały
do niego. Kaczk. Mąż. 192 (SJPD). Niemniej ani analizowane wyżej przenośne treści, ani
dawne, sięgające swymi korzeniami doby staropolskiej, znaczenia nie przetrwały do dziś.
W gwarach jednak, począwszy od XIX wieku, funkcjonowały jednostki pochodne od
formacji inkluz, tj. ankluz, angluz (Karł SGP), m’iklus15, vinkluz16, także (tylko na Śląsku)
inkluz. Wymienione wyrazy stanowiły nazwę demona domowego, inaczej „diabła-wychowańca”, opiekuna niesfornych dzieci, którego dopiero należało wychować, by pociechy wyrosły na rozsądnych ludzi. Demon, o którym mowa, w gruncie rzeczy nie był złowrogim
duchem, dostarczał bowiem siły i energii do działania. Jeśli jednak nie wskazano inkluzowi
właściwego kierunku rozwoju, powodował on, że dzieci były niegrzeczne i krnąbrne17.
Inkluza wyobrażano sobie w różny sposób, czasem przybierał on postać pisklęcia lub
węża, wykluwającego się z jaja18, innym razem małego człowieka w czerwonym ubranku,
koguta, kury, psa, chomika, a nawet szczura19. Także rodowód tej postaci nie był jednoznaczny – często uważano ją za duszę człowieka zmarłego bez spowiedzi, nierzadko też
za duszę samobójcy, kogoś skrzywdzonego, pokutującego grzesznika, nieochrzczonego
dziecka, maleńkiego diabełka wypędzonego z piekła lub dorosłego diabła20. Ostatnie wyobrażenia uznaje się za najwcześniejsze, stanowią one bowiem kontynuację staro- i średniopolskiego postrzegania inkluzów.

1.2. Leksem skrytek
Średniopolskim synonimem nazwy inkluz był leksem skrytek ‘demon skryty w jakimś
przedmiocie’. Wyraz ten, podobnie do inkluza, początkowo odnosił się do istoty mieszkającej w talizmanie, dzięki której właściciel tegoż talizmanu posiadał magiczną moc. Demony

14

W tym miejscu należy dodać, że począwszy od średniowiecza aż do połowy XIX w. powszechna
była wiara w czarodziejską moc dewocjonaliów, zob. Richard Kieckhefer, Magia w średniowieczu (Kraków: Universitas, 2001), 123.
15 Edward Klich, Narzecze wsi Borki Nizińskie (Kraków: Akademia Umiejętności, 1990), 73.
16 Jan Janów, Gwara małoruska Moszkowiec i Siwiki naddnieprzeńskiej z uwzględnieniem wsi okolicznych [koło Halicza] (Lwów: Towarzystwo Naukowe, 1926), 130.
17 Bohdan Baranowski, W kręgu upiorów i wilkołaków (Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1981), 173.
18 Aleksander Brückner, Mitologia słowiańska i polska (Warszawa: PWN, 1980), 303.
19 Baranowski, W kręgu, 174.
20 Tamże.
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zwane skrytkami utożsamiano zatem prymarnie z czarną magią, chociaż zdarzały się również użycia, w których leksem skrytek znaczył ‘diabła’ lub ‘pomocnika diabła’. W jednym
z kazań Pawła Gilowskiego czytamy bowiem: są rożna rodzaje diabelskie, widomi są ziemni skrytkowie21.
Sytuacja nieco komplikuje się na przełomie XVII i XVIII wieku. W artykule hasłowym leksemu inkluz, zawartym w SL, figuruje bowiem wyraz skrytek, który z kolei w tym
samym leksykonie zdefiniowany został jako ‘demon domowy’. Najwyraźniej w XVIII wieku znaczenie badanej nazwy nie było jeszcze ukonstytuowane – nie zostały bowiem zapomniane jej stare sensy, podczas gdy zaczynały już funkcjonować nowe treści.
Interesujące wydaje się jednak to, że już w kolejnym stuleciu ślad po leksemie skrytek zaginął. Obecności tej nazwy nie poświadczono nawet w polskich gwarach. Niektórzy
badacze wiążą co prawda skrytka ze staropolskim skrzatem, niemniej taka hipoteza jest
co najmniej wątpliwa. Skrzat to przecież pożyczka z języka staro-wysoko-niemieckiego,
o czym jeszcze będzie mowa.

2. Jednostki implikujące wartości materialne
2.1. Leksemy bożę i bożątko
Wśród dawnych nazw demonów domowych przynoszących bogactwo najistotniejszą rolę
odgrywają jednostki zbudowane w oparciu o psł. rdzeń -bog-, tworzący psł. prapostać *bogъ
– prymarnie ‘bogactwo, szczęście, dola’, sekundarnie ‘przysparzający bogactwa, szczęścia,
doli’. Pierwiastek ten wywodzi się z pie. *bhag- ‘przydzielać’ (SSław, SBań, SBor).
Nie dziwi zatem, że liczne leksemy o rdzeniu -bog- pierwotnie nazywały ‘istotę, która
jest odpowiedzialna za ludzkie szczęście’. Do zbioru takich jednostek zaliczyć należy leksem bożę, rejestrowany od XVI wieku, oraz wyraz bożątko – od XVII wieku.
Pierwszy wyraz początkowo znaczył ‘małego boga’, stanowił więc synonim słowa bożeczek. W kolejnym jednak stuleciu treści leksemów bożę i bożeczek nie były tożsame.
Bożeczek nazywał demona lasów (np. Koło nas leśne skacząc boginki, bożeczki, powtarzały
cichuchno wieśniackie piosneczki. Nar. Dz. 3, 51, SL), podczas gdy bożę stało się określeniem dobrotliwego duszka. Taką samą treść zyskał, odnotowany po raz pierwszy w XVII
wieku, leksem bożątko, który poza ‘szczęściarzem’ znaczył również ‘życzliwego, sympatycznego bożka’, np. Boztwo z swą świętością całą z dworem pieszczonych bożąt panowało
na wyspie. Przyb. Ab. 137 (SL).
W następnych stuleciach analizowane leksemy nie były rejestrowane w polszczyźnie ogólnej. Poświadczono jednak ich obecność w gwarach w postaci takich jednostek,
jak bożatko, bożątko (SGP PAN II) oraz boži lëƷe (SEKasz). Istoty nazywane za pomocą
21 Paweł Gilowski, Postylle Krześciańskiej część czwarta, w ktorej są kazania na epistoły doroczne
(Kraków: Wierzbięta Maciej: 1583), 58.
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wymienionych wyrazów wyobrażano sobie jako małe, czasem czarne, ludki przypominające dorosłych ludzi22.

2.2. Leksemy skarbnik, skarbek
W wielu regionach Polski, począwszy od XVII wieku, rozpowszechniona była wiara w istoty demoniczne strzegące ukrytych skarbów. Najczęściej nazywano je skarbnikami, skarbkami (od leksemu skarb), chociaż niekiedy stosowano też określenie diabeł lub zły duch.
W wierzeniach ludowych demony te przedstawiano m.in. w postaci okrutnego, ale
o miłej powierzchowności staruszka, pielgrzyma, księdza, rycerza, szlachcica, dworskiego
służącego, smoka, węża lub krasnoludka, który nocą oświetlał miejsce, gdzie ukryte były
skarby, by następnie uniemożliwić odważnemu poszukiwaczowi bogactw powrót na powierzchnię ziemi23.
Nie dziwi zatem, że leksemy skarbek i skarbnik początkowo były negatywnie waloryzowane, np. Skarbek, zły duch który, według mniemania pospólstwa, nad kruszcami i kruszcami położony jest. Włod (SL). Z czasem jednak (pod koniec XIX i na początku XX w.)
badane jednostki stały się synonimami ubożąt, czyli dobrych duchów, ułatwiających ciężką,
nieraz niebezpieczną pracę (zwłaszcza pracę górników)24.

2.3. Leksem ubożę
Co ciekawe, za najstarszą nazwę ducha opiekuńczego, starszą nawet od badanych już jednostek o rdzeniu -bog-, uznaje się leksem ubożę, pojawiający się już w XV-wiecznych kazaniach w formie glosy. Tłumaczenie jednego z tych zachowanych ułamków tekstowych
brzmi:
Są tacy…, co składają ofiary demonom, co się zowią uboże, zostawiając im resztki jedzenia w czwartek po obiedzie… Są niektórzy, co nie myją misek po obiedzie w uroczysty Wielki Czwartek, aby nakarmić dusze i inne duchy, co się nazywają uboże, głupio
wierząc, że duch potrzebuje rzeczy cielesnych…25

22 Wacław Odyniec, Kaszubskie obrzędy i obyczaje. Wstęp do etnografii historycznej Kaszub w XVI–
XVIII wieku (Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział Miejski, 1985), 87; Wilhelm Gaj-Piotrowski, Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli-Rozwadowa i Tarnobrzega (Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1993), 94.
23 Baranowski, W kręgu, 176.
24 Dorota Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego (Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2007), 243.
25 Stanisław Urbańczyk, Dawni Słowianie. Wiara i kult (Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991), 51.
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Prawdopodobnie istoty zwane ubożętami u początków rozwoju polszczyzny nie były
traktowane jako te, które dostarczają bogactw. Wskazuje na to m.in. struktura etymologiczna leksemu ubożę. Prasłowiański *u- stanowił bowiem zaprzeczenie analizowanego
już psł. *bogъ ‘obfity, bogaty’ (SPsł). Wysuniętą hipotezę potwierdza dodatkowo Stanisław
Rospond, wedle którego forma uboże to pierwotnie collectivum ‘duchy niedoli biedaków,
chłopów’26.
W XVII wieku postrzeganie ubożąt nieco się zmieniło. Obszerny wywód na ten temat
zawarty został w wierszowanej Officynie ferrarii autorstwa Walentego Roździeńskiego:
Ubożem je kuźnicy pospolicie zwali,
Wiele o nich – za święte je mając – trzymali.
I stąd im nie czynili nigdy żadnej złości
Gdy kowali, ale je mieli w uczciwości.
A u których kuźników w kuźnicach bywali,
Wielkie szczęście więc oni kuźnicy miewali,
Wszytko się im darzyło wedle myśli prawie
Tak w robocie żelaznej jak i w każdej sprawie.
A gdy w swojej kuźnicy Kot, kuźnik rzeczony,
Widział boso w koszulach kować duchy ony,
Z nabożeństwa jakiegoś litością wzruszony
Dał im szaty w nagrodę za prace ich ony27.
Z powyższego fragmentu wynika, że ubożętami nazywano biedne, maleńkie ludki,
którym przypisywano chęć niesienia pomocy ludziom w ich ciężkiej pracy, w zamian za
pozostawione jadło.
Pod koniec XVIII wieku w niektórych rejonach Polski, zwłaszcza na Śląsku, wiązano
ubożęta z grupą demonicznych istot, strzegących ukrytych pod ziemią skarbów. Duchy te
gotowe były karać nieuczciwych poszukiwaczy bogactw. Okazywały jednak pomoc i zaufanie tym, którzy na to zasługiwali. Niemniej, jak zauważył Stanisław Rospond, nazwa
ubożę, rozpowszechniona przez literaturę etnograficzną, już na początku XIX wieku w tradycji ludowej wyparta została przez inne jednostki, tj. latawiec, plonek, podziomek, skrzat,
krasnoludek28.

26

Stanisław Rospond, „Z rozważań słowiańskich. Uboże – duszyczki zmarłych przodków”, Język
Polski 5 (1964): 274–276.
27 Walenty Roździeński, Officina ferraria abo huta i warstw z kuźniami szlacheckiego dzieła żelaznego (1612), przedruk Roman Pollak (Poznań: Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa, 1933), 37–38.
28 Rospond, „Z rozważań”, 276.
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3. Nazwy duchów o niewielkim wzroście
Wyraz skrzat to pożyczka ze staro-wysoko-niemieckiego scrat, scrato ‘Wandteufel, Kobold, Poltergeist’29, wywodząca się z pie. rdzenia *sker- ‘kurczyć się’ (SBr). Pierwiastek
ten dał nieco później psł. formację *čŕ̥ tъ, znaczącą pierwotnie ‘krótki’ (SPsł). Wyobrażenia
skrzatów jako ludzi niewielkiego wzrostu mają zatem swe podłoże już w etymologii.
Nie powinno zatem dziwić to, że leksem skrzat, także jego derywaty – uproszczony
krzat (z odpadnięciem niby nagłosowego s-, zapisany już w XV w.30) oraz deminutywum
skrzatek począwszy od staropolszczyzny znaczyły ‘maleńkie demony’, np. Lares familiares
skrzatkowie, quos nos vocamus mali ludzie. Ca 1500 Erz 95 (SStp). Według Stanisława
Urbańczyka duchy te postrzegano w postaci iskier lub świateł, pomnażających bogactwa.
Źródeł takiego myślenia upatrywać należy w mitologii germańskiej, która przejęta została
wraz z nazwą skrzat31.
Więcej informacji na temat wizerunków oraz upodobań skrzatów nie można jednak
wyczytać z dawnych tekstów, bowiem są one szczątkowe. Wynika z nich jedynie to, że spośród jednostek skrzatek, skrzat, krzat najlepiej poświadczony był bazowy skrzat. Podczas
gdy pozostałe nazwy już w XVII wieku nie były rejestrowane, leksem ten przetrwał do
czasów obecnych.

4. Nazwy demonów latających
W połowie XX wieku nazwami demonów domowych były również wyrazy latawiec i latawica. Przywołane jednostki odnotowano już w staropolszczyźnie w znaczeniu ‘zmora, ciężki duszący sen’, także ‘złośliwy duch’, np. Latawiec Efialtes 1472 Rost. nr 798 (SStp). Od XVI
do XVIII wieku wymienione leksemy wiązano jednak ze złowrogimi duchami powietrza,
które nieraz zaliczane były (głównie przez Pawła Gilowskiego oraz Stanisława Poklateckiego)
do katalogu istot diabelskich. Zdarzało się również, że w wyobrażeniach ludowych demony
te przybierały postaci inkubów lub sukubów – „duchów nocy”, które o północy nawiedzały
skłonnych do rozpusty ludzi w celu odbycia z nimi stosunku seksualnego32.
W połowie XVIII wieku zrodziły się zalążki późniejszej konceptualizacji (oraz znaczenia) latawców i latawic. Z zebranych tekstów XVIII i XIX wieku wynika bowiem, że
w tym czasie bardzo często przedstawiano latające demony jako nocne potwory rodzaju męskiego lub żeńskiego, przyjmujące kształt ognistych smoków (np. Będą się sobie odzywać
straszne potwory na pałacach ich a latawcy, ogniści smocy na zamkach rozkosznych. Radz.
29

Dźwigoł, Polskie ludowe, 24.
Brückner, Mitologia, 303.
31 Urbańczyk, Dawni Słowianie, 52; Moszyński, Kultura, 668.
32 Zuzanna Krótki, „Nazwy demonów powietrznych w historii języka polskiego”, Białostockie Archiwum Językowe (2016): 162.
30
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Jes. 13, 22, SL), wędrujących gwiazd, komet lub meteorów33. Na podstawie zebranych informacji nie można jednak wnioskować o tym, że w dobie średniopolskiej czy na początku
doby nowopolskiej wyrazy latawiec i latawica wiązano z duchami domowymi.
Niewykluczone jednak, że w XVII wieku w niektórych rejonach Polski nastąpiło
pomieszanie terminów odnoszących się do istot demonicznych, na skutek którego w tym
czasie latawiec w pewnym stopniu przejął funkcję demona domowego. W Peregrynacyji
dziadowskiej, gdy mowa jest o latawcu, pojawia się bowiem wzmianka, że, choć jest on
„duchem powietrznym”, to jednak czyni wielkie przysługi, kto go o to prosi, że on z cudzej
spiżarni przynosi34.
Sensy te w sposób eksplicytny zarejestrowane zostały dopiero w XX-wiecznych poświadczeniach gwarowych tych jednostek. Leksemy latawiec i latawica rozumiano wówczas jako ‘duchy domowe, pomnażające dobytek obrazowane w postaci latających, ognistych
słupów, smug, kul z ogonami, ognistych ptaków, smoków’35. Sensy XVIII- i XIX-wieczne
nie zostały więc w pełni wyrugowane z treści tych nazw.
Jedynie w Małopolsce wyrazy latawiec i latawica wiązano z pokutującą duszą nieochrzczonego dziecka. Całkowicie wyparte zostało zatem dominujące jeszcze XVIII wieku
znaczenie ‘inkub’, ‘sukub’. Jak podaje Aleksander Brückner, sens ten u progu XIX wieku
został wchłonięty przez leksem skrzat36.

*
Przeprowadzone analizy uzmysłowiły, że nazwy, które obecnie wiązane są z demonami
domowymi, w historii polszczyzny nie zawsze znaczyły ‘ducha, opiekuna domu’. Gros spośród nich w XVI i XVII wieku sytuowało się w polu „czarna magia”, znacząc ‘dżiny, inne
stanowiły synonim diabła – głównego sprawcy czarów.
Na znaczenie tych nazw istotny wpływ wywarła literatura przedmiotu z czasów kontrreformacji. Doprowadziła ona do zespolenia wcześniejszych słowiańskich i ogólnoeuropejskich wyobrażeń bóstw przyrody z obrazem istot o piekielnym rodowodzie. W rezultacie,
jak podaje Leonard J. Pełka37, doszło do ukształtowania się zupełnie nowych wyobrażeń
demonów ludowych, np. diabła-latawca, łączącego cechy demona atmosferycznego i opiekuńczego ducha domowego, czy diabła-chowańca – istoty, która może pomóc dziecku
we właściwym rozwoju osobistym, pod warunkiem że jest ono należycie wychowywane. W konsekwencji doprowadziło to do wytworzenia się w świadomości ludu wiejskiego
33 Na marginesie warto dodać, że staropolskie znaczenie ‘ciężki, duszący sen’ utrzymywało się jeszcze w XVIII w.: Latawiec duszenie nocne (SL); Latawiec, mora, kiedy kto mniema, żeby go kto dusił we
śnie Volck. 202, Sorab. (SL).
34 Baranowski, W kręgu, 172.
35 Dźwigoł, Polskie ludowe, 17.
36 Brückner, Mitologia, 303.
37 Leonard Józef Pełka, Polska demonologia ludowa (Warszawa: Iskry, 1987),128.
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poglądu o dwoistym charakterze istot diabelskich, pojmowanych jako duchy groźne i jednocześnie dobre.
W XIX wieku natomiast, pod wpływem importowanych z Zachodu jednostek typu:
krasnoludek, chobold, kobold, kłobuk, nazwy dawnych demonów o dychotomicznej treści
utraciły piętno zła.
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Z historii nazw demonów domowych rejestrowanych w dobie staro- i średniopolskiej
Streszczenie
W artykule analizie poddano dawne, XV-, XVI-, XVII- oraz XVIII-wieczne nazwy demonów
domowych. Zebrany ze wszystkich dostępnych źródeł leksykograficznych materiał uzupełniony został o fragmenty dzieł literackich, w których pojawiły się nazwy tych demonów.
Okazało się, że jednostki, które pod koniec doby średniopolskiej posiadały znaczenie ‘duchy-opiekunowie domu’, w XVI i XVII wieku charakteryzowały najczęściej ‘dżina’ lub ‘diabła’.
Na charakter tych wierzeń ogromny wpływ wywarła literatura z czasów kontrreformacji. Doprowadziła ona do przemieszania wyobrażeń dawnych, mitycznych sprzymierzeńców ludzi
z wyobrażeniami diabła i jego pomocników.
Na początku doby nowopolskiej natomiast, pod wpływem kultury zachodniej, analizowane jednostki utraciły negatywne nacechowanie.

Z historii nazw demonów domowych...

| 187

From the history of the names of the domestic demons registered
in the Old- and Middle Polish periods
Summary
The article presents the names of the domestic demons registered in the 15th to 18th centuries.
The material, collected from all the accessible lexicographical sources was supplemented with
the fragments of the literary works in which the names of these demons occurred. It has turned
out that the lexical units which in the late Middle Polish period had the meaning of a ‘protective household spirit’, in the 16th and 17th centuries characterized most frequently a ‘genie’ or
a ‘devil’. These beliefs were immensely affected by the Counter Reformation literature. It caused
the confusion of the notions of the ancient mythical human allies with the notions of the devil
and his helpers. In the early New Polish period the analysed lexical units lost their negative
markedness under the influence of the Western culture.
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Błoto na szosie od „Pociechy” do Warszawy
jest jednym z najcelniejszych i najgłębszych błot na świecie.
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Warsztat pisarski Henryka Sienkiewicza, mimo licznych opracowań o charakterze zarówno
teoretycznym, jak i analitycznym1, wciąż kryje wiele tajemnic. O ile twórczość prozatorska (a zwłaszcza historyczna) doczekała się zadowalających analiz, często o charakterze

1 Nie sposób wymienić wszystkich opracowań; te ważniejsze, mające charakter monografii książkowych i gromadzące stosowną bibliografię, to: Julian Krzyżanowski, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy (Warszawa: PIW, 1968); tenże, Twórczość Henryka Sienkiewicza (Warszawa: PIW, 1973); Aleksander
Wilkoń, O języku i stylu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Studia nad tekstem (Warszawa:
PWN, 1976); Magdalena Pietrzak, Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza (Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2004); Leonarda Mariak, Leksyka z zakresu wojskowości
w Trylogii Henryka Sienkiewicza. Część II. Słownik (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, 2009); Magdalena Pietrzak, Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku
(na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego) (Łódź:
Wydawnictwo UŁ, 2013).
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monograficznym, o tyle publicystyka i korespondencja noblisty wciąż czekają na dogłębne
studia językoznawcze. Wyraźny jest zwłaszcza brak opracowań, w których analizie poddano by wybrane zjawiska językowo-stylistyczne2. Publicystyka, a zwłaszcza felietonistyka,
stanowi odpowiednią podstawę materiałową do tego typu badań i do studiów poświęconych
warsztatowi artystycznemu Sienkiewicza. Ten dziennikarski etap w karierze pisarskiej autora Trylogii jest ważny, i to z kilku względów. Po pierwsze, pisane w latach 1873–1875
felietony stanowiły doskonałe przygotowanie warsztatowe do dalszej działalności prozatorskiej. Badacze Sienkiewiczowskiej twórczości wskazują na pewne cechy wspólne tekstów
publicystycznych i artystycznych (na poziomie językowym, stylistycznym czy treściowym)3. Po drugie, analizy wypowiedzi felietonowych (gatunku prymarnie prasowego) mogą
uzupełnić wiedzę nie tylko z zakresu języka pisarza, ale także z zakresu polszczyzny prasy
drugiej połowy XIX wieku4.
Oczywiście, czyniąc przedmiotem badań felieton jako formę wypowiedzi prasowej,
należy mieć na względzie uwarunkowania gatunkowe oraz stylistyczne, a zwłaszcza fakt,
że był to gatunek z pogranicza dziennikarsko-literackiego5. Kronika felietonowa, czyli najczęstsza forma felietonu połowy XIX wieku, nie tylko informowała o wydarzeniach mijającego tygodnia, ale także je komentowała. Subiektywny, nieskrępowany wymogami formalnymi sposób opisywania rzeczywistości oraz swoboda stylistyczna to czynniki, które
nadawały felietonowi wyraźne rysy wypowiedzi artystycznej.
Przypomnienie tych oczywistych kwestii jest konieczne ze względu na warstwę
słownictwa, która stanie się podstawą opisu. Zgodnie z tytułem artykułu przedmiotem
analiz będą formy superlatywne wyekscerpowane z felietonów pisanych przez Henryka
2

Do nielicznych w tym względzie należą artykuły Leonardy Mariak: „Funkcja ekspresywna leksyki z zakresu medycyny w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza”, Poznańskie Studia Polonistyczne.
Seria Językoznawcza, 21 (2014), 2: 53–71; „Funkcja informacyjna leksyki z zakresu medycyny w listach
prywatnych Henryka Sienkiewicza”, w: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych
i diachronicznych, red. Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Andrzej Moroz (Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014), 217–241; „Leksykalno-stylistyczne środki opisu podróży i podróżowania w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne
aspekty badań polszczyzny 15 (2016): 61–80; „Neologizmy w korespondencji prywatnej Henryka Sienkiewicza”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 23 (2016), 2 [w druku].
3 Zob. m.in. Bogdan Mazan, „Z tajników i powszechników sztuki pisarskiej Sienkiewicza”, w: Po co
Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: Z kim i przeciw komu? Warszawa–Kiejdany–Łuck–Zbaraż–Beresteczko, koncepcja i red. naukowa Tadeusz Bujnicki, Jerzy Axer (Warszawa: Wydawnictwo DiG,
2007), 219–220; Zofia Mocarska-Tycowa, „Sienkiewicz i malarstwo”, Z pogranicza literatury i sztuk , red.
Zofia Mocarska-Tycowa (Toruń: Wydawnictwo UMK, 1996), 113–140; Magdalena Pietrzak, „«Malowanie
słowem» – o stylu sprawozdań Henryka Sienkiewicza z wystaw malarskich”, LingVaria XI (2016): 111–122.
4 Badania nad słownictwem prasy XIX-wiecznej prowadziły m.in. Mirosława Białoskórska i Leonarda Mariak. Zob. Mirosława Białoskórska, Słownictwo prasy polskiej połowy XIX wieku. Zjawiska
progresywne i recesywne (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 1992); Leonarda Mariak, Perswazyjność
prasy tajnej okresu Powstania Styczniowego (1861–1864) na przykładzie leksyki (Szczecin: Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001).
5 Więcej na ten temat w: Magdalena Pietrzak, „Felieton doby pozytywizmu i jego pogranicza”,
w: Pogranicza, red. Danuta Kowalska (Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2007), 515–526.
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Sienkiewicza. Teksty te pochodzą z lat 1873–1875, a więc z początkowego okresu działalności dziennikarskiej Litwosa – z czasu współpracy pisarza z „Gazetą Polską” oraz „Niwą”.
Felietony tworzą trzy cykle: Bez tytułu (Bez), Sprawy bieżące (Spr) oraz Chwila obecna
(Chw). Łącznie są to 64 teksty. Wyekscerpowana baza materiałowa liczy ok. 500 superlatywów (zarówno form syntetycznych, jak i analitycznych oraz wtórnych użyć). Na ogólną
liczbę składają się także formy powtórzone, chodziło bowiem o zwrócenie uwagi na stopień
nasycenia felietonów tego typu słownictwem. A nasycenie to jest znaczące i widoczne już
podczas pierwszej lektury. Uśredniając dane liczbowe, do jednego felietonu Sienkiewicz
wprowadził blisko 8 superlatiwów. Nasuwa się pytanie o znaczenie i funkcję tych form
w przestrzeni tekstowej, a także ich rolę w idiolekcie pisarza. Choć myliłby się ten, kto uważałby, że tylko Litwos zdradzał predylekcję do używania form stopnia najwyższego. W Kronikach tygodniowych Bolesława Prusa superlatywów jest niewiele mniej. W bazie tekstowej
liczącej 66 tekstów, pochodzących z lat 1875–19006, wyliczono ok. 440 superlatywów (na
jedną kronikę przypada ok. 7 form). Stąd, jeszcze ostrożny, wymagający zweryfikowania
wniosek, że skłonność do wykorzystywania form stopnia najwyższego determinuje forma
gatunkowa, preferująca swobodę stylistyczną, z tendencją do wyolbrzymiania zjawisk, ich
przerysowywania w celach perswazyjnych. Aby potwierdzić te przypuszczenia, choćby
w odniesieniu do twórczości felietonowej Sienkiewicza, analizy będą zorientowane głównie
funkcjonalnie. Celem artykułu jest określenie funkcji form superlatywnych występujących
w kronikach felietonowych Litwosa. Oczywiście, wskazanie funkcji nie może nastąpić bez
uwzględnienia struktury i znaczenia jednostek językowych. Ze względu na charakter analiz materiał zinterpretowany zostanie w odpowiednich kontekstach7, zwłaszcza językowym
(chodzi o najbliższe otoczenie, w jakim występują superlatywa), treściowym oraz tekstowym (uwzględni się m.in. nagromadzenie form w strukturze tekstu).
W słownikach języka polskiego superlatiwus (superlatyw, superlativus) definiowany
jest jako „stopień najwyższy przymiotnika lub przysłówka; też: przymiotnik lub przysłówek
w tym stopniu”8. W opracowaniach o charakterze podręcznikowym i encyklopedycznym
superlatywa omawiane są w kontekście zjawiska stopniowania9 (zob. hasło stopniowanie
w EJP i EJO). Stopniowanie służy do wyrażania różnic w natężeniu cechy nazywanej przez
przymiotnik lub przysłówek. Formy stopnia mają ograniczony zakres, tworzone są bowiem
od przymiotników oznaczających cechy stopniowalne. Tradycyjnie wyróżnia się 3 stopnie:
stopień równy (positivus), stopień wyższy (comparativus) i stopień najwyższy (superlativus)
stosowany w przypadku, gdy „podstawę porównania stanowi więcej niż dwuelementowy
6 Wykorzystuję bazę materiałową, która była podstawą badań nad wyznacznikami gatunkowymi
felietonu 2. połowy XIX w.; zob. Pietrzak, Wyznaczniki gatunkowe, 18–25.
7 Zob. Jadwiga Puzynina, „Kontekst a rozumienie tekstu”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 53 (1997): 15–32.
8 Słownik języka polskiego PWN, wersja online: http://sjp.pwn.pl/szukaj/superlatiwus.html, dostęp
26.11.2016.
9 Zob. hasło stopniowanie w EJP, 335 i EJO, 514–516.
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zbiór, do którego należy przedmiot porównywany” (EJO 516). Stopień najwyższy wskazuje na maksymalne natężenie cechy nazywanej przez przymiotnik (przysłówek). Wykładnikiem superlatywu jest przedrostek naj- dodawany do formacji komparatywnych. Przy
stopniowaniu opisowym (analitycznym) naj- łączy się z wykładnikiem stopnia wyższego
bardziej (najbardziej). Należy nadmienić, że w niektórych opracowaniach wymienia się
trzeci stopień, tzw. stopień niższy10, którego znaczenie wyraża gramatyczna forma stopnia
najniższego złożona z przysłówka najmniej i wyrażenia intensyfikowalnego (zob. EJO 516).
Formy stopnia najwyższego wchodzą ponadto w skład wyrażeń złożonych z jak + stopień
najwyższy. Są to wtórne użycia superlatywów, które określają bezwzględnie maksymalne
natężenie cechy (EJP 334–335), np. postanowiłem jak najlepiej mówić o Towarzystwie Muzycznym (Chw 1, 74). Przechodząc już do analizy zgromadzonego materiału, należy stwierdzić, że repertuar środków językowych służących do wyrażania maksymalnego natężenia
cechy jest zróżnicowany i poświadcza wszystkie znane współczesnej polszczyźnie sposoby
stopniowania (zob. tabela).
Zróżnicowanie formalne form stopnia najwyższego
Superlatywa przymiotnikowe

Superlatywa przysłówkowe

1

2

1. Formy syntetyczne
najciekawsza rozmowa (Chw 2, 140)
najciemniejsze latarnie (Chw 1, 78)
najczystsza prawda (Chw 2, 176)
najdłuższe dni (Bez 70)
najdogodniejszy sposób (Bez 24)
najdrażliwsi ludzie (Chw 1, 62)
najdzielniejsze siły (Chw 1, 85)
najgorsze bruki (Chw 1, 78)
najgorszy punkt (Chw 1, 26)
najkrótsze opowiadania (Bez 70)
najlepsza strona (Chw 1, 86)
najlepsze chęci (Spr 230)
najlepszy ekonomista (Bez 39)
najmłodsza generacja poetów (Bez 19)
najmłodszy synek (Bez 93)
Od najmłodszych lat (Bez 140)
najmuzykalniejsze miasto (Bez 85, 112)
najnowsze skandaliki (Chw 2, 85–86)
najnowsze prawdy najnowsi pogorzelcy (Spr 228)
najnowsze książki (Spr 174)
najobfitszy materiał (Chw 1, 139)
najokropniejsze zepsucie (Chw 2, 120)
najoryginalniejsze miasto (Chw 2, 141)
najpierwsza artystka (Chw 2, 201)

Zgodziłem się najchętniej (Chw 2, 198)
a jeżeli się jaka [nowość – M.P.] pojawi, to najczę
ściej przedstawia walkę... (Bez 43)
Znaleźć go można najczęściej leżącego (Bez 49)
mogłaby najdzielniej wpłynąć (Chw 2, 150)
zasługiwały na to najkompletniej (Chw 1, 85)
wyraz najlepiej ze wszystkich znany (Chw 1, 100)
najlepiej tego dowodzi (Chw 2, 36)
omijając najstaranniej szosę (Chw 2, 169)
może się najrozmaiciej objawiać (Bez 25)
Najwięcej stosunkowo złożono na Pułtusk (Spr 228)
Zgadzając się najzupełniej z „Tygodnikiem” (Bez 56)
dziatwę upodobnia najzupełniej do pasących się
dokoła nich bydląt (Spr 183)

10 Stopień niższy oznacza mniejszą intensywność cechy w przedmiocie porównywanym niż w podstawie porównania, zob. EJO, 516.
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2

najpiękniejszy ogród (Spr 187)
najpiękniejsze warszawianki (Spr 163)
najpilniejsza potrzeba (Spr 185)
najpożyteczniejsza instytucja (Chw 2, 136)
najprzeróżniejsze dziwy (Chw 1, 41)
najrozmaitsze opowiadania (Spr 226)
najrozmaitsze przypuszczenia (Chw 2, 126)
najrozmaitsze wieści (Chw 2, 148)
najróżnorodniejsza postać (Bez 114)
najróżnorodniejsze kwestie (Bez 5)
najsłabszy nawet cios (Chw 2, 70)
najstarszy literat warszawski (Chw 1, 156)
najszczersze uwielbienie (Chw 2, 182)
najważniejsze fakty (Chw 1, 91)
największa liczba (Bez 103)
największy ruch (Chw 1, 25)
największy obowiązek (Chw 1, 90)
najwybitniejszy objaw (Bez 136)
najwybitniejsza wada (Spr 198)
najwybitniejsze osobistości (Chw 2, 200)
najzasłużeńszy p. „Narwicki” (Chw 1, 73)
2. Formy analityczne
W jednej z najbardziej odwiedzanych cukierni
(Chw 1, 145)
których ta sprawa najbardziej bezpośrednio dotyczy
(Chw 2, 149)
może zadowolić najbardziej nawet fantastyczne
natury (Chw 2, 145)
Jest to jedna z najbardziej scenicznych tragedii Szekspira (Bez 118)
Przekonanie takie nie należy do najmniej cennych
(Bez 100)
3. Wtórne użycia superlatywów
Są jak najgorsze (Chw 2, 185)
Publiczność powinna by jak najliczniej zwiedzać ten
byłem zawsze jak najgorszym uczniem matematyki
zwierzyniec (Bez 38)
(Chw 2, 189)
którą to kwestię nieraz widzieć można jak najpiękniej
zrobił w naszych sferach teatralnych w ogóle jak
wypraną (Chw 2, 142)
najlepsze wrażenie (Chw 2, 175)
radziłbym, aby je jak najstaranniej okrywały...
obie rodziny nowożeńców, […] były jak najprzeciw(Spr 180)
niejsze temu związkowi (Bez 33)
jak najściślej historyczny charakter panującego
Proszę jak o największą łaskę (Chw 2, 184)
(Bez 45)
powinna była natchnąć ludzi jak największym zaufa- Oby tylko […] jak najwięcej stawiała nam domów,
niem (Chw 2, 175)
a jak najmniej nagrobków. (Spr 176)

Materiał pokazany w tabeli ma charakter egzemplifikacyjny, stanowi część wyekscerpowanego materiału, ale z zachowaniem proporcji liczbowych. Już na tej podstawie
można wyciągnąć pewne wnioski. Jeśli chodzi o budowę, to dominują postaci syntetyczne
superlatiwów, więcej jest też form stopnia najwyższego przymiotników niż przysłówków.
Superlatywne formy przymiotnikowe zachowują cechy znaczeniowe i składniowe form
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podstawowych – czyli wskazują w sposób dosłowny lub przenośny na właściwości przypisywane przedmiotom i dookreślają znaczenia wyrazów z ich najbliższego otoczenia. Zatem Sienkiewicz wykorzystywał superlatywa częściej do celów deskryptywnych niż narracyjnych11. Różnica ilościowa na korzyść form przymiotnikowych potwierdza poniekąd
charakter felietonu jako wypowiedzi komentującej i oceniającej. Znaczną część materiału
stanowią superlatywa utworzone od przymiotników nazywających właściwości ilościowe
i jakościowe przedmiotów. Ale i tu da się zauważyć pewną prawidłowość. Jak dowiodła
wstępna charakterystyka form stopnia najwyższego parametrycznych przymiotników wymiarowych, służą one bardziej wartościowaniu osób, postaw (np. najszersze uznanie Chw 1,
138; najtęższe tutejszo-krajowe mózgi Chw 2, 115; najwyższe pochwały Chw 2, 203; najwyższy niepokój Spr 201) niż wskazywaniu na cechy inherentne opisywanych przedmiotów czy
zjawisk.
Wyekscerpowany materiał także jednoznacznie potwierdza skłonność Henryka Sienkiewicza do czerpania z zasobów polszczyzny potocznej, zarówno w zakresie leksyki, jak
i frazeologii. Część superlatywów stanowi element połączeń wyrazowych o skonwencjonalizowanym charakterze, np. do najwyższego stopnia, w najlepszym/najgorszym razie, robić
coś w najlepsze, z najlepszej strony. Także konteksty użyć są typowe – wprowadzają (lub
eksponują) ocenę, wyrażają postawę wolicjonalną nadawcy:
[1] […] to przez rozmaite tym podobne indywidua, nieraz zdrowe, silne i młode, żebrzące z próżniactwa i posuwające bezczelność do najwyższego stopnia. (Chw 2,
109)
[2] Zmęczona Muza nie oparła się ponętnej pokusie… o zdrado niegodziwa! omal nie
przypłaciła tego zdrowiem, a w najlepszym razie katarem. (Bez 71)
[3] […] w najgorszym razie lepiej jest nie grać wcale, aniżeli grać na liczmany.
(Chw 1, 70) Wszystko to zależy od natury, a w najgorszym razie dowodzi odwagi
cywilnej. (Chw 2, 15)
[4] […] wskutek tego pozwolili zakiełkować myśli stworzenia czytelni, która jak raz
zakiełkowała, tak już i kiełkuje sobie w najlepsze. (Chw 2, 31)
[5] Wiem, powtarzam, to wszystko, a jednak patrzyłem na rzecz zawsze z najlepszej
strony. (Chw 2, 139)
Przybliżmy teraz potencjał funkcjonalny form stopnia najwyższego. Standardową
funkcją wpisaną w strukturę semantyczną superlatywów jest funkcja gradacyjna, a dokładnie wskazywanie natężenia cechy, zarówno w kierunku bieguna maksimum, np. najlepszy, największy, najwyższy, najściślej, jak i w kierunku bieguna minimum, np. najkrótszy,
11 Zob. rozróżnienie między narracją a deskrypcją przedstawione w książce Aleksandra Wilkonia
Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu (Kraków: Universitas, 2002), 109–110.
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najniższy, najsłabszy. Dopiero jednak analiza użyć tych form w pełnym kontekście treściowym czy strukturalnym (chodzi o strukturę – kompozycję tekstu) pozwoli wskazać pełen
wachlarz możliwości funkcjonalnych superlatiwów. Na początek przyjrzyjmy się miejscom
szczególnej koncentracji omawianych form. W swoich kronikach felietonowych Litwos poruszał wiele problemów, relacjonował wiele wydarzeń, dzielił się z czytelnikami różnymi
spostrzeżeniami. Wielowątkowość była cechą gatunkową felietonu. Istniały jednak takie
tematy, do których Sienkiewicz chętnie powracał. Nie ulega wątpliwości, że Warszawa, jej
mieszkańcy, stan ulic, wydarzenia dziejące się w mieście nieustannie pobudzały wyobraźnię felietonisty. O Warszawie, zgodnie z zasadą felietonowej gry z czytelnikiem, wypowiadał się żartobliwie, a niekiedy ironicznie. Tym też celom służyły użyte w odpowiednich
kontekstach superlatywa, np. jako element peryfraz nazywających miasto grodem najpełniejszym wszelkich cnót ewangelicznych, jednym z najoryginalniejszych miast na świecie,
jednym z najniezdrowszych po dwa razy najofiarniejszym (na świecie) miastem i najmuzykalniejszym miastem na świecie:
[6] Raz w tydzień przynajmniej któreś z pism doniesie nam ze łzami w oczach, że
Warszawa – to gród najpełniejszy wszelakich cnót ewangelicznych. (Chw 1, 120)
[7] Oczywiście, rzecz taka dałaby się przywieść do skutku tylko ofiarami ze strony
ogółu, ale cóż robić, kiedy najofiarniejsze na świecie miasto jakoś niezbyt okazało się pochopnym w tym wypadku. (Chw 2, 66); Najofiarniejsze miasto nie
rozczula się w takim razie. (Chw 2, 66–67)
[8] miasto nasze, położone na wzgórzu, nad wielką rzeką, tj. w warunkach arcysanitarnych z natury, jest przecie jednym z najniezdrowszych miast w świecie.
(Spr 189)
[9] Jesteśmy na wskroś oryginalni i samodzielni, a nasze miasto jest jednym z najoryginalniejszych miast na świecie. (Chw 2, 141)
[10] Warszawa liczy się bowiem do najmuzykalniejszych miast na świecie!... (Bez 85
i 112).
W dwu pierwszych przypadkach, a zwłaszcza w pierwszym, ze względu na wyraźne
odwołanie się do wartości chrześcijańskich (na co wskazuje wyrażenie cnoty ewangeliczne,
przymiotnik ofiarny), superlatyw wartościująco intensyfikuje treść niesioną przez pozostałe wyrazy. Dodatkowym wykładnikiem intensyfikującym i wartościującym wymowę peryfraz jest wyrażenie na świecie. Co należy podkreślić, superlatywna przydawka z reguły jest
wykładnikiem negatywnego wartościowania. Warszawa ma: najgorsze bruki, najrzadsze
i najciemniejsze latarnie (Chw 1, 78), najciaśniejsze ulice zwłaszcza tam, gdzie największy ruch się odbywa (Chw 1, 25), a ulica Senatorska jest najgorszym punktem miasta (zob.
Chw 1, 26), a łącznie wszystkie niedogodności warszawskie zostały najrozpaczliwszymi
(Chw 1, 33). Ponadto felietonistę drażni postawa mieszkańców Warszawy, którzy piszą
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projekty, ale ich nie realizują. Kumulacja negatywnych emocji piszącego znalazła swoje
przełożenie w nagromadzeniu w jednym zdaniu trzech superlatywów, w tym dwóch użytych w konstrukcji z jak, co określa bezwzględnie maksymalne natężenie cechy:
[11] Jeżeli piekło jest istotnie zabrukowane dobrymi chęciami i pięknymi projektami,
tedy zapewniam was, mili współobywatele, że my, którzy mamy najgorsze w świecie bruki – w Warszawie, dostarczymy ich jak najwięcej i w jak najpiękniejszym
gatunku dla Lucypera. Ile tam już tego materiału jest na składzie, tego nikt i porachować nie potrafi. (Chw 2, 3–4)
Natomiast o walorach Warszawy stanowią jej mieszkańcy, którym największą rozkosz
sprawia spełnianie wszelkich dobrych uczynków (zob. Chw 1, 121), mieszkanki określone
są mianem najpiękniejszych (Spr 163), a ogród zoologiczny, choć pozostający w planach,
ma być najpiękniejszym w świecie zoologicznym ogrodem (Spr 187). Szersze konteksty
użyć wyrażeń z przydawkami superlatywnymi modyfikują pozytywną ocenę osób i obiektów. Określenie stanu emocjonalnego warszawian spełniających dobre uczynki mianem
największej rozkoszy12, czyli przyjemności, obnażyło prawdziwe intencje świadczenia pomocy potrzebującym.
W krytyczny sposób wypowiadał się Sienkiewicz o Polakach. Ponieważ kwestii tej
poświęciłam osobny szkic13, w tym miejscu przywołam tylko wybrane cytaty, w których
pojawiają się formy superlatywne:
[12] […] i może z czasem przestaniemy być największymi lazaronami w Europie, którą
to godność z wytrwałością, godną zaiste lepszej sprawy, dotychczas stale piastujemy. (Spr 223)
[13] Co do nas, po Francuzach jesteśmy najgrzeczniejszym narodem dla kobiet na
świecie, i z tego nikt nie myśli się wyśmiewać. (Chw 1, 77)
[14] Stosując tę zasadę do nas, winniśmy wyrabiać w sobie przede wszystkim praktyczność, której nam największy brak i którą bardzo górują nad nami sąsiedzi
Niemcy. (Bez 11–12)
[15] Sądzę nawet, że jest to jedna z najwybitniejszych wad rodzących się u nas na
gruncie filisterstwa, egoizmu i hipokryzji. (Spr 198)
Jak widzimy, przymiotniki w stopniu najwyższym występują tu w swojej typowej funkcji, czyli intensyfikują natężenie cechy (najgrzeczniejszy, najwybitniejszy) lub intensyfikują

12

W SW i SJPD rozkosz definiowana jest jako ‘najwyższy stopień przyjemności’.
Zob. Magdalena Pietrzak, „Obraz Polaków w felietonach Henryka Sienkiewicza”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 14 (2015): 285–296.
13
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znaczenie rzeczownika, którego są określeniami (najwięksi lazaroni14, największy brak).
Ostatni przykład poświadcza wychodzące w XX wieku z użycia znaczenie leksemu wybitny jako ‘wyraźnie się zaznaczający, wydatny, wyrazisty’ (SJPD).
Innym wątkiem tematycznym poruszanym w kronikach felietonowych były zagadnienia związane z kulturą. Sienkiewicz, nie tylko z racji obowiązku dziennikarskiego, ale
i z osobistych upodobań, aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym Warszawy. Chodził
do teatrów, śledził ruch wydawniczy, by w kolejnych felietonach przedstawić czytelnikowi
recenzję sztuki czy książki. Recenzje, sprawozdania – choć pisane w służbie felietonowej rozrywki – zawierały niezbędne elementy wypowiedzi krytycznej, a więc streszczenie
utworu i ocenę15. I to właśnie wykładnikiem oceny, zarówno pozytywnej jak i negatywnej,
były pojawiające się w tekście superlatywa. Ocenie podlegała gra aktorska, a przy okazji
konstrukcja postaci, w której rolę aktor/aktorka się wcieliła. I tu znamienne przykłady z recenzji Niewinnych Aleksandra Świętochowskiego i Febris aurea Zygmunta Sarneckiego:
[16] W roli Julii w Niewinnych artystka podobała mi się. Rola to trudna, wymagająca
przede wszystkim gry temperamentowej, gry nerwów; postać Julii, moim zdaniem, jest najwadliwsza ze wszystkich wchodzących do Niewinnych, dlatego nie
sądzę, aby artystka mogła z niej wyjść zupełnie zwycięsko, miała jednak sposobność do okazania owych zasobów siły i namiętności, które najcelniejszą jej zaletę
stanowią. (Chw 2, 200)
[17] Jest to postać do najwyższego stopnia znacząca i charakterystyczna. (Spr 200)
[18] Prócz Emilii i barona Szerszenia, które to dwie postacie wybornie udały się autorce, reszta, na nieszczęście najważniejszych, stanowczo jest chybioną. (Spr 151)
Superlatywa występują także w streszczeniach fabuły utworów. Wtedy pełnią nie tylko funkcję ewaluatywną, ale i emocjonalną. Felietonista, przybliżając czytelnikowi treść
dzieła, jednocześnie podpowiada, jak należy je interpretować z perspektywy emocji, które
są kreowane:
[19] Toteż w chwili może najbardziej wzruszającej, gdy zamknięta w więzieniu Amelia
mówi do starego sługi: […]. (Bez 71)
[20] Jej stan budzi najwyższy niepokój w sercu ojca. (Spr 201)
[21] W chwili gdy twa ciekawość najbardziej jest naprężoną, w chwili gdy Numa tuż,
tuż ma umrzeć lub też podać rękę uszczęśliwionemu Pompiliuszowi, […]. (Bez
130)

14 lazaron w SJPD z kwantyfikatorem rzad. ‘żebrak, włóczęga uliczny we Włoszech, szczególnie
w Neapolu’.
15 Więcej na ten temat: Pietrzak, Wyznaczniki gatunkowe, 281–291.
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[22] Ale nie tu koniec poematu. Epilog, najpiękniejszy ze wszystkiego, przedstawia
ducha poety na sądzie Bożym. (Bez 19, 118)
Jak zasygnalizowałam na wstępie, średnio na jeden felieton przypada 8 form superlatywnych. Zatem można zaryzykować stwierdzenie, że nie ma tematu ani wątku, do którego opisu czy interpretacji nie użyto by stopnia najwyższego. Jednak ich szczególne zagęszczenie uwidacznia się przy relacjonowaniu wydarzeń ważnych, istotnych społecznie.
Wprowadzając wykładniki maksymalnej intensyfikacji, kronikarz kieruje uwagę czytelnika na przedstawiany problem. Ujawniając w ten sposób swoje emocje, jednocześnie angażuje emocje odbiorcy i stymuluje jego uwagę. Znamienny pod tym względem jest felieton,
a właściwie reportaż, poświęcony pożarowi Pułtuska. Sienkiewicz wielokrotnie apelował
o potrzebę zakładania straży ogniowych. Nie zawsze jego głos był słyszalny. Brak m.in.
szybkiej interwencji straży był przyczyną ogromnych zniszczeń, jakie dotknęły miasto. Oto
wybrane fragmenty felietonu, uwzględniające formy superlatywne:
[23] […] nazajutrz, tj. w piątek, wyruszyłem z Warszawy, ażeby naocznie przekonać się
o klęsce i dać wam najdokładniejszy jej opis. (Chw 2, 53)
[24] W Serocku, gdzie zatrzymałem się dla przeprzęgu koni, opowiadano mi najsprzeczniejsze wieści. (Chw 2, 53)
[25] Oto zdanie, które usłyszysz z każdych ust. Rozpacz, ale zarazem i apatia doszły tu
do najwyższego stopnia. (Chw 2, 53)
[26] Był to najpotężniejszy gmach w całym Pułtusku. (Chw 2, 58)
[27] Musieliśmy raz jeszcze przechodzić przez część miasta najbardziej spustoszoną,
o której wspomniałem wyżej. (Chw 2, 59)
[28] Wśród tej głuszy i martwoty, wśród fantastycznych rumowisk, wśród ciszy i niewytłumaczonych odgłosów, wśród bladych promieni księżyca i czarnych zwalisk
najodważniejsze serce ściska jakaś niepojęta trwoga. (Chw 2, 59)
[29] Największe straty ponieśli mieszkańcy w towarach, które były nieubezpieczone,
a których wartość wynosiła kilkaset tysięcy rubli. Dla mieszkańców miasta jest to
klęska największa. (Chw 2, 61)
[30] […] wolałeś to wszystko, cny obywatelu, obiecujący młodzieńcze, nadziejo na
przyszłość, niż włożyć na głowę kawał blachy, zatknąć za pas siekierę i służyć
swemu społeczeństwu w sposób najlepszy, w jaki możesz. (Chw 2, 64)
Formy stopnia najwyższego oddają – co oczywiste – ogrom strat materialnych, ale także starają się przybliżyć emocje mieszkańców. Występujące w funkcji gradacyjnej epitety
największa (strata, klęska), najpotężniejszy (gmach), oraz forma analityczna z przysłówkiem
najbardziej – zwracają uwagę na materialne straty. Aby podkreślić, że skala negatywnych
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emocji osiągnęła maksymalny poziom, felietonista używa konstrukcji opisowej: dojść do
najwyższego stopnia. Warto zauważyć, że superlatywa intensyfikują znaczenia wyrazów
(klęska, spustoszenie), które w swojej treści zawierają już pierwiastek znaczeniowy ‘brak
czegoś’.
Opis spalonego Pułtuska to niejedyne miejsce, w którym występuje szczególne nagromadzenie form superlatywnych. Wachlarz możliwości felietonowego oddziaływania na
czytelnika był szeroki. Podobnie jak i swoboda wyrażania własnych poglądów. Sienkiewicz wykorzystywał miejsce pod kreską, aby budzić świadomość, apelować do sumień,
przedstawiać różne aspekty danej sprawy czy kształtować gusty estetyczne. Formy stopnia
najwyższego skumulowane w jednej wypowiedzi zwielokrotniały siłę oddziaływania na
odbiorcę. Oto kolejny znamienny przykład perswazji felietonowej, tym razem Litwos po
raz kolejny apelował w sprawie powołania Spółki Jedwabniczej. Superlatywa wprowadzone
zostały w dwu strategicznych momentach wywodu – aby wyrazić silne przekonanie co do
komunikowanego stanu rzeczy (bez najmniejszej wątpliwości) i podkreślić pragmatyczny
wymiar projektu ( jest to jedna z najtańszych, a zarazem najkorzystniejszych produkcji):
[31] […] do dziś dnia bowiem wielu, zwłaszcza obywateli ziemskich, uważa sprawę
jedwabnictwa za zabawkę, w najlepszym razie nieszkodliwą, ale i nieużyteczną.
Czy jednak pogląd taki jest słuszny? Owóż, bez najmniejszej wątpliwości, zdania
podobne nie tylko nie mają za sobą ani odrobiny słuszności, ale nawet są ciężkim
grzechem przeciwko ekonomicznym interesom kraju. […] Rzecz to prosta, którą
lada kto potrafi; słowem, jest to jedna z najtańszych, a zarazem najkorzystniejszych produkcji. Dlaczegóż więc mamy przez lenistwo i opieszałość pozbawiać
kraj jednego z bardzo potężnych źródeł dochodu? (Chw 1, 89–90)
Inne dwa cytaty [32] i [33] egzemplifikują wtórne użycia form stopnia najwyższego w wyrażeniach złożonych z jak ( jak najwięcej, jak najczęściej, jak najporządniej, jak
najtrwalej i jak najozdobniej). W Sienkiewiczowskich kontekstach wyrażenia te stanowią
element wypowiedzi postulatywnych, w ten sposób wzmacniają apel felietonisty. Istotne
jest nie tylko uszeregowanie wyrażeń, ale także umiejscowienie w części rematycznej (wygłosowej) zdania.
[32] bądź co bądź, uczą języka, uczą czasem i pięknych myśli, budzą zacne uczucia,
aby tylko jak najwięcej i jak najczęściej! (Spr 165)
[33] Skromność jest sobie wielką cnotą; ale gdy się coś dokonywa, należy dokonać
tego od razu jak najporządniej, jak najtrwalej i jak najozdobniej. (Chw 1, 101)
Nagromadzenie superlatywów widoczne jest ponadto w zakończeniach wątków tematycznych. Jest to rodzaj puenty, aksjologicznego podsumowania omawianego zagadnienia.
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W ten sposób wypowiedzi zawierające formy stopnia najwyższego kumulują dwie funkcje
– wartościującą i delimitacyjną. Oto wybrane przykłady:
[34] Jak widzimy, tacy „nasi najserdeczniejsi” nie przebierają w środkach, i najnikczemniejsze zdają im się być najlepszymi, tam zwłaszcza, gdzie chodzi o kobietę.
(Bez 128)
[35] Instytucja ta, nie wiem, czy najdobroczynniejsza ale najruchliwsza. (Spr 242)
[36] Kwestia to paląca, warta najgłębszego namysłu i najściślejszej dyskusji. (Chw 2,
71)
Poza omówionymi już przypadkami użyć superlatywa wykorzystywane były do hiperbolizacji zjawisk, postaw i jako takie służyły celom humorystycznym. Nie zapominajmy, że
felietonista miał z dystansu interpretować i oceniać rzeczywistość. Żart, kpina, ironia były
typowymi środkami felietonowej perswazji. Oto kilka wybranych przykładów:
[37] Dość, niech chory wyjdzie na ulicę, pierwszą lepszą, jaka mu się będzie podobać,
i przejdzie chodnikami kilkadziesiąt kroków, a za kołnierz tyle mu naleci najzimniejszej w świecie wody, że wystarczy to na uśmierzenie choćby najuporczywszej
gorączki. (Chw 1, 13)
[38] Nareszcie nadchodzi upragniona chwila – gospodyni podaje rękę najbardziej siwemu, łysemu lub najbardziej udekorowanemu gościowi, gospodarz zaokrągla
ramię i podaje je najpokaźniejszej damie – inni goście muszą się kojarzyć nie
podług woli, życzenia i sympatii, ale tak, jak im nieubłagane fatum przez usta
gospodyni nakazało. (Chw 1, 23)
[39] Tak więc, jak głoszą kandydaci do małżeństwa, najbardziej zatrważającym szczegółem, który największą trudność w utrzymaniu żony stanowi, są stroje. (Chw 1,
40)
[40] Skutk iem tej prawdy, ponieważ błoto na szosie od „Pociechy” do Warszawy jest
jednym z najcelniejszych i najgłębszych błot na świecie, zatem bryki frachtowe,
powózki i powozy prywatne zgoła nie mogą jej przebywać i muszą innej sobie
szukać drogi. (Chw 2, 169)
Powyższe przykłady poświadczają stosunkowo rzadkie użycia form stopnia najwyższego w funkcji obrazotwórczej. Epitety: najzimniejsza (woda), najuporczywsza (gorączka),
najpokaźniejsza (dama), najgłębsze (błoto) czy przysłówkowe określenia stopnia natężenia
cechy (najbardziej siwy, łysy; najbardziej udekorowany itd.) uwyraźniają cechę i budują
w wyobraźni czytelnika obraz przejaskrawiony, niekiedy wręcz karykaturalny (zob. [38]),
a w konsekwencji zwracają uwagę odbiorcy na sam problem.
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Na zakończenie chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną funkcję, którą pełnią (czy
bezpieczniej: współtworzą) formy superlatywne w strukturze tekstu. Jest to funkcja delimitacyjna. Jak wiadomo, XIX-wieczna kronika felietonowa była tekstem politematycznym.
Rzadko też się zdarzało, żeby poszczególne tematy nie były ze sobą w jakiś sposób powiązane. Sprawne łącznie wątków tematycznych stanowiło o talencie pisarskim. W rozpoczynaniu kroniki, czy też w inicjowaniu kolejnego wątku, ważna była umiejętność pobudzania
ciekawości czytelnika, m.in. przez zasygnalizowanie wstępnej hierarchii w prezentowaniu
tematów.
[41] Najważniejszym faktem, który w ostatnich czasach uderzyć musiał każdego myślącego człowieka, jest nadzwyczajny rozwój naszej prasy periodycznej. (Bez 4)
[42] Posiedzenia wszelkiego rodzaju towarzystw, teatr, koncerta i odczyty – oto najważniejsze fakty z dziejów tygodnia. (Chw 1, 91)
[43] Najważniejszą jednak, podług mnie, nowością jest dział książek dziecinnych.
(Chw 2, 143)
[44] A więc wróćmy się ku nim zaczynając od tego, co najbardziej w oczy wpada.
(Bez 56)
Zauważmy, że przydawka superlatywna najważniejszy wprowadza ogólną ewaluację,
nie precyzuje, pod jakim względem (poznawczym, estetycznym) dane wydarzenie było
oceniane. Także inne superlatywne określenia pojawiające się w funkcji delimitacyjnej:
najwymowniejszy (wymowny ‘wiele znaczący, wyrazisty’), najwybitniejszy (wybitny ‘wyraźnie się zaznaczający, wydatny, wyraźny’) nie wskazują powodu, dla którego omawiany
fakt jest bardziej wymowniejszy i wybitniejszy od innych.
[45] Najwymowniejszą cechą przeszłego sezonu zimowego były odczyty. (Bez 64)
[46] Święta coraz to bliższe, ruch handlowy wzrasta i wzrasta, a skutkiem tego najwybitniejszym objawem naszego miejskiego życia staje się reklama. (Bez 136)
Obok kryterium ważności i wyrazistości, o doborze faktów do felietonowego omówienia decydowało kryterium ilościowe. Chodzi tu zarówno o liczbę osób uczestniczących
w danym wydarzeniu [47], jak i o liczbę pojawiających się komentarzy [48] i [49]. Cytaty
[48] i [49] są przykładem delimitacji wewnątrztekstowej. Felietonista, chcąc zainteresować
czytelnika jeszcze jednym tematem, stara się pobudzić jego ciekawość – nie pisze wprost,
o jakie wydarzenie chodzi, ale zaznacza, że jest ono szeroko komentowane:
[47] Najwięcej ciekawych ściąga obecnie nie obraz, ale fotografia obrazu przedstawiającego bitwę pod Wiedniem. (Bez 43)
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[48] […] podam jeszcze wiadomość o wypadku, który dotychczas niezmiernie zajmował
zarówno Warszawę jak i prowincję i o którym dotąd jeszcze krążą najrozmaitsze
opowiadania. (Spr 226)
[49] Oto obecnie przedmiotem rozmów w całym mieście i najrozmaitszych domysłów
jest świeżo otwarty zakład rękodzielniczy dla kobiet, […]. (Bez 125)
Ponadto formy superlatywne są fakultatywnym składnikiem połączenia wyrazowego
coś jest dowodem, który wprowadza argumentację:
[50] Najnowszym tego dowodem jest rozpacz handlarzy starzyzny […]. (Bez 62)
[51] Najlepszym tego dowodem jest, że kurs jej listów zastawnych podwyższył się
w porównaniu z pierwszym rok iem istnienia Towarzystwa o przeszło sześć rubli
srebrem. (Bez 134)
Formy superlatywne wyekscerpowane z tekstów felietonowych Henryka Sienkiewicz
stanowią materiał zróżnicowany zarówno pod względem formalnym, jak i znaczeniowym,
a co za tym idzie – funkcjonalnym. Szczegółowe funkcje determinowane są przez kontekst
użycia. Funkcja prymarna, czyli intensyfikacja cechy wyrażonej przez przymiotnik lub
przysłówek, służyła różnym celom – najczęściej perswazyjnym, ponadto była wykładnikiem wartościowania, hiperbolizacji i delimitacji.
Kontekstowe użycia superlatywów potwierdzają mistrzostwo słowa Sienkiewicza, objawiające się w umiejętności wydobywania – poprzez odpowiednie zestawienia – różnych
odcieni znaczeniowych słów. A także umiejętność czerpania z podstawowego zasobu leksykalnego polszczyzny do celów stylotwórczych.
Chcąc odpowiedzieć na pytanie o rolę form stopnia najwyższego w idiolekcie pisarza,
potrzebne są dodatkowe badania. Wciąż nie ma słownika polszczyzny Henryka Sienkiewicza. Dotychczasowe badania nad warsztatem pisarskim autora Trylogii każą raczej tłumaczyć znaczną frekwencję superlatywów specyfiką gatunkową felietonu – czyli tendencją do
wyolbrzymiania zjawisk, ich perswazyjnego przerysowywania.
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Błoto na szosie od „Pociechy” do Warszawy jest jednym z najcelniejszych
i najgłębszych błot na świecie. Funkcje form superlatywnych w felietonach
Henryka Sienkiewicza
Streszczenie
Celem artykułu jest określenie funkcji form superlatywnych występujących w kronikach felietonowych Henryka Sienkiewicza. Teksty pochodzą z lat 1873–1875, czyli z okresu, kiedy Litwos był czynnym dziennikarzem. Wyekscerpowana baza materiałowa liczy ok. 500 superlatywów (zarówno form syntetycznych, jak i analitycznych oraz wtórnych użyć). Uśredniając dane
liczbowe, w jednym felietonie Sienkiewicza występuje 8 superlatywów. Formy superlatywne
stanowią materiał zróżnicowany zarówno pod względem formalnym, jak i znaczeniowym, a co
za tym idzie – funkcjonalnym. Szczegółowe funkcje determinowane są przez kontekst użycia.
Funkcja prymarna, czyli intensyfikacja cechy wyrażonej przez przymiotnik lub przysłówek,
służyła różnym celom – najczęściej perswazyjnym, ponadto była wykładnikiem wartościowania, hiperbolizacji i delimitacji. Dotychczasowe badania nad warsztatem pisarskim autora Trylogii każą tłumaczyć znaczną frekwencję superlatywów specyfiką gatunkową felietonu – czyli
tendencją do wyolbrzymiania zjawisk, ich perswazyjnego przerysowywania.

The mud on the road from “Pociecha” to Warsaw is one of the most accurate
and deepest muds in the world: Functions of superlative forms in the feuilletons
by Henryk Sienkiewicz
Summary
The purpose of the article is to identify the functions of the superlative forms in the feuilletonschronicles by Henryk Sienkiewicz. The texts date from 1873 to 1875, i. e. from the time when
Litwos was an active journalist. The excerpted material basis contains ca. 500 superlatives (both
the synthetic and analytic ones, as well as their secondary usages). On average in one feuilleton
by Henryk Sienkiewicz there is 8 superlatives. Superlative forms constitute a material diverse
with respect to both form and meaning, and therefore – the function. The particular functions
are determined by the usage context. The primary function, i.e. the intensification of the feature
expressed by the adjective or the adverb, served different purposes – most frequently persuasive
ones. Moreover, it was an exponent of the valuation, hyperbolizing, and delimitation. The existing research into the writing craft of the author of Trilogy explains the considerable quantity of
superlatives by the feuilleton genre specificity – i. e. the tendency toward overestimating and
persuasive exaggerating.
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Jednym z podstawowych elementów przestrzeni warunkującym przemieszczanie się i kontakt z drugim człowiekiem jest droga, która stanowi również wieloznaczny i symboliczny
składnik kulturowego krajobrazu1.
Wyraz droga w polszczyźnie pisanej żywotny jest od XIV wieku2. Jako ogólnosłowiański odnajdziemy w innych językach rodziny, czego przykładem jest czeskie draha,
rosyjskie doroga, słowiańskie droha. Pierwotnie wyraz ten oznaczał pas, szlak, który jest
wydzielony do przebycia lub jest przebyty3. W rejestrującym polszczyznę od jej początków

1 Por. http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/17.Sacrum/10.smyk.pdf, dostęp
3.06.2017.
2 Por. Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego (Kraków: Wydawnictwo Literackie,
2005), 126; Andrzej Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1 (Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2000), 299.
3 Bańkowski, Etymologiczny słownik, 299.
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do końca XIX wieku Słowniku warszawskim4 zarejestrowano 15 znaczeń wyrazu droga
– od ogólnego po terminologiczne. Przede wszystkim rozumiana jest ona jako ‘pas lądu
albo wody przeznaczony do odbywania po nim podróży; przestrzeń przebywana, powzięty
kierunek podróży; kierunek należyty, przejście; przestrzeń do przebycia, odległość; podróż,
wędrówka, wojaż’; a następnie – w węższym znaczeniu – ‘sposób postępowania, zachowania; środek do osiągnięcia czego, sposób dojścia do czego; prawo przejścia przez cudzy grunt; głąb rzeki, przepływ’5. Drogę definiuje się również terminologicznie – m.in.
w zakresie astronomii (jako orbitę planety), anatomii (jako drogi oddechowe), wojskowości
(przestrzeń otaczająca przeciwskarpę, osłoniona przedpiersiem stoku)6.
Szerokie konotacje przypisywane są drodze współcześnie. Za Stanisławem Dubiszem,
drogą określa się wydzielony pas ziemi łączący poszczególne miejscowości lub punkty terenu, przystosowany do komunikacji; trasę, którą ktoś zamierza lub musi przebyć, odcinek
przebywanej trasy, odległość, przestrzeń dzielącą kogoś od określonego celu podróży; podróż, wędrówkę, przejście, przebywanie jakichś odległości, co nie odbiega znacząco od
zakresu wcześniejszego, ale jako kolejne wymienia się znaczenia z następującymi kwalifikatorami: urz. (wszelki szlak komunikacyjny, wszelką linię komunikacyjną, trasę); książk.
(sposób postępowania, zachowania się, sposób działania, osiągania czegoś); fiz. (długość
toru przebytego przez poruszający się punkt materialny)7. Uzupełnia je definicja drogi zawarta w Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny, według której droga to określenie czynności kradzieży w środkach komunikacji publicznej, termin kwalifikowany jako
słownictwo przestępcze8. W Słowniku polszczyzny potocznej nie odnajdziemy wyrazu droga, zaś synonimiczny termin ścieżka tłumaczony jest jako ‘porcja narkotyku w proszku’9.
Podobne znaczenie zawarte jest w internetowym słowniku slangu młodzieżowego, w którym ścieżka „to tyle, co kreska, czyli ułożony w podłużną, ale wąską, łatwą do wciągnięcia
porcję, narkotyk w postaci proszku. Najczęściej jest to koka albo amfa”10.
Do grupy wyrazów bliskoznacznych drodze współcześnie zalicza się m.in.: bezdroże,
trasę, autostradę, gościniec, dojazd, obwodnicę, podejście, podjazd, szosę, ścieżkę, ulicę,
zjazd, wyjazd itd. – te w znaczeniu drogi dla ruchu, a także drogę do przebycia w znaczeniu trasy; drogę komunikowania się jako kanał; drogę, szlak, ścieżkę do celu, czyli sposób;
4 Jan Karłowicz, Adam Kryński, Władysław Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. I–VIII
(Warszawa, nakładem prenumeratorów, w drukarni E. Lubowskiego i S-ki, 1900–1927), 559–560 (tzw.
Słownik warszawski, dalej SW).
5 SW, 559–560.
6 Tamże.
7 Stanisław Dubisz, red., Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003), 700–702.
8 Halina Zgółkowa, red., Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 9 (Poznań: Wydawnictwo
Kurpisz, 1996), 136.
9 Maciej Czeszewski, Słownik polszczyzny potocznej PWN (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2008), 307.
10 http://www.miejski.pl/slowo-%C5%9Acie%C5%BCka, dostęp 14.09.2016.
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drogę w fizyce – odległość; drogę krzyżową – cykl obrazów bądź nabożeństwo, cierpienie;
drogę żelazną – przestarzale kolej11.
O popularności używania różnorodnych znaczeń wyrazu droga świadczy wielość
związków wyrazowych, zarejestrowanych np. w opracowaniach z zakresu frazeologii i paremiologii. Dla przykładu: w Wielkim słowniku frazeologicznym PWN z przysłowiami12
odnajdujemy ponad 40 wyrażeń i zwrotów z wyrazem droga, jak np.: dotyczące sposobu
życia, moralności chodzić, iść prostą drogą – ‘żyć uczciwie, postępować szczerze’; iść, chodzić krętą drogą – ‘postępować nieszczerze, oszukiwać’; obrać złą, fałszywą drogę – ‘postępować źle, niesłusznie’; zawrócić z drogi – ‘zmienić sposób postępowania, prowadzenia
się; jako formuła pożegnalna szerokiej drogi! – ‘pomyślnej drogi’; jako wyrażenie obojętności w stosunku do podjętej przez kogoś decyzji: wolna droga!; obiegowe to swoją drogą
w znaczeniu ‘to co innego, inna rzecz’; tędy droga, czyli ‘o to chodzi’; świat drogi – ‘duża
odległość’; kpisz czy o drogę pytasz – ‘wyrażenie zdumienia czyjąś wypowiedzią, udaną
naiwnością, dziwacznym pytaniem’13. Droga jest komponentem paremii, np. popularnego
wezwania do odejścia: Komu w drogę, temu czas czy Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
w znaczeniu: różnymi sposobami można dojść do tego samego celu; Kto drogi prostuje, ten
w domu nie nocuje, czyli kto zbytnio upraszcza, może nie dojść do celu; Prosta droga nie
zawsze jest najkrótsza – to, co może wydawać się proste, nie zawsze takie jest14.
W ujęciu antropologicznym droga rozumiana jest jako konkretyzacja szeregu znaczeń:
łączy poszczególne punkty w „swojej” przestrzeni, służy mediacji między centrum a peryferiami, między sacrum a profanum15. Według badaczy kultury natomiast droga postrzegana jest jako przestrzeń publiczna, niebezpieczna, obca, nieczysta, nieokreślona, a także
jako metafora ludzkiego życia i postępowania16. W wymiarze sakralnym droga jest także
istotnym elementem kultu, ujawniającym się m.in. poprzez pielgrzymowanie. Pojęcie drogi
11 Zob. Mirosław Bańko, red., Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005), 144–145.
12 Anna Kłosińska, Elżbieta Sobol, Anna Stankiewicz, Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010), 80–82.
13 Tamże.
14 Tamże.
15 Zob. np. Jan Adamowski, Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne (Lublin:
Wydawnictwo UMCS, 1999), 17; tenże, „Na rozstaju dróg, czyli o semantyce skrzyżowania w polskiej kulturze tradycyjnej”, w: Droga w języku i kulturze. Analizy antropologiczne, red. Jan Adamowski, Katarzyna
Smyk (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2011), 179–188.
16 Zob. np. Adamowski, Kategoria przestrzeni, 16; Piotr Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007), 90; Kazimierz Ożóg, „Droga jako metafora językowa”, w: Droga w języku i kulturze, 17–36; Katarzyna Smyk, „Każda droga dobra, co do ludzi
prowadzi. O przenośnych sensach drogi w polskich przysłowiach”, Annales Universitatis Peadagogicae
Cracoviensis. Studia Russologica IV (2011) Europa Słowian w świetle socjo- i etnolingwistyki. Przeszłość
– teraźniejszość, red. Maria Wojtyła-Świerzowska, Elżbieta Książek, 217–225; Jan Adamowski, „Na drodze życia, czyli o semantyce drogi w przysłowiach polskich”, w: W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi, red. Halina Pelcowa (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010),
31–35.
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występuje w wielu religiach – zarówno w znaczeniu geograficznym, jak i symbolicznym.
Oznacza zatem niezwykle popularne w świecie starożytne święte drogi będące szlakami
pielgrzymkowymi do znanych świątyń lub ulicami, którymi podążały procesje podczas
świąt, a także – symbolicznie – „drogę zbawienia”. W tradycji „izraelskiej” jest formą wyrazu zaczerpniętą z tej encyklopedii pojawia się termin „droga do drzewa życia”, które oznacza możliwość powrotu do utraconego wcześniej raju17. Motyw przebywanej drogi – podróży w różnych jej ujęciach i aspektach – pojawia się często w literaturze, m.in. stanowiąc
metaforę życia człowieka (poezja Edwarda Stachury), będąc nawiązaniem do pielgrzymki
do świata kultury (np. Podróże Pana Cogito Zbigniewa Herberta). Podróż o walorach edukacyjnych odbywa np. Kordian z utworu Juliusza Słowackiego, zaś podróży w znaczeniu
ucieczki przed życiem czy samym sobą doświadcza Józef Odrowąż z Wiernej rzeki Stefana
Żeromskiego18.
Motyw drogi odnajdziemy też w powieści Matka Ignacego Maciejowskiego. Główną
bohaterką utworu jest Magda Porębska – góralka z Poręby Wielkiej, która walczy o wykształcenie swoich synów, jednocześnie zaś dba o edukację dzieci z sąsiedztwa, ucząc je
w swoim domu. Własnych synów – Antka i Władka – wbrew woli męża Szymona – wysyła
na nauki do miasta, gdyż jej pragnieniem jest zdobycie przez nich wykształcenia w zakresie
teologii, zaś w przyszłości przyjęcia święceń kapłańskich.
Celem niniejszego artykułu jest próba analizy językowej kreacji drogi w powieści Mat19
ka , wydanej w 1898 roku jako wyraz wdzięczności Ignacego Maciejowskiego złożony
zaangażowanym i pełnym poświęcenia matkom-włościankom, dzięki którym dzieci były
dobrze wychowane, a także – mimo niesprzyjających okoliczności – wykształcone20. Droga
Magdy Porębskiej to droga, jaką pokonuje matka, idąc samotnie do synów, kolejno – droga
z synem Antkiem do Krakowa, następnie zaś – powrotna droga matki do domu. Z jednej
strony droga stanowi swoisty kontekst, w którym bohaterowie odkrywają i poznają siebie,
doświadczając wędrówki zarówno w ujęciu geograficznym, fizycznym, jak i metaforycznym, duchowym – wewnątrz siebie; z drugiej zaś jej kreacja uzupełnia kreację bohaterki
– Magdy Porębskiej.

17 Tadeusz Gadacz, Bogusław Milerski, red., Religia. Encyklopedia PWN, t. 3 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001), 277–278.
18 Zob. Dorota Nosowska, Słownik motywów literackich (Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park Edukacja, 2006), 349–353.
19 Artykuł powstał na materiale wyekscerpowanym z tomu: Ignacy Maciejowski (Sewer), Matka.
Powieść z życia ludu, w: Dzieła wybrane, Ignacy Maciejowski, t. VII (Kraków: Wydawnictwo Literackie,
1955), 9–159.
20 Tamże, 7.
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Droga w ujęciu fizycznym
Wykreowana w powieści droga w pierwszej części przemierzana jest przez Magdę Porębską, która samotnie przemierza trasę ze wsi Poręba do Limanowej, by odwiedzić synów
pobierających tam nauki. Siedmiomilowa droga jest pokonywana w trudnych warunkach,
podczas mroźnej zimy, po trzech miesiącach niewidzenia chłopców. W momencie wyruszenia w drogę kobiecie towarzyszy jej mąż Szymon, wyrażający szacunek wobec żony
poprzez pokłonienie się jej na pożegnanie: Obejrzała się i kobieta, żegnała go ręką, on jej
się pokłonił (s. 29)21. W podróż wyprawia ją córka, która chusteczkę z zawiązanymi pieniędzmi wsadziła w zanadrze za gorset i odprowadziła [matkę – J.R.] do opłotków (s. 26).
Wypowiadany przez sąsiadów rodziny Porębskich obiegowy zwrot szczęśliwej drogi oddaje
ludzką życzliwość i troskę.
Kreacja drogi z Limanowej do Krakowa jest w wielu aspektach przeciwieństwem drogi
wcześniejszej. W tej drodze towarzyszy Magdzie syn, nie odbywa się więc ona w samotności. Panuje zupełnie inny nastrój – radości, świadomości celu drogi i przekonania, że
zostanie on osiągnięty. Droga jest zdecydowanie krótsza, gdyż matka z synem pokonują
tę trasę razem i przemieszczają się – na prośbę Antosia – koleją: Matusiu, musicie mnie
zawieźć do Krakowa! Mieścisko wielkie, ludzi mrowie, […], a ja przecież jeszcze młody
i trudno by mi było dać sobie radę (s. 81). Podróż, przyjmująca wcześniej wielowymiarową
formę pielgrzymki, staje się podróżą edukacyjną, dzięki której można zobaczyć jakąś część
świata wzbudzającą ciekawość. Dla Magdy i jej syna jest to możliwość zobaczenia miasta
i jego zabytków, jednak nie czuli się w nim swojsko, gdyż ciągnęło [ich – J.R.] do wsi (s. 90).
Podróż z Krakowa do Poręby jest więc doświadczeniem czegoś nowego, atrakcyjnego, ale
obcego, co konotuje rozbudowany epitet: zaciekawieni, aż im serca biły z radości i wewnętrznego lęku przed wielkim a nieznanym miastem (s. 84). Tęsknotę za swojskością, za
ojczyzną najbliższą, za górami zawiera epitet dziwny świat, wypowiadany w pociągu przez
Magdę, której wtóruje obrazowo postrzegający rzeczywistość Antoś. Dla niego miejskie
tereny wyłaniające się za szybą okna to płaski świat, że aż tęsknica zbiera za górami (s. 84).
Lęk przed nieznanym, przed miastem, przed nowym, a jednocześnie zainteresowanie
wywołane czymś nowym, niespotykanym na co dzień oddaje fraza: Zdumieni i wystraszeni
bogactwem przypatrywali się przez okna wagonu (s. 84). Metafora zdumieni i wystraszeni
bogactwem konotuje niewiedzę i lęk przed nieznanym im dobrem, bo przecież wywodzą się
z ubogiej wiejskiej rodziny, żyjąc skromnie, rzadko opuszczając swoje okolice.
Podczas wędrówki bohaterowie oglądają zabytkowe i wyróżniające Kraków miejsca:
Wisłę – cudną rzekę, spokojną a głęboką (s. 84); Wawel – wielki jak miasto, a któremu Wisła
myje nogi (s. 84); Katedrę na Wawelu – z czarną wieżą i dzwonem Zygmunta (s. 84). Zachwyt i zaskoczenie Magdy oddaje wyliczenie w apostrofie kierowanej do Antosia: Patrz,
jakie gęste brogi, jaka ścierń na zagonach, a jakie budynki! (s. 84).
21

W nawiasie podaję numer strony, z której pochodzi cytat (Maciejowski, Matka).
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Kreacja drogi powrotnej jest zamknięta w kilku zdaniach powieści. Podróż Magdy
z Limanowej do Poręby mija bardzo szybko mimo samotnej wędrówki i przyjmuje zupełnie
inny wymiar – powrotu do domu i do bliskich, do męża, córki i syna – od syna, do którego szczęśliwie dotarła i z którym się spotkała. W tej podróży nie odczuwa się zmęczenia,
głodu, strachu, zaś cel motywuje i łagodzi wszelkie trudności. W drodze do domu skraca
się przerwy, by ruszyć dalej w drogę (s. 97), bo przecież w domu czekają bliscy. Radość
z powrotu i świadomość spotkania z rodziną ukazuje opis reakcji i odczuć Porębskiej, która
czuła już góry (s. 97), zaś jej serce coraz więcej rwało się do Władka, Marysi i męża, rada,
by na skrzydłach dolecieć (s. 97). Frazeologizm lecieć jak na skrzydłach konotuje bieg szybki, lekki, bez wysiłku, z radością. Droga do domu jest prosta, bez przeszkód, nawiązuje do
przysłowia droga do domu nie zarasta trawą. Powrót do domu, do przestrzeni oswojonej,
symbolizuje kierunek życia, dlatego pozornie wydaje się ona krótsza niż droga takiej samej
długości prowadząca na zewnątrz, która oznacza zmierzanie ku obcości, ku zaświatom,
czyli ku śmierci22.

Droga w ujęciu metaforycznym
Początek wędrówki Magdy Porębskiej oddaje metaforyczny opis z zawartym w nim uosobionym zjawiskiem atmosferycznym – mgłą: Kobieta malała na wielkich płatach śniegu.
Zrobiła się z niej niewyraźna plamka, obejmowała ją sinawa mgła, ona w nią wsiąkała,
rozpływała się i rozpłynęła (s. 29). Jest to droga trudna, długa i męcząca, co potwierdzają
określenia zawarte w jej kreacji: ciągnęła się prosto, była niedościgniona wzrokiem (s. 63).
Zmęczenie bohaterki, jej strach i tęsknota za pozostałą częścią rodziny uzewnętrzniają się
w opisach odczuć i zachowań Magdy: szła wciąż, ale jej jakoś w oczach ciemniało, głowa
się zawracała, a ciężko było łapać w płuca powietrze (s. 44); co uszła paręset kroków, stanęła, odpoczywała, nadstawiała uszu (s. 43–44); choć czuła, że słabnie, nie zwalniała (s.
31); szła wciąż, ocierając pot z czoła (s. 31); pot spływał jej kroplami spod chustki (s. 44);
co uszła, odpoczywała na kamieniach (s. 44); siły ją opadły, siadła na kamieniach (s. 43);
ciarki ją ze strachu i niemocy przejmowały (s. 44); Uczucie zmęczenia potęgowane jest
odczuwanym głodem i pragnieniem. Mimo że podczas wędrowania pragnienie ją męczyło,
robiła gałki ze śniegu i kładła do ust (s. 43) i okrutnie jej się jeść chciało (s. 61), mężnie
pokonywała drogę. Sytuacja materialna rodziny oraz poświęcenie matki nie pozwalają na
objadanie dziecek (s. 61). Swoją podróż i poświęcenie postrzega jako naturalne zachowania
matki, której zależy na wykształceniu potomstwa, gdyż – jak twierdzi: kto chce z dziecek
swoich mądrych zrobić, wiele musi. A gdyby było łatwo, wszyscy byliby mądrzy (s. 42–43).
W takiej scenerii – nocy, grozy i samotności – także cisza potęguje strach, co odzwierciedla fraza: śnieg padał i kładł się do snu cichutko, że aż strach brał (s. 44). Wplatane
22

Zob. Kowalski, Kultura magiczna, s. 90.
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w fabułę opisy przyrody stanowią językowe odbicie świata. Można zatem za Teresą Skubalanką stwierdzić, że jest on kreatywny, gdyż nie istnieje w powieści w izolacji, sam dla
siebie, ale funkcjonalnie współtworzy całość dzieła23.
W czasie samotnej podróży zmęczenie bohaterki przeplata się z uczuciami lęku, strachu, niebezpieczeństwa, zagrożenia. Wymowna jest cisza, która potęguje nastrój grozy oraz
poczucie samotności i małości w otchłani świata, co odzwierciedla metafora tonąć w ciszy:
Skrzyp butów kobiety straszył ją i ona tonęła w tej wielkiej ciszy w przeczuciu nieskończoności (s. 63). Epitet wielki, który określa wykreowany w czasie wędrówki świat oraz
jego elementy, jak: wielkie czarne niebo, wielkie przestrzenie, służy podkreśleniu strachu,
przerażenia, osamotnienia, bezradności Porębskiej. Pokonywana przez nią trasa może być
zatem przestrzenią intensyfikacji mocy Boga oraz łącznikiem między sferami antynomicznymi: górą i dołem, sacrum i profanum, co przejawia się głównie w nieustannej modlitwie
przybierającej zazwyczaj najprostszy wymiar – rozmowy z Bogiem, Chrystusem i z Maryją – polegającą przede wszystkim na prostych podziękowaniach, wznoszeniu próśb oraz
deklaracji całkowitego zawierzenia. Podczas swoistej pielgrzymki, zmagania się z sobą,
z warunkami pogodowymi, nocą, głodem, strachem Porębska z ufnością prosi o ratunek,
wsparcie i szczęśliwe dotarcie do celu słowami: Panie Boże, ulituj się nade mną (s. 42), Ratuj, Wielki i Mocny, Ratuj! Nie rób sierotami chłopaków. Ratuj, kiej Imię Twoje świat cały
miłosierdziem ogarnie! (s. 44). W środowisku wiejskim – co zaznacza Elżbieta Skorupska-Raczyńska – dzięki modlitwie zyskuje się siłę do pokonania zła i przeciwności losu24,
a paremia: Gdzie przykra droga, zdaj się na Boga poświadcza istotę i sens zawierzenia
się Bogu, co podkreślają suplikacje: Panie Boże, ratuj, ulituj się, nie rób sierotami dzieci.
O głębokości wiary świadczy deskrypcja Wielki i Mocny, kontrastowe wobec autooceny
kobiety uważającej siebie za marnego robaczka: samiuśka na tych wielkich obszarach jak
marny robaczek, ale i nad robaczkiem, jako i bogaczem zarówno jedna jest opieka. Nie
zginę i ja (s. 43). Chwile spędzane w samotności i wędrówka w trudnych warunkach stanowią zatem swoistą pielgrzymkę w głąb siebie, a strach, grozę, samotność wypełnia wiara
w Bożą opatrzność. Przebywana przez Porębską trudna droga, a tym samym zmagania
z okolicznościami zewnętrznymi, a przede wszystkim z samą sobą, sakralizują przestrzeń,
czas i wzmacniają wiarę. Wraz z upływem czasu samotność i strach przekształcają się w pokój wewnętrzny i radość, a pesymistyczne myśli w modlitwę do Boga, który ją prowadził
i słuchał (s. 64).
Podjęcie wyzwania w formie wędrówki jest również dane od Boga, który – w przekonaniu kobiety – niczym roztropny Ojciec – wie, że ona udoli i prowadzi ją swymi ścieżkami
23

Teresa Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje (Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk –Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984), 338. Zob. też: Anna Martuszewska,
Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876–1895) (Wrocław: Wydawnictwo PAN, 1977), 84–87.
24 Elżbieta Skorupska-Raczyńska, „Obraz ludowej religijności w powieściach chłopskich Elizy
Orzeszkowej”, w: Język doświadczenia religijnego, red. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska,
t. II (Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009), 299.

212 |

Joanna Rutkowska

(s. 32), zaś gdyby wiedział [Bóg – J.R.], że nie udoli, to by jej nie wypychał z izby (s. 31). Niemoc fizyczną, która uzewnętrznia się w czasie przemierzania trasy, tłumaczy się natomiast
stereotypowym postrzeganiem kobiet jako płci słabszej: żem słabnę, bom kobieta, baba,
a nie chłop (s. 32).
Sakralizacja drogi przejawia się także w czynnościach religijnych, jak np. znak krzyża wykonywany w momencie opuszczania domu przez osobę wychodzącą, dawniej często
z wykorzystaniem wody święconej znajdującej się w domowej kropielnicy25. Czynność tę
wykonuje Magda, która błogosławi swoich bliskich przed wyjściem w drogę do miasta.
Akt ten ma wymiar zarówno religijny, jak i obyczajowy, daje poczucie spokoju, gdyż bliscy
zostają pod Bożą opieką. Sakralizację drogi dopełnia personifikacja natury, która także
oddaje cześć sacrum:
Ponad wzgórzami świecił jasny srebrny sierp księżyca i połyskiwał na śniegu bladymi
tęczami.
Z granatowego nieba patrzały na ziemię zasłuchane w wieczność gwiazdy.
Natura ciszą modliła się do Boga. […]
Kobiecie się zdawało, że cały świat zmartwiał, zatrzymał się lub zapatrzył się w Boga
(s. 62–63).
Sferę profanum obrazuje przede wszystkim apokaliptyczna wizja jeźdźca na koniu26,
której Porębska doświadcza we śnie, zatem w sferze pozaziemskiej. Wizja jest więc sytuacją międzysferową, pograniczną, jednak jej szczegółowość zapamiętana przez kobietę
może sugerować jej realność, rzeczywistość:
Widziałam go – mówiła wystraszona Magda – koń, […] miał skrzydła, z nozdrzy buchała mu para jak dym gęsta, a „jemu” – bała się nazwać – zamiast ślepi świeciły
ogarki (s. 36).
Zaimek jemu określający konnego jeźdźca, którym – z dużą dozą prawdopodobieństwa
– jest szatan, diabeł, siły nieczyste, złe moce lub śmierć, podkreśla dystans i strach Porębskiej przed sferą profanum i postaciami do niej przynależącymi, a także tabuizację przestrzeni27. Nieprzywoływane imię Złego nie jest przypadkowe, gdyż – według Katarzyny

25 Zob. http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/17.Sacrum/10.smyk.pdf, dostęp 3.06.2017.
26 Zob. Danielle Fouilloux i in., Kultura biblijna. Słownik, tłum. Maria Żurowska (Warszawa: Polska
Oficyna Wydawnicza BGW, 1997), 28–29.
27 Por. A. Krawczyk-Tyrpa, „Tabu językowe w czasie i w przestrzeni. Przegląd problematyki”, Opus
cula Polonica et Russica II (1994): 87–98.
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Smyk – unikanie, omijanie, np. miejsc, w których straszy, jest jedną ze strategii przydatnych
do sakralizacji świata28.
Obraz pojawiający się we śnie bohaterki jest najwyraźniej skutkiem potęgowanego
przez samotność i nocną wędrówkę strachu i lęku przed śmiercią, np. przez zamarznięcie.
O przerażeniu kobiety i realistycznym wymiarze snu świadczy jej dialog z napotkanym
w czasie podróży mężczyzną:
– Moiściewy, nie przeleciał obok was na gościńcu biały koń jak śnieg, a na nim jeździec
czarny?
– słyszałem tętent w izbie i moja powiedziała: „Kusy pognał po dusze” (s. 35).
Przerażenie Magdy Porębskiej oddaje dynamiczny opis wizji nocnej z nagromadzonymi w nim epitetami, personifikacjami, metaforami:
Koń biały jak śnieg, sapiąc wściekle, leciał gościńcem, para buchała mu z pyska, na
koniu czarny jeździec […] Biały koń i czarny jeździec lecieli, ziemia jęczała, bryła śniegu spod kopyt konia uderzyła ją w głowę, przelecieli! Biały koń rozpłynął się w śniegu,
jeździec jak czarna kula migotał jej przed oczami, lecz i on znikł, ziemia głucho jęczała
i znowu ucichło… gwiazdy na niebie wesoło mrugały, śnieg się skrzył (s. 32).
Kategoria postaci pojawiających się na drodze jest – według badaczy – najbardziej
wyrazistym dowodem uczestnictwa drogi w świecie sił nadprzyrodzonych 29. Droga staje
się więc przestrzenią działalności zła, które przeciwstawione jest w kreacji ze sferą sacrum.
Modlitwa dominuje jednak nad siłami zła, tłumi strach, a wystawiona na próbę wiara kobiety zostaje niezachwiana. W kreacji dokonuje się sakralizacja drogi oraz głównej bohaterki
powieści Maciejowskiego. Swoiste zjednoczenie Porębskiej ze sferą sacrum przekłada się
również na jej postawę, zachowanie, myślenie i ugruntowanie jej wiary i przekonania, że
Bóg nigdy jej nie opuszcza, zawsze jest z matką, co leci do dziecek (s. 32). Senna wizja nie
dotyczy zatem jej bezpośrednio, zaś jeździec na koniu gna po jaką duszę, co mu cyrograf
podpisała na wzór złota (s. 32).

Barwy w kreacji drogi
Kreację drogi i przydrożnej przestrzeni dopełniają przywoływane przez Maciejowskiego barwy, które powszechnie „służą do określania treści symbolicznych o charakterze

28 Patrz m.in. http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/17.Sacrum/10.smyk.
pdf, dostęp 3.06.2017.
29 Tamże.
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informacyjnym, regulacyjnym i aksjologicznym”30. Barwa czarna31, prototypowo związana
z nocą, pojawiająca się w personifikacjach przyrody, negatywnie kreuje przestrzeń, intensyfikuje nastrój i samotność bohaterki, wskazuje na nocną porę odbywanej podróży: czarne
niebo przez milczące gwiazdy wpatrywało się w nią; sczerniał świat i chmury wiszące nad
nim; poczerniało dookoła; czarny las robił wrażenie jak gdyby schodził z gór (s. 42); wiatr
tonął w czarnych chmurach. Wykorzystanie w kreacji związków frazeologicznych z komponentem czarny potęguje grozę sytuacji.
Pochodną barwy czarnej jest ciemny, czyli ‘mający kolor zbliżony do czarnego’32, jak
w wyrażeniach: ciemność ją [Magdę – J.R.] obejmowała; robiło się coraz ciemniej (s. 42,
63). Ciemność, która kulturowo waloryzowana jest ujemnie i kojarzy się ze stanem niebezpieczeństwa i grozy, konotuje wartości negatywne – zło, nieszczęście, zagrożenie, śmierć33.
Intensyfikację nastroju oraz zmianę pory dnia i pogody oddaje wyliczenie: Robiło się coraz
ciemniej, coraz ciszej i coraz większy śnieg padał (s. 43). Wymienione szeregowo określenia
natury z modulantem coraz potęgują atmosferę niesamowitości i zapowiadają uświadamiane przez kobietę niebezpieczeństwo. Jej strach oddają frazy: Skrzyp śniegu pod nogami
przerażał ją i straszył (s. 63).
Z kolei wyrażenie szarość pochmurnego dnia bez słońca (s. 43) kodyfikować może
zarówno obraz zmierzchu, niepogody, jak i – metaforycznie – nastrój kobiety. Jak twierdzi
Ryszard Tokarski, szarość – „najbardziej bezbarwna wśród barw chromatycznych”34 – semantycznie może się kojarzyć z przeciętnością, nijakością, brakiem wyrazistości, a w wypadku Magdy Porębskiej – z rozmyciem celu drogi. Kolor szary ponadto określany jest
przez badacza jako „czerń mniej czarna”, zatem barwa ta – usytuowana na skali pomiędzy
bielą a czernią – znajduje się zdecydowanie bliżej czerni35.
W kreacji pojawia się druga podstawowa barwa achromatyczna, czyli biel, która kojarzy
się ze światłem, związana z dniem, implikuje czystość i doskonałość36. W chrześcijaństwie

30

Stanisław Popek, Barwy i psychika (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2008), 79.
Szerzej na temat barw zob. m.in. Ryszard Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1995); Elżbieta Skorupska-Raczyńska, „Kolorystyka dworu i zaścianka w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty
badań polszczyzny 5 (2006); taż, „…na żółte wzgórza libijskie padł złowrogi cień. O funkcji barw w językowej kreacji starożytnego świata w Faraonie Bolesława Prusa”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne
i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 6 (2007); Ewa Komorowska, Danuta Stanulewicz, red., Barwa
w języku, literaturze i kulturze, t. 2 (Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2011).
32 Por. SW 1, 327. Zob. też: Andrzej Dyszak, Językowe wyrażenia zjawisk jasności i ciemności (Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010); Ewa Komorowska, Barwa w języku
polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010), 96.
33 Władysław Kopaliński, Słownik symboli (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001), 41.
34 Por. Tokarski, Semantyka barw.
35 Ryszard Tokarski, „Semantyczne bogactwo «bieli» i «czerni»”, w: Semantyka barw, Tokarski, 61.
36 Por. Skorupska-Raczyńska, „…na żółte wzgórza”, 144.
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symbolizuje m.in. niewinność, dziewictwo, zaś w liturgii światło, chwałę37. Ponadto, np.
według Piotra Kowalskiego, synonimicznie biel wiąże się z dniem, aktywnością, klarownością wyraziście zorganizowanego świata. Nieskazitelny biały kolor, który jest przeciwstawny wobec czarnego, określa bóstwa niebiańskie, słoneczne, a jego doskonałość i świetlistość
pozwalają w nim widzieć czystość i za jego pomocą charakteryzować tę część Wszechświata, która znajduje się na górze38. Za pomocą barwy białej i jej odcieni Maciejowski wizualizuje nie tylko to, co widać z drogi w czasie wędrowania, ale przede wszystkim spokój
wewnętrzny bohaterki, jak również harmonię świata i harmonię między Magdą Porębską
a światem. Barwa biała oraz pochodzący od niej przymiotnik zbielały ‘mający barwę białą’
służą wizualizacji elementów przyrody nieożywionej i zjawisk atmosferycznych, a także
flory: śniegu, gwiazd, drzew: śnieg się bielił (s. 31); drzewa zbielałe śniegiem uginały konary jakby się chyliły na powitanie (s. 50).
Utratę blasku, zmniejszanie jego intensywności oddają z kolei leksemy blady i blednąć
oraz jasny, jasność, jaśnieć, które – według definicji słownikowej – służą do wskazywania
stopnia intensywności barwy, gdyż blady to współcześnie «o barwie: mało intensywny, nienasycony; także: mający taką barwę» i poblednąć, pobladnąć «stracić intensywność barwy,
blasku; zblednąć»; oraz jasno «w jasnym odcieniu, jasnej barwy»; co oznacza, że bladymi
lub jasnymi mogą być różne barwy39. Podczas opisanej w powieści drogi bladły gwiazdy
(s. 64); jasny, srebrny sierp księżyca połyskiwał na śniegu bladymi tęczami (s. 63); Pan Bóg
zgasił słonko, gwiazdy rozświecił i znowu jasno, choćby tyle, że drogę widać (s. 31); Drzewa rzedły, gościniec się rozszerzał, coraz więcej zamglonego nieba było widać i jaśniej się
robiło (s. 50). Zjawiska pogodowo-przyrodnicze opatrzone określnikami jasny, jasność odbierane są przez Porębską jako znak od Boga, który przyświeca matkom, co lecą do swych
dziecek (s. 31), co sprawia, że droga staje się miejscem o nacechowaniu sakralnym.
Jednostkowo w powieści występuje barwa srebrna, która we frazie srebrny sierp księżyca połyskiwał na śniegu bladymi tęczami (s. 63) dopełnia kreację nocnego świata. Jak
twierdzi Stefania Skwarczyńska, srebrny uważany jest za wariant koloru białego, ale przez
czasową i przestrzenną styczność z ciemnym niebem staje się barwą nocy40, tu zaś – w zestawieniu z sierpem księżyca – wskazuje na zmrok, podczas którego najintensywniej prezentuje się blask księżycowy. Przywołane w opisie srebro podkreśla piękno i nastrojowość
nocy, jednocześnie zaś łagodzi aurę mroku i grozy, co potwierdza cytat: weszła w las, stał
przerażony i zaklęty, ponurość jego łagodziły srebrne promienie księżyca (s. 63).
37 Por. Dorothea Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, tłum. Wanda Zarzewska, Paweł Pachciarek i in. (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2001), 115.
38 Por. Piotr Kowalski, Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie (Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998), 225.
39 Patrz też: Andrzej Dyszak, „Językowe wykładniki barw w wierszach Jana Lechonia”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 13 (2014): 67–90.
40 Por. Stefania Skwarczyńska, „Wartość treściowa kolorów w romantyzmie a dzisiaj”, Pamiętnik
Literacki 2 (1932): 273–301.
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W kreacji drogi i świata przedstawionego podczas wędrówki, poza dominującymi barwami achromatycznymi, sporadycznie pojawiają się w powieści barwy: czerwona, różowa,
niebieska, granatowa. Czerwień, związaną prototypowo z krwią, ogniem, płodnością, potęgą, uznaje się za kolor najdoskonalszy41. Czerwone ogniki chat i zabudowań klasztornych
(s. 54) z dużą dozą prawdopodobieństwa konotują ciepło, bliskość rodzinną, a nawiązując
do symboliki – nadzieję i życie. Od czerwieni słońca dygotały śnieg i lasy na górach (s. 31).
Trudna, wyboista, mglista droga może więc zostać uwieńczona sukcesem – spotkaniem
matki z dziećmi. Podobną nadzieję daje słońce, które błyska zza chmur czerwienią (s. 53),
a staczając się na dół, krwawi świat (s. 31). Opis przebijającego się przez ciemne chmury
słońca jest metaforyczną zapowiedzią szczęśliwego zakończenia wędrówki. Słońce wywołuje w Porębskiej gamę uczuć – od strachu po podziw, jest przewodnikiem na drodze, którą
matka ma pokonać: kobieta wpatrywała się w kulę ognistą z uczuciem podziwu, strachu
i wzruszenia (s. 31). Podobnie jak Magda Porębska, czerwona kula (s. 31) odbywa podróż,
zapadając się w nieznaną przestrzeń na końcu świata (s. 31). Odgrywa ono zatem wieloraką
rolę, gdyż ociepla i oświetla przestrzeń, odbywa własną wędrówkę (w analogii do wędrówki
bohaterki), daje nadzieję i radość – podobnie jak gwiazdy, które wysypują się na niebo i wesoło mrugają, choć wiatr jęczy od zachodu (s. 31).
Kolor różowy, w potocznym rozumieniu zbliżony do barwy czerwonej, w polszczyźnie
XIX wieku oznaczał barwę róży, przyporządkowywano więc go istotom delikatnym i roślinom42. Maciejowski wykorzystał ten „melanż czerwieni i bieli”43 w opisie niesprzyjającej
w czasie drogi aury pogodowej: chociaż słonka schowanego za chmury nie było widać,
różowa smuga na wschodzie i jasność mówiły, że jest i płynie (s. 41). Podobnie barwy niebieska i granatowa dopełniają kreację świata i podkreślają porę dnia, w której odbywa swą
podróż Magda: „Z granatowego nieba patrzały na ziemię zasłuchane w wieczność gwiazdy”
(s. 63); wieże utonęły w niebieskawej mgle (s. 53). Jak zaznacza Ewa Teleżyńska, błękit,
którego atrybutem jest niebo, jest oznaką spokoju, harmonii, wierności i szczęścia. Symbolizuje idealizm, zaziemskość i wieczność44.
W kreacji drogi do Krakowa barwy pojawiają się sporadycznie. Barwa granatowa
występuje tu jako epitet przyporządkowany niebu: Granatowe niebo zasiane gwiazdami
wielką arkadą otaczało Zamek i kopiec (s. 140). Zmetaforyzowane zestawienie granatowy
płaszcz – obok peryfrazy nieba nocnego: Na niebie gwiazdy nieruchome, mleczna droga

41

Por. Tokarski, Sematyka barw, 87–90; Kopaliński, Słownik symboli, 56.
Por. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, „Funkcja barw w językowej kreacji wybranych postaci w Nad
Niemnem Elizy Orzeszkowej”, w: Językowa kreacja świata w utworach Elizy Orzeszkowej (wybrane zagadnienia), Elżbieta Skorupska-Raczyńska (Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademii im.
Jakuba z Paradyża, 2016), 14.
43 Danuta Stanulewicz, „Barwa różowa w języku polskim”, w: W kręgu słowa, red. Żaneta Kozicka-Borysowska, Joanna Misiukajtis (Szczecin: Wydawnictwo Print Group, 2008), 227
44 Por. Ewa Teleżyńska, „Czerwień i błękit w liryce Norwida, Mickiewicza i Słowackiego”, Pamiętnik Literacki LXXX (1989), 159–170; Kopaliński, Słownik mitów, 747–748.
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odcinała się od granatowego płaszcza (s. 139) personifikuje wcześniej sakralizowana przestrzeń. Barwa niebieskawa, w znaczeniu prawie, lekko niebieska przypisana jest mgle, jak
we fragmencie opisu ze spersonifikowanym kopcem: Kopiec, otulony niebieskawą mgłą,
stał zapatrzony w wieczność (s. 85).

***
W powieści Matka jawi się równolegle dwuwymiarowa kreacja drogi: w ujęciu fizycznym
(droga matki do dzieci, droga z synem do Krakowa, droga matki do domu) oraz w ujęciu
metaforycznym (droga duchowa; droga człowieka wewnątrz siebie; droga, podczas której
doświadcza się szczególnego wzajemnego przenikania sfer sacrum i profanum).
W kreacji drogi Maciejowski wykorzystał kontrast: droga do miasta – droga zła, czarna, z demonami, trudna, męcząca, z zacierającym się celem, a droga do domu – do wsi, do
sielanki, do swoich. Ważną rolę w obrazowaniu pokonywanej trasy odgrywają opisy przyrody, która stanowi zarówno uzupełnienie kreacji różnych etapów drogi, jak i oddziałuje na
emocje, przeżycia i odczucia głównej bohaterki powieści. Przyroda wyłaniająca się podczas
drogi jest nie tylko dziełem Stwórcy, ale – spersonifikowana (ciemność ją [Magdę – J.R.]
obejmowała; las stał przerażony i zaklęty; czarny las schodził na nią [na Magdę – J.R.]
z gór; opary wyglądały z ukrytych czeluści; wielkie czarne niebo przez milczące gwiazdy
wpatrywało się w nią, wielkie płaty śniegu oślepiały ją) – przyczynia się do intensyfikacji
próśb kierowanych do Boga i wzmacnia wiarę Magdy Porębskiej. Modlitwa oraz odczuwana przez matkę Boża obecność wpływają na całkowite odwrócenie sytuacji: poczucie zjednoczenia kobiety ze sferą sacrum wywołuje jej pozytywne odczucia, zaś ciemna, ponura
i złowroga przyroda nabiera jasnych, białych, ciepłych i świetlistych barw, np.: nie bała się
ciemności lasu; grozy ciszy i wyiskrzonego od gwiazd nieba nie bała się; jaśniej się zrobiło;
słońce czerwono wzeszło; jasno było; Pan Bóg zgasił słonko, gwiazdy rozświecił i znowu
jasno, choćby tyle, że drogę widać.
Szczególny znak dany od Boga i zapewnienie Bożej opieki bohaterka dostrzega w chwili spotkania dróżnika Pawła, który staje się towarzyszem części jej wędrówki: Teraz jestem
pewna, że mnie Bóg prowadzi, bo mi zesłał sanki na drogę, konika i chłopa dobrego (s. 50).
Mężczyzna pomaga Magdzie, dzieląc się jedzeniem i podwożąc ją na nocleg, ale przede
wszystkim sprawia, że kobieta nie jest w czasie wędrówki samotna, zaś droga skraca się
i jaśnieje – ponownie zatem nabiera innego kształtu, a jej kreacja – pozytywnego wymiaru.
Współtowarzyszenie w podróży sprawia, że droga skróci się i zacznie staczać powoli na
dół. Oznacza to nie tylko zmianę kierunku podróży, ale także – metaforycznie – zakończenie wszelkich trudności i przeszkód, przeciwieństwo drogi pod górę, co jest zasługą i Boga,
i pojawiającego się na drodze życzliwego człowieka. Obojgu – dróżnikowi i Magdzie –
zmienia się perspektywa dalszej drogi, która wydaje się krótsza i mniej męcząca: Zrobiło
się wesoło w sercach jadących, milej patrzyli na świat, radość ich grzała (s. 54). W takich
okolicznościach natura po raz kolejny nabiera innego – pozytywnego – wymiaru: podczas
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podróży drzewa, wiatr, niebo, mgła nie wywołują strachu, nie dominują nad człowiekiem,
lecz stanowią malowniczy, zimowy, nastrojowy obraz, co podkreślają np. uosobienia: mgła
wyglądała na gościniec ciekawa; natura drżała w swym śnie nadziejami przebudzania;
rozbudowane porównania: drzewa zbielałe śniegiem uginały konary jakby się chyliły na
powitanie.
Barwy są kolejnym elementem kreującym drogę w analizowanej powieści. Pisarz wykorzystuje paletę barw – od ciemnej, czarnej do białej i jej odcieni, sporadycznie wykorzystując barwę niebieską, granatową, czerwoną, różową. Barwy czarna i ciemne pojawiają się
podczas wędrówki do miasta, podkreślają odczucia wywołane samotną podróżą, przerażenie, zmęczenie, głód i pesymistyczny nastrój. Czarne chmury, czarny las, ciemne chmury,
sczerniały świat potęgują odczucia grozy i smutku. Rozmycie celu drogi, zatracenie sensu
podjętego wyzwania podkreśla wyrażenie szarość pochmurnego dnia. Barwa biała i barwy
jej pochodne dominują w opisach drogi, a także odzwierciedlają nastrój kobiety w czasie
etapów ze współtowarzyszami – najpierw z dróżnikiem Pawłem, później natomiast w podróży z synem do Krakowa. Biel i jasność pojawiają się w opisach natury, która pod wpływem zmiany okoliczności i nastroju Porębskiej również zmienia swoje oblicze – łagodnieje
i staje się poddana człowiekowi, stąd m.in. konstrukcje: śnieg się bielił, zbielały drzewa,
jasność mówiła, że jest i że płynie.
Błękit i granat, przyporządkowane mgle oraz niebu, przestrzeni niebieskiej (granatowy płaszcz, granatowe niebo, niebieskawa mgła), uzupełniają kolorystykę świata przyrody
okalającej drogę pokonywaną przez kobietę i sakralizują wykreowany przez Maciejowskiego świat. Barwy czerwona i różowa określające słońce, zorzę oraz dachy i światło w oknach
domów (czerwona kula, słońce błyska czerwienią, czerwone ogniki chat, różowa smuga)
konotują natomiast nadzieję, życie, bliskość i ciepło rodzinne.
Droga pokonywana przez matkę jest miejscem sakralnym, przestrzenią, którą można
pokonać z Bożą pomocą, stąd intensyfikacja zewnętrznych znaków wiary i przede wszystkim nieustannie wznoszonej ku Bogu modlitwy-prośby: o ratunek, wsparcie, pokonanie
trudności i opiekę. Sfera sacrum kreowana jest tutaj jako sfera mocy – odnosi się zatem
zarówno do Boga, jak i do Szatana. Nie ma tu więc sprzeczności w odnoszeniu pojęcia
sacrum do tego, co boskie, i do tego, co diabelskie45, czego potwierdzeniem jest pojawiający się na drodze symbolicznie przedstawiony diabeł, który jawi się Magdzie we śnie jako
przerażająca postać na skrzydlatym koniu. Sakralność drogi, którą pokonuje matka, można
zatem określić jako dynamiczną, co oznacza, że walczą o nią różne siły: moce jej sprzyjające, moce wrogie względem niej oraz ona sama – Magda Porębska, która – zgodnie z magicznym światopoglądem – tymi mocami stara się zarządzać na swoją korzyść46. Dzięki
konsekwencji i wytrwałości bohaterka osiąga cel wytyczonej przez siebie drogi – zarówno
45

http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/17.Sacrum/10.smyk.pdf, dostęp 3.06.
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Tamże.
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w ujęciu dosłownym, tzn. pokonania trasy, jak i metaforycznym, tj. pokonania samej siebie
– swoich słabości, lęków, zmartwień, trudności w podjętej przez siebie wędrówce.
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Językowa kreacja drogi w powieści Matka Ignacego Maciejowskiego (Sewera)
Streszczenie
W powieści Matka jawi się równolegle dwuwymiarowa kreacja drogi: w ujęciu fizycznym oraz
w ujęciu metaforycznym. W kreacji drogi Ignacy Maciejowski wykorzystał kontrast: droga do
miasta – droga zła, czarna, z demonami, trudna, męcząca, z zacierającym się celem, a droga do
domu – do wsi, do sielanki, do swoich. Ważną rolę w obrazowaniu pokonywanej trasy odgrywają opisy przyrody, która stanowi uzupełnienie kreacji różnych etapów drogi, jak i oddziałuje na emocje, przeżycia i odczucia głównej bohaterki powieści. Elementem kreującym drogę
w analizowanej powieści są także barwy. Pisarz wykorzystuje paletę – od ciemnej, czarnej do
białej i jej odcieni, sporadycznie wykorzystując barwę niebieską, granatową, czerwoną, różową.
Droga pokonywana przez matkę jest miejscem sakralnym, przestrzenią, którą można pokonać
z Bożą pomocą.

The linguistic creation of a road in the novel Matka [Mother] by Ignacy Maciejowski
Summary
In the novel Matka a parallel, two-dimensional creation of a road can be observed – physical
and metaphoric. In the creation of a road Maciejowski used the contrast between the road to
the town – which is bad, black, demons-infested, difficult, tiresome, with blurring destination,
and the road home – to the village, to the idyll, to one’s own folks. The descriptions of nature
play a significant role in the imaging of the covered distance. They complement the creation of
the different stages of the road, and affect the emotions, feelings, and experiences of the main
character of the novel. The colours are also a factor used for creating a road in the Sewer’s novel.
The writer uses a palette of colours – from a dark, black to white and it’s shadows, and occasionally blue, navy-blue, red and pink. A road covered by the mother is a sacred place, a space which
can be travelled with the divine help.
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Językowy obraz dzieciństwa Tomaszka Niechcica
w świecie przedstawionym Nocy i dni Marii Dąbrowskiej*
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Noce i dnie Marii Dąbrowskiej wpisują się w nurt tradycji powieści realistycznych XIX
wieku1. Henryk Markiewicz twierdzi, że ukazane w powieści dzieje rodziny Niechciców
zostały osadzone w rzeczywistości życia ówczesnej wsi polskiej i zakorzenione w wydarzeniach historycznych naszego narodu2. Pisarka stworzyła interesujące, pełne naturalności
i realizmu, pogłębione psychologicznie portrety postaci poprzez kreację ich fizjonomii zewnętrznej, cech osobowościowych oraz zachowań w rodzinie i w relacjach międzyludzkich.
* Ten tekst jest pierwszą częścią cyklu, który obejmować będzie trzy fazy życia Tomaszka: dzieciństwo (w tym artykule), okres wzrastania i dojrzewania – cz. 2 (druga publikacja), okres młodzieńczy – cz. 3
(trzecia publikacja). Korzystam z wydania: Maria Dąbrowska, Pisma wybrane. Noce i dnie, t. I–III (Warszawa: Czytelnik, 1956). Po cytatach z tego wydania podana w nawiasie cyfra rzymska oznacza nr tomu,
cyfra arabska – stronę. Podział kolejnych etapów w rozwoju dziecka zaczerpnęłam z książki: Dorota Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2002), 16.
1 Bolesław Faron, red., Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974), 130.
2 Henryk Markiewicz, ,,Noce i dnie na tle polskiej tradycji powieściowej”, w: Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej. Referaty i materiały sesji naukowej, red. Ewa Korzeniowska (Warszawa: PIW,
1963), 34.
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W powieści najważniejszymi elementami świata przedstawionego są bogate opisy życia rodziny Niechciców. Pierwszym dzieckiem Barbary i Bogumiła był Piotruś, który swoją
nieoczekiwaną śmiercią w wieku sześciu lat na długo pogrążył rodziców w żałobie. Dopiero
przeprowadzka do majątku w Serbinowie stała się początkiem nowego etapu w życiu małżonków. Tam urodziło się troje kolejnych dzieci, dwie córki Agnieszka i Emilka oraz syn
Tomaszek, którego wychowanie sprawiało rodzicom najwięcej kłopotów i problemów.
Kreację osobowości i zachowań narrator prezentuje etapami, w miarę jego dojrzewania, nabywania doświadczeń, poznawania przyrody i świata dorosłych, przeżywania kolejnych etapów dorastania. Wraz z rozwojem wydarzeń sygnalizowane są zmiany w jego
wyglądzie, zachowaniu w stosunku do rodziców i innych osób z jego otoczenia. Portret
chłopca wpisany jest w te części tekstu powieści, które opisują poszczególne etapy życia
małżonków Barbary i Bogumiła Niechciców.
Celem rozważań w tym artykule będzie analiza językowej kreacji pierwszego okresu
życia chłopca, czyli jego dzieciństwa3, którą ukażę w podziale na:
–– językowe wyznaczniki wyglądu zewnętrznego,
–– opisy scen związanych z usposobieniem i zachowaniem w różnych relacjach międzyludzkich,
–– językowe sposoby wyrażania relacji między synem a rodzicami.

1. Językowe wyznaczniki wyglądu zewnętrznego
Tomaszek, najmłodsze dziecko Niechciców, był płaczliwym i grymaśnym niemowlęciem,
często chorował, budził się po nocach, jednak z czasem nastąpiła w nim zmiana, stał się
mocniejszy i zdrowszy. Wygląd zewnętrzny małego chłopca przedstawia pisarka w jednym
niezbyt rozbudowanym opisie, w którym zwraca uwagę na niektóre jego charakterystyczne
cechy, np.:
Tomasz miał twarz dużą, trochę nalaną, cerę bladą, usta wydatne i czerwone, powieki ciężkie, a spojrzenie okrążonych śniadym cieniem wielkich siwych oczu na przemian to niedokładne, ze skłonnością do nieznacznego zadumanego zeza, to skupione
i czujne, lecz jakoś nie po ludzku, a tak, jak bywają czujne oczy zwierząt, gotowych

3

O językowej kreacji życia dzieci wiejskich w literaturze okresu pozytywizmu pisała w swoich artykułach Adrianna Seniów: ,,Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w nowelach Elizy Orzeszkowej”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 8 (2009): 125–141: taż, ,,Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w nowelach Bolesława Prusa”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 9 (2010): 235–255. O językowej kreacji uczuć dziecięcych
bohaterów pisała także Elżbieta Skorupska-Raczyńska, ,,Językowa kreacja uczuć dziecka w XIX-wiecznej literaturze polskiej na przykładzie wybranych nowel i opowiadań Elizy Orzeszkowej”, w: Cierpienie
dziecka, red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Grzegorz Cyran, Dariusz Jastrząb (Gorzów Wielkopolski:
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim 2008), 113–123.
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do obrony lub skoku. Jak na dziecko, nie był wdzięczny, ale mówiono, że wyrośnie
z niego przystojny mężczyzna. Chociaż najmłodszy, uważany był w domu za starszego
od pieszczonej Emilki. Gdyż zarówno z usposobienia, jak z wyglądu był od razu na
wskroś chłopakiem, nie miał w sobie nic z małego dzieciaczka. Strzyżono go krótko
i tylko jeden kosmyk nad lewą skronią nie dał się nigdy przystrzyc do tego stopnia, żeby
się zawadiacko nie podnosił. Każdego, kto spojrzał na wiszące teraz w salonie portrety
dziadków Ostrzeńskich, uderzało nadzwyczajne podobieństwo Tomasza do dziadka
Adama (I 273).
Dąbrowska wprowadza do wypowiedzi narratora określenia przedstawiające w opisie
twarzy chłopca cerę, usta, powieki i oczy. Do tego wykorzystuje rzeczowniki konkretne nazywające części ciała oraz przymiotniki określające ich barwę, czyli: cera blada, usta czerwone, oczy siwe, okrążone sinym cieniem. Wydobywa także inne cechy, takie jak: kształty i wielkość: twarz duża, nalana, usta wydatne, powieki ciężkie, oczy wielkie. W oczach
chłopca można było dostrzec skupienie i czujność, co zostało przyrównane do czujnych
oczu zwierząt, gotowych do obrony lub do skoku. Użycie opisowo-realistycznego porównania wskazującego na podobieństwo spojrzenia oczu dziecka do oczu zwierzęcia podkreśla
ścisłą współzależność istniejącą między człowiekiem i otaczającą go naturą. Porównanie
to wskazuje na cechy usposobienia chłopca, który już w dzieciństwie nie należał do dzieci
potulnych i spokojnych, był żywy, energiczny, jakby przyczajony do niespodziewanych wybryków, które często zaskakiwały rodziców.
Z pierwszego opisu czytelnik dowiaduje się również, że Tomaszek nigdy nie wyglądał
dziecinnie, włosy miał strzyżone na krótko, bardzo wcześnie w jego wyglądzie dostrzec
można było cechy chłopięce. Pisarka, wprowadzając nieosobową formę czasownika mówiono, przywołuje opinie domowników, którzy uważali, że chłopiec nie jest szczególnie ładny,
ale w przyszłości zapowiada się na przystojnego mężczyznę.

2. Opisy scen związanych z usposobieniem i zachowaniem w różnych
relacjach międzyludzkich
Maria Dąbrowska charakteryzuje bohatera powieści z różnych perspektyw badawczych.
W opisach jego zachowań i usposobienia wprowadza relacje narratora na temat myśli i spostrzeżeń rodziców, którzy pełnią rolę pośredniego obserwatora 4. Barbara najczęściej staje
się postacią, której oczyma czytelnik ogląda różne sceny rozgrywające się w domu w Serbinowie. Przywołane myśli rodziców uszczegóławiają i dookreślają kreację Tomaszka.
W pierwszym fragmencie tekstu pisarka wplata w wypowiedź narratora krótkie zdania pytające i wykrzyknikowe, które przywołują opinie domowników na temat
4 Włodzimierz Maciąg, Sztuka pisarska Marii Dąbrowskiej (Kraków: Wydawnictwo Literackie,
1995), 154–155.
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charakterystycznych dla chłopca zachowań. Pełnią one jednocześnie funkcję ożywiającą
przekaz narratora, np.:
Tomaszek był psotny, nieusłuchany i zuchwały, a zarazem łatwy do nastraszenia
i krętacz. Rzadko zdarzało się, aby się w domu śmiano albo cieszono z jego powodu. Najczęściej wywoływał gorzkie narzekania w rodzaju: – Tomaszek, nie kłam! Nie
psoć! Nie rób na złość! Gdzie jesteś? Coś popsuł?
[…] Niekiedy trzymała go, dobrego, ułagodzonego, w objęciach lub na kolanach i pocieszała się: – Wszystko będzie dobrze. Przecież podobno z takich nieznośnych dzieci
wyrastają najlepsi ludzie. – Wtem nagle z dna duszy podnosił się włosy jeżący strach,
jakby nie syn, a jakiś obcy nieobliczalny stwór tulił się do jej serca (I 274).
W przywołanym opisie użyte epitety nazywają usposobienie Tomaszka i jego zachowanie: psotny, nieznośny, zuchwały, łatwy do nastraszenia, obcy, nieobliczalny, niekiedy
dobry, ułagodzony przez matkę oraz rzeczowniki nacechowane ujemnie: krętacz, stwór.
Oburzenie dorosłych zachowaniem i psotami chłopca podkreślone zostało w formie krótkich zdań rozkazujących i pytających, które oddają skalę ich zdenerwowania, np.: Najczęściej wywoływał gorzkie narzekania w rodzaju: – Tomaszek, nie kłam! Nie psoć! Nie rób
na złość! Gdzie jesteś? Coś popsuł? (I 274). Myśli matki zostały przywołane w formie
mowy pozornie zależnej z zachowaniem jej bezpośrednich wypowiedzi. Dzięki temu zabiegowi Dąbrowska uzyskała efekt ożywienia opisu, który z jednej strony w sposób dynamiczny oddaje przeżycia i emocje zatroskanej matki, z drugiej obrazuje dzieciństwo Tomaszka
wypełnione nieustannymi wybrykami.
W kolejnym fragmencie tekstu pisarka wprowadza nową informację o upodobaniach
żywieniowych małego chłopca:
[Barbara] spoglądała właśnie w popłochu na swoje dzieci. Tomaszek, jak zwykle, jadł
nie patrząc, co mu podają. Śród wszystkich swoich braków nie posiadał jedynej tylko wady dzieciństwa – nie był łakomy. Nigdy się nie dopominał słodyczy, cukierki
chętnie oddawał innym dzieciom. Za to dopominał się zawsze wina, o ile czasem przy
gościach zobaczył je na stole (I 322).
Pozytywną cechą było to, że nie był łakomy, nie przepadał za słodyczami, ale od małego dopominał się zawsze wina. Z tego wynikają niepokojące rokowania na przyszłość,
co szczególnie niepokoiło matkę, która spoglądała w popłochu na swoje dzieci. Pisarka
w tym fragmencie zasygnalizowała początki złych upodobań i przyzwyczajeń chłopca, które w pełni ujawnią się w kolejnych fazach życia. Użycie liczebnika jedyna, nie zaś jedna,
w zaprzeczeniu: nie posiadał jedynej wady, uwypukla waloryzację negatywną zachowań
małego chłopca.
Barbara troszczyła się o edukację wszystkich swoich dzieci. Dbała, aby od najmłodszych lat zdobywały wiedzę, duży nacisk kładła na ich rozwój intelektualny i dobre
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wykształcenie. To wyniosła z rodzinnego domu5. Pierwszą nauczycielką dzieci była córka
krewnych Bogumiła, Anka Niechcicówna z Turobina. Tomaszek od początku nie lubił się
uczyć. Jego brak zainteresowania nauką był stawiany na równi z taką samą postawą Emilki,
a jednocześnie skontrastowany z pilnością i dużym zaangażowaniem w zdobywaniu wiedzy
najstarszej siostry, Agnieszki, np.:
Anka przejmowała się każdym zadawanym tematem, uczyła się go niejako sama na
nowo, a to dzieci dobrze usposabiało. Jednak, mimo wszystko, prawdziwie korzystającą z lekcji była tylko Agnisia. Tomaszek przez pierwsze dnie, póki to było nowością,
pozwalał się nauczać wierszyków, niebawem jednak nabrał właściwości znikania
tak, jakby się zapadł pod ziemię, gdy zbliżała się godzina nauki (I 295).
Zastosowanie przez Dąbrowską porównania w opisie znikomego zainteresowania
chłopca nauką ujawnia spryt i lekceważenie poleceń dorosłych, czyli znikania tak, jakby się
zapadł pod ziemię, ponadto podkreśla jego dużą niechęć do uczenia się już w wieku dziecięcym. Druga nauczycielka, Celina Mroczkówna, również nie znalazła sposobu na Tomaszka
i nie potrafiła zainteresować go nauką, np.:
Niebawem okazało się, że lekcje z panną Celiną idą niby po grudzie. Zwłaszcza młodszych dzieci nie umiała stosownie zażyć, tak że stały się dokuczliwe i krnąbrne. Emilka
wykręcała się od lekcji, Tomaszek, duży już i nieusłuchany chłopak, w niczym ani na
jotę pannie Celinie nie wierzył. Doszło do tego, że gdy raz usłyszał ją objaśniającą, jak
ziemia się obraca dokoła słońca, wyśmiał się z niej […] (I 306).
Autorka przywołuje w tym fragmencie kolejne, niepokojące rodziców, cechy zachowań Tomaszka, używając w opisie zdarzeń przymiotników dokuczliwy, krnąbrny, nieusłuchany, co pogłębiało zatroskanie matki uwidocznione w kolejnym cytacie:
[Pani Barbara] Zawołała w końcu dzieci i zaczęła z nimi odrabiać lekcję. Z Agnisią, jak
zawsze, szło to niezmiernie łatwo. Prawdę mówiąc, wystarczyło jej coś napomknąć,
coś wskazać, resztę robiła już sama […].
Natomiast Tomaszek i Emilka przy czytaniu stękali pół godziny nad każdym zdaniem.
Ziewali przy tym tak zastraszająco, że pani Barbara mówiła:
– Dlaboga, zwichniecie sobie szczękę.
Na wszystkie zapytania odpowiadali z senną rozpaczą takim głosem, jakby wydawali
ostatnie swoje tchnienie. Ożywiali się jedynie wtedy, kiedy je coś śmieszyło. A śmieszną i godną wyszydzenia rzeczą wydawały im się co prawda prawie wszystkie zadania,

5 Dorota Żołądź-Strzelczyk pisze: ,,Początki nauki przypadały najczęściej na okres, kiedy dziecko
przebywało jeszcze w domu rodzinnym. Pierwszym nauczycielem bywała matka, rzadziej ojciec, a niekiedy prywatny nauczyciel”. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, 228.
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obrazki i powiastki. Bronili się w ten sposób od wiadomości, które ich umysłom, ich
naturom nie były na nic potrzebne i w których widzieli tylko niezrozumiałe, a więc
komiczne znaki (I 381).
W opisie podejścia do nauki Tomaszka, także Emilki, pojawiają się czasowniki obrazujące ich nikłe zaangażowanie i niechęć do uczenia się czegokolwiek: stękali, ziewali,
odpowiadali z senną rozpaczą, bronili się od wiadomości, ożywiali się, gdy je coś śmieszyło.
Wprowadzone w jednym ze zdań porównanie: Na wszystkie zapytania odpowiadali z senną rozpaczą takim głosem, jakby wydawali ostatnie swoje tchnienie – podkreśla krańcowe
znużenie zestawione ze stanem przed śmiercią, kiedy człowiek nie ma już odrobiny siły, aby
powiedzieć cokolwiek, poruszyć się. Natomiast zestawienie przymiotnika senna z rzeczownikiem rozpacz uwypukla całkowite uśpienie umysłu i brak zainteresowania zdobywaniem
wiedzy.
Kiedy Agnieszka, która uczyła się już na pensji w Kalińcu, chciała pomóc matce w tłumaczeniu rodzeństwu zadań matematycznych, efekty jej starań były podobne do matczynych:
Potem wszystko wróciło do poprzedniego porządku. I znowu Agnisia przyswajała z zachwytem mniej lub więcej niezdarzone preparaty szkolnych mądrości, a Tomaszek
i Emilka starali się pod byle pozorem zerwać obrzydłą lekcję. Bez ustanku nasłuchiwali i za lada odgłosem, który się dał usłyszeć za oknem lub w głębi mieszkania, wołali:
– Co to? Zaraz, mamo! Co to słychać?
Niekiedy któreś z nich rozkazywało po prostu:
– Niech mamusia na chwilę przestanie nam dyktować. Zdaje mi się, że tatuś jedzie
(I 382).
Wprowadzenie przymiotnika obrzydła w stosunku do kolejnej lekcji ponownie podkreśla pełen niechęci stosunek Tomaszka do nauki. Zawsze szukał jakiegokolwiek powodu, aby przerwać lekcję, potrafił robić to bardzo zdecydowanie, o czym świadczy użycie
krótkich zdań pytających i zdania rozkazującego: Co to? Zaraz, mamo! Co to słychać? Ten
zabieg wprowadza ożywienie opisywanej sceny i jakby wyrywa czytelnika z odrętwienia
i znudzenia.
Barbara dostrzegała czasami w Tomaszku jakieś nikłe zainteresowanie nauką i wówczas w jej wypowiedziach pojawiały się pozytywne oceny syna, określenia waloryzowane
dodatnio, np.:
– Daj im spokój. Te zadania są rzeczywiście zupełnie idiotyczne, a Tomaszek ma widać
zmysł krytyczny. Bo Emilka to tam jeszcze nic nie rozumie, ale on – powtórzyła – ma
widać zmysł krytyczny (I 382).
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Kolejna nauczycielka, pani Maria Hłasko, wprowadziła dużo radości w nauczanie
dzieci, starała się przychylnie nastawić do nauki dwójkę młodszych dzieci Niechciców, ponieważ Agnieszka rozpoczęła już naukę w szkole w Kalińcu na pensji pani Wenordenowej,
np.:
Panna Maria okazała się w istocie nauczycielką umiejącą znacznie więcej, niż było potrzeba dla Tomaszka i Emilki, ale zachęcić ich do książki i ona nie potrafiła. Brała to
jednak z dobrej strony, a dzieci, chociaż uczyły się tępo, ale bawiły się z nią świetnie.
Była komicznie nerwowa, drgała, podskakiwała i pokrzykiwała za każdym niespodzianym odgłosem życia domu, gubiła binokle, nic nie widziała, wynikało stąd mnóstwo
zabawnych scen, z których sama pierwsza się zaśmiewała. Emilce i Tomaszkowi tego
było potrzeba, gdyż świat, poza uciechami bezpośredniego używania, był dla nich jedynie przedmiotem śmiechu lub strachu. Panna Hłasko usposabiała ich do śmiechu,
więc lubili ją, czynili dla niej ustępstwo w postaci jakiego takiego przysposabiania
lekcyj, ale poza tym zmykali przed nią i nie pozwalali jej się bynajmniej wychowywać
(I 643).
Użycie przysłówka tępo w odniesieniu do umiejętności uczenia się Tomaszka podkreśla brak predyspozycji jego umysłu do przyswajania wiedzy. Lubił psocić, nie lubił karcenia, a zatem pozytywne nastawienie pani Hłasko mobilizowało go do pewnych ustępstw,
czasami więc przygotowywał się do lekcji. Nadal jednak wraz z Emilką uwielbiał znikać.
O tym, co Tomaszek robił w ciągu dnia, skoro był nieobecny na lekcjach, dowiadujemy się
z rozmowy Barbary i Bogumiła. Oboje zastanawiają się, jak postępować z synem, na co mu
pozwalać, a przed czy chronić:
– Co on po całych dniach robi? – pytał zawstydzony, że wydaje wyroki, a w gruncie
rzeczy wie tak mało o życiu swego syna.
Pani Barbara opowiedziała szczegółowo jedno po drugim. Tomaszek w domu nie
bywa prawie nigdy. W święta i wieczorami siedzi zawsze w czworakach. Resztę czasu
spędza na polu i w podwórzu. Najlepiej lubi jeździć. Na koniu jeździ jak cyrkowiec.
Matka nie może na to patrzeć. I w ogóle, jak tylko gdzie po co jadą, czy do żniwa, czy
z grabiami albo z bronami, czy z workami do młyna, czy chociażby po wodę, to on
zawsze albo na koniu, albo się jakieś koła pod nim kręcą (I 517).
Dąbrowska przytacza w formie mowy pozornie zależnej wypowiedź Barbary na temat
spędzania czasu przez syna, używając krótkich zdań, w których przekazuje komunikaty
zachowań za pomocą czasowników ruchu: siedzi w czworakach, jeździ na koniu, jeździ na
pole, czas spędza na polu i w podwórzu. Z przytoczonych wypowiedzi wynika, że Tomaszek lubi przebywać poza domem w kontakcie z przyrodą i ludźmi pracującymi na polu
i w folwarku.
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3. Językowe sposoby wyrażania relacji między synem a rodzicami
Tomaszek, podobnie jak jego dwie siostry, był od urodzenia otoczony troskliwą opieką rodziców6. Stworzenie serdecznego klimatu życia rodzinnego było bardzo ważne dla Niechciców. Ojciec nie był już tylko patriarchą, panem, ale wzbudzał szacunek i sympatię7. Bogumił i Barbara starali się od najmłodszych lat wpajać dzieciom ważne zasady moralne, takie
jak uczciwość, prawdomówność, poczucie sprawiedliwości, szacunek dla osób starszych,
okazywanie pomocy potrzebującym, niewywyższanie się nad innych, pielęgnowanie tradycji rodzinnych i narodowych. Dbali o kształtowanie ich charakteru i obyczajów8. Wszystkie
osoby pracujące w majątku, którego rządcą był Bogumił Niechcic, pomagały w opiece nad
małym chłopcem i dziewczynkami.
Barbara w sposób szczególny zatroskana była o najmłodsze dziecko. Pozwalała jednak
synowi na wiele, nie była wobec niego dostatecznie wymagająca, nie potrafiła go karać.
Starała się tłumaczyć jego złe zachowanie i kłamstwa przed ojcem. Często była bezsilna
w swoich metodach wychowawczych. Od najmłodszych lat widziała w Tomaszku cechy
dobre i złe. Często pocieszała sama siebie, kiedy przeważały te ostatnie, np.:
Był jedynakiem, pani Barbara tak chciała go kochać i pieścić, a tak rzadko można
sobie było wobec niego na serdeczność pozwolić. Niekiedy trzymała go, dobrego, ułagodzonego, w objęciach lub na kolanach i pocieszała się: – Wszystko będzie dobrze.
Przecież podobno z takich nieznośnych dzieci wyrastają najlepsi ludzie. – Wtem nagle
z dna duszy podnosił się włosy jeżący strach, jakby nie syn, a jakiś obcy nieobliczalny
stwór tulił się do jej serca. I coś jej złowrogo mówiło, że w tym wypadku nie powinna
się odurzać dobrymi nadziejami. Ale ona powściągała ten strach, nie dawała mu do
siebie przystępu, gdyż właśnie w tym jednym wypadku czuła się na siłach wierzyć, ufać
i spodziewać wszystkiego dobrego. – Synu – powtarzała tylko – synu jedyny! Będziesz
dobry? Będziesz człowiekiem? (I 274).
O miłości do syna i pragnieniu częstego przebywania z nim świadczą serdeczne gesty
matki, którymi chciała jak najczęściej obdarzać Tomaszka, wyrażone za pomocą złożonych
form bezosobowych czasownika: chciała kochać, pieścić, pozwolić sobie na serdeczność,
odurzać się dobrymi nadziejami, wierzyć, ufać, spodziewać się wszystkiego dobrego oraz

6 Aneta Bołdyrew twierdzi, że serdeczny stosunek matki, a szczególnie ojca okazywany dzieciom
jest ,,odzwierciedleniem zmian zachodzących w wyższych warstwach społeczeństwa polskiego u schyłku
XIX wieku polegających na ewolucji modelu postaw rodzicielskich. Szczególnie ojciec staje się wówczas
bardziej partnerem i przyjacielem skłonnym do okazywania uczuć niż wymagającym od dzieci i karcącym
je patriarchą”. Aneta Bołdyrew, Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego
w latach 1795–1918 (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008), 248.
7 Tadeusz Drewnowski, Rzecz russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej (Kraków: Wydawnictwo
Literackie, 2000), 205.
8 Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, 214–218.
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form osobowych: trzymała go w objęciach, na kolanach, pocieszała się, czuła się na siłach.
Wypowiedź narratora wyraźnie oddaje myśli matki, jej zatroskanie o syna, a jednocześnie
pocieszanie samej siebie. Stan emocji i lęku o los niesfornego dziecka wyrażają krótkie zdania oznajmujące, wykrzyknikowe i pytające: – Wszystko będzie dobrze. Przecież podobno
z takich nieznośnych dzieci wyrastają najlepsi ludzie; – Synu – powtarzała tylko – synu jedyny! Będziesz dobry? Będziesz człowiekiem? Strach o to, co z niego wyrośnie, wyraża dobitnie wypowiedzenie nominalne z imiesłowem przymiotnikowym czynnym: jeżący włosy
oraz rozwinięte wypowiedzenie werbalne: coś jej złowrogo mówiło. Z kolei zastosowane
porównanie jakby nie syn, a jakiś obcy nieobliczalny stwór tulił się do jej serca uwypukla
dramatyzm całej sytuacji.
Pierwszą kradzieżą Tomaszka było zabranie ojcu sakiewki z dwiema złotymi monetami, o czym dowiadujemy się dzięki zastosowaniu zabiegu retrospekcji. Z wcześniejszego
przekazu narratora czytelnik dowiaduje się, że Bogumiłowi zginęła sakiewka, nie mógł jej
znaleźć i z czasem zapomniano o tym zdarzeniu. Dopiero po roku Barbara odkryła w starym ubraniu syna tę zaginioną rzecz:
Biorąc do ręki jedno z ubrań Tomaszka, nie ruszane już blisko od roku, pani Barbara
poczuła coś twardego. Sięgnęła do kieszeni i wyciągnęła tę sakiewkę, która zginęła
była, kiedy zeszłego lata jeździli do Kalińca po nauczycielkę.
Pani Barbara zbladła i podniosła struchlałe, ale i zdumione oczy na męża.
Patrzył nic nie mówiąc na sakiewkę. Kiedy pani Barbara położyła ją na stole – nie
przestał na nią patrzeć. Po niejakim czasie wyciągnął rękę, wziął ten przedmiot, którego się w swoim czasie tyle naszukał, i schował go do kieszeni.
Pani Barbara drżącymi rękoma przeszukiwała teraz wszystkie kieszenie Tomaszka.
Nic jednak nie znalazła prócz sznurków, papierków, liści, korków i... okruszyn tytoniu
(I 511).
Wyróżnione czcionką pogrubioną zdania wyrażają stan emocjonalny matki po odkryciu kradzieży dokonanej przez chłopca. Wprowadzone do tekstu czasowniki: zbladła,
podniosła, dookreślone wypowiedzeniem nominalnym oczy struchlałe i zdumione oddają
wysoki stopień ekspresji, którego uzupełnieniem jest drugie zdanie z zastosowanym wypowiedzeniem werbalnym: drżącymi rękoma przeszukiwała teraz wszystkie kieszenie Tomaszka. Całość tworzy jedną z wielu w tym opisie scen rozpaczy matki nad charakterem
nieznośnego synka.
Prawdę o złych cechach charakteru Tomaszka odkrył również ojciec, który wcześniej
nie dopuszczał takiej myśli do siebie, co ilustruje kolejny cytat:
Ale co do sakiewki, Bogumił pamięta doskonale, że pytał o nią dzieci. Tomaszek powiedział, że nie wziął, a nawet sam z siebie dał na to słowo honoru, chociaż nikt tego
nie żądał. Bogumił chodził jak struty. Przypomniały mu się różne rzeczy, które mu
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żona nieraz o Tomaszku mówiła. Zawsze to sobie lekceważył, myślał, że Basia na próżno się zamartwia. Teraz widzi, że ona bystrzej patrzy na rzeczy, niźliby się zdawało.
– A może – pocieszał się – w sakiewce nie było wcale pieniędzy?
Gdzież tam. Były. Tego jak na złość nie może zapomnieć, że kładł tam dwie monety.
A może były nie dwie? Może jedna i może nie złota. Wielki Boże, jaki to z niego głupiec. Dwie czy jedna – nie ma to nic do rzeczy. Ale co Tomaszek mógł zrobić z tymi
pieniędzmi? Taki malec. Na co je brał? I dla kogo? Bogumił kładł rękę do kieszeni,
dotykał nieszczęsnej sakiewki, sprawdzał, czy się czasami nie rozwiała, wyjmował ją,
oglądał, a od tego patrzenia winy Tomaszka mnożyły się i rosły. Przestało go obchodzić gospodarstwo, nie chciało mu się iść w pole […], niebo i ziemia pociemniały mu
w oczach […]. Lepiej, żeby byli popadli w nędzę, żeby byli zostali bez dachu nad głową, a żeby Tomaszek nie był wtedy powiedział: – Słowo daję, nie wziąłem (I 511–512).
W scenie pełnej dramatycznego napięcia pisarka przedstawiła monolog wewnętrzny
Bogumiła i jego rozmowy z żoną, które są wnikliwą relacją zdarzeń przywołanych z retrospekcji. Pointa przykrego zdarzenia została zawarta w ostatnim zdaniu, do którego Dąbrowska wprowadziła czasowniki w trybie warunkowym o przestawnym szyku, czyli żeby:
byli popadli (w nędzę), byli zostali (bez dachu nad głową), nie był powiedział (Tomaszek).
Scenę tę kończy oświadczenie wyrodnego syna: Słowo daję, nie wziąłem.
Rodzice długo roztrząsali zaistniałe zdarzenie, rozmawiali, jakie metody wychowawcze powinni zastosować wobec syna, jak z nim postępować, by się zmienił, poprawił:
– Ja ciągle myślę, co my z tym chłopcem zrobimy? […].
– Masz tobie. Moje dziecko, tu nie czas na wymówki. Nasz syn zaczyna kraść, musimy
więc...
Pani Barbara zerwała się i jęła gwałtownie chodzić po całym pokoju.
– Zaczyna kraść? – mówiła. – W takim razie dobrze, wyrzuć go z domu. Niech idzie
spać pod płotem. Jeżeli jest złodziejem, to dobrze.
Więc co? Oddać go w ręce policji? Związać go? Zamknąć? Zabić? – pytała dziko.
Bogumił zdębiał usłyszawszy te straszne nie do wykonania konsekwencje swych słów.
[…]
– Nie o jednej sakiewce ja myślę – rzekł Bogumił ponuro. – Ale on mnie dał słowo, że
jej nie wziął. I czy zresztą nie słyszę ciągle wyrzekań na niego, że kłamie.
– Kłamie – rzekła i łzy trysnęły jej z oczu – bo nikomu nie ufa. Mnie zawsze powie
prawdę (I 515–516).
Dąbrowska posłużyła się formą dialogu pomiędzy rodzicami, by podkreślić dramatyzm
sytuacji wyrażony choćby w postaci krótkich urywanych zdań z przewagą wypowiedzeń
werbalnych: wyrzucić go z domu, niech idzie spać pod płotem, jeśli jest złodziejem. Z kolei
krótkie, urywane zdania pytające i wykrzyknikowe: Zaczyna kraść? Więc co? Oddać go

Językowy obraz dzieciństwa Tomaszka Niechcica...

| 231

w ręce policji? Związać go? Zamknąć? Zabić? uzewnętrzniają wzburzenie i bezradność
Barbary. Mimo to broni Tomaszka, usprawiedliwia jego zachowania, szuka przyczyn, np.:
Przyznaję, że jest on lekkomyślny. Ale żadne z moich dzieci nie jest takie dobre, takie
serdeczne jak on. Żadne, a żadne. I przecież to jeszcze małe dziecko (I 517).
Matka cały czas postrzega syna jako małe dziecko, poprzez użycie przymiotników
waloryzowanych dodatnio pragnie pomniejszyć wagę jego czynu: dobry, serdeczny. Wprowadzenie poetyckiego porównania wyliczanych przez nią zalet, które dostrzega w synu,
do gwiaździstego płaszcza, którym chce wybielić zachowanie Tomaszka i ochronić przed
wszelkimi oskarżeniami, podkreśla jej determinację w pragnieniu załagodzenia całego zajścia.
Bogumił jest również bardzo zmartwiony, zrozumiał, że zbyt mało interesował się
tym, co robi jego syn, np.:
– Ostrzegałam, bo z tym się zgadzam, że dziecko jest opuszczone i zaniedbane. Nie ma
dwu zdań, że trzeba dać na niego większe baczenie – i że to jest zadaniem ojca.
Bogumił poczerwieniał. Tak, od wczoraj już wie, że nie spełniał jak się należy swych
zadań ojca (I 517).
Bierze sobie do serca stwierdzenie żony, że ich syn jest dzieckiem opuszczonym i zaniedbanym. Jednak stara się w tej sytuacji podjąć rozważne decyzje. Nie poddaje się takim
emocjom jak Barbara. Próbuje zachować spokój, co znajduje odzwierciedlenie w zastosowaniu zdań dłuższych, zawierających konkretne, rzeczowe stwierdzenia, i czasowników
czynnościowych: zaczyna kraść, kłamie. Przyznaje rację żonie, że powinien bardziej interesować się synem.
Jeszcze jedno martwiło Barbarę: Tomaszek bardzo dużo czasu spędzał w czworakach.
Uważała, że to nie jest najlepsze towarzystwo dla ich dziecka9, dlatego w rozmowie z mężem często wyrzucała mu małe zainteresowanie synem, np.:
Nie ma ona nic przeciw tym ludziom – ale jeżeli kto ma słaby charakter, to niczym
dobrym w tej sferze nie nasiąknie.
– A w jakiej nasiąknie? – pytał Niechcic zaczepnie.
– Są jeszcze oprócz tego ludzie na świecie – rzekła ogólnikowo pani Barbara.
Bogumił się zamyślił. Był zdania, że jego dzieci mają żyć z każdym, i wcale się nie
gniewał, kiedy chodziły do ludzi na czworaki. Lecz wobec tego, co zaszło, bał się już
dla Tomaszka
9 Dorota Żołądź-Strzelczyk pisze: ,,Uważano, że wpływ, środowiska, towarzystwa, otoczenia, to
w jakim towarzystwie przebywa dziecko, młody człowiek ma bardzo ważny wpływ na wychowanie”.
Tamże, 204–205.
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wszystkiego. Ludzie w czworakach są poczciwi, ale nikt się tam o to nie zabija, żeby
przykładem świecić (I 517).
Zawarte w wypowiedzi narratora wszechwiedzącego myśli Barbary zawierają punkt
widzenia i oceny charakteru syna przez matkę10. Wypowiedzenie nominalne słaby charakter podkreśla fakt, że Tomaszek bardzo łatwo ulega wpływom i szybko chłonie wzory
zachowań tych, z którymi przebywa. Czasownik nasiąka nasuwa skojarzenie z gąbką, której właściwością jest szybkie wchłanianie wody. Zdanie Bogumiła na temat częstego przebywania Tomaszka z ludźmi z czworaków jest nieco odmienne, uważał, że dzieci powinny
obcować z każdym człowiekiem, ale po wyjawieniu kradzieży sakiewki wzmogły się w nim
wątpliwości i obawy o syna.

Wnioski
Przedmiotem opisów w artykule jest pierwszy okres życia Tomaszka, tj. czas dzieciństwa.
W opisie można wyróżnić dwa zasadnicze kierunki. Pierwszym z nich jest opis wyglądu zewnętrznego dziecka. Drugim nakreślenie jego cech charakteru i zachowań na podstawie relacji dziecka z rodzicami i sytuacji, które z tym się wiążą.
1. W językowej kreacji pierwszego okresu życia Tomaszka dominuje rzeczowa i uprawdopodobniona relacja. W opisie wyglądu zewnętrznego chłopca Dąbrowska zwraca uwagę
na wybrane elementy, ważne stają się twarz, oczy, cera, usta, włosy. Nie opisuje ich jednak
szczegółowo, wprowadza nieliczne epitety, określające kształty (twarz duża, usta wydatne, oczy wielkie) i kolory (usta czerwone, oczy siwe), które służą odmalowaniu istotnych
elementów wyglądu zewnętrznego, ale nie konotują treści naddanych. Autorka zdaje się
starannie ukrywać artystyczne zasady organizacji tekstu11. Jej opisy mają raczej charakter
sprawozdawczy niż kreacyjny.
W jednym przypadku używa porównania oczu chłopca do zachowania przyczajonego,
gotowego do skoku zwierzęcia, chcąc podkreślić związek małego dziecka z przyrodą, pośród której najczęściej przebywa.
2. Realistyczny sposób opisu scen związanych z usposobieniem i zachowaniem chłopca w różnych relacjach międzyludzkich pozbawiony jest poetyckich porównań i symbolicznych odwołań. Dąbrowska charakteryzuje swojego bohatera z różnych perspektyw badawczych, rzadziej w dialogach, częściej w formie relacji narratora na temat myśli i spostrzeżeń
rodziców o usposobieniu (zuchwały, dokuczliwy, krnąbrny) i zachowaniach syna (psotny,
10 Janusz Sławiński, ,,Pozycja narratora w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej”, w: Pięćdziesiąt lat
twórczości Marii Dąbrowskiej. Referaty i materiały sesji naukowej, red. Ewa Korzeniewska (Warszawa:
PIW, 1963), 90.
11 Teresa Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984), 306.
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nieznośny, nieobliczalny, zaczyna kraść i kłamać). Skalę zatroskania i lęku o Tomaszka
wzmaga wprowadzenie w tok narracji formy dialogu w mowie niezależnej, co wpływa na
zwiększenie dramatyzmu opowiadanych zdarzeń. Jest to szczególnie widoczne w chwilach, kiedy wychodzi na jaw kolejny występek Tomaszka. Największy ładunek dramatyzmu
można dostrzec w opisie sceny rozmowy rodziców po odkryciu pierwszej kradzieży syna.
3. W językowych sposobach wyrażania relacji zachodzących między synem i rodzicami najczęściej używana jest forma dialogu. Dzięki niej, w sposób niezwykle żywy
i obrazowy, ujawnione zostały emocje Bogumiła i Barbary, wywołane powtarzającymi się
w krótkich odstępach czasu złymi zachowaniami syna. Zdania krótkie, wykrzyknikowe
i pytające są przypisane głównie reakcjom matki, zdania dłuższe, oznajmujące – rozwadze
i spokojowi ojca.
4. W językowym obrazie dzieciństwa Tomaszka Dąbrowska nie rezygnuje w sposobie narracji z pewnego świadomego subiektywizmu. Często stosuje metodę pośredniego
obserwatora, którym najczęściej jest Barbara, rzadziej Bogumił. Matka staje się postacią,
której oczyma czytelnik ogląda poszczególne sceny. Dąbrowska niepostrzeżenie przechodzi z toku narracji autorskiej do mowy pozornie zależnej, nasycając tekst ciepłem subiektywnego wzruszenia12.
Wiedza narratora jest w tych opisach jakby sumą myśli rodziców chłopca, niejako ,,pośredników narracyjnych”13, którzy w sposób poznawczo-oceniający tworzą kreację swego
syna Tomaszka.
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Językowy obraz dzieciństwa Tomaszka Niechcica w świecie przedstawionym
Nocy i dni Marii Dąbrowskiej
Streszczenie
Noce i dnie Marii Dąbrowskiej wpisują się w nurt tradycji powieści realistycznych XIX wieku. Najważniejszymi elementami świata przedstawionego są w niej bogate opisy życia rodziny
Niechciców. Celem rozważań w artykule jest analiza językowej kreacji dzieciństwa Tomaszka,
najmłodszego dziecka Barbary i Bogumiła Niechciców, ukazana w podziale semantycznym:
wygląd zewnętrzny, usposobienie i zachowanie, relacje zachodzące między synem a rodzicami.
W językowej kreacji świata Tomaszka dominuje rzeczowa i uprawdopodobniona relacja. W opisie wyglądu zewnętrznego brak szczegółowych opisów na rzecz niezbędnych do nakreślenia
prezentacji bohatera epitetów określających kształty, kolory, które nie konotują treści naddanych. Autorka kreśli ogólne, wybrane cechy wyglądu bohatera, wprowadza nieliczne epitety,
które służą odmalowaniu istotnych szczegółów wyglądu zewnętrznego chłopca.
Realistyczny sposób opisu usposobienia i zachowań chłopca pozbawiony jest poetyckich porównań i symbolicznych odwołań. Dąbrowska charakteryzuje swojego bohatera z różnych perspektyw badawczych, najczęściej w formie relacji narratora na temat myśli i spostrzeżeń rodziców. W opisach relacji zachodzących między synem i rodzicami użycie formy dialogu ujawnia
w sposób niezwykle żywy i obrazowy emocje Bogumiła i Barbary.
W językowej kreacji Tomaszka Dąbrowska nie rezygnuje w sposobie narracji z pewnego świadomego subiektywizmu. Często stosuje metodę pośredniego obserwatora, którym najczęściej
jest Barbara, rzadziej Bogumił. Pisarka niepostrzeżenie przechodzi z toku narracji autorskiej do
mowy pozornie zależnej, nasycając tekst ciepłem subiektywnego wzruszenia.

The linguistic image of Tomaszek Niechcic’s childhood in the fictional universe
of the novel Noce i dnie [Nights and days] by Maria Dąbrowska
Summary
The novel Noce i dnie by Maria Dąbrowska belongs to the tradition of the 19th century realist
novels. The most significant elements of its fictional universe are the extensive descriptions of
the Niechcic family life.
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The purpose of this article is to analyse the linguistic creation of childhood of Tomaszek, the
youngest child of Barbara and Bogumił Niechcic, in three semantic aspects: 1) his physical appearance, 2) his character and behaviour, 3) the son-parents relationship.
The dominant factor in the linguistic creation of the Tomaszek’s world is a matter-of-fact, account, made plausible. The picture of his physical appearance lacks detailed descriptions, instead, it contains the epithets necessary to portrait him, describing shapes and colours which do
not connote any surplus content. The author sketches the general, selected features of the boy’s
appearance, introducing only few epithets depicting its significant details.
The realistic way of depicting the boy’s character and behaviour is devoid of any poetic comparisons or symbolic references. Dąbrowska characterizes the boy from various descriptive perspectives, most frequently in the form of the narrator’s account of his parents’ thoughts and perceptions. The form of dialogue used in the descriptions of the son-parents relationship reveals the
emotions of Bogumił and Barbara in a remarkably vivid and lively way.
In the linguistic creation of Tomaszek Dąbrowska doesn’t avoid a hint of conscious subjectivism
in the narration. She often adopts a perspective of an indirect observer – often Barbara, more
rarely Bogumił. The writer smoothly shifts from the author’s narrative to a free indirect speech,
imbuing the text with a warmth of subjective affection.

#1#
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Leksem błękitny w polskiej prozie (badania korpusowe)
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1. Wstęp
Celem artykułu jest omówienie występowania przymiotnika błękitny w tekstach zgromadzonych w Narodowym Korpusie Języka Polskiego (NKJP), dostępnym pod adresem
www.nkjp.pl. Pod uwagę brana będzie kategoria „proza” w zrównoważonym podkorpusie
liczącym ok. 240 milionów słów (w całym korpusie znajduje się ok. 1,5 mld słów). Korpus oferuje dwa narzędzia przeszukiwania jego tekstów: wyszukiwarkę IPI PAN Poliqarp
i wyszukiwarkę PELCRA. W analizie użycia leksemu błękitny posłużę się tą drugą, której
działanie i możliwości dokładnie opisuje Piotr Pęzik1.
Należy we wstępie przypomnieć, że przymiotnik błękitny definiowany jest w słownikach następująco:

1 Piotr Pęzik, „Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP”, w: Narodowy Korpus Języka Polskiego,
red. Adam Przepiórkowski, Mirosław Bańko, Rafał L. Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012), 253–273. Książka dostępna również pod adresem: www.
nkjp.pl/settings/papers/NKJP_ksiazka.pdf, dostęp 25.10.2016.
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–– „niebieski, modry, lazurowy”2,
–– „intensywnie niebieski; lazurowy”3,
–– „jasnoniebieski”4,
–– „Coś, co jest błękitne, ma kolor jasnoniebieski, taki jak kolor pogodnego nieba”5.
Jak jasno wynika z tych definicji, błękitny uważany jest albo za synonim podstawowej nazwy barwy, jaką jest niebieski, albo za nazwę intensywnego bądź jasnego odcienia koloru niebieskiego; ewentualnie przywoływany jest wzorzec, kiedy jest
mowa o kolorze pogodnego nieba6. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że dla użytkowników

2 Hasło błękitny, w: Słownik języka polskiego, red. Witold Doroszewski, http://sjp.pwn.pl/
doroszewski/blekitny;5413968.html, dostęp 26.11.2016.
3 Hasło błękitny, w: Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/blekitny;2445299.html, dostęp 26.11.2016.
4 Hasło błękitny, w: Nowy słownik języka polskiego, red. Bogusław Dunaj (Warszawa: Wilga,
2005), 38.
5 Hasło błękitny, w: Słownik języka polskiego, red. Mirosław Bańko (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007), I, 135.
6 O barwie niebieskiej w języku polskim pisali m.in. Mirosława Ampel-Rudolf, Kolory. Z badań
leksykalnych i semantyczno-składniowych języka polskiego (Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, 1994), 95–105; Ewa Badyda, „Niebieskie oczy matki i błękitne oczy królowej Amazonek,
czyli funkcje koloru niebieskiego w poezji Zbigniewa Herberta”, Język Polski, 81/1–2 (2001), 68–75; Mirosława Białoskórska, „Pole błękitu w lirykach Leopolda Staffa”, w: Barwa w języku, kulturze i literaturze II,
red. Ewa Komorowska, Danuta Stanulewicz (Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL,
2010), 103–125; Kwiryna Handke, „Niebieskie lasy”, Prace Językoznawcze 26: Studia Historycznojęzykowe (2001), 58–62; Ewa Komorowska, „O kolorze nieba w zwierciadle współczesnego języka polskiego
i rosyjskiego”, w: Слово в словаре и дискурсе. Сборник научных статей к 50-летию Харры Вальтера,
red. Вaлерний М. Мокиенко, Михаил Алексеенко (Москва: Издательство «Элпис», 2006), 113–119;
„Niebieski/błękitny в польском языке и синий/голубой в русском языке в семантико-когнитивном
плане”, w: Русистика и современность. Материалы X международной научно-практической конференции 26–28 октября 2007. Том 1. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, red.
Ирина П. Лысакова (Санкт-Петербург: Издательский дом «МИРС», 2007), 170–177; Barwa w języku
polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010), 156–165; Ryszard Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, wydanie drugie rozszerzone (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004), 113–126; Alfred
Zaręba, „Nazwy barw niebieskich w dialektach i historii języka polskiego”, Język Polski 30 (1950): 11–31;
Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego (Wrocław: Ossolineum, 1954), 36–55. Zob. także publikacje mojego autorstwa: Danuta Stanulewicz, „Is the Polish term for blue a typical basic colour term?”,
w: Cognitive Linguistics Today, red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Kamila Turewicz (Frankfurt am
Main: Peter Lang, 2002), 417–433; „Blue in English and Polish”, w: Europa der Sprachen: Sprachkompetenz – Mehrsprachigkeit – Translation. Akten des 35. Linguistischen Kolloquiums in Innsbruck 2000. Teil I:
Sprache und Gesellschaft, red. Lew N. Zybatow (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003), 213–222; Colour,
Culture and Language: Blue in Polish (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009); „On using componential analysis in investigating colour vocabulary: Features of selected Polish words for blue”,
w: Linguistic Insights: Studies on Languages, red. Isabel de la Cruz Cabanillas, Cristina Tejedor Martinez
(Alcalá: Universidad de Alcalá Servicio de Publicationes, 2014), 70–83; „Stałość i zmienność w polskim
leksykonie barw: ewolucja nazw barw niebieskich”, w: Stałość i zmienność w językach i kulturach świata.
Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Komorowskiej z okazji 30-lecia pracy naukowej, t. I, red.
Dorota Dziadosz, Agnieszka Krzanowska, Agnieszka Szlachta (Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014), 395–416.
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języka polskiego błękitny odnosi się przeważnie do jasnej barwy niebieskiej, nie zawsze
intensywnej7.

2. Występowanie przymiotnika błękitny w zrównoważonym
podkorpusie NKJP – dane liczbowe, typy tekstów i kanały
W zrównoważonej wersji Narodowego Korpusu Języka Polskiego liczącej około 240 mln
słów przymiotnik błękitny występuje 5439 razy w 4922 akapitach w 2303 różnych tekstach.
Prześledźmy występowanie tego leksemu w różnych rodzajach tekstów i kanałach, a także
jego profil czasowy. Trzeba tu wyjaśnić, że w obliczeniach częstości występowania leksemów i wyrażeń/zwrotów PELCRA bierze pod uwagę nie liczbę wszystkich wystąpień,
a liczbę akapitów8.
W korpusie przyjęto następującą klasyfikację tekstów: publicystyczne (w skrócie:
publ), literatura faktu (fakt), literatura (lit) (obejmująca głównie utwory prozatorskie, z innych tekstów występują tu m.in. utwory poetyckie i scenariusze filmowe – z powodu tej
niejednorodności tekstów nie biorę tej kategorii pod uwagę w niniejszych badaniach), proza
(lit-proza), poezja (lit-poezja), dramat (lit-dramat), internetowe interaktywne (np. fora, blogi
z komentarzami, listy dyskusyjne) (net-interakt), internetowe nieinteraktywne (np. strony
domowe, blogi bez komentarzy) (net-nieinterakt), naukowo-dydaktyczne (nd), urzędowe
(urzed), informacyjno-poradnikowe (inf-por), mówione medialne (media), mówione konwersacyjne (konwers), quasi-mówione (qmow) i inne (nklas)9. Wyniki dla zapytania błękitny**10, dotyczące typów tekstów, przedstawione są w tabeli 1 i na rysunku 1.
Tabela 1. Profil występowania przymiotnika błękitny w NKJP (podkorpus zrównoważony)
– typy tekstów
Lp.

Typ

1

2

1
2

publicystyczne
literatura

7

Liczba wystąpień
(A)
3

2800
1327

Słowa w kategorii
(B)
4

129 475 805
30 230 684

Częstość na 1 mln
(A/(B/1M))
5

21,626
43,896

Piszę o tym w: Danuta Stanulewicz, Colour, Culture and Language, 126–127; „On using componential analysis”, 77–78.
8 Podana tu liczba akapitów zawierających leksem błękitny wynosi 4922, natomiast w tabelach 1
i 2 – odpowiednio 4916 i 4920. Te drobne różnice wynikają prawdopodobnie z brakujących znakowań typu
tekstu i kanału.
9 Pęzik, „Wyszukiwarka PELCRA”, 269; Rafał L. Górski, Marek Łaziński, „Typologia tekstów
w NKJP”, w: Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. Adam Przepiórkowski i in. (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012), 14–16. Książka dostępna również pod adresem: http://nkjp.pl/settings/papers/
NKJP_ksiazka.pdf, dostęp 25.10.2016.
10 Użycie dwóch gwiazdek w zapytaniu oznacza, że wyszukiwarka ma podać wszystkie formy fleksyjne danego słowa.
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1

2

3

3 literatura faktu
4 proza
5 naukowo-dydaktyczne
6 informacyjno-poradnikowe
7 inne
8 internetowe interaktywne
9 internetowe nieinteraktywne
10 quasi-mówione
11 dramat
12 urzędowe
13 konwersacyjne
14 poezja
Ogółem

4

339
192
65
64
45
34
30
9
6
3
2
0
4916

5

14 874 971
4 512 240
8 680 759
8 078 242
2 245 020
9 218 718
3 717 246
23 323 854
48 374
3 450 662
1 774 144
74 793
239 705 512

22,79
42,551
7,488
7,923
20,044
3,688
8,07
0,386
124,034
0,869
1,127
0
20,508

Źródło: NKJP, http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=nepblt3, dostęp 26.11.2016.
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Rysunek 1. Profil występowania przymiotnika błękitny w NKJP (podkorpus zrównoważony)
– typy tekstów (częstości na milion słów)

Źródło: NKJP, http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=nepblt3, dostęp 26.11.2016.

Jak pokazują dane, leksem błękitny najczęściej notowany jest w literaturze pięknej –
w kategoriach „dramat” (częstość: 124,034 na 1 mln słów), „literatura” (43,896) i „proza”
(42,551), przy czym trzeba tu odnotować zadziwiającą nieobecność tego przymiotnika w kategorii „poezja”11. Jednak otrzymanych wyników ani dla pierwszej kategorii („dramat”), ani
dla ostatniej („poezja”) nie należy uważać za miarodajne, gdyż kategorie te są objętościowo
niewielkie w porównaniu z pozostałymi typami tekstów (liczby słów podane są w czwartej
kolumnie tabeli 1) – przypomnieć tu należy, że struktura podkorpusu zrównoważonego
11 Piszę o tym w pracy: Danuta Stanulewicz, „Wykorzystanie korpusów w badaniach znaczenia (na
przykładzie nazw barw)”, w: Słowa bez tajemnic I: Słowa w systemie i w tekście, red. Beata Milewska,
Dagmara Maryn-Stachurska (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016), 36–37.
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odzwierciedla proporcje tekstów czytanych przez Polaków – przy opracowaniu kryteriów
reprezentatywności wykorzystano badania nad czytelnictwem12.
Wyszukiwarka PELCRA umożliwia również analizę częstości słów lub wyrażeń/
zwrotów w „kanałach”, wśród których wyróżniono następujące: prasa – dziennik, prasa –
tygodnik, prasa – miesięcznik, prasa – inne, książka, ulotka, rękopis (rkps), mówiony oraz
internet13. Tabela 2 i rysunek 2 przedstawiają częstości leksemu błękitny w tych kanałach.
Jak łatwo zauważyć, występuje on najczęściej w książkach i w prasie – dziennikach (częstości odpowiednio: 28,787 i 28,604 na 1 mln słów, przy czym średnia dla wszystkich kanałów
wynosi 20,561).
Tabela 2. Profil występowania przymiotnika błękitny w NKJP (podkorpus zrównoważony)
– kanały
Lp.

Kanał

1 książka
2 prasa – dziennik
3 prasa – tygodnik
4 internet
5 prasa – miesięcznik
6 prasa inne
7 rękopis
8 mówiony
Ogółem

Liczba wystąpień
(A)
1998
1948
571
191
135
71
4
2
4920

Słowa w kategorii
(B)
69 405 908
68 102 763
41 703 378
19 965 982
6 549 463
30 941 941
844 750
1 774 144
239 288 329

Częstość na 1 mln
(A/(B/1M))
28,787
28,604
13,692
9,566
20,612
2,295
4,735
1,127
20,561

Źródło: NKJP, http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=nepblt3, dostęp 26.11.2016.

Rysunek 2. Profil występowania przymiotnika błękitny w NKJP (podkorpus zrównoważony)
– kanały (częstości na milion słów)
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Źródło: NKJP, http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=nepblt3, dostęp 26.11.2016.

12 Rafał L. Górski, Marek Łaziński, „Reprezentatywność i zrównoważenie korpusu”, w: Narodowy
Korpus Języka Polskiego, red. Adam Przepiórkowski, Mirosław Bańko, Rafał L. Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012), 25–36. Książka dostępna również
pod adresem: http://nkjp.pl/settings/papers/NKJP_ksiazka.pdf, dostęp 25.10.2016.
13 Górski, Łaziński, „Typologia tekstów”, 16–17.
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PELCRA umożliwia również tworzenie profilów diachronicznych leksemów i związków frazeologicznych. Pod uwagę brany jest jednak tylko przedział czasowy między latami
1988 a 2010. Tabela 3 i rysunek 3 przedstawiają profil czasowy leksemu błękitny. Jak można
zauważyć, najczęściej był on używany w roku 2004 (ciekawe byłoby zbadanie, jakie są
przyczyny wahań w jego użyciu – kwestia ta wykracza poza ramy tego artykułu).
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Rysunek 3. Profil czasowy leksemu błękitny
(częstości na 1000 akapitów)

Źródło: NKJP, http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=nepblt3, dostęp 26.11.2016.

Tabela 3. Profil czasowy leksemu błękitny
Lp.

Rok

Liczba wystąpień

Liczba akapitów w roku

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

5
8
2
5
37
70
68
76
68
77
115
119
156
252
310
553
498

5 505
11 382
10 122
18 720
84 306
103 531
138 180
132 301
155 452
176 262
208 916
263 030
265 645
389 581
520 571
635 755
481 671

Na 1000 akapitów
5

0,908
0,703
0,198
0,267
0,439
0,676
0,492
0,574
0,437
0,437
0,550
0,452
0,587
0,647
0,595
0,870
1,034
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1

2

18
19
20
21
22
23

2005
2006
2007
2008
2009
2010

3

462
476
279
349
292
123

4

608 947
532 648
438 579
462 104
475 096
308 054
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5

0,759
0,894
0,636
0,755
0,615
0,399

Źródło: NKJP, http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=nepblt3,dostęp 26.11.2016.

3. Kategoria „proza”
W zrównoważonym podkorpusie kategoria „proza” – jak podaje tabela 1 – liczy 4 512 240
słów. Umieszczono w niej teksty z końca XIX, całego XX i początku XXI wieku. Znalazły
się w niej utwory uważane za klasykę, które powstały przed rokiem 1939 (podane daty publikacji pochodzą z NKJP), m.in.:
–– Ziemia Obiecana Władysława Reymonta (Dzieła wybrane, 1898),
–– Popioły (Dzieła, 1904), Wiatr od morza (1922) oraz Międzymorze (1924) Stefana
Żeromskiego,
–– Lato leśnych ludzi Marii Rodziewiczówny (1920),
–– Noce i dnie Marii Dąbrowskiej (1932),
–– Kariera Nikodema Dyzmy Tadeusza Dołęgi-Mostowicza (1932),
–– Zazdrość i medycyna Michała Choromańskiego (1933),
–– Sklepy cynamonowe Brunona Schulza (1933),
–– Niebo w płomieniach Jana Parandowskiego (1936),
–– Szatan z siódmej klasy Kornela Makuszyńskiego (1937),
jak również utwory nowsze, opublikowane w XX i na początku XXI wieku (w tym m.in.
kryminały i powieści z gatunku fantasy), np.:
–– Według łotra Adama Wiśniewskiego-Snerga (1978),
–– Weiser Dawidek Pawła Huellego (1987),
–– Hiszpańskie oczy Marii Nurowskiej (1990),
–– Mięsny książę Roberta Dudka (1997),
–– Ankara Leona Pawlika (1998),
–– Ewa i złoty kot Joanny Szymczyk (2004),
–– Atalaya. Wojownicy Jagi Rydzewskiej (2005),
–– Południowy wiatr Arizony Kazimierza Kaza Ostaszewicza (2006),
–– Fabryka muchołapek Andrzeja Barta (2008),
–– Piaskowa Góra Joanny Bator (2009).
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4. Leksem błękitny w prozie – dane liczbowe
W kategorii „proza” leksem błękitny odnotowany został w 199 przykładach występujących
w 192 akapitach zawartych w 45 różnych tekstach. Jego częstość wynosi 42,551 na 1 mln
słów. Wygenerowany profil czasowy wskazuje na najczęstsze jego użycie w utworach opublikowanych w roku 1997 – 9,346 wystąpień na 1000 akapitów (rysunek 4 i tabela 4), chociaż trzeba tu zaznaczyć, że w roku tym liczba akapitów była znacznie mniejsza niż w następnych latach (z dwoma wyjątkami).
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Rysunek 4. Profil czasowy leksemu błękitny w kategorii „proza”
(częstości na 1000 akapitów)

Źródło: NKJP, http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=jeho8g9, dostęp 28.11.2016.

Tabela 4. Profil czasowy leksemu błękitny w kategorii „proza”
Lp.

Rok

Liczba wystąpień

Liczba akapitów w roku

1

2

3

4

Na 1000 akapitów
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

0
0
2
0
0
0
0
0
0
7
13
2
0
0
0

1
1
2 786
1
1
1
1
1
1
749
6 753
5 679
1
4 663
1 986

0
0
0,718
0
0
0
0
0
0
9,346
1,925
0,352
0
0
0
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1

2

3
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2003
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1
9
13
10
2
3
10
0
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5

3 031
5 304
7 135
6 142
8 562
16 597
8 625
1

0,330
1,697
1,822
1,628
0,234
0,181
1,159
0

Źródło: NKJP, http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=jeho8g9, dostęp 28.11.2016.

Oprócz określania koloru obiektów naturalnych i sztucznych leksem błękitny może
występować w związkach frazeologicznych i tytułach (oczywiście nadal będąc nazwą barwy), używa się go także przenośnie (tabela 5).
Tabela 5. Rozkład użyć leksemu błękitny w kategorii „proza”
Użycie
Część tytułu (Błękitna rapsodia, Błękitny Anioł)
Część związku frazeologicznego (błękitna krew)
Poetyckie, nieokreślone
Nazwa barwy
Ogółem

Liczba wystąpień

Procent

6
4
4
185
199

3,02
2,01
2,01
92,96
100,00

Źródło: oprac. na podst. danych NKJP, http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=jeho8g9, dostęp 28.11.2016.

Najbardziej interesuje mnie użycie przymiotnika błękitny do opisu obiektów – odnotowane 185 razy, co stanowi prawie 93% wszystkich jego wystąpień w kategorii „proza”.
Zagadnieniem tym zajmę się w kolejnej części artykułu.

5. Kolokacje i klasy opisywanych obiektów przez leksem błękitny
Wyszukiwarka PELCRA umożliwia badanie kolokacji. Danych do tego dostarcza „moduł
automatycznej ekstrakcji kolokacji”14 zwany kolokatorem. Kolokator okazuje się niezwykle
przydatny szczególnie w przypadku dużej liczby wystąpień danego słowa. Tabela 6 przedstawia kolokacje z przymiotnikiem błękitny: łączy się on z rzeczownikami smuga, dym, oko
i niebo. Na drugim miejscu uplasował się rzeczownik smug – jednak możemy go wyeliminować, gdyż większość wyszukiwań jest identycznych jak w przypadku rzeczownika smuga. Lista rankingowa kolokatów została utworzona na podstawie wartości testu chi kwadrat

14

Pęzik, „Wyszukiwarka PELCRA”, 265.
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(chi^2), które wyrażają prawdopodobieństwo, że częstotliwość współwystępowania ośrodka kolokacji (w tym przypadku: błękitny) z danymi kolokatami nie jest przypadkowa15.
Tabela 6. Kolokacje rzeczownikowych przymiotnika błękitny w kategorii „proza”
(kryteria kolokatu: kontekst z lewej – 1, kontekst z prawej – 1, min. współwystąpień – 5;
w nawiasach – liczba wystąpień)
Lp.

Kolokat

1

smuga

2

smug

3

dym

4

oko

5

niebo

Pasujące współwystąpienia
błękitne___smugi (3), błękitnymi___smugi (1),
błękitnych___smugach (1), smugę___błękitnego (1)
błękitne___smugi (3), błękitnymi___smugi (1),
błękitnych___smugach (1)
błękitnego___dymu (4), błękitnym___dymem (2),
dymy___błękitnymi (1), błękitny___dym (1),
dymach___błękitnych (1)
błękitne___oczy (10), błękitnymi___oczami (4),
błękitnymi___oczyma (1), oczy___błękitne (1),
błękitnych___oczach (1), błękitnych___oczu (1),
oczyma___błękitną (1)
błękitne___niebo (6), błękitnym___niebie (1),
błękitnego___nieba (1), błękitnemu___niebu (1),
niebo___błękitne (1)

Ogółem

Chi^2

6

110 736,71

5

77 143,76

9

22 897,42

19

9 240,73

10

4 872,11

Źródło: NKJP, http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=zsgw8s5, dostęp 28.11.2016.

Jeżeli celem jest zbadanie, jakie klasy obiektów opisuje przymiotnik błękitny, dane
uzyskane za pomocą kolokatora nie okazują się wystarczające – należy przeanalizować
każdy przykład. Nie tylko chodzi o różne leksemy należące do danego pola leksykalnego
odnoszącego się do pewnej klasy obiektów (np. WODA: woda, morze, ocean, jezioro itp.).
Kiedy leksemy – przymiotnik i określany rzeczownik – są od siebie oddalone, kolokator nie
zidentyfikuje powiązań między nimi.
Jak pokazują dane w tabeli 7, przymiotnik błękitny najczęściej używany jest w opisach
obiektów naturalnych, takich jak niebo, oczy i woda, natomiast wśród artefaktów dominują
tekstylia.
Przytoczę kilka przykładów użycia leksemu błękitny do opisu obiektów naturalnych
– nieba i wody:
(1) Czarne ptaki kołowały nad górą. Zniżały się w locie lub szybowały ku słońcu i nikły w błękitnej toni nieba.
(A. Wiśniewski-Snerg, Według łotra)
(2) Kiwnęła głową pokazując niebo. Na błękitnej tafli nieba ukazało się stado małp ze
sztywnymi skrzydłami, miarowo i dostojnie rozcinającymi powietrze.
(R. Dudek, Mięsny książę)
15

Tamże.
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(3) Za oknem słońce, jezioro jak błękitna płachta, pachnie nagrzany piasek i sosnowe
igły.
(M. Nurowska, Hiszpańskie oczy)
(4) Gdy po nocy wietrznej i dżdżystej nastanie cichy i pogodny poranek, a fale nie
skaczą już z szumem na płaskie wybrzeża, zostają w białych piaskach zalewiska
błękitne, smugi wody zapomnianej, każda oddzielona od bujnego wciąż morza wygładzoną mierzeją.
(S. Żeromski, Międzymorze)

Tabela 7. Obiekty i zjawiska opisywane przez przymiotnik błękitny w prozie
Obiekty/klasy obiektów
niebo
oczy
woda
woda i niebo
dym, mgła
ogień
Obiekty
naturalne
fauna
flora
widnokrąg, góry, wyspa
żyły
gwiazda
śnieg
odzież
inne tekstylia
Artefakty
meble
papier
inne
Światło (naturalne lub sztuczne)
Ogółem

Liczba wystąpień
31
29
25
1
22
10
9
4
5
2
2
1
18
3
3
2
9

141

35

9
185

Procent
16,76
15,68
13,51
0,54
11,89
5,41
4,86
2,16
2,70
1,08
1,08
0,54
9,73
1,62
1,62
1,08
4,86

76,22

18,92

4,86
100,00

Źródło: oprac. na podst. danych NKJP, http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=jeho8g9, dostęp 28.11.2016.

W przykładach użycia analizowanego przymiotnika do określenia koloru oczu mogą
wystąpić porównania (nr 6) i metonimie (nr 7):
(5) Ewa od razu rozpoznała piękne, bujne włosy i, aż nienaturalnie błękitne oczy
w kształcie migdałów.
(J. Szymczyk, Ewa i złoty kot)
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(6) Oczy jej, błękitne jak w dzień letni dalekie lasy, stawały się z nagła ciemnymi i nabierały siły ognia, na obraz płomieni prędko wybuchających. Wtedy przez krótkie
chwile iskrzył się w nich jak gdyby gniew, drżały jakieś pragnienia, żal powstały
z niczego...
(S. Żeromski, Popioły)
(7) Adam potoczył po zebranych błękitnym spojrzeniem.
(J. Szymczyk, Ewa i złoty kot)
Zauważyć można także metonimiczne zastosowanie przymiotnika błękitny (nr 8), jak
i jego użycie w metaforycznym opisie przyrody (nr 9, w którym następuje animizacja kwiatów – żabieńców i niezapominajek):
(8) Krótko, ale za to niezwykle uroczo, kwitnie błękitnym fioletem trzymetrowy i szeroki krzew Sophora Secundiflora o kwiatach jak ogromny bez i zapachu winogron.
(K. Ostaszewicz, Południowy wiatr Arizony)
(9) Rzeczka płynęła bystro wąskim pasem błękitu, po którym rozpryskiwały się co
chwila srebrne łuski drobnych fal i obmywały długie linie żabieńców i niezapominajek, co żółtymi i błękitnymi oczami patrzyły w wodę, na korowody płowych
kiełbików goniących się na mieliznach […]
(W. Reymont, Ziemia Obiecana)

6. Błękitny i niebieski w tekstach prozatorskich – porównanie
Korpus dostarcza wystarczającego materiału do porównania użyć w prozie leksemów błękitny i niebieski, które w wielu kontekstach mogą być stosowane wymiennie, przy czym
uważa się ten drugi za bardziej poetycki. Tabela 8 przedstawia dane liczbowe dotyczące
występowania obu przymiotników w kategorii „proza”. Jak można się tego spodziewać,
niebieski bywa używany ponad dwa razy częściej niż błękitny. Potwierdza to jego status
nazwy podstawowej.
Tabela 8. Występowanie leksemów błękitny i niebieski w kategorii „proza”
– dane liczbowe
Leksem
Niebieski
Błękitny

Liczba przykładów

Liczba akapitów

Liczba różnych tekstów

440
199

415
192

68
45

Źródło: NKJP, http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=nepblt3, dostęp 26.11.2016; http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=jm7yv8f, dostęp
28.11.2016.
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Nie wszystkie jednak wystąpienia leksemu niebieski mają związek ze znaczeniem
«mający barwę pogodnego nieba» – zdarzają się jego użycia ze znaczeniami pierwotnymi:
«dotyczący nieba jako pozornego sklepienia Ziemi» i «dotyczący nieba jako wyobrażanego miejsca pobytu Boga, bogów, aniołów i świętych»16 – odpowiednio 9,32 i 11,26%
użyć (tabela 9). W dalszych rozważaniach interesuje mnie tylko znaczenie «mający barwę
pogodnego nieba» (339 przypadków, co stanowi 77% użyć). Jeżeli weźmiemy pod uwagę
jedynie to znaczenie, dysproporcje między wystąpieniami obu przymiotników się zmniejszają (35 : 65% – rysunek 5).
Tabela 9. Rozkład znaczeń/użyć leksemu niebieski w kategorii „proza”
Znaczenie/użycie
«mający barwę pogodnego nieba»

Liczba wystąpień

Procent

339

77,05

«dotyczący nieba jako wyobrażanego miejsca pobytu Boga,
bogów, aniołów i świętych»

50

11,36

«dotyczący nieba jako pozornego sklepienia Ziemi»

41

9,32

Nazwy, tytuły
Ogółem

10

2,27

440

100,00

Źródło: oprac. na podst. danych NKJP, http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=jm7yv8f, dostęp 28.11.2016.

Rysunek 5. Proporcje między występowaniem
w prozie przymiotników błękitny i niebieski
błękitny
35%

niebieski
65%
Źródło: oprac. na podst. danych NKJP, http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=nepblt3, dostęp 26.11.2016; http://nkjp.uni.
lodz.pl/?q=jm7yv8f, dostęp 28.11.2016.

W tabeli 10 przedstawione są najczęściej spotykane w prozie obiekty i zjawiska opisywane przez przymiotnik niebieski. Zdecydowanie dominują dwie klasy obiektów: prawie
29% użyć odnotowanych jest w opisach odzieży i prawie 27% użyć w opisach oczu.

16 Hasło niebieski, w: Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/niebieski;2488354.html,
dostęp 28.11.2016.
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Tabela 10. Najczęstsze obiekty i zjawiska opisywane przez przymiotnik niebieski w prozie
(lista rankingowa)
Obiekty/klasy obiektów
Odzież
Oczy
Niebo
Woda
Flora
Dym, mgła
Ogień
Światło
Fauna

Liczba wystąpień
98
91
13
12
8
6
5
5
5

Procent
(N = 339)
28,91
26,84
3,83
3,55
2,36
1,77
1,47
1,47
1,47

Źródło: oprac. na podst. danych NKJP, http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=jm7yv8f, dostęp 28.11.2016.

Tabela 11. Obiekty i zjawiska opisywane przez przymiotniki błękitny i niebieski w prozie
– porównanie procentowe (dane zaokrąglone)
Obiekty/klasy obiektów
Niebo
Oczy
Woda
Dym, mgła
Ogień
Światło
Flora
Fauna
Odzież

błękitny

niebieski

17
16
14
12
5
5
2
5
10

4
27
4
2
1
1
2
1
29

Źródło: oprac. na podst. danych NKJP, http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=nepblt3, dostęp 26.11.2016; http://nkjp.uni.
lodz.pl/?q=jm7yv8f, dostęp 28.11.2016.

Jeżeli porównamy klasy obiektów opisywane przez przymiotnik niebieski z tymi opisywanymi przez błękitny (tabela 11), okaże się, że niebieski wyspecjalizował się bardziej
w określaniu koloru ubrań i oczu niż innych obiektów, natomiast błękitny częściej występuje w deskrypcjach nieba (co jest zrozumiałe ze względów stylistycznych), wody, mgieł
i dymów oraz podobnie – lecz rzadziej niż niebieski – również oczu.

7. Wnioski
Jak pokazuje analiza materiału wyekscerpowanego z podkorpusu zrównoważonego NKJP,
błękitny używany jest w prozie częściej niż w tekstach innych, nieliterackich kategorii. Jego
częstość wynosi w prozie 42,551 na 1 mln słów, natomiast w tekstach publicystycznych
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występuje dwa razy rzadziej (częstość 21,626), podobnie w literaturze faktu (22,79), w tekstach informacyjno-poradnikowych i naukowo-dydaktycznych jeszcze rzadziej (odpowiednio: 7,923 i 7,488). W tekstach mówionych błękitny notowany jest sporadycznie – w kategorii „konwersacyjne” jego częstość jest bardzo niska – 1,127 na 1 mln słów. Przytoczone tu
dane przemawiają za tym, by rzeczywiście uważać to słowo za wyszukane, „książkowe”.
Dane korpusowe dostarczyły też materiału pozwalającego na wychwycenie różnic –
nie tylko frekwencyjnych – w stosowaniu przymiotników błękitny i niebieski. Okazało się,
że w prozie ten pierwszy częściej używany jest w opisach nieba, wody, dymów i mgieł, natomiast drugi służy do deskrypcji ubrań i oczu. Dobrze byłoby przeanalizować użycie tych
leksemów w tekstach całego korpusu, by określić, czy te tendencje można zaobserwować
jedynie w utworach literackich czy też może ta specjalizacja występuje również w innych
typach tekstów17.
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Leksem błękitny w polskiej prozie (badania korpusowe)
Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie występowania przymiotnika błękitny w tekstach zgromadzonych w Narodowym Korpusie Języka Polskiego (NKJP), dostępnym pod adresem www.nkjp.
pl. Pod uwagę brana jest kategoria „proza” w podkorpusie zrównoważonym, a dane zostały
wyekscerpowane przy pomocy wyszukiwarki PELCRA.
Jak pokazuje analiza materiału wyekscerpowanego z podkorpusu zrównoważonego NKJP, błękitny używany jest w prozie częściej niż w tekstach innych, nieliterackich kategorii. Dane korpusowe przemawiają za tym, by uważać to słowo za wyszukane, „książkowe”.
Dane korpusowe dostarczyły materiału pozwalającego na wychwycenie różnic – nie tylko frekwencyjnych – w stosowaniu przez prozaików przymiotników błękitny i niebieski. Ten pierwszy częściej używany jest w opisach nieba, wody, dymów i mgieł, natomiast drugi służy do
deskrypcji ubrań i oczu.

The lexeme błękitny ‘blue’ in the Polish prose: A corpus-based study
Summary
The purpose of the article is to discuss the occurrence of the adjective błękitny in the texts
collected in the category “prose” of the National Corpus of Polish, available at www.nkjp.pl.
The data have been excerpted from the balanced subcorpus with the search engine PELCRA.
As the analysis demonstrates, błękitny is used in prose more frequently than in other texts,
non-literary categories, and that is why, this word should be regarded as sophisticated and
bookish.
The corpus data allow for identifying differences not only in the frequency but also in the use
of the words błękitny and niebieski by prose writers. Błękitny is used more often to describe
the sky, water, smoke and mist, whereas niebieski, which is the basic term for blue in Polish, is
employed to describe clothes and eyes.
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O językowej konwencji podróży
w audycji Radia Szczecin „Machina czasu”*
Słowa kluczowe
językoznawstwo współczesne, język w mediach, radio
Keywords
contemporary linguistics, language in the media, radio

Radio Szczecin jest jedną z siedemnastu regionalnych rozgłośni publicznego Polskiego
Radia i nadaje całodobowo na terenie województwa zachodniopomorskiego. Analizowana
w artykule audycja pt. „Machina czasu” to autorski program dziennikarki Radia Szczecin,
Agaty Rokickiej1. Audycja ma charakter kulturalno-edukacyjny, jej celem jest – najogólniej rzecz ujmując – prezentacja ważnych aspektów historii regionu i świata w kontekście
współczesnych wydarzeń. Zdaniem prowadzącej omawiany program historia stanowi jednak nie tylko zbiór przełomowych wydarzeń dziejowych, ale obejmuje również niezliczoną
ilość prywatnych biografii, jednostkowych wspomnień i indywidualnych opowieści.
* Artykuł nawiązuje tematycznie do monografii: Agnieszka Szlachta, Leksykalno-pragmatyczne
aspekty komunikowania się w mediach (na przykładzie wybranych audycji Radia Szczecin) (Szczecin:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017). Fragmenty artykułu zostały uwzględnione
w rozdziałach monografii zawierających obszerną i wieloaspektową analizę semantyczną i leksykalno-pragmatyczną audycji „Machina czasu”.
1 Archiwum audycji znajduje się na stronie internetowej http://radioszczecin. pl/245,0,machina-czasu,
dostęp 4.08.2015.
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Według autorki myślą przewodnią audycji jest „przenoszenie się w czasie”, powracanie
do wspomnień o dziejach i ludziach. Tytułową machiną czasu staje się więc radio, przywołujące pamięć o minionych czasach. Punktem wyjścia do radiowych refleksji są zarówno
bieżące wydarzenia (często o charakterze marginalnym, pozostające poza przekazem głównych serwisów informacyjnych), jak i zupełnie subiektywnie wybrane tematy skorelowane
np. z określonymi datami (ważnymi punktami w dziejach czy rocznicami związanymi z życiorysami omawianych postaci). Prezenterka sięga po kartki z kalendarza, które stają się
przyczynkiem do omówienia wybranych historycznych faktów. Inspirujące dla dziennikarki są również publikacje o charakterze historycznym, pamiętnikarskim czy biograficznym.
Opis audycji znajdujący się na stronie internetowej Radia Szczecin wskazuje odbiorcom,
jaka jest ogólna koncepcja programu: „Podróże fascynują – uczą nowych smaków i zapachów, rozwijają wyobraźnię i wrażliwość, ułatwiają otwarcie na inne kultury, inne obyczaje.
Pozwalają też oderwać się od naszej (nie zawsze kolorowej) codzienności. Kłopot w tym,
że o ile przestrzeń można pokonywać w tę i z powrotem, o tyle w czasie przemieszczamy się tylko w jednym kierunku – ku przyszłości. Radiowa «Machina czasu» pozwala na
wędrówki także do przeszłości. Wspólnie penetrujemy czwarty wymiar w poszukiwaniu
ciekawych wydarzeń i ludzi”2. Dodatkowo charakterystyka audycji radiowej została poszerzona o cytat genialnego brytyjskiego fizyka, Stephena Hawkinga: „Gdybym miał machinę
czasu, odwiedziłbym Marilyn Monroe albo Galileusza, a może bym się przeniósł do kresu
Wszechświata, żeby zobaczyć, jak to wszystko się kończy”3. Już na tej podstawie możemy wnioskować, że analizowany program, opatrzony powyższym mottem, będzie zawierał
szeroki przekrój tematyczny, a poruszana problematyka nie zostanie zawężona do regionalnych, szczecińskich aspektów. Można również wnioskować, że jego założeniem będzie
metaforyczne przekraczanie granic czasowych i geograficznych.
Celem artykułu jest prześledzenie językowej realizacji motywu podróży w audycji
kulturalnej Radia Szczecin pt. „Machina czasu”. Analizowany materiał badawczy obejmuje
wszystkie programy wyemitowane w latach 2012–2015 (łącznie 165 audycji, wśród których
39 programów pochodzi z 2012 roku, 36 – z 2013 roku, 40 – z 2014 roku, 50 – z 2015 roku)4.
Przyjmuję leksykalno-semantyczną metodę opisu, która pozwoli wskazać środki językowe
służące określonej kreacji radiowej rzeczywistości.
Już sama nazwa analizowanej audycji radiowej – „Machina czasu” – stanowi odwołanie do pewnej konwencji podróży, a ściślej – przenoszenia się w czasie. Tytuł programu nawiązuje do fantastycznego urządzenia – machiny czasu, wehikułu czasu. Zgodnie z definicją słownikową związek frazeologiczny „wehikuł czasu” to: ‘w literaturze

2

Tamże.
Tamże.
4 Większa liczba audycji w ostatnim roczniku spowodowana jest ich emisją bez przerwy wakacyjnej
w lipcu i sierpniu (jak miało to miejsce we wcześniejszych latach), należy jednak zaznaczyć, że prezentowane były powtórki audycji.
3
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fantastyczno-naukowej: pojazd zdolny do przenoszenia kogoś lub czegoś w czasie, w przeszłość lub w przyszłość’5. Możliwość konstrukcji tego rodzaju środka transportu stanowiła
temat licznych utworów literackich i filmów mieszczących się gatunkowo w nurcie fantastyki naukowej. Cała audycja radiowa określana jest metaforycznie jako podróż do przeszłości (9.09.2012), podróżowanie w czasie (27.10.2013):
Jak zwykle w niedzielne przedpołudnie „Machina czasu”, a więc podróż do przeszłości
(9.09.2012)
To, co panie robią, czym się panie zajmują, to jest właściwie ciągłe podróżowanie
w czasie (27.10.2013)
W części inicjującej program pojawiają się wypowiedzi mające na celu wprowadzenie
słuchacza w swego rodzaju wirtualny świat. Razem z dziennikarką – przyjmującą na siebie
rolę przewodniczki po kreowanej rzeczywistości – słuchacz przenosi się do określonego
czasu i miejsca za pomocą radiowej machiny czasu (20.01.2013). Prowadząca audycję wyrusza w tę podróż razem z odbiorcami, co wielokrotnie podkreśla, używając czasowników
w 1 osobie liczby mnogiej (tj. przenieśmy się…, przenosimy się…). Autorka programu stara
się tworzyć w ten sposób wspólnotę doświadczeń, do której włącza słuchaczy:
Przenieśmy się radiową machiną czasu do tego gorącego grudnia i gorącego stycznia
[…] (20.01.2013)
Przenosimy się w czasie… Właściwie pomyślałam sobie, że nie wiem, jakim byłby pianistą, nie wiem, jakim byłby reżyserem, ale bardzo dobrze, że nie udało mu się zostać
pianistą i reżyserem (20.10.2013)
Początek audycji stanowi zwykle metaforyczne ustawienie wskazówek zegara na określony moment w historii. Motyw ten stanowi nawiązanie do popularnych literackich i kinowych realizacji tematyki fantastycznych podróży w czasie:
Rozpoczynamy w listopadzie 1937 roku. Tak ustawiamy wskazówki zegara w „Machinie czasu” (6.12.2015)
Zwykle dziennikarka zabiera słuchaczy w podróż historyczną – do odległych czasów,
ale również otwiera przed nimi drogę do dawnych wspomnień, marzeń itp. Wirtualna radiowa wyprawa to również przenoszenie się w odległe miejsca własnej pamięci i świadomości,
wykreowane za pomocą środków językowych, dźwiękowych i muzycznych dostępnych za
pośrednictwem radia. Tytułowa „machina czasu” ma więc za zadanie umożliwić odbiorcom
5 Anna Kłosińska, Elżbieta Sobol, Anna Stankiewicz, red., Wielki słownik frazeologiczny (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010), 605.
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nie tylko wysłuchanie informacji, które pozwolą im przenieść się myślami w inny okres
dziejowy lub dalekie miejsce, ale również – a może przede wszystkim – ma na celu „przenoszenie” słuchaczy w określone stany emocjonalne. Prowadząca tworzy atmosferę m.in.
dzięki wykorzystaniu nastrojowej muzyki ze starych płyt i fragmentów archiwalnych audycji, a także – starannemu doborowi charakterystycznych efektów dźwiękowych,.
Emitowany na antenie program jest określany jako „podróż”, „wędrówka”, „przygoda”,
ponieważ w zamyśle autorki audycja nie stanowi jedynie materiału słowno-muzycznego
przeznaczonego do odsłuchania przez odbiorcę, ale wymaga pewnego zaangażowania ze
strony słuchacza i podążania wyznaczoną przez dziennikarkę drogą. Przywołane powyżej
wyrazy – mające, ogólnie rzecz biorąc, zbliżone znaczenia – różnią się pewnymi subtelnymi szczegółami definicyjnymi i używane są w audycji radiowej w różnych kontekstach.
Zgodnie z objaśnieniem słownikowym wędrówkę należy zdefiniować jako ‘odbywanie
długiej drogi, zwykle pieszo, połączone z odwiedzaniem wielu miejsc’6, znaczeniowo łączy
się z wysiłkiem i zmęczeniem, wymaga kondycji fizycznej. Na wędrówkę udajemy się więc
np. do niełatwych czasów PRL-owskich itp.:
Tym razem jest to wędrówka do czasów PRL-owskich (11.10.2015)
Definicja podróży to ‘przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca, etapami po
rozległych terenach’7. Intuicyjnie podróż kojarzona jest z wydarzeniem planowanym i długo oczekiwanym, może stanowić coś, o czym marzyło się wcześniej. W audycji podróżujemy np. do czasów społecznych zrywów, zmieniających ówczesną polską rzeczywistość
polityczną:
Naszą podróż „Machiną czasu” rozpoczniemy od lat opisywanych w tej właśnie piosence… [anonimowy utwór Ballada o Szczecinie] (9.09.2012)
Przygoda natomiast konotuje pozytywne emocje związane z zaskakującym i niezwykłym charakterem sytuacji – objaśniana jest jako ‘niespodziewane wydarzenie, będące
zwykle dla kogoś czymś niecodziennym, odbiegającym od zwykłego trybu życia’, a także
‘zespół przeżyć i doświadczeń związanych z jakimś okresem w życiu’8. W programie radiowym przygodę stanowi np. poznawanie życia i twórczości Zbigniewa Nienackiego.
Zapraszam na spotkanie z „Panem Samochodzikiem”, ze Zbigniewem Nienackim
i z [X] z forum Miłośników Pana Samochodzika, która jest w studiu w Łodzi i czeka na
naszą wspólną przygodę (12.10.2014)
6 Stanisław Dubisz, red., Uniwersalny słownik języka polskiego, t. IV (Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2008), 395.
7 Tamże, t. III, 255.
8 Tamże, 783.
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Kreowaniu radiowej wspólnoty komunikacyjnej służą określenia włączające słuchaczy w podejmowane przez dziennikarkę działania. Prowadząca audycję podkreśla, że jest
to nasza podróż, nasza wspólna podróż, nasza wędrówka. W tych kontekstach stosuje konsekwentnie czasowniki w 1 os. liczby mnogiej (podróżujemy, wyruszamy itp.):
Jednak zanim wyruszymy w naszą wspólną podróż, rzut oka na znacznie mniej odległą
przeszłość. Chodzi o „Machinę…” z ubiegłego tygodnia (9.04.2012)
Naszą wędrówkę rozpoczynamy od cmentarza, a właściwie od lapidarium stworzonego na tym miejscu (27.07.2015)
Dziś naszą „Machiną czasu” wyruszamy do Katalonii. Będziemy przebywać głównie
w Barcelonie, ale ta nasza podróż zaczyna się gdzie indziej. Gdzie? (4.11.2012)
Podróżujemy do siedemnastego wieku, ale zanim zagłębimy się w te mroczne czasy […]
chciałabym zadać pytanie: jakie było twoje pierwsze spotkanie z Sybillą? (6.07.2015)
Prowadząca program włącza w metaforyczną konwencję podróży także zaproszonych
do studia rozmówców. Dzięki środkom językowym stara się oddziaływać na wyobraźnię
gości, mówiąc np., że razem z nimi wsiadła do radiowej machiny czasu.
Ponieważ wsiadłyśmy do tej radiowej machiny czasu, to na zakończenie jeszcze podróż do przyszłości może? (27.10.2013)
Dziennikarka prowokuje rozmówców do udziału w pewnej grze i przyjęcia jej reguł,
które pozwolą na bardziej swobodną i niestandardową konwersację. Odwołując się do hipotetycznych możliwości przenoszenia się w czasie, skłania zaproszonych do studia gości
do zwierzeń, wspomnień, a także – opowiadania o planach, marzeniach itp. Wielokrotnie
pytania konstruowane przez prowadzącą program podporządkowane są tej konwencji.
Gdyby rzeczywiście była taka możliwość przeniesienia się w czasie, to gdzie chciałby
pan się wybrać? (29.09.2013)
Ta radiowa machina czasu to oczywiście rzecz umowna, tytuł… Ale czy panie chciałyby, żeby kiedyś wynaleziono taką machinę czasu, żeby można było chociażby – tylko
jako obserwator – przenieść się gdzieś tam w czasie, powiedzmy w przeszłość i zobaczyć… znaleźć wyjaśnienie dla jakichś swoich historii? (27.10.2013)
Pełne oddanie za pośrednictwem przekazu radiowego doznań wizualnych, stanowiących istotny element każdej podróży, jest z oczywistych względów trudne. Radio – jako
medium pozbawione możliwości wizualizacji – opiera się jedynie na wrażeniach słuchowych, dlatego dziennikarka wypełnia przestrzeń, wprowadzając różnego rodzaju wypowiedzi szczegółowo opisujące, obrazujące wszystkie jej elementy. W jednym z analizowanych

260 |

Agnieszka Szlachta

programów prowadząca opowiada w radiu o starych fotografiach, ich kolorach, dzięki temu
pozwala słuchaczowi w pełni współuczestniczyć w audycji. Aby przekazać odbiorcom informacje o niedostępnym dla nich kontekście, dziennikarka musi zastosować liczne dopowiedzenia, które pozwolą właściwie wizualizować omawiane w audycjach obrazy:
Dziś zadanie trudne, powiedziałabym nawet… karkołomne, chodzi o pokazanie zdjęć
w radiu. Konkretnie będą to fotografie [X] (9.09.2012)
Myśląc o dawnych czasach utrwalonych na starych pocztówkach, na ogół patrzymy na
czarno-biały świat albo świat w kolorze sepii i mam wrażenie, że nasze wyobrażenie
jest takie, że ten świat rzeczywiście tak wyglądał, że nie miał kolorów… (15.12.2013)
Dziennikarka buduje świat przedstawiany w audycji radiowej w sposób bardzo precyzyjny, aby jak najdokładniej przybliżyć słuchaczom to, czego nie mogą zobaczyć. Dlatego w programach pojawiają się szczegółowe opisy omawianych materiałów dostępnych
dla rozmówców w studiu, np. z użyciem konstrukcji typu: na zdjęciu widzimy…, pod zdjęciem… (18.10.2015):
[wprowadzenie muzyczne] Na zdjęciu widzimy pozostałości torów kolejowych. Jedna
szyna ciągnie się od dolnej krawędzi zdjęcia. Druga, dużo krótsza, zaczyna się gdzieś
w jego połowie… Obie kończą się rampą kolejową. Rampą dawnego obozu koncentracyjnego Mittelbau-Dora. Pod zdjęciem tekst: „Dwie linie życia. Linia życia dziecka.
Linia życia jego matki”. Tylko tyle i aż tyle. To jedno ze zdjęć składających się na wystawę „Miejsca naszej samotności”, której wernisaż odbył się w Centrum Współpracy
Międzynawowej w Wolinie (18.10.2015)
Prowadząca audycję kulturalną tworzy rozbudowane wypowiedzi, które mają wprowadzić słuchaczy w określone stany emocjonalne. Synestezyjne obrazy silnie wpływają
na wyobraźnię odbiorców, ukształtowane są czasem w sposób właściwy literaturze pięknej. Artystyczne, plastyczne i wielowymiarowe opisy odwołują się jednocześnie do zmysłu
wzroku (kwiaty, których intensywne kolory podkreśla zieleń trawy), słuchu (cisza przerywana jest jedynie śpiewem ptaków i miarowym stukotem przejeżdżających pociągów) czy
węchu (z daleka czuć zapach akacji). Warto również podkreślić, że specyfika audycji radiowych – wynikająca bezpośrednio z technicznych możliwości, jakie oferuje radio – sprawia,
że w opisach stosowane są liczne porównania (np. w przypadku kolorów: zieleń trawy).
[wprowadzenie muzyczne] Już z daleka czuć zapach akacji. Zwracają uwagę kwiaty,
których intensywne kolory podkreśla zieleń trawy. Pod starym dębem stoi drewniany
krzyż. Cisza przerywana jest jedynie śpiewem ptaków i miarowym stukotem przejeżdżających pociągów. To Ogród ciszy i medytacji imienia księdza Dietricha Bonhoeffera […] (7.06.2015)
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W jednej z audycji poświęconych Berlinowi opis miasta jest budowany w oparciu
o wspomnienia wrażeń zmysłowych (np. zapach plastiku i benzyny). Podczas tej wirtualnej podróży dziennikarka odwołuje się do subiektywnych, wręcz osobistych doświadczeń
rozmówcy. Taka niestandardowa prezentacja Berlina ma budzić w słuchaczach skojarzenia
i wspomnienia. W programie nie są przytaczane szczegóły geograficzne czy historyczne,
ponieważ autorka nie realizuje w nim funkcji ściśle informacyjnej.
Jakiś czas temu miałam okazję uczestniczyć w prezentacji pewnego słuchowiska, ono
dotyczyło Berlina, przejścia między Berlinem Wschodnim a Zachodnim – rzecz się
działa oczywiście przed zburzeniem muru berlińskiego. I powiedziałam, bo to było
zgodne z prawdą, że poczułam zapach – zapach Berlina Wschodniego. I ktoś, kto nie
doświadczył tego, zadał mi pytanie: no dobrze, ale jak on pachniał? Musiałam się
z tym zmierzyć. Stwierdziłam, że plastikiem i benzyną. Czy ja to jakoś demonizuję, czy
rzeczywiście ta różnica między Berlinem Wschodnim a Zachodnim także przebiegała
na tym planie, na tej płaszczyźnie, chociażby zapachu? (26.01.2014)
Konwencja przyjęta w audycji kulturalnej „Machina czasu” uzasadnia również stosowanie strategii językowych służących autokreacji prowadzącej program. Osobiste zaangażowanie dziennikarki sprawia, że słuchacze postrzegają ją jako osobę wrażliwą,
emocjonalną, sentymentalną. Autorka programu odsłania przed odbiorcami świat swoich
wewnętrznych przeżyć, przytaczając jako przykłady historie z własnego życia, prywatne
wspomnienia i retrospekcje. Wyruszając w podróż sentymentalną po zakamarkach własnej
pamięci, prowadząca pomaga słuchaczom w poszukiwaniach cennych reminiscencji, odkrywaniu wartościowych fragmentów być może zapomnianych biografii. W audycji znajduje miejsce na opowieści o swojej najbliższej rodzinie (np. mój dziadek, mój syn) oraz
znajomych (np. mam koleżankę, która…):
Ja wiem, że jednostkowy przykład to tylko przykład… Ale… mój dziadek, który przyjechał tutaj, do Szczecina wkrótce po wojnie, ze Lwowa, miał taką walizkę, której nie
rozpakował do końca, do swojej śmierci. I wielu ludzi tak robiło… (7.04.2013)
Ja pamiętam, że jak poszłam… to był pierwszy dzień szkoły mojego syna… oczywiście
apel, wciąganie flagi na maszt i tak dalej, no – klasyka (22.09.2013)
Mam koleżankę, która kiedyś uczyła wychowania plastycznego. Opowiadała mi, że
dziecko położyło jej gotową pracę, no i patrzyła, patrzyła, no ale musiała zadać to
pytanie: a co to jest? Tam była kropka i takie… właściwie niekończące się kółka, nawet
nie kółka… tylko taka spirala. Czerwone. Chłopczyk bodajże odpowiedział, że to jest
latarnia, a to jestem ja w czerwonym berecie – biegam dookoła latarni (23.06.2015)
Przypominanie sobie pewnych faktów, odtwarzanie wspomnień ma duże znaczenie
dla toku audycji kulturalnej „Machina czasu”. Istotną kategorią jest pamięć o minionych
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zdarzeniach i postaciach, warunkująca pełne uczestnictwo w programach realizujących
konwencję podróży do przeszłości. To, co pamięta dziennikarka, co jest znane gościom
zaproszony do studia i słuchaczom zgromadzonym przed odbiornikami, staje się równocześnie prawdziwe. Obudowywanie wypowiedzi ramą zawierającą formy z czasownikami
pamiętać czy nie zapominać należy uznać za strategię ich uwiarygodnienia.
[wypowiedź rozmówcy] Ja pamiętam, dla mnie było to takie… Bo nie było to łatwe
potem, zrobić płytę to jest jedno, a potem to przełożyć na zespół. […] I pamiętam
pierwszy taki bardzo ważny koncert w dwa tysiące jedenastym roku, na Zamku Królewskim (27.10.2013)
Nie zapominajmy, że przecież ten film był robiony w Wielkiej Brytanii, za żelazną
kurtyną (20.01.2013)
Przyjęta konwencja sprawia, że w audycji nie są stosowane językowe zachowania unikowe. Prowadząca program „Machina czasu” dąży do wzajemnego zrozumienia pomiędzy
– czasem odległymi wiekowo – rozmówcami i słuchaczami. Realizacja celu audycji nie wymaga prowadzenia sporów, poruszania drażliwych kwestii czy kontrowersyjnych tematów.
Dziennikarka nie formułuje niewygodnych pytań, rozmówcy zaś nie udzielają odpowiedzi
wymijających. Tym samym atmosfera w studiu nie sprzyja skrywaniu opinii, lecz ich pełnemu ujawnianiu, dzieleniu się ze słuchaczem sądami, refleksjami, wspomnieniami itd. Audycja kulturalna to czas na spotkanie słuchacza z gościem programu – osobą z określonym
bagażem doświadczeń czy też uczestnikiem pewnych wydarzeń historycznych. Dla audycji
kulturalnej charakterystyczny jest subtelny sposób wypowiadania się, tematy mogące powodować dyskusje wprowadzane są ostrożnie, z wykorzystaniem strategii asekuracyjnych
oraz niepewności, np. w formie pytań retorycznych.
[wypowiedź rozmówcy] I oni sobie tak pływali, oni tak żyli po prostu. Nie mieli Facebooka, nie mieli komputerów, nie mieli telewizora, nie mieli nawet radia, mówiąc
szczerze. Tylko siedzieli sobie na tych koncertach, biesiadowali – może to były proste dania, może to było proste jedzenie, ale to był taki sposób spędzania czasu. […]
Inny świat zupełnie! I dlaczego tak teraz nie może być? Dlaczego my nie możemy tak
spędzać sobót, niedziel. Dlaczego my tak wszędzie gonimy i pędzimy za wszystkim?
(15.12.2013)
Strategie uszczegółowienia stosowane są rzadko, dziennikarka pozostawia wypowiedzi raczej w postaci potoków składniowych. Prowadząca nie neguje komentarzy gości –
czasem zbyt długich, czasem odbiegających od zasadniczego tematu audycji. W nielicznych
przypadkach dziennikarka sugeruje rozmówcy powrót na właściwą trasę wirtualnej radiowej podróży, dzięki zastosowaniu takich form, jak: wróćmy do…, wracając do…, mówiliśmy o…, a ja chciałam zapytać o… Nakierowywanie rozmów na właściwe tory odbywa
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się w sposób zgodny z regułami grzeczności językowej. Autorka odnosi się życzliwie do
komentarza gościa, dopowiada pewne kwestie, podsumowuje, a następnie wraca do głównego tematu.
Mówiliśmy tutaj o efektach tego strajku, a chciałam się zapytać o tę walkę o prawdę,
czy tu choć trochę stoczniowcy odnieśli sukces? (20.01.2013)
Wróćmy do filmu „Trzy dni w Szczecinie”. Czy to jest obraz, który w sposób wierny oddaje tamte styczniowe wydarzenia, wydarzenia z tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego
pierwszego roku? (20.01.2013)
Wracając jeszcze do tej machiny czasu, to myślałam, że może pan powie, że chciałby
pan cofnąć się do godziny zero, kiedy zaczął się czas… (29.09.2013)
Wracając do [X], bo ją zostawiłyśmy gdzieś tam, daleko w przeszłości […] (20.07.2015)
Wracając do szkoły: nie miała pani kłopotów wynikających z tego, że pani była Niemką? (27.12.2015)
Zaproszony do audycji gość czasem sam „przywołuje się do porządku” i stosuje w wypowiedzi językowe wykładniki strategii uszczegółowienia. Zauważając, że jego komentarz
odbiega od zasadniczej kwestii poruszanej w programie, używa podobnych wyrażeń, jak
przytoczone powyżej (np. wracając do…, jeśli chodzi o…):
Ale wracając do pytania… (15.12.2013)
Wracając do tego momentu, kiedy [X] kończy studia… (4.10.2013)
Ale jeśli chodzi o sprawy zawodowe… […] (22.09.2013)
W audycji pojawiają się różne formy nierzeczywistych podróży. Zwykle dotyczą one
przemieszczania się w czasie z teraźniejszości do przeszłości – do pewnych ważnych momentów historii (np. związanych z miejscami pamięci, postaciami znaczącymi dla Pomorza
Zachodniego). Można jednak mówić również o podejmowaniu przez dziennikarkę prób podróży z teraźniejszości do wirtualnej przyszłości (tj. świata wyobrażeń, perspektyw, zmian,
które mogą nastąpić). Prowadząca ukierunkowuje w ten sposób rozmowę z gośćmi, zadając
im pytania skłaniające do snucia planów dotyczących kolejnych lat:
[…] to na zakończenie jeszcze podróż do przyszłości może? (27.10.2013)
– Obie panie za dziesięć lat…?
– O matko! Nie wyobrażam sobie (27.10.2013)
Przyjęta w audycji kulturalnej „Machina czasu” konwencja podróży w czasie wpływa
również na binarną kategoryzację świata. W wirtualnej radiowej rzeczywistości kształtuje
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się wyraźnie opozycja dawniej–dziś. Współczesność zostaje w audycjach określona jako teraz, dzisiaj w przeciwieństwie do: wtedy, kiedyś w znaczeniu – dawniej, jest konfrontowana
z minionymi latami: poprzednią epoką, tamtymi czasami itp.:
I dopiero dzisiaj, jak się coraz mniej pali, to się widzi, jak my wtedy żyliśmy (20.01.2013)
I tak patrzę, patrzę… tu dziecko na wózku, tu o kulach, tutaj choroba Downa… I tak
patrzę, patrzę i mówię: jeju – tak sobie w myślach – ile teraz jest niepełnosprawnych.
I dopiero potem ta myśl: nie! Nie ma ani więcej, ani mniej – jest tyle samo, tylko za
moich czasów te dzieci uczyły się po prostu w szkołach specjalnych, w tak zwanych
specjalnych, osobno. One nie istniały na ulicy, w szkołach, w przestrzeni publicznej
(22.09.2013)
On był takim dżentelmenem z poprzedniej epoki (20.10.2013)
To prawda, że w tamtych czasach te myśli były szalenie ostre (7.06.2015)
W podsumowaniu warto podkreślić, że tytuł audycji „Machina czasu” ma znaczenie
metaforyczne, co przekłada się w toku programu na przyjęcie językowej konwencji podróży. Autorka programu stosuje strategie językowe umożliwiające podjęcie swego rodzaju gry
zarówno z gośćmi w studio, jak i słuchaczami. Ponadto warstwa słowna audycji wzbogacana jest o środki leksykalnej subiektywizacji prowadzącej audycję, która staje się – wraz
z odbiorcami – uczestniczką wyprawy do odległych czasów. W omawianym programie
dziennikarka przyjmuje na siebie rolę przewodniczki po świecie historii i kultury. Funkcja prowadzącej – nauczycielki wpływa na dobór środków leksykalnych i stylistycznych.
Konwencja przyjęta w audycji wiąże się również ze spokojnym, wyciszonym, stonowanym,
a równocześnie pełnym głębi przeżyć osobistych charakterem tego programu.
Kreowane w audycji wirtualne wyprawy, wykorzystujące subtelne środki językowe,
przekładają się nierzadko na pełne emocji i wzruszeń podróże do wspomnień, osobistych
przeżyć zaproszonych gości, a czasami nawet – podróże pozwalające odnaleźć samego siebie. Wraz z dziennikarką słuchacze przenoszą się do różnych – opisywanych szczegółowo –
miejsc: tych, które wciąż istnieją, choć nie są już takie jak dawniej, ale także – tych, których
już nie ma, które pozostały jedynie w pamięci uczestników spotkania. Audycja pozwala im
przeżywać minione chwile, wracać pamięcią do zapomnianych osób i zdarzeń. Dzięki licznym językowym zabiegom konsekwentnie stosowanym przez dziennikarkę, zmierzającym
do stworzenia atmosfery sentymentalnej podróży, wzbogaconej nagraniami archiwalnymi,
nasyconej poezją i muzyką, audycja „Machina czasu” nabiera niepowtarzalnego uroku.
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O językowej konwencji podróży w audycji Radia Szczecin „Machina czasu”
Streszczenie
Niniejszy artykuł został poświęcony językowej konwencji podróży realizowanej w audycjach
radiowych „Machina czasu”, wyemitowanych na antenie Radia Szczecin w latach 2012–2015.
Łącznie analizie poddano 165 programów o średniej długości 55 minut. Materiał badawczy
został zgromadzony w postaci nagrań oraz transkrypcji.
Zastosowano leksykalno-semantyczną metodę opisu tekstu radiowego. Dzięki prowadzonej
analizie można stwierdzić, że cały program utrzymany jest w konwencji podróży, o czym
świadczy zarówno podejmowana w nim tematyka, jak i liczne środki językowo-stylistyczne.
W artykule zamieszczono cytaty pochodzące z audycji, co umożliwiło ukazanie omawianych
subtelności komunikacji językowej w szerokim kontekście.
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On the linguistic convention of a journey in the Radio Szczecin programme
“Time machine”
Summary
The subject of the article is the linguistic convention of a journey used in the Radio Szczecin
programme “Time machine” broadcasted in 2012–2015. Altogether 165 broadcastings were analysed of average length of 55 minutes each. The research material was collected in the form of
the recordings and transcriptions.
A lexical-pragmatic method of description of the radio text was used to identify the lexis specific to the selected problems and point to its pragmatic functions. The whole programme adopted
the convention of a journey, which is visible both in its subject-matter and in a wide range of
the linguistic and stylistic devices. The article contains the quotations from the analysed broadcastings, thereby demonstrating the discussed nuances of language communication in a broad
context.
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Indywidualizacja języka bohaterów
jako element charakterystyki postaci
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Indywidualizacja języka bohaterów literackich jest elementem stylizacji1 językowej tekstu,
a polega na przypisaniu kreowanym postaciom takich cech językowych, które z jednej strony uczynią z nich przedstawicieli jakiejś zbiorowości, z drugiej zaś – wyraziste indywidua.
Wykorzystuje się w tym celu elementy z różnych poziomów języka, począwszy od cech
fonetycznych, na składniowych kończąc. Najczęściej jednak, jak pokazują badania, pisarze
wyzyskują słownictwo i frazeologię oraz właściwości składni. Elementem charakteryzującym postać może być jakaś jedna wybrana cecha (np. często używane wyrażenie, oryginalny sposób wymawiania określonych głosek), częściej jednak indywidualizacja obejmuje

1 O różnych ujęciach zjawiska stylizacji i jej funkcjach pisze Teresa Skubalanka w książce Podstawy
analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002) w rozdziale 12 „Stylizacja, intertekstualność”, 179–208.
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różne właściwości języka i stylu wypowiedzi2. Autorzy Stylistyki polskiej, Halina Kurkowska i Stanisław Skorupka, stwierdzają, że dzięki zindywidualizowaniu wypowiedzi postać
„żyje jakby własnym oddzielnym życiem”3.
Poprzez indywidualizację języka pisarz może, jak wspomniano wyżej, nie tylko lepiej
scharakteryzować swojego bohatera jako członka określonej społeczności (np. wskazać na
jego narodowość, pochodzenie społeczne, przynależność środowiskową, wykształcenie),
ale też wyeksponować cechy jego osobowości4 (charakter, sposób bycia, sposób myślenia,
zdolności, temperament) oraz uwypuklić chwilowe emocje i nastroje. Indywidualizacja języka bohaterów może być jednym ze sposobów zwiększenia realizmu opisywanych osób
(ich ludzkiej prawdziwości) i, co za tym idzie, świata przedstawionego oraz urozmaicenia przekazu językowego. Według Stefanii Skwarczyńskiej, stylizacja jest też „nosicielem
walorów emocjonalnych treści utworu […], ewokuje tę sferę obiektywnej rzeczywistości,
nawet nieprzedstawionej, na którą wskazuje obrany wzorzec stylizacyjny, bogacąc treść
utworu i jego aurę asocjacyjną”5.
Refleksję nad kształtem wypowiedzi bohaterów W pustyni i w puszczy trzeba zacząć
od stwierdzenia, że sytuacja językowa w tej powieści jest skomplikowana. Akcja utworu
rozgrywa się na rozległym obszarze północno-wschodniej Afryki, a jej uczestnicy należą
do różnych kultur i narodów. Główni bohaterowie to młody Polak i mała Angielka, a na
dalszym planie pojawiają się przedstawiciele świata arabskiego (m.in. Idrys, Gebhr, Chamis, Mahdi, Fatma), rdzenni mieszkańcy Czarnego Lądu (m.in. Kali i Mea) oraz przebywający z różnych powodów w Afryce Europejczycy (np. panowie Tarkowski i Rawlison,
kapitan Glen i doktor Clary, Grek Kaliopuli, Szwajcar Henryk Linde). Mówią oni różnymi
językami, dialektami i narzeczami. Sienkiewicz musiał zatem zmierzyć się z problemem,
jak oddać tę różnorodność językową na kartach powieści (dokonać „transpozycji”6 różnych
języków na polszczyznę) i jak uwiarygodnić sposób porozumiewania się z tymi wszystkimi
ludźmi dwojga dzieci podróżujących po Afryce.

2 Halina Kurkowska, Stanisław Skorupka, Stylistyka polska. Zarys (Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2001), 342–343.
3 Tamże, 343.
4 Na to, że osobowość człowieka może się odzwierciedlać w jego wypowiedziach, zwróciła uwagę
Elżbieta Umińska-Tytoń w artykule „Osobowość a idiostyl (na podstawie tekstów Natalii Han-Ilgiewicz)”,
Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 5 (2006): 229–241.
5 Podaję za: Skubalanka, Podstawy analizy, 180.
6 Termin użyty przez Stefanię Skwarczyńską w: Wstęp do nauki o literaturze, t. 2, Tworzywo językowe dzieła literackiego (Warszawa: Pax, 1954), 62.
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Staś i Nel
Osobą spajającą tę powieściową wieżę Babel jest niezmiernie uzdolniony językowo, a ponadto wyróżniający się z grona rówieśników intelektem, wyglądem i sprawnością fizyczną
Staś Tarkowski. Oto co o jego umiejętnościach lingwistycznych mówi sam autor powieści:
Staś żył ze wszystkimi za pan brat, a mając, jak zwykle Polacy, nadzwyczajną zdolność
do języków poznał, sam nie wiedząc jak i kiedy, wiele ich narzeczy. Urodzony w Egipcie, mówił po arabsku jak Arab. Od Zanzibarytów, których wielu służyło za palaczów
przy maszynach, wyuczył się rozpowszechnionego wielce w całej Afryce środkowej
języka ki-swahili, umiał nawet rozmówić się z Murzynami z pokoleń Dinka i Szylluk,
zamieszkujących poniżej Faszody nad Nilem. Mówił prócz tego biegle po angielsku, po
francusku i po polsku […] (s. 9)7.
To Staś opisuje świat, który widzi, i nazywa jego elementy oraz w przystępny sposób
przedstawia i komentuje swojej angielskiej towarzyszce8 (a przez to i czytelnikowi) wydarzenia. Mimo że właściwie jest jeszcze dzieckiem (Sienkiewicz wskazywał na to, że Staś
był bardzo dumny ze swoich 14 lat), jego wypowiedzi są pełne merytorycznych informacji,
prezentują wiedzę opartą na podłożu intelektualnej analizy i krytycznej obserwacji świata
zewnętrznego:
– Wiesz, Nel – mówił Staś Tarkowski do swojej przyjaciółki, małej Angielki – wczoraj
przyszli zabtie (policjanci) i aresztowali żonę dozorcy Smaina i jej troje dzieci – tę
Fatmę, która już kilka razy przychodziła do biura do twojego ojca i do mego. […] Twój
i mój tatuś, którzy znali doskonale Smaina, nie mieli wcale do niego zaufania i ostrzegali Nubara Paszę, by mu nie ufał. Ale rząd zgodził się wysłać Smaina i Smain bawi od
pół roku u Mahdiego. Jeńcy jednak nie tylko nie wrócili, ale przyszła z Chartumu wiadomość, że mahdyści obchodzą się z nimi coraz okrutniej, a że Smain, nabrawszy od
rządu pieniędzy, zdradził. Przystał całkiem do Mahdiego i został mianowany emirem.
Ludzie powiadają, że w tej okropnej bitwie, w której poległ jenerał Hicks, Smain dowodził artylerią Mahdiego i on to podobno nauczył mahdystów obchodzić się z armatami,
czego przedtem, jako dzicy ludzie, wcale nie umieli. Ale Smainowi chodzi teraz o to, by
wydostać z Egiptu żonę i dzieci, toteż gdy Fatma, która widocznie z góry wiedziała, co
zrobi Smain, chciała cichaczem wyjechać z Port-Saidu, rząd aresztował ją teraz razem
z dziećmi. (s. 4–5)

7 Wszystkie cytaty pochodzą z następującego wydania powieści: Henryk Sienkiewicz, W pustyni
i w puszczy (Warszawa: PIW, 1988).
8 Z treści powieści wynika, że Staś i Nel rozmawiali ze sobą głównie w języku angielskim, czasem
w języku francuskim (gdy nie chcieli, by ich rozmowę zrozumieli Arabowie). Staś uczył też dziewczynkę
języka polskiego.
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W wielu miejscach powieści wypowiedzi Stasia nabierają charakteru informacyjnego (przyjmują nawet formę sprawozdania, wykładu), niekiedy nieco encyklopedycznego.
Pojawiają się w nich przede wszystkim zdania oznajmujące, pojedyncze lub niezbyt długie zdania złożone współrzędnie i podrzędnie (np. przydawkowe, okolicznikowe miejsca,
sposobu, przyczyny, celu) oraz elementy obrazowe (porównania). Chłopiec w sposób jasny
i przystępny opisuje, wyjaśnia, dopowiada, dookreśla. Sprawia w ten sposób wrażenie osoby starszej niż jest, bardzo rozsądnej, wykształconej i doświadczonej, pewnej w swoich
twierdzeniach, np.:
Czy pani wie, jak daleko z Medinet do Chartumu? […] // – Nie mam o tym żadnego
pojęcia. // – Tak mniej więcej jak stąd do Sycylii – objaśnił pan Tarkowski. // – Mniej
więcej – potwierdził Staś. – Chartum leży tam, gdzie Nil Biały i Niebieski schodzą się
i tworzą jedną rzekę. Dzieli nas od niego ogromna przestrzeń Egiptu i cała Nubia.
(s. 13)
A Staś rozpoczął wykład: // – To jest dawna kraina Goshen, którą faraon oddał Józefowi dla jego braci Izraelitów. Niegdyś, i jeszcze w starożytności, szedł tu kanał wody
słodkiej, tak że ten nowy jest tylko przeróbką dawnego. Ale później poszedł w ruinę
i kraj stał się pustynią. Teraz ziemia poczyna być znów żyzna. (s. 22)
[…] chłopiec jął opowiadać Nel to, co o ich obyczajach wiedział z książek. // – Wiesz –
mówił – są takie tukany, które w porze lęgu wyszukują dziuplę w drzewie; tam samica
znosi jaja i siada na nich, a samiec oblepia otwór gliną, tak że tylko jej głowę widać,
i dopiero gdy pisklęta się wylęgną, tłucze swoim wielkim dziobem glinę i wypuszcza
samicę na wolność. (s. 168).
Staś ma też niezwykłe, jak na nastolatka, umiejętności retoryczne. Świadczą o tym na
przykład jego słowa skierowane do Mahdiego:
– Proroku – rzekł – twojej nauki nie znam, więc gdybym ją przyjął, uczyniłbym to tylko
ze strachu jak tchórz i człowiek podły. A czyż zależy ci na tym, by wiarę twoją wyznawali tchórze i ludzie podli? (s. 112).
Wypowiedź zaczyna się jednowyrazową apostrofą do adresata, następnie zawiera
zwięzłą argumentację mającą przekonać słuchacza o słuszności podjętej decyzji (zdanie
złożone ze spójnikiem wynikowym więc), a kończy się pytaniem retorycznym. Zawiera też
odpowiednio dobrane słowa, mocne i dosadne (tchórz, człowiek podły).
Na przykładzie języka Stasia można również pokazać, jak Henryk Sienkiewicz poprzez ukształtowanie formy językowej charakteryzuje życie emocjonalne bohaterów.
W momencie uczuciowego wzburzenia wypowiedzi chłopca przyjmują bowiem wyraźnie
inne ukształtowanie składniowe, np.:
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– Słuchaj, Nel – ozwał się Staś – ja musiałem to zrobić… Gebhr zagroził, że nas zakłuje, jeśli lew nie poprzestanie na Kalim, i będzie ich dalej gonił. Słyszałaś?… Pomyśl,
że zagroził tym nie tylko mnie, ale i tobie. I byłby to zrobił! Ja powiem ci szczerze, że
gdyby nie ta groźba, to jednak, choć myślałem już o tym dawniej, nie byłbym do nich
strzelał. Myślę, że nie mógłbym… Ale on przebrał miarę. Widziałaś, jak okropnie znęcał się przedtem nad Kalim. A Chamis? jakże on nikczemnie nas zaprzedał. Przy tym
czy wiesz, co by się stało, gdyby oni nie byli znaleźli Smaina? Oto Gebhr zacząłby się
znęcać tak samo nad nami… nad tobą. Okropność pomyśleć, że biłby cię korbaczem
i byłby nas oboje zamęczył, a po naszej śmierci wróciłby sobie do Faszody i powiedział, żeśmy pomarli z febry… Ja, Nel, nie z żadnego okrucieństwa tak zrobiłem, ale
musiałem myśleć o tym, jak by cię uratować… O ciebie tylko mi chodziło… (s. 140).
Zdania wypowiadane przez Stasia w przywołanym cytacie cechuje duże zróżnicowanie. Przeplatają się tu struktury składniowe pytajne, wykrzyknikowe, oznajmujące, niekiedy eliptyczne, urwane9. Pojawiają się pauzy spowodowane trudnościami w wysłowieniu
się bohatera będącego pod wpływem silnych emocji. Są one wyrazem pewnej językowej
nieporadności motywowanej sytuacją: zdenerwowany chłopiec nie jest zdolny do płynnego
mówienia, zbiera myśli, zacina się, ma trudności w znalezieniu właściwych słów. Częste
użycie zaimków osobowych ( ja, mnie – cię, ciebie, ci, tobą) podkreśla związek jego emocjonalnego wzburzenia z osobą adresata słów (Nel). Cała wypowiedź ze względu na nagromadzenie czasowników utrzymana jest w dynamicznym tempie, co dodatkowo podkreśla
nagłość i siłę pojawiających się emocji. Intonację emocyjną podkreślają znaki interpunkcyjne: wykrzykniki, znaki zapytania, a zwłaszcza wielokropki.
Niekiedy wykładnikiem ekspresji są w języku Stasia także charakterystyczne dla języka mówionego wyrażenia wykrzyknikowe o odniesieniu religijnym10 – wezwania do Boga
(ich funkcję ekspresywną uwypuklają powtórzenia). Wyrażają one np. podziękowanie:
Bogu dzięki! Bogu dzięki, żem wrócił!… (s. 265); Ręce, chwała Bogu, masz zimne. (s. 164);
Chwała Bogu, chwała Bogu! (s. 168) lub mają charakter życzeniowy: – Daj to Boże! – potwierdził chłopiec myśląc o niebezpieczeństwach i trudach dalszej podróży. (s. 290), niekiedy podniosły: Idź do drzewa, Kali, i… niech cię Bóg błogosławi! (s. 209). Zawołania te
z jednej strony funkcjonują jako swoiste indeksy emotywne, podobnie jak w polszczyźnie
potocznej, z drugiej – mimo skonwencjonalizowanej formy – są sygnałem postawy światopoglądowej Stasia: przywołując gatunkowy wzorzec modlitwy, stanowią wyraz jego wiary
w Boga i Bożą opiekę.

9

Im większy jest stopień uczuciowego zaangażowania mówiącego, tym mniej dba on o formalną stronę swojej wypowiedzi, bardziej skupia się na faktach, które wywołały emocjonalne poruszenie,
i na osobie adresata. Zob. Anna Grzesiuk, Składnia wypowiedzi emocjonalnych (Lublin: Wydawnictwo
UMCS, 1995), 99.
10 Por. Anna Wierzbicka, „Między modlitwą a przekleństwem: O Jezu! i podobne wyrażenia na tle
porównawczym”, Etnolingwistyka 8 (1996): 25–39.
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Inne techniki wykorzystał Sienkiewicz, by podkreślić indywidualność Nel. Nadał jej
wypowiedziom wyraźny kształt językowy wypowiedzi dziecięcych11: prostych, krótkich,
często nacechowanych emocjonalnie12. W partiach dialogowych mamy najczęściej do czynienia tylko z pojedynczymi zdaniami wypowiadanymi przez dziewczynkę. Są to głównie
zdania pytajne, bo Nel, tak jak każde dziecko, zadaje dużo pytań, zasypuje nimi przede
wszystkim swojego towarzysza, Stasia. Widać to już na początku pierwszego rozdziału
powieści:
A mała, podobna do ślicznego obrazka Nel podniosła swe zielonawe oczy na Stasia
i zapytała na wpół ze zdziwieniem, a na wpół ze strachem:
– Wzięli ją do więzienia? […] // – Dlaczego? […] // – Aha! – odpowiedziała z zatroskanym wejrzeniem – a jeżeli Mahdi wpadnie przedtem do Port-Saidu i mnie zje? […] //
Ale dlaczego nie puszczają Fatmy z Port-Saidu? // – To Smain jest dobry? […] // – A co
rządowi przyjdzie z Fatmy i jej dzieci? (s. 5–6).
Pytania te często mają charakter nawiązujący do poprzedniej wypowiedzi lub charakter nawiązująco-ekspresywny, powstają w wyniku połączenia wyrazów pytajnych z innymi
elementami leksykalno-gramatycznymi, np. a, ale, i: A co ona przez ten czas je? […] // A czy
jej pozwala spać? – pytała dalej sennym głosem. (s. 168); A co to jest błędny rycerz? – zapytała Nel zwracając ku niemu swą śliczną główkę. (s. 153); A kto to był Hannibal? (s. 176);
Ale wrócisz do Port-Saidu? (s. 153); Ale ty dałbyś sobie z nimi radę? […] A jak? (s. 168);
I długo będziemy jechali? (s. 279). W wypadku uczuciowego podniecenia (a taka jest często
ciekawość dziecka) dziewczynka zadaje po kilka pytań, które są ze sobą powiązane formalnie i znaczeniowo tak, że jedno pytanie niejako wynika z poprzedniego, uściśla jego treść
(Co to siafu? czy to co gorszego od lwa? [s. 168]) lub formułuje jakieś stwierdzenie, które
łączy z elementem wywoławczym (imię adresata wypowiedzi) i/lub elementem upewnienia
(prawda): Ale nie tse-tse? prawda, Stasiu? nie tse-tse? (s. 279); Stasiu, lew nas nie napadnie… prawda? – szeptała Nel pociągając chłopca za rękaw. (s. 156); Stasiu, prawda, jaki on
rozumny? (s. 175); I tatuś przyjedzie, i ty kiedyś przyjedziesz… prawda? (s. 206).

11 Adrianna Seniów, badając językową kreację życia dzieci w nowelach Prusa, stwierdziła, że
„w opisie relacji dziecko–dorośli Prus wykorzystuje dialog jako formę pozwalającą na indywidualizację
języka bohaterów”, ale nie omawia konkretnych środków językowych służących temu celowi. Zob. Adrianna Seniów, „Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w wybranych nowelach Bolesława Prusa”, Studia
Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 9 (2010): 254.
12 Badacze wskazują, że ekspresywność jest cechą charakterystyczną języka dziecięcego. Zob. np.
Krystyna Gąsiorek, „Środki ekspresji w języku mówionym dzieci ośmio- i dziewięcioletnich”, w: Kształcenie porozumiewania się, red. Stanisław Gajda, Jolanta Nocoń (Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1994), 215–222; Barbara Boniecka, „Niektóre typy wypowiedzi dziecięcych”, w: Oblicza komunikacji 1: perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz
Piekota, Monika Zaśko-Zielińska (Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, 2006), 840.
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W wypowiedziach dziecka, jak powszechnie wiadomo, zawiera się zwykle więcej
uczucia niż w mowie dorosłych. Sienkiewicz daje temu wyraz, umieszczając w wypowiedziach Nel określone środki językowe, które wzmagają ekspresywność przekazu, np.: emocjonalne wykrzykniki: To dobrze, oj, dobrze! (s. 55); A mówiłeś raz w pustyni, że postąpiłam jak osoba trzynastoletnia? Aha! (s. 154); O, on ode mnie nie odejdzie. [o słoniu] (s.
184); powtórzenia (stanowią one jednocześnie czynnik rytmizujący wypowiedź oraz prosty
wykładnik mnogości i intensywności lub ciągłości wykonywanej czynności): Postąpiłam,
jakbym miała ile lat? powiedz! Jakbym miała ile? […] A widzisz, a widzisz! (s. 183); Pojedziemy! pojedziemy! (s. 34); Nie zabraknie, nie zabraknie! […] Dobrze! dobrze! (s. 164);
Medinet! do tatusia! do tatusia! (s. 77); Stasiu, dlaczego my jedziemy i jedziemy, a Smaina
jak nie ma, tak nie ma? (s. 128); częste formy wołacza (Nel zwraca się wprost nie tylko do
ludzi, ale i do zwierząt13): Stasiu! Stasiu, wstaje! Oj! (s. 174); Dosyć, kochany słoniu, dosyć!
(s. 175); Dzień dobry, kochany słoniu! Ja wiem, że nie zrobisz mi nic złego, więc przyszłam,
żeby ci powiedzieć dzień dobry… i mam tylko te kwiatki… (s. 190); nieliczne zdrobnienia14,
intensiwa i hipokorystyki: A samym nam nie wolno robić żadnych wycieczek, choćby tycich,
tyciutkich? – pytała dziewczynka. (s. 33), Stasiu (s. 261), tatusiowie (s. 245).
W wypowiedziach Nel daje się też zaobserwować dziecięcą naiwność (a jeżeli Mahdi wpadnie przedtem do Port-Saidu i mnie zje? [s. 6]) i braki w zasobach słownikowych.
Dziewczynka nie zna trudnych, specjalistycznych słów (np. chinina), czasami ma problem
ze znalezieniem właściwych określeń językowych i wtedy wykorzystuje gesty15: Gdybym
miała taki gorzki proszek, co mi tak dobrze zrobił po tej nocy ze lwami – pamiętasz? to ani
trochę nie myślałabym umierać, ani tyle! // I pokazała na paluszku, jak mało byłaby wówczas na śmierć gotowa. (s. 207). Używa też charakterystycznych dla języka dziecka wyrazów ogólnie wartościujących: To Smain jest dobry?; Czy ty nic nie słyszałaś o Mahdim? //
Słyszałam, że jest brzydki i niegrzeczny. (s. 5).
Jak już zaznaczono, powieściowa Nel rzadko wypowiada dłuższe kwestie. Właściwie
w całym utworze są tylko dwa takie miejsca. Oto fragment, w którym dziewczynka przedstawia ojcu przygody, które przeżyła wraz ze Stasiem:
Brała w nich [w rozmowach – L.W.-R.] udział i Nel szczebiocąc jak ptaszek, a zarazem ku wielkiej wszystkich uciesze poczynając każde zdanie od „i”. […] I tatusiu!
I nas porwali, i wieźli na wielbłądach – i Gebhr mnie uderzył – i Staś mnie bronił
13

W tym personalizowaniu wyraża się żywy uczuciowy stosunek dziecka do otaczającego świata.
Badacze zauważają, że współcześnie ośmiolatki używają zdrobnień, ale ich liczba maleje wyraźnie u dzieci starszych (Gąsiorek, Środki ekspresji, 217). W tekście analizowanej powieści deminutywa
pojawiają się częściej „w aurze charakteryzacyjnej” Nel – określenie użyte przez Teresę Skubalankę, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984),
377 – np.: główka, minka, twarzyczka, łezki, bródka, oczki, czuprynka, ptaszek.
15 Krystyna Gąsiorek (Środki ekspresji, 221) stwierdza, że dziecięce reakcje pozajęzykowe (m.in.
gesty związane z tym, o czym dziecko opowiada w danej chwili) „mają charakter wtórny, są na pewno
wynikiem ekspresji oraz istotnym współtworzywem wypowiedzi mówionej”.
14
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– i przyjechaliśmy do Chartumu – i tam ludzie marli z głodu – i Staś pracował, żeby
dostać dla mnie daktyli – i byliśmy u Mahdiego – i Staś nie chciał zmienić religii –
i Mahdi wysłał nas do Faszody – i potem Staś zabił lwa i wszystkich – i mieszkaliśmy
w wielkim drzewie, które się nazywa „Kraków” – i King był z nami – i miałam febrę
– i Staś mnie wyleczył – i zabił wobo – i zwyciężył Samburów – i był zawsze dla mnie
dobry, tatusiu… (s. 314, zob. też s. 245).
Dziecko pod wpływem uczuciowego wzburzenia (emocji o dużej intensywności) pragnie jak najszybciej przekazać słuchaczowi informacje, stąd w przywołanym cytacie pojawia się nagromadzenie krótkich zdań, które dynamizują obraz. Rzuca się tu też w oczy
nadużywanie spójnika i na początku zdania (co nawet podkreślił sam Sienkiewicz w informacji o charakterze matatekstowym). Zjawisko to obserwowała w dużym natężeniu u dzieci
w wieku 6–7 lat (a więc młodszych niż powieściowa Nel) Halina Mystkowska16.
Jak zauważają autorzy Stylistyki polskiej, dowodem mistrzostwa w indywidualizowaniu języka bohaterów jest to, że z niektórymi postaciami literackimi kojarzą się czytelnikom
„im właściwe, dla nich charakterystyczne formy i zwroty językowe”17. Tak jest w przypadku powieściowej Nel – to bohaterka literacka, której się oczy pocą: Nie, Stasiu… ja nie chcę
płakać… tylko mi się tak… oczy pocą… (s. 81, zob. też s. 156). Być może sam Sienkiewicz
był szczególnie zadowolony z tego zwrotu, bo użył go w powieści kilkakrotnie18. Raz nawet
uczynił te słowa przedmiotem żartu ze strony Stasia:
– Dobrze, dobrze! A jeśli się słonie pokażą, to ty nie będziesz ze strachu płakała, o nie!
– tylko będą ci się oczy pociły, jak już było dwa razy.
I począł ją przedrzeźniać:
– Ja nie płaczę, tylko mi się oczy pocą… […]
– Jak go oswoimy – rzekła – to nie będą mi się oczy pociły, choćby dziesięć lwów ryczało. (s. 176).

16

Badaczka ta stwierdziła, że jest to „dowód słabo rozczłonkowanej myśli dziecka, które nie potrafi
wyodrębnić (a więc i rozpocząć, i skończyć) wypowiadanego stwierdzenia. Mimo spadku głosu i długiej
pauzy łączy ono jedno i drugie wypowiedzenie najbardziej znanym mu środkiem językowym – spójnikiem
i. […] Spójnik i na początku zdania ma czasem jeszcze inną rolę: niweczy związki logiczne między dwoma
zdaniami, np. następstwo w czasie, związki przyczynowe, skutkowe, wynikowe itp.” (Halina Mystkowska,
Właściwości mowy dziecka sześcio-, siedmioletniego [Warszawa: PZWS, 1970], 78). Ten brak umiejętności
wyrażania powiązań i zależności między obserwowanymi zjawiskami i łączenia zdań w uporządkowaną
całość wiąże się z posługiwaniem się przez dziecko na pewnym etapie rozwoju (w wieku przedszkolnym)
tylko językiem mówionym. Nabywanie umiejętności redagowania tekstów pisanych wymaga rozwoju
tych sprawności. Zob. Hanna Małkowska-Zegadło, Rozwój języka mówionego i pisanego uczniów w wieku
8–11 lat (Warszawa: WSiP, 1983), 16–18.
17 Kurkowska, Skorupka, Stylistyka, 343.
18 Magdalena Pietrzak zwróciła uwagę na obecność w prozie historycznej Sienkiewicza licznych
opisów kobiecego płaczu, często wiązanego z dziecięcością i przez to budzącego pozytywne emocje u czytelnika. Magdalena Pietrzak, Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004), 80.
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Podsumowując tę część rozważań należy stwierdzić, że indywidualizacja języka dwojga dziecięcych bohaterów powieści widoczna jest zwłaszcza przy zestawieniu ich wypowiedzi: Nel przede wszystkim pyta, Staś odpowiada, Nel wyraża emocje, Staś informuje,
ośmioletnia Nel mówi językiem dziecka, czternastoletni Staś wypowiada się jak dorosły.

Rdzenni mieszkańcy Afryki
Zupełnie inaczej niż zabiegi stylizacyjne w wypowiedziach pozostałych bohaterów powieści przebiega indywidualizacja języka Kalego i Mei – rdzennych mieszkańców Afryki.
Sienkiewicz poinformował czytelnika wprost, że Kali mówił w ki-swahili19. Na kartach powieści ta informacja pojawiła się kilka razy, z wyraźnym dopowiedzeniem, że chłopak tego
języka dobrze nie znał: krzyczał w łamanym języku ki-swahili (s. 134); nie mówił prawie
wcale po arabsku, a źle językiem ki-swahili (s. 145); znał jako tako język ki-swahili (s. 280).
Sienkiewicz stylizuje wypowiedzi Kalego na język niepoprawny20 i wplata do nich obce
wyrazy. Cechą, która najwyraźniej wyróżnia język Kalego na tle innych jest afleksyjność
czasownika (stosowanie bezokolicznika w miejscu oczekiwanej formy osobowej) oraz mówienie o sobie w 3. osobie (ta ostatnia cecha widoczna jest też w języku Mei, chociaż trzeba
zauważyć, że powieściowa Mea prawie się nie wypowiada). Oto przykłady:
– Bwana kubwa! (Panie wielki) zabić lwa, zabić złych ludzi, ale nie zabijać Kalego!
(s. 134)
– Bwana kubwa, wody! – a po chwili: – Kali umierać… (s. 298)
– Panie – odrzekł chłopak. – Kali domyślać się, co się stało. Dużo, dużo hien i szakali
wejść do wąwozu i iść do trupów. Konie przed nimi uciekać, ale hieny ich nie gonić,
bo one jeść Gebhra i tamtych innych… (s. 138).

19

Nazwa ki-swahili pochodzi od arabskiego sawāhil ‘kraina wybrzeża’ określającego mieszkańców
wybrzeża oraz ich język (przedrostek ki- w języku suahili służy do oznaczania języków), zob. Rajmund
Ohly, Iwona Kraska-Szlenk, Zofia Podobińska, Język suahili (Warszawa: Wydawnictwo Akademickie
DIALOG, 1998), 5–7. Jest to język należący do jednej z największych rodzin języków afrykańskich (bantu), obecnie mówi nim około 80 mln mieszkańców tego kontynentu.
20 Skwarczyńska (Wstęp, 62) stwierdza, że „stylizacja Sienkiewicza nie tylko nie stosuje zjawisk
typowych dla języka ki-swahili, ale wręcz fałszuje jego charakter”, gdyż jest to język z silnie rozbudowaną
fleksją czasownika. Kontynuując tę myśl, Skubalanka sugeruje, że Kali mógł używać „przełożonego na
polski angielskiego języka portowego, uniwersalnego i niezmiernie uproszczonego, a nazywanego pidgin-English” (Skubalanka, Historyczna stylistyka, 376–377). Wydaje mi się, że nie można jednak pomijać
informacji podanej przez samego autora powieści, że Kali mówił łamanym językiem suahili, a zastanawiać
się tylko, czy uproszczona morfologia afrykańskich języków typu pidgin nie stała się podstawą pomysłu
stylizacyjnego.
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Mówienie o sobie w 3. osobie to naturalna cecha języka małego dziecka (wynikająca
ze sposobu zwracania się do niego dorosłych), więc obecność jej w języku Kalego wpływa
na postrzeganie tej postaci jako prostego, nieco naiwnego chłopca21.
Sienkiewicz nadał wypowiedziom Kalego także inne właściwości językowe, które
podkreślają prostotę jego myślenia i swoistą nieporadność językową22, np.: powtarzanie
wyrazów w funkcji wykładnika znaczenia ‘bardzo duża ilość/liczba czegoś’ (Kali widzieć
je także, ale do nich mnóstwo, mnóstwo dni… [s. 295]; Dużo, dużo hien i szakali wejść do
wąwozu i iść do trupów. [s. 138]; orzecznik rzeczownikowy w mianowniku (Mzimu jest
śmierć… [s. 185]); szyk wyrazów (pan wielki [tłumaczenie suahilijskiego bwana kubwa];
Kali ich znalazł i oni tu nadejść zaraz. [s. 269]); elipsa orzeczenia (Wa-hima rzucać dużo
oszczepów, aż lew jak jeż. Wtedy go wyciągnąć z dołu i zjeść. Lew dobry. [s. 170]); braki
leksykalne i związane z tym używanie peryfraz (grzmiąca woda ‘wodospad’, dużo perkalu
na głowach ‘turbany’).
Przytoczone przez Sienkiewicza w wypowiedziach Kalego stosunkowo liczne obce
słowa pochodzą rzeczywiście z języka suahili23. Odnoszą się one głównie do afrykańskiej
rzeczywistości przyrodniczej, kultury materialnej i duchowej. Ich obecność wprowadza
w klimat egzotycznego miejsca akcji, wywołuje wrażenie autentyczności języka i uwiarygodnia postać Kalego jako przedstawiciela obcej grupy etniczno-kulturowej. Oto przykłady: bibi 1. ‘pani, panna’, 2. ‘żona’, 3. ‘babcia’: Kali nie chce widzieć bibi płakać, więc Kali
znaleźć psa. (s. 151); boma 1. ‘forteca’, 2. ‘zabudowania, zamknięty teren’: Wielka boma dla
kobiet Wa-hima i Samburu – odpowiedział młody Murzyn. (s. 269); bwana 1. ‘pan’, 2. ‘szef’,
kubwa 1. ‘duży’, 2. ‘wielki, znakomity’, 3. ‘ważny’, 4. ‘starszy’: Msuri, msuri! Bwana kubwa jeść zaraz. (s. 148); m’ti ‘drzewo’: […] drzewa, które Kali nazywał w języku ki-swahili
„m’ti” i których liśćmi karmiono konie. (s. 129); mzimu 1. ‘duch zmarłego, duch przodka’,
2. ‘dom duchów’: Panie – ozwał się Kali – niech dobre Mzimu… niech bibi poprosi Wielkiego Ducha o deszcz albo o rzekę. (s. 295), nyama 1. ‘mięso’, 2. ‘miąższ’, -ema24 ‘dobry’: […]
Kali ukazując na zabitego zwierza głaskał się po piersiach i powtarzał mlaskając językiem:
„Msuri nyama” (dobre, dobre mięso) […] (s. 135); simba ‘lew’: […] siadł przy nim w kucki
mrucząc z cicha coś w rodzaju piosenki, w której powtarzały się co chwila wyrazy: „Simba
kufa! simba kufa!”, co znaczy w języku ki-swahili: lew zabity. (s. 136).

21 Skwarczyńska zauważa, że Kali „został zaprezentowany polskiemu czytelnikowi w charakteryzującym go jako przedstawiciela «ludów kolorowych» zinfantylizowaniu” (Skwarczyńska, Wstęp, 63).
22 Nieporadność językowa Kalego, używane przez niego wyrażenia i zwroty nadają fragmentom
powieści odcień humorystyczny. Ten dowcip nie obejmuje jednak wyłącznie płaszczyzny formy językowej, ale sięga głębiej: do zabawnych sytuacji prowadzi ogólnie zderzenie europejskiego sposobu myślenia
z myśleniem Afrykanina.
23 Por. Beata Wójtowicz, Słownik suahili–polski (Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa: Katedra Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013), dostępny także na stronie: www.kamusi.pl.
24 W języku suahili forma przymiotnika (rodzaj prefiksu) zależna jest od klasy określanego rzeczownika (Wójtowicz, Słownik, 10).
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Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu fragmentowi, w którym przytoczone są słowa Kalego
– tym razem skierowane do mieszkańców murzyńskiej wioski, do której trafiają podróżnicy
na grzbiecie słonia. Kali nie robi tu już błędów językowych (może to sugerować, że mówi
w swoim ojczystym języku, nie w ki-swahili), a swoją wypowiedź kształtuje w sposób
przemyślany. Z prostego chłopaka, który wypowiadając się, używa głównie prostych zdań
pojedynczych ze zredukowaną fleksją czasownika, zmienia się w pewnego siebie mówcę
świadomie kształtującego wypowiedź tak, by wywrzeć na słuchaczu pożądane wrażenie
(paralelizm składniowy pozwala uwypuklić pewne elementy zdania i utrwalić je w pamięci
adresata wypowiedzi):
– Więc teraz słuchajcie jeszcze i patrzcie, kto siedzi przed chatą między uszyma strasznego słonia. Oto siedzi tam bwana kubwa – biały pan – wielki i mocny, którego boi się
słoń…
– He!
– …Który ma w ręku piorun i zabija nim złych ludzi…
– He!
– …Który zabija lwy…
– He!
– …Który wypuszcza węże ogniste
– He!
– …Który łamie skały…
– He!
– …Który jednak nie uczyni wam nic złego, jeżeli uczcicie dobre Mzimu!
– Yancig! yancig!
– Jeśli naznosicie mu suchej mąki z bananów, jaj kurzych, świeżego mleka i miodu.
– Yancig! yancig!
– Więc zbliżcie się i padnijcie na twarz przed dobrym Mzimu. (s. 249).
Na tle innych przedstawicieli swojej rasy Kali nie jest już ukazany jako potrzebujące
opieki dziecko, lecz jako młody i świadomy własnej wartości przywódca (jest wszak synem
wodza)25.

25

Wizerunek Kalego wyłaniający się z kart powieści W pustyni i w puszczy jest zgodny z językowym
obrazem Afrykanina odtworzonym przez Anetę Wysocką na podstawie analizy reportaży Sienkiewicza
(m.in. egzotyczny wygląd, niewolnicza natura, autorytarne rządy, prymitywność i wiara w czary, upodobanie do śpiewu i tańca). Zob. Aneta Wysocka, „Językowy obraz Afrykanina”, Etnolingwistyka 14 (2002):
175–195.
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Przedstawiciele świata arabskiego
Stylizacja na egzotyczność w badanej powieści obejmuje także język przedstawicieli świata
arabskiego. Ich indywidualność językową jako członków wspólnoty etniczno-kulturowej
Sienkiewicz podkreśla, wykorzystując przede wszystkim różne środki leksykalne, m.in.:
a) okrzyki religijne i zwyczajowe życzenia dla proroka (zwracające uwagę czytelnika
na przynależność bohaterów powieści do świata islamu), np.:
– Allach akbar! Allach akbar! (s. 46)
I zabrzmiały zwykle u Arabów okrzyki:
– Allach!
– Bismillach!
– Maszallach! (s. 56)
Dwaj Beduini […] spoglądali na niego ze zdumieniem, powtarzając: „Allach! o kelb
kebir!” (Na Boga, to wielki pies!) […] (s. 53)
– Te dzieci są własnością Smaina i gdyby które z nich nie dojechało żywe, sam
Mahdi (niech Bóg przedłuży dni jego nieskończenie) kazałby cię powiesić. (s. 46)
– Ludzie mówią też – wtrącił Chamis – że wojska Mahdiego (niech Bóg przedłuży
jego żywot) dochodzą już do Assuanu. (s. 48)
b) wyrazy-cytaty z języka arabskiego: ha’ga ‘owce’, hegin ‘wierzchowce’, katr ‘pociąg’, khanagé ‘panicz’, la ‘nie’, nabi ‘prorok’, nouzrani ‘chrześcijanin’, uled ‘chłopiec’, nazwy tytułów i godności: efendi, sidi;
c) niezwykle plastyczne porównania i obrazowe metafory (często o charakterze hiperbolicznym 26) nawiązujące do egzotycznych realiów:
– Te sępy – rzekł – które objedzą ciało z naszych kości, może nie wylęgły się jeszcze.
(s. 50)
– Oto widzisz – rzekł Idrys do Stasia – jaja przepiórki nie potłukłyby się w tych
wojłokach. (s. 51)
– Jest on [Mahdi – L.W.-R.] jak palma na pustyni i jako zimna woda w dzień upalny,
a słowa jego są jako dojrzałe daktyle – odpowiedział Gebhr. (s. 115)
– Można, panie, położyć garść fasoli na grzbiecie każdego z nich [wielbłądów –
L. W.-R.] i żadne ziarnko nie spadnie w najszybszym biegu. (s. 29);

26 Na upodobanie Arabów do hiperboli Sienkiewicz zwraca uwagę czytelnika wprost (w rozmowie
inżynierów): – Jak przesadzać, to już po arabsku – rzekł śmiejąc się pan Tarkowski. // – Albo po sudańsku
– dodał pan Rawlison. (s. 29).
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d) typowe dla arabskiej kultury i wyznawców islamu pełne wylewności, mocno rozbudowane akty grzecznościowe:
–– powitania: – Sidi – rzekła – niech Allach błogosławi ciebie, twoje potomstwo,
twój dom i twoje trzody! (s. 15);
–– pożegnania: – Niech Allach czuwa nad wami, efendi, w nocy i we dnie. (s. 29);
–– podziękowania połączone z przesadnym komplementowaniem:
– Niech cię Allach błogosławi, kwiatku rajski, rozkoszy Omaja, gwiazdko bez
zmazy!27 (s. 16);
– Dzięki ci, sidi! Jesteś nie tylko potężny, ale i sprawiedliwy. (s. 18).
Do wypowiedzi Idrysa i Gebhra Sienkiewicz wplata wyrazy silnie nacechowane ekspresywnie. Są one świadectwem uczuciowej postawy Arabów wobec głównych bohaterów
powieści:
– To szatan wcielony! – zawołał Idrys z twarzą pobladłą ze strachu i wzruszenia. (s. 68;
o Stasiu)
– Zaćwiczę tego skorpiona! – odpowiedział zgrzytając zębami Gebhr. (s. 46; o Stasiu)
– Twoje [rękawiczki – L.W.-R.], mała żmijo? – syknął przez zaciśnięte zęby Sudańczyk
[…] (s. 45; do Nel)
– Psie28, jeśli jego nie starczy, zakłuję i was! Allach! zakłuję, zakłuję! (s. 131)
W takim razie żałuję, że nie dostali się w ręce kalifa, który byłby nauczył tego szczeniaka, co to jest szczekać przeciw prawdzie i bożemu wybrańcowi. (s. 115)
i wobec siebie nawzajem: Precz, głupcze! (s. 46); Rozumiesz, głupcze! (s. 46).
Ta dosadność i silna ekspresja negatywna w wypowiedziach pośrednio charakteryzuje
mówiących jako osoby gwałtowne i okrutne.
Sienkiewicz nadał swoiste cechy wyróżniające także językowi Fatmy. Występują
w nim pewne właściwości, które są charakterystyczne dla języka kobiet: skłonność do emfazy, egzaltacji i wyolbrzymień 29. Prośba, z którą Fatma przychodzi do panów Rawlisona
27 Kwiatku czy gwiazdko to wprawdzie typowe wyrazy, którymi zwracamy się do osoby ukochanej
(afektonimy), ale nabierają one oryginalności poprzez zestawienie z przydawkami, które wnoszą jednocześnie dodatkowe wysokie pozytywne wartościowanie (rajski 1. ‘odnoszący się do raju’ 2. ‘piękny, wspaniały, zachwycający’ USJP). Na wysoką waloryzację tych określeń może mieć wpływ i to, że kojarzą się
z wezwaniami z katolickich litanii, por. np. wezwania do Matki Bożej z Litanii Loretańskiej: Królowo bez
zmazy pierworodnej poczęta, Gwiazdo zaranna, czy z Litanii do Serca Jezusowego: Serce Jezusa – rozkoszy wszystkich świętych.
28 Pies należy w islamie do zwierząt szczególnie pogardzanych.
29 Kwiryna Handke wskazuje te cechy językowe jako wyznaczniki płci na płaszczyźnie stylu. Kwiryna Handke, Socjologia języka (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, 155–166).
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i Tarkowskiego (pomoc w uzyskaniu zgody na wyjazd do męża), zostaje przez nią przedstawiona w sposób niezwykle emocjonalny, mało konkretny, ale silnie wartościujący:
– Miłosierdzia, ratunku i pomocy w nieszczęściu, o panie! Oto jestem uwięziona
w Fort-Saidzie i zatrata wisi nade mną i nad mymi dziećmi. (s. 15).
Treść prośby zostaje przez nią powtórzona trzykrotnie przy użyciu wyrazów o zbliżonym znaczeniu (bez pełnej ekwiwalencji): miłosierdzie, ratunek, pomoc w nieszczęściu.
Taka repetycja, obok funkcji emocjonalnej, pełni też funkcję intensyfikacyjną: służy podkreśleniu tego, co nadawca wypowiedzi uważa za najważniejsze. W słowach Fatmy widoczna jest też skłonność do epatowania (serce w jej piersiach skowyczy z tęsknoty za mężem;
zatrata wisi nade mną i nad mymi dziećmi; mają rozkaz poucinać nam wkrótce głowy). Ten
pełen emocji język wspomagany jest jeszcze mową ciała i środami ekspresji pozajęzykowej
(płacz, wycie). Dowiadujemy się bowiem, że Fatma
bijąc wciąż czołem i wzywając niebo na świadectwo swej niewinności i niedoli, poczęła płakać i zarazem wyć żałośnie, jak czynią na Wschodzie niewiasty po stracie mężów
lub synów. Następnie rzuciła się znowu twarzą na ziemię, a raczej na dywan, którym
przykryta była posadzka – i czekała w milczeniu. (s. 16).

Podsumowanie
Mistrzostwo Sienkiewiczowskiego sposobu indywidualizacji języka postaci polega na harmonijnym połączeniu elementów językowych, które charakteryzują bohatera jako członka
określonej społeczności i jednocześnie konkretną, autentyczną osobę wyróżniającą się na
tle innych sobie tylko właściwym stylem mówienia (związanym z wiekiem, płcią, cechami osobowości). Autor W pustyni i w puszczy potrafił także dopasować sposób mówienia
bohaterów do ich chwilowego nastroju, stanu emocjonalnego, sytuacji życiowej. Taka indywidualizacja języka postaci przyczyniła się do urealnienia i uplastycznienia obrazu świata
przedstawionego w powieści, podkreślając lokalny i środowiskowy koloryt: egzotykę miejsca akcji i obcość etniczno-kulturową różnych grup bohaterów. Dopasowanie języka bohaterów do ich chwilowego nastroju czy subiektywnej, uczuciowej postawy wobec zdarzenia,
o którym mówią, uwiarygodniło ich jako realnych ludzi.
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Indywidualizacja języka bohaterów jako element charakterystyki postaci
w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy
Streszczenie
W artykule został podjęty temat indywidualizacji języka bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy. Celem badania było stwierdzenie, jakie cechy języka i stylu wypowiedzi przypisane zostały bohaterom oraz jakich środków językowych użył autor omawianej
powieści, by wykreowane postacie scharakteryzować jako członków określonej społeczności
etniczno-kulturowej i jako konkretne indywidua, obdarzone swoistymi cechami osobowości.
Analizie poddano język trzech grup powieściowych postaci.
Język czternastoletniego Stasia to język dorosłego człowieka, który przedstawia otaczającą rzeczywistość, tłumaczy ją i komentuje. Ma dużą wiedzę i umiejętności retoryczne. W języku Nel
uwidaczniają się przede wszystkim liczne cechy języka dziecięcego (emocjonalność, skłonność
do zadawania pytań). Kali to wyraziście zbudowana postać przedstawiciela egzotycznej kultury: prosty, nieco naiwny chłopak, który pod koniec powieści zmienia się w króla Wa-himów.
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Do indywidualizacji jego języka Sienkiewicz, oprócz specyficznej leksyki (autentycznych słów-cytatów z języka suahili), wykorzystał zjawiska fleksyjne i składniowe. W języku Arabów
pojawiają się obce wyrazy (charakterystyczne dla kultury arabsko-islamskiej). Cechą ich języka jest skłonność do hiperbolizacji. Ekspresja negatywna w ich wypowiedziach pośrednio
charakteryzuje mówiących jako osoby gwałtowne i okrutne. W języku Sudanki Fatmy można
zaobserwować cechy stylu kobiecego: skłonność do emfazy i wyolbrzymień. Autor W pustyni
i w puszczy potrafił także dopasować sposób mówienia bohaterów do ich chwilowego nastroju,
stanu emocjonalnego.

Individualization of the characters’ language as an element of their characterization
in the novel W pustyni i w puszczy [In desert and wilderness] by Henryk Sienkiewicz
Summary
The topic of the article is the individualization of the characters’ language in the novel W pustyni
i w puszczy by Henryk Sienkiewicz. The purpose of the study was to find out what features of
the language and style were ascribed to the characters of the novel, and what linguistic means
were used by the author to characterize the created characters both as members of an ethnic/
cultural community and particular individuals, endowed with the specific personality traits.
The language of three groups of characters has been analysed.
The language of fourteen years old Staś is the language of a grown-up man, who describes the
surrounding reality, explains it and comments on it. He possesses a large knowledge an the
rhetoric skills. The language of Nel reveals primarily numerous features of a child language –
emotionality and tendency to asking questions. Kali is a suggestively portrayed member of an
exotic culture – a simple, somewhat naive boy, who at the end of the novel changes into the king
of the Wa-hima. In order to individualize the language of the characters Sienkiewicz used not
only the specific lexis (including the genuine Swahili words), but also the inflection and syntax.
In the language of the Arabs there appear foreign words, characteristic of the Arab/Islamic
culture. One feature of their language is the tendency to hyperbolizing. The negative expression
of their utterances indirectly characterizes them as violent and cruel persons. In the language
of a Sudanese Fatma the feminine style features can be observed – the tendency to speak with
emphasis and exaggeration. The author was also capable of adjusting the characters’ way of
speaking to their momentary moods or affective states.

#1#

#0#

SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEK T Y BADAŃ POLSZCZ YZNY

www.wnus.edu.pl/sj | DOI: 10.18276/sj.2017.16-18 | 283–297

Daria Zarzeczna
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Szczecin
d.zarzeczna@onet.pl

Sukienka w kolorze zmrożonego sorbetu mango
– czyli kilka słów o barwach
na blogu modowym Macademian Girl
Słowa kluczowe
polszczyzna współczesna, niepodstawowe nazwy barw w języku polskim, język blogów
modowych
Keywords
contemporary Polish language, non-basic Polish colour names, language of fashion blogs

1.
Bogactwo wzorów i faktur, ale przede wszystkim mnogość kolorów to cechy charakterystyczne Macademian Girl, czyli Tamary Gonzalez Perei1. Pochodząca ze Szczecina 27-letnia dziennikarka modowa i blogerka już na początku swojej medialnej drogi, za sprawą
niezwykłych stylizacji pełnych żywych kolorów, została okrzyknięta mianem „rajskiego
ptaka”. Od 2011 roku konsekwentnie prezentuje na blogu swój niepowtarzalny, barwny styl,
który sama określa jako „kolorowy glamour”. Inspiracją dla blogerki jest przede wszystkim
otaczający ją świat – pełen rozmaitych barw, subtelnych odcieni i niecodziennych połączeń,
z których czerpie garściami, tworząc niezliczone stylizacje.
1

Macademian Girl, dostęp 28.11.2016, http://macademiangirl.com.
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To właśnie owa różnorodność pojawiających się na blogu postów i oryginalny sposób
opisu prezentowanych strojów stały się impulsem do napisania niniejszego artykułu, w którym analizie i interpretacji zostaną poddane nazwy barw, służące autorce do malowania
obrazów słownych. Nazwy kolorów są bowiem na blogu Macademian Girl narzędziem do
tworzenia pobudzających wyobraźnię, a zarazem uruchamiających nieograniczone skojarzenia opisów, dla których obraz jest jedynie dodatkiem. Wyekscerpowany materiał badawczy stanowią treści 91 postów zamieszczonych w zakładce „Stylizacje” i opublikowanych
na blogu w okresie od 3 stycznia 2015 roku do 9 czerwca 2016 roku. Publikowane przez
autorkę bloga wpisy są krótkie (ich objętość nie przekracza 200 wyrazów tekstowych), tym
bardziej godne uwagi jest więc wykorzystanie bogatego zestawu nazw odnoszących się do
palety barw.
Przedstawiane na blogu treści prezentowane są w taki sposób, by najpierw zainteresować czytelnika płaszczyzną językową tekstu, uruchomić jego wyobraźnię i poddać subtelnie podsuwanym przez autorkę skojarzeniom. Temu służy m.in. tytuł – jak na przykład:
Zimowa kraina Inków czy Córka czerwonego kapelusznika – który każdorazowo wprowadza odbiorców w zaczarowany świat mody. Co prawda, najpierw pojawia się zdjęcie, na
którym zobaczyć można niektóre elementy stroju, stanowi ono jednak jedynie zapowiedź,
swoistą wskazówkę do treści, które mają się ukazać. Pod zdjęciem zamieszczany jest tekst,
w którym autorka drobiazgowo opisuje kolejne elementy stylizacji, a także wskazuje źródła
swoich inspiracji: Kiedy wymyślałam dzisiejszą stylizację, sięgnęłam po albumy z kolażami
Henriego Matisse’a. Francuski artysta wycinał elementy swoich prac z barwnego papieru,
a potem zestawiał je z czernią, bielą i szarością. Dzięki temu wszystkie kolory stawały się
jeszcze wyrazistsze i rozwibrowane! (Owocowa tęcza, 7 lutego 2016). Blogerka często dzieli
się z czytelnikami własnymi przemyśleniami i skojarzeniami, które stają się dla niej bodźcem do tworzenia kolejnych kreacji: Wyobraziłam sobie, że właśnie szykuję się na imprezę po drugiej stronie lustra i wybrałam odpowiednio spektakularną sukienkę. Ilość wzorów
wręcz przyprawia o zawrót głowy! Motywy mknących karet i królewskich ornamentów zostały zapisane na materiale jak prawdziwa bajka o pięknej księżniczce. A to wszystko na tle
przypominającym tapety z najokazalszych pałaców. (Prints all over, 19 stycznia 2015). Tak
obrazowe i plastyczne wprowadzenie uzupełniają liczne fotografie, które stanowią wizualizację opisanych treści. Pod każdym postem umieszczanych jest zazwyczaj około 25–30
zdjęć, na których prezentowane są nie tylko poszczególne elementy stylizacji, ale również
przestrzeń, będąca tłem do sesji zdjęciowych. W zakończeniu wpisu zawsze pojawiają się
wskazówki, jak można ubrać się podobnie oraz informacje, z jakich sklepów pochodzą zamieszczone na fotografiach stroje. Każdy post fani Macademian Girl mogą komentować –
pojawiają się tam pytania do blogerki, prośby o porady dotyczące sposobu ubierania się oraz
wyrazy podziwu dla stylu Tamary Gonzalez Perei.
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2.
W 1969 roku dwaj amerykańscy antropologowie i lingwiści, Brent Berlin i Paul Kay, w pracy Basic Color Terms zaprezentowali pionierską klasyfikację barw, którą oparli na analizie
niemal stu języków świata2. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalili indeks jedenastu podstawowych barw, do których zaliczyli następujące kolory: biały, czarny, czerwony,
zielony, żółty, niebieski, brązowy, fioletowy, pomarańczowy, różowy oraz szary. Wskazali
przy tym, że nazwy barw pojawiają się w poszczególnych językach w określonym porządku, co jest wynikiem tzw. hierarchii implikacyjnej leksyki barw. Ponadto badacze podali
cztery warunki, jakie musi spełniać podstawowa nazwa barwy:
a) prostota morfologiczna (warunku tego nie spełniają nazwy barw, w obrębie których
znaczenie podstawowe nazwy wynika z sumy znaczeń jej części, np. ciemnoczerwony);
b) brak semantycznego przyporządkowania innej nazwie barwy (warunku tego nie
będą spełniać nazwy takie jak rubinowy, amarantowy, które stanowią niepodstawowy semantyczny wariant czerwieni);
c) szeroki zakres łączliwości (nazwy takie jak blond czy rudy, które odnoszą się niemal wyłącznie do koloru włosów odznaczają się zredukowaną łączliwością, a tym
samym nie spełniają powyższego warunku);
d) psychologia barwy, czyli zapisane w psychice ludzkiej nazwy wzorców kolorów,
które są trwale zakodowane w pamięci użytkowników języka i jako pierwsze przychodzą na myśl przy ocenie danej barwy (warunku tego nie spełniają nazwy takie
jak antracytowy czy kobaltowy)3.
Zaprezentowana przez badaczy klasyfikacja barw podstawowych do dziś pozostaje
fundamentalnym podziałem kolorów w badaniach językoznawczych, choć niejednokrotnie
była poddawana krytyce, a wielu językoznawców zaproponowało zupełnie inny kierunek
badań4. Z przedstawionego przez uczonych uporządkowania czerpali również polscy językoznawcy, m.in. Ryszard Tokarski, który w przytoczonym zestawieniu dokonał pewnej
zmiany, sytuując barwę szarą na ósmym miejscu w hierarchii. Wskazał bowiem, że w polszczyźnie nazwa szary jest jedyną nazwą prasłowiańską, która istniała w języku na długo
przed wprowadzeniem zapożyczeń, takich jak: pomarańczowy czy różowy5. Z perspektywy
niniejszego opracowania najistotniejsze wydają się jednak założenia, jakie Tokarski poczynił w odniesieniu do palety barw niepodstawowych, która odznacza się znacznie większą
2 Brent Berlin, Paul Kay, Basic Color Terms: Their Universality and Evolution (Berkeley: University
of California Press, 1969).
3 Ryszard Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2004), 19.
4 Ewa Komorowska, Barwa w języku polskim i rosyjskim: rozważania semantyczne (Szczecin:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010), 58.
5 Tokarski, Semantyka barw, 20.
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liczebnością i różnorodnością, i która jest znacznie liczniej reprezentowana w badanym
materiale. Zaproponowany przez badacza podział znaczeniowych źródeł niepodstawowych
nazw barw stanowić będzie fundament przedstawionej klasyfikacji, która zostanie jednak
rozbudowana o inne typy motywacji, jakie ujawniły się w toku prowadzonej analizy.
Wyekscerpowany do analizy i interpretacji materiał badawczy stanowi łącznie 117 leksemów, zastosowanych w 322 realizacjach tekstowych. Wśród analizowanych jednostek
językowych znalazły się pojedyncze leksemy, konstrukcje analityczne, a także struktury
deskrypcyjne, wyrażane najczęściej w formie porównań. Pośród 117 wybranych do analizy leksemów znalazło się jedenaście nazw barw podstawowych, którymi Macademian
Girl posłużyła się łącznie w 116 realizacjach tekstowych, co stanowi 36% wszystkich użyć.
Pozostałe 64% stanowią derywaty przymiotnikowe prymarnie lub wtórnie odnoszące się
do nazw kolorów (np. antracytowy, fuksjowy, szmaragdowy), formy z komponentem nazwy barwy podstawowej, wskazujące na intensywność lub poziom światłości/ciemności
danego koloru (np. jaskraworóżowy, przykurzona czerwień, świetlisty niebieski), struktury
dookreślające, zbudowane z nazwy barwy podstawowej i nazwy barwy niepodstawowej
(np. bananowa żółć, kwarcowy róż, kobaltowy niebieski) oraz struktury deskrypcyjne (kolor zmrożonego sorbetu mango, barwa oszronionych liści).
Stosunkowo niewiele nazw zawiera komponenty wskazujące na intensywność opisywanej barwy. Z badanego materiału wyodrębniono 14 takich nazw, co stanowi niecałe 12%
analizowanych jednostek. Dookreślenia mające na celu uszczegółowienie stopnia nasycenia
danej barwy odnoszą się jedynie do 4 pól kolorystycznych: pola czerwieni (głęboki czerwony kolor, jaskrawo-czerwony, nasycona czerwień, przykurzona czerwień, soczysta czerwień); pola żółci (neonowo żółty, soczysta żółć); pola pomarańczu (nasycony odcień pomarańczu, soczysty odcień pomarańczu, wyrazisty pomarańcz, zgaszony pomarańcz) oraz pola
różu (hot pink – dosł. gorący róż, intensywny róż). Nieliczne są również przykłady nazw
barw, które służą określeniu poziomu jasności bądź ciemności danej barwy (3): rozbielony, rozbielony róż oraz świetlisty niebieski6. Pojedyncze przykłady nazw barw, w których
pojawia się opisowa definicja stopnia intensywności oraz jasności, świadczy niewątpliwie
o dogłębnej znajomości palety barw i wiedzy blogerki na temat najdrobniejszych niuansów kolorystycznych. Zamiast stosować definicje opisowe, w obrębie których dochodzi do
przyporządkowania niepodstawowej nazwy barwy nazwie podstawowej, autorka używa
określeń odnoszących się do konkretnych obiektów z otaczającego ją świata7, co ukażą klasyfikacje semantyczne zaprezentowane w toku dalszej analizy.
Przejdźmy zatem do zbadania nazw barw motywowanych słowotwórczo poprzez
wskazanie wzorca kolorystycznego w otaczającym świecie. Ryszard Tokarski podkreśla,

6

Wszystkie zaklasyfikowane do tej grupy nazwy mają zasygnalizować nadanie jaśniejszego odcienia (rozbielić 1. ‘nadać jaśniejszy odcień przez dodanie białej farby’; 2. ‘uczynić jaśniejszym, rozjaśnić,
rozświetlić’ SJPSz III, 73; świetlisty ‘utworzony ze światła, pełen światła, jaśniejący’ SJPSz III, 432).
7 Tokarski, Semantyka barw, 144.
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że punktem wyjścia dla niepodstawowych nazw kolorów są obiekty istniejące w otaczającym człowieka świecie, które można powiązać w pewne klasy. Regularności, jakie dają
się zaobserwować w definiowaniu nazw barw, dotyczą „po pierwsze, ogólnych tendencji
znaczeniowych, jakie istnieją przy tworzeniu niepodstawowych nazw barw oraz, po drugie,
kręgów znaczeniowych słownictwa, które zdają się szczególnie predestynowane do rozwijania leksyki kolorów”8. Analiza nazw barw motywowanych odniesieniami do otaczającego
świata pozwoliła wyodrębnić 10 następujących grup:
a) nazwy barw motywowane nazwami obiektów, z których niegdyś wytwarzano
barwniki9:
należące do pola czerwieni: karminowy (karmin ‘jaskrawoczerwony barwnik otrzymywany z koszenili’ SJPSz I, 834)10;
należące do pola barwy niebieskiej: kobalt, kobaltowy, elektryzujący odcień kobaltu, głęboki kobaltowy odcień, zimny kobaltowy, kobaltowy niebieski (błękit kobaltowy ‘glinian kobaltu, niebieska farba mineralna’ SJPD III, 772); szlachetne indygo,
sproszkowane indygo (indygo ‘niebieski barwnik kadziowy otrzymywany dawniej
z liści indygowca farbiarskiego’ SJPSz I, 737); ultramaryna, zimny odcień ultramaryny (ultramaryna ‘otrzymywany syntetycznie glinokrzemian sodowy zawierający
siarkę, o zabarwieniu od niebieskiego do różowego; niebieski jest cennym barwnikiem stosowanym w przemyśle papierniczym, cukrowniczym, lakierniczym’ SJPD
IX, 550); błękit, chłodny błękit (błękit ‘barwnik niebieskiego koloru stosowany jako
farba malarska i drukarska’ SJPSz I, 168);
należące do pola brązu: ochra11 (ochra ‘żółta lub brunatna farba otrzymywana
z glinki w tych kolorach i używana w malarstwie, do drukowania tkanin, w przemyśle kosmetycznym itp.’ SJPSz II, 417);
należące do pola pomarańczu: oranż (oranż metylowy ‘substancja organiczna,
barwnik koloru pomarańczowego stosowany jako wskaźnik w laboratoriach chemicznych’ SJPD V, 1069–1070);

8

Tamże, 145.
Klasyfikacji nazw, które włączono do tej kategorii, dokonano na podstawie ustaleń Agnieszki
Madei (por. Agnieszka Madeja, „Skąd pochodzą polskie nazwy kolorów”, Postscriptum Polonistyczne 2
(2010): 197–217).
10 Definicje czerpano przede wszystkim ze Słownika języka polskiego PWN, red. Mieczysław Szymczak, t. I–III (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996) (w skrócie SJPSz) oraz Słownika języka
polskiego, red. Witold Doroszewski, t. I–XI (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”,
1958–1969) (w skrócie SJPD). W kilku przypadkach posłużono się definicjami zawartymi w Słowniku
języka polskiego PWN (w skrócie: SJP PWN online) ukazującym się w wersji elektronicznej, dostęp
28.11.2016, http://sjp.pwn.pl/.
11 Ochra może przybierać barwę żółtą lub brunatną, w tym wypadku nazwa została zastosowana na
określenie koloru należącego do pola brązu.
9
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b) nazwy barw motywowane nazwami kamieni szlachetnych i minerałów:
należące do pola czerwieni: rubinowy (rubin ‘kamień szlachetny o ciemnoczerwonej barwie, ceniony w jubilerstwie i przemyśle precyzyjnym’ SJPSz III, 132);
należące do pola zieleni: malachitowa zieleń (malachit ‘minerał barwy zielonej,
o szklistym połysku’ SJPSz II, 90); szmaragd, szmaragdowy (szmaragd ‘przezroczysty minerał barwy zielonej będący cennym kamieniem szlachetnym’ SJPSz III,
389);
należące do pola barwy niebieskiej: turkus, turkusowy (turkus ‘minerał barwy niebieskawej lub niebieskozielonej, o szklistym albo woskowym połysku’ SJPSz III,
514);
należące do pola fioletu: ametystowy (ametyst ‘przezroczysta fioletowa odmiana
kwarcu, minerał, kamień półszlachetny stosowany w jubilerstwie’ SJPSz I, 41);
należące do pola różu: kwarcowy róż (kwarc ‘najpospolitszy minerał skorupy ziemskiej bezbarwny lub zabarwiony’ SJPSz I, 1027; do grupy kwarców zaliczają się
m.in. różnokolorowe odmiany „zanieczyszczone” rozmaitymi domieszkami, takie
jak fioletowy ametyst, brązowy kwarc dymny, czarny morion, żółty cytryn, kwarc
niebieski czy kwarc różowy12);
należące do pola szarości: antracyt (antracyt ‘gatunek węgla kamiennego mający
barwę szaroczarną o blasku metalicznym’ SJPD I, 151);
c) nazwy barw motywowane nazwami metali szlachetnych i półszlachetnych oraz
związków metali:
należące do pola bieli: srebrny, srebro (srebro ‘metal szlachetny, biały o pięknym
połysku’ SJPD VIII, 666)
należące do pola żółci: złoto, złoty, złoto w odcieniu nude, jasne złoto (złoto ‘metal
szlachetny o żółtym, mocnym połysku’ SJPD X, 1155–1157);
należące do pola brązu: miedź (miedź ‘metal ciężki, czerwonawobrązowy’ SJPD IV,
635);
należące do pola szarości: platyna (platyna ‘metal szlachetny, jasnoszary’ SJPD VI,
451–452); stalowy (stal ‘stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami’ SJPSz III,
294; stalowy ‘mający kolor stali, szaroniebieski, czasem z metalicznym połyskiem’
SJPSz III, 295);
d) nazwy barw motywowane nazwami roślin:
należące do pola czerwieni: truskawkowa czerwień (truskawka ‘owoc rośliny z rodziny różowatych, najczęściej koloru czerwonawego’ SJPSz III, 500);
należące do pola zieleni: miętowy (mięta ‘roślina w rodziny wargowych występująca w wielu gatunkach, z których takie jak mięta pieprzowa i kędzierzawa są
uprawiane i dostarczają olejku miętowego, mającego zastosowanie w przemyśle
12 Magdalena Hildebrand, red., Minerały i kamienie szlachetne. Podręczny leksykon przyrodniczy,
tłum. Małgorzata Frączyk (Warszawa: Wydawnictwo Horyzont, 2002), 84.
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farmaceutycznym, cukierniczym i perfumeryjnym’ SJPD IV, 680); limonkowy
(limonka ‘owoc limy o żółtozielonej barwie’ SJP PWN online); oliwkowy (oliwka
‘owoc barwy zielonej’ SJPSz II, 495); pistacjowa zieleń (pistacja ‘owoc drzewa
pistacjowego o zielonej barwie’ SJPSz II, 650);
należące do pola żółci: bananowa żółć (banan ‘owoc rośliny z rodziny bananowatych o żółtej barwie’ SJPD I, 329); cytrynowy, cytrynowy żółty (cytryna ‘owoc
o grubej, jasnożółtej skórce’ SJPD I, 1083); wanilia (wanilia ‘pnącze nadrzewne
o jajowatych liściach, żółtozielonych kwiatach i długich, cienkich owocach, rosnące
w Ameryce Południowej i Środkowej; też: owoc tej rośliny’ SJP PWN online);
należące do pola barwy niebieskiej: chabrowy (chaber bławatek ‘chwast polny
o kwiatach niebieskich’ SJPSz I, 232); granat, granatowy (granat ‘owoc granatowca o czerwonym miąższu’13 SJPSz I, 650);
należące do pola fioletu: fiołek ( fiołek ‘roślina zielna o kwiatach najczęściej fioletowych’ SJPSz I, 554); hiacyntowy fiolet (hiacynt ‘roślina z rodziny liliowatych
hodowana dla pięknych, pachnących kwiatów’14 SJPD III, 68); lawenda, lawendowy (lawenda ‘krzew lub krzewinka z rodziny wargowych o kwiatach niebieskofioletowych i owłosionych liściach’ SJPSz II, 15); liliowy (lilak ‘krzew lub niskie
drzewo z rodziny oliwkowatych, o wonnych kwiatach fiołkowych, lila lub białych,
zebranych w gęste wiechy’ SJPSz II, 33); kolor bakłażanu (bakłażan ‘owoc rośliny z rodziny psiankowatych o kształcie wydłużonym, koloru fioletowoczarnego’
SJPSz I, 108); śliwkowy, śliwkowy fiolet, dojrzała śliwka (śliwka ‘owoc śliwy’ SJPD
VIII, 1270; śliwkowy ‘mający kolor ciemnofioletowy lub fioletowoczerwony, taki
jak niektóre odmiany śliwek’ SJP PWN online);
należące do pola pomarańczu: morela, morelowy (morela ‘owoc drzewa moreli
zwyczajnej’ SJPSz II, 202; morelowy ‘mający kolor dojrzałej moreli – różowy z odcieniem żółtawym’ SJPSz II, 202); soczysta sycylijska pomarańcza (pomarańcza
‘owoc drzewa z rodziny rutowatych o dużych, soczystych owocach’ SJPSz II, 757;
pomarańczowy ‘mający barwę owoców pomarańczy, żółty z czerwonawym zabarwieniem’ SJPSz II, 757);
należące do pola różu: amarantowy (amarant ‘roślina o kwiatach różowoczerwonych z odcieniem fioletowym’ SJPSz I, 38); fuksja, fuksjowy ( fuksja ‘roślina krzewiasta z rodziny wiesiołkowatych, o ozdobnych kwiatach, najczęściej biało-czerwonych’15 SJPD II, 988); malinowy (malina ‘krzew o kolczastych pędach i drobnych,
różowoczerwonych owocach’ SJP PWN online);
13 Bardzo dojrzałe owoce granatu przybierają barwę ciemnoczerwoną z domieszką niebieskiego
i fioletu, stąd prawdopodobnie określenie tą nazwą barwy ciemnoniebieskiej.
14 Hiacynty to rośliny o różnokolorowych kwiatach, m.in. czerwonych, białych, niebieskich i fioletowych.
15 W jednym z przytoczonych cytatów możemy natomiast przeczytać: Na oknach pochylały się czerwonofioletowe fuksje, białe firaneczki osłaniały szyby (Was. W. Gwiazdy 294).
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e) nazwy barw motywowane nazwami potraw i napojów:
należące do pola bieli: kremowy (krem ‘lekka, gęsta masa ubita lub utarta ze śmietany, śmietanki, białka albo masła z cukrem i przyprawami’ SJPD III, 1118);
należące do pola czerwieni: bordo, bordowy (fr. Bordeaux – region winiarski we
Francji, słynący z produkcji czerwonego wina); burgund, burgundowy, szlachetny
odcień burgundu (fr. Bourgogne – region winiarski we Francji, słynący z produkcji wina); czerwony szafran (szafran ‘ciemnopomarańczowy proszek otrzymywany
z wysuszonych znamion słupka kwiatu szafranu, stosowany jako przyprawa i barwnik do ciast, wódek gatunkowych itp.’ SJPSz III, 363);
należące do pola żółci: miodowy, miodowa żółć (miód ‘produkt z nektaru kwiatowego lub spadzi wytwarzany głównie przez pszczoły’ SJPSz II, 175; miodowy ‘mający
kolor miodu, złotawy’ SJPSz II, 174); musztardowy, musztardowy odcień żółtego
(musztarda ‘ostra przyprawa sporządzana ze zmielonych nasion gorczycy z dodatkami smakowymi oraz przyprawami ziołowo-korzennymi’ SJPSz II, 219); pikantne
curry, żółte curry (curry ‘mieszanina zmielonych przypraw korzennych (m.in. pieprzu, kardamonu, kurkumy, imbiru) używana jako przyprawa’ SJPSz I, 296 – curry
jest przyprawą o barwie żółtej); aromatyczna kurkuma (kurkuma ‘wyciąg z korzenia rośliny należącej do imbirowatych dający aromatyczne olejki, krochmal i żółty
barwnik, stosowany w przemyśle spożywczym, lecznictwie, farbiarstwie SJPD III,
1310);
należące do pola brązu: cynamonowy (cynamon ‘suszona kora cynamonowca cejlońskiego lub cynamonowca kasji sprzedawana w formie brązowych rurkowato
zwiniętych laseczek’ SJPSz I, 301).
W grupie nazw barw powstałych od nazw potraw, napojów i przypraw znalazły się
ponadto nazwy stanowiące luźne skojarzenia autorki bloga na temat poszczególnych barw. Do takich nazw zaliczają się: kolor czerwonego wina, kolor francuskiego wina, barwa złamana kroplą czerwonego wina – przywołujące w umysłach
czytelników kolory bordo oraz burgund, a także bardzo oryginalne nazwy, jak np.:
kolor drinka Tequila Sunrise (tak określone okulary mienią się kolorami tęczy: żółtym, czerwonym oraz pomarańczowym; dodatkowo odbijają kolory stroju Macademian Girl – róż i fiolet), kolor zmrożonego sorbetu mango (sukienka w tym kolorze
jest intensywnie żółta jak miąższ owocu mango) czy kolor pianek marshmallows
(określona w ten sposób torebka jest trójkolorowa – żółta, różowa i błękitna; wszystkie kolory są blade, pastelowe, rozbielone i przypominają te, jakie używane są do
produkcji popularnych słodyczy).
f) nazwy barw motywowane nazwami artefaktów:
należące do pola czerwieni: ceglasta czerwień (ceglasty ‘mający kolor wypalanej
cegły; pomarańczowoczerwony’ SJPSz I, 220);
należące do pola brązu: rudość, rudy (rudzi, rdzawy ‘mający kolor rdzy, brunatnoceglasty’ SJPSz III, 23);
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należące do pola różu: pudrowy róż oraz pudrowy – jako skrócenie tej nazwy (róż
‘środek kosmetyczny do malowania rumieńców’ SJPSz III, 129);
należące do pola szarości: popielaty (popiół ‘pozostałość w stanie stałym (szary
proszek) po spaleniu substancji pochodzenia organicznego jak: tlenki, fosforany,
siarczany, węglany’ SJPD VI 1008).
W tej grupie pojawia się również niezwykle obrazowe określenie barwy błękitnej
– w opisie koloru letnich sandałów, które blogerka opisała poprzez porównanie: błękitne jak basen w pięciogwiazdkowym hotelu. Buty w tym kolorze są jasnoniebieskie, a przy tym mienią się niczym tafla wody muskana promieniami słońca.
g) nazwy barw motywowane nazwami atrybutów człowieka i zwierząt:
należące do pola czerwieni: krwista czerwień (krew ‘płyn odżywczy koloru czerwonego, krążący w organizmie’ SJPD III, 1187) – nazwa odnosząca się do prototypowych konotacji barwy czerwonej, wiązanej z krwią;
należące do pola żółci: soczyście kanarkowy odcień (kanarek ‘mały ptak z rodziny
łuszczaków, żyjący dziko na Wyspach Kanaryjskich, w Europie hodowany w klatkach dla pięknego śpiewu; rasy hodowlane odznaczają się żółtym upierzeniem’
SJPD III);
należące do pola brązu: beż (beż ‘kolor piaskowożółty, szarożółty, barwy mlecznej
kawy’ SJPD I, 470; ‘barwa naturalna wełny owczej, tkanina z wełny nie farbowanej’; fr. laine beige = wełna naturalna, nie farbowana16);
należące do pola pomarańczu: nude (ang. nude = cielisty, w kolorze ciała);
h) nazwy barw motywowane zjawiskami natury:
należące do pola bieli: śnieżna biel, śnieżnobiały, biały jak śnieg – barwa biała
definiowana jest zwykle z kwalitatywnego punktu widzenia z przywołaniem wzorców takich jak śnieg, mleko oraz sól17;
należące do pola czerwieni: ognista czerwień, ognistoczerwony, ogniście czerwony; płomienna czerwień, płomienny – odnoszące się do prototypowego wzorca barwy czerwonej, czyli ognia18;
należące do pola żółci: słonecznie żółty, słoneczny – przywołujące asocjacje ze
światłem słonecznym, słońce jest bowiem referencją prototypową tej barwy.
Ciekawe w tym zestawieniu jest również wprowadzenie nazwy opisowej kolor zachodzącego słońca, która mieści się zarówno w polu żółci, jak i czerwieni oraz
pomarańczu. Wzór kraty na płaszczu o tej barwie łączy w sobie wszystkie wymienione wyżej kolory.

16 Andrzej Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. I (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000), 44.
17 Tokarski, Semantyka barw, 41.
18 Tamże, 27.
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i) nazwy barw motywowane przyrodą ożywioną i nieożywioną:
należące do pola zieleni: morski, odcień morskiej toni, morska zieleń (morski ‘kolor zielononiebieski’ SJPD IV, 84–842); barwa oszronionych liści stanowiąca połączenie zgaszonej, rozbielonej zieleni oraz szarości;
należące do pola barwy niebieskiej: barwa zimowego nieba, kolor nieba, kolor błękitnego nieba – barwa niebieska prototypowo konotuje skojarzenia z niebem, warto
jednak zwrócić uwagę, że w każdym z trzech przykładów odcień będzie nieco inny.
Barwa zimowego nieba to połączenie błękitu, szarości, a nawet zieleni; kolor błękitnego nieba jest intensywnie błękitny, kojarzący się ze słonecznym dniem; natomiast
kolor nieba jest delikatnie niebieski, nieco rozbielony i przygaszony;
j) nazwy barw motywowane nazwami geograficznymi i nazwami osób noszących
charakterystyczny strój:
należące do pola czerwieni: cesarska czerwień, czyli intensywny, głęboki czerwony
kolor. Czerwień to kolor władzy i siły, to również kolor stroju chińskich cesarzy,
który był bezpośrednim skojarzeniem dla blogerki. Czerwień jest symbolem wielkiego czynu, walki i zwycięstwa, jest utożsamiana z siłą i władzą. Dookreślenie tej
barwy przymiotnikiem cesarski potęguje w umyśle odbiorców symbolikę przypisywaną czerwieni (władza, siła), a jednocześnie budzi nowe skojarzenia, takie jak
dostojność, wytworność, bogactwo;
należące do pola fioletu: indyjski fiolet to soczyście fioletowy odcień, który blogerce przywiódł na myśl orientalne podróże. Skojarzenie z Indiami jest bardzo zasadne – na każdym indyjskim targowisku wzrok przykuwają kolorowe barwniki,
które wykorzystuje się zarówno do barwienia tkanin, jak i podczas obchodów Holi,
czyli święta radości i wiosny, w czasie którego uczestnicy obrzucają się wzajemnie
barwnymi proszkami. Być może powiązanie tego konkretnego odcienia z Indiami
dokonało się poprzez obserwację hinduskich strojów kobiecych, pośród których fioletowe sari cieszy się dużą popularnością.
Wśród 10 klas obiektów, które dla autorki bloga stały się podstawą do nazywania poszczególnych kolorów, najbardziej produktywna okazała się grupa nazw motywowanych
nazwami roślin (24 jedn. leks., 20% badanego materiału). Przeprowadzona analiza potwierdziła w tym miejscu założenia Ryszarda Tokarskiego, który wskazywał, że świat roślinny
jest tym kręgiem pojęciowym, który szczególnie intensywnie kreuje nazewnictwo kolorystyczne19. W grupie tej dominują określenia tworzone od nazw owoców (12), jak limonkowy,
granatowy, dojrzała śliwka czy soczysta sycylijska pomarańcza oraz nazw kwiatów (7),
np. amarantowy, fiołek, fuksja. Zaskakująca – choć współcześnie dość rozpowszechniona –
wydaje się nazwa kolor bakłażana, ponieważ w historii nazewnictwa barw rzadko spotyka
się odniesienia do warzyw (wyjątek stanowią tu nazwy takie jak buraczkowy, marchewkowy czy groszkowy). To owoce – soczyste i aromatyczne – stanowią najbardziej płodną
19

Tamże, 147.
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grupę. Jednakże intensywnie fioletowy kolor bakłażana, a także jego połyskująca, mieniąca
się w słońcu skórka sprawiły, że w polszczyźnie zaczął funkcjonować kolor bakłażanowy,
którym Macademian Girl określiła skórzane rękawiczki. Wiele przywołanych nazw barw
zostało utworzonych od nazw używanych niegdyś barwników (14), jak np. karminowy, kobaltowy, ochra, oranż. Liczne są również odniesienia do codziennych doświadczeń człowieka, jak np. określenia tworzone od nazw potraw i napojów (13), wśród których najliczniejszą
podgrupę stanowią nazwy przypraw (6), jak aromatyczna kurkuma, pikantne curry czy
cynamonowy. Blogerka chętnie wykorzystuje również odniesienia do nazw minerałów i kamieni szlachetnych (7) oraz metali szlachetnych (7): ametystowy, rubinowy, szmaragdowy
oraz miedziany, srebrny, złoty. W zestawieniu pojawia się ponadto kilka bardzo oryginalnych nazw barw, które są efektem skojarzeń autorki na temat otaczającego ją świata. Do takich nazw należą m.in. kolor zmrożonego sorbetu mango, kolor drinka Tequila Sunrise,
barwa oszronionych liści czy kolor zachodzącego słońca.

3.
Bogactwo zastosowanych określeń kolorystycznych dowodzi niezwykłej wrażliwości Macademian Girl na zjawisko barw. Tamara Gonzalez Perea dostrzega nawet najdrobniejsze
różnice w tonacjach i nasyceniu poszczególnych kolorów. Zwraca uwagę na niuanse, odróżnia subtelne odcienie, z wyjątkowym znawstwem łączy kolory. Niewątpliwie przyczyniły
się do tego studia na Akademii Sztuk Pięknych, które blogerka rozpoczęła w Poznaniu,
a zakończyła w rodzinnym Szczecinie. Jak sama powiedziała w jednym z wywiadów, dzięki studiom artystycznym zyskała dużą wrażliwość na otoczenie i kompozycję, a strój zaczęła traktować jako swoiste dzieło sztuki, obraz, za pomocą którego może wyrazić swoją osobowość20. W postach publikowanych na blogu Macademian Girl ważny jest nie tylko obraz,
ale również, a może przede wszystkim, płaszczyzna językowa. Autorka koncentruje się na
takim sposobie językowego prezentowania swoich stylizacji, by przed oczami internautów
ukazały się malownicze ilustracje. Przywołuje skojarzenia, które przywodzą na myśl orientalne krainy, królewskie rezydencje czy egzotyczne ogrody. Wykreowane przez nią stroje
są zawsze interpretacją otaczającej ją rzeczywistości, stąd częste odwołania np. do świata
przyrody: Nadruk jak akwarela z japońskiego ogrodu kontrastuje z architektonicznym fasonem i doskonale współgra ze szpilkami w podobnym odcieniu (Sukienka inspirowana
kwiatowym kimonem, 9 czerwca 2016) czy Kolia ze szmaragdowych kamieni i bransoletki
przypominające łodygi oplecione wokół nadgarstka efektownie pokreśliły zieleń (Spring
in El Greco, 11 kwietnia 2015). Równie częste są odwołania do sztuki, najczęściej malarskiej: Wzór na mojej sukience przypomina mi misterny witraż z irysem autorstwa czeskiego
20 Macademian Girl, „Lubię ludzi odważnych, bo bez eksperymentów nie ma mody”, Toronto: Magazyn Toruński, dostęp 28.11.2016, http://toronto-magazyn.pl.
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artysty (Wzorzysta śnieżynka, 8 stycznia 2016) oraz Dzisiaj najważniejsze są wzory: róże
i chryzantemy wyglądają jak soczyste martwe natury z płócien Paula Cezanne’a (Kwiatowy
total look, 22 lipca 2015). Skojarzenia z malarzem tworzącym dzieło budują dodatkowo nazwy barw, które są terminami stosowanymi w malarstwie: indygo, kobalt czy ochra. Ponadto Tamara Gonzalez Perea często operuje sformułowaniami, które są wręcz poetyzmami,
jak choćby nazwy tworzone od nazw minerałów czy kamieni szlachetnych. Za ich pomocą
stara się pobudzić czytelników do przeżycia wrażenia estetycznego, do kontemplowania
dzieła sztuki, na które składa się zarówno obraz, jak i odpowiednio skonstruowany opis.
Za każdym razem kreowana przez blogerkę wizja jest skrupulatnie przemyślana, autorka doskonale wie, jakie emocje chce wywołać u swoich czytelników, jaką symbolikę
przywołać, a nade wszystko jakie skojarzenia uruchomić. Dlatego tak chętnie korzysta
z konstrukcji deskryptywnych, dzięki którym obraz niemal natychmiast ukazuje się oczom
odbiorcy: barwa zimowego nieba, kolor nieba, kolor błękitnego nieba, odcień morskiej
toni, barwa oszronionych liści, kolor zachodzącego słońca czy wreszcie błękit jak basen
w pięciogwiazdkowym hotelu. Odwołuje się również do nazw produktów, które kojarzą się
z dobrobytem, luksusem i wykwintnością. Kolor francuskiego wina, barwa złamana kroplą czerwonego wina, kolor drinka Tequila Sunrise czy barwa pianek marshmallows mają
ponadto podkreślić dobry gust i szykowność prezentowanych stylizacji. W tym samym celu
autorka bloga wprowadza nazwy barw pochodzące od nazw minerałów, kamieni szlachetnych oraz kruszców i metali, jak np.: rubinowy, szmaragdowy, ametystowy, srebrny, złoty,
platynowy. By subtelnie położyć akcent na doskonałą jakość i podkreślić elegancję, wykorzystuje także komponent szlachetny, to jest szlachetne indygo czy szlachetny odcień burgundu. Dzięki tym zabiegom w pewnym sensie wprowadza swoich czytelników w świat,
w którym pragną się znaleźć – w świat marzeń i niedoścignionych pragnień, w przestrzeń
luksusu i dostatku.
Wprowadzenie przez blogerkę tak wielu różnorodnych określeń barwnych ma również na
celu zakomunikowanie odbiorcom, jak nieograniczone możliwości odkrywa przed nimi
moda, ma również skłonić do zabawy trendami i do łamania obowiązujących zasad. Stosując tak rozmaite nazewnictwo, Macademian Girl subtelnie przemyca własną wizję świata
mody, który cechuje się niezwykłym bogactwem i różnorodnością barw, fasonów i tkanin,
i który dostarcza niemal nieograniczonych możliwości.
Warto również zauważyć, że Tamara Gonzalez Perea często sięga do sformułowań,
które poza zmysłem wzroku pobudzają również inne zmysły, o czym świadczą takie nazwy jak: aromatyczna kurkuma, pikantne curry, dojrzała śliwka czy soczysta, sycylijska
pomarańcza. Do tej grupy zaliczają się również wszystkie, mniej lub bardziej powszechne,
nazwy derywowane od nazw owoców, które jednocześnie uruchamiają zmysły smaku i węchu: cytrynowy, malinowy, morelowy, a także oliwkowy czy kolor bakłażana. Stosując te
nazwy, Macademian Girl wprowadza odpowiedni nastrój, uruchamia pozytywne emocje
i optymistycznie usposabia czytelników do przekazywanych treści.
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Blogerka posiada niezwykłą zdolność formułowania opisów, które rozbudzają pozytywne emocje i napawają chęcią do działania. Zastosowanie w opisie letniej stylizacji barwy
określonej jako kolor zmrożonego sorbetu mango, mimowolnie konotuje radość związaną
ze słonecznym dniem. Sandałki błękitne jak basen w pięciogwiazdkowym hotelu sprawiają,
że myślimy o letnim urlopie nad wodą, o relaksie i odprężeniu, a okulary w kolorze popularnego drinka Tequila Sunrise nasuwają skojarzenia z miłym wieczorem w gronie przyjaciół.
Godne uwagi jest również to, że autorka bloga, wprowadzając niepodstawowe nazwy
barw o różnych odcieniach, używa w celu uszczegółowienia licznych epitetów. Kobalt jest
więc kolejno: głęboki, zimny, elektryzujący; ultramaryna jest zimna; fuksja – intensywna,
a kolor kanarkowy – soczysty. Tymi zabiegami potęguje pożądany efekt – paleta barw staje
się jeszcze bardziej wyrazista, a najdrobniejsze niuanse kolorystyczne zostają odpowiednio
podkreślone i zróżnicowane.
Wszystkie stosowane przez autorkę bloga techniki opisu poszczególnych stylizacji,
w których właściwe zdefiniowanie koloru odgrywa pierwszorzędną rolę, mają na celu
wskazanie czytelnikom, że styl prezentowany przez blogerkę jest godny naśladowania.
Poszczególne elementy kreacji odznaczają się bowiem szykownością, dobrym smakiem
i doskonałym gustem. Jak inaczej można określić stylizacje, które są swoistym zapisem
największych dzieł sztuki lub odzwierciedleniem dalekich, egzotycznych podróży? Tamara
Gonzalez Perea jest niezwykle świadoma możliwości, jakie otwiera przed nią język, co
powoduje, że fotografie, które pojawiają się pod treścią postu, są jedynie dodatkiem do
barwnego opisu słownego.
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Sukienka w kolorze zmrożonego sorbetu mango – czyli kilka słów o barwach na blogu
modowym Macademian Girl
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu była analiza i interpretacja niepodstawowych nazw barw, które
wyekscerpowano z 91 postów zamieszczonych na blogu modowym Macademian Girl, czyli
Tamary Gonzalez Perei, w okresie od 3 stycznia 2015 roku do 9 czerwca 2016 roku. Klasyfikacji
materiału badawczego dokonano na podstawie podziału znaczeniowych źródeł niepodstawowych nazw barw zaproponowanego przez Ryszarda Tokarskiego, który rozbudowano o inne
typy motywacji, jakie ujawniły się w toku prowadzonej analizy. Wyekscerpowany do analizy
materiał stanowiło łącznie 117 leksemów, które autorka bloga zastosowała w 322 realizacjach
tekstowych. Wśród analizowanych jednostek językowych znalazły się pojedyncze leksemy,
konstrukcje analityczne, a także struktury deskrypcyjne, wyrażane najczęściej w formie porównań.
Przeprowadzona analiza wykazała, że Tamara Gonzalez Perea wykazuje niezwykłą wrażliwość
na zjawisko barw – dostrzega drobne różnice w tonacjach i nasyceniu poszczególnych kolorów,
zwraca uwagę na niuanse, odróżnia subtelne odcienie, z wyjątkowym znawstwem łączy kolory. Interpretacja wyekscerpowanego materiału pozwoliła wykazać, że wszystkie zastosowane
przez autorkę bloga techniki opisu poszczególnych stylizacji, w których właściwe zdefiniowanie koloru odgrywa pierwszorzędną rolę, mają na celu wskazanie czytelnikom, że styl prezentowany przez blogerkę jest godny naśladowania, szykowny i modny. Macademian Girl celowo
i świadomie wykorzystuje możliwości, jakie otwiera przed nią język, co powoduje, że to właśnie opis słowny – nie fotografia – zaczyna odgrywać pierwszoplanową rolę.

A frozen mango sorbet coloured dress: A few remarks on colours on the fashion blog
by Macademian Girl
Summary
The purpose of the article is the analysis and interpretation of the non-basic colour names, excerpted from 91 posts published on the fashion blog by Macademian Girl, i. e. Tamara Gonzalez
Perea, from 3rd January 2015 to 9th June 2016. The classification of the research material was
made based on the division of the semantic sources of the non-basic names of colours proposed
by Ryszard Tokarski, supplemented with the other types of motivation, revealed during the
analysis. The material excerpted for analysis comprised together 117 lexemes used by the author
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in 322 text realisations. The analysed linguistic units included the single lexemes, analytic constructions, and the descriptive structures expressed most frequently in the form of comparisons.
The performed analysis demonstrated that Tamara Gonzalez Perea displays a remarkable sensitivity to colours. She perceives slight differences in colour schemes and saturation, pays attention to nuances, distinguishes subtle hues, and matches colours with excellent expertise. The interpretation of the excerpted material has shown that all the description techniques used by the
author to depict the particular fashion creations in which the proper defining of colour is of
primary importance, are intended to convince the readers that the style presented by the blogger
is worth imitating, smart, and fashionable. Macademian Girl deliberately and consciously takes
advantage of the possibilities offered by language, as a result of which it is the verbal description – and not the photography – that begins to play a crucial role.
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Agnieszka Piela, Pozorna tożsamość.
Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 200

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się ważna i interesująca monografia z zakresu historycznej frazeologii – książka Agnieszki Pieli Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem. W moim przekonaniu trzeba ją uznać
za dużej miary osiągnięcie badawcze. O jej wartości stanowią – moim zdaniem – przede
wszystkim następujące aspekty, względy i okoliczności:
1) Wybór tematu. Rozprawa sytuuje się w obszarze historycznej (prymarnie, choć faktycznie także współczesnej) frazeologii polskiej (sądzę, że autorka traktuje diachronicznie
dynamicznie rozumianą współczesność językową jako ostatnią fazę historii języka), a tymczasem historyczna frazeologia to teren relatywnie słabo dotąd rozpoznany przez badaczy,
czego zresztą pełną świadomość (potwierdzoną licznymi stwierdzeniami i przytoczeniami,
których już tutaj nie mogę cytować) ma sama autorka odwołująca się w tej kwestii do opinii
na ten temat Mariana Kucały i Wojciecha Chlebdy.
2) Solidna podstawa źródłowo-materiałowa, choć w zasadzie ograniczona do źródeł
natury leksykograficznej. Trzeba jednak w tym miejscu przyznać, że autorka ma pełną
świadomość zarówno zalet, jak i słabości źródeł leksykograficznych (s. 14–15). Ostatecznie,
co można w tym wypadku bez zastrzeżeń zaakceptować, wybrała słowniki (zarówno słowniki języka ogólnego, historyczne i współczesne, jak i słowniki frazeologiczne, paremiologiczne, a nawet gwarowe i etymologiczne) jako podstawę źródłowo-materiałową swojej rozprawy, opierając się na opiniach Magdaleny Pastuchowej i Witolda Doroszewskiego, który
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uważał, że słownik jest źródłem wszelkiej wiedzy o języku. W rozdziale analitycznym
(s. 60–162) autorka opisuje 90 archaizmów semantycznych jako składników dzisiejszych
związków wyrazowych, których uwzględnia oczywiście więcej, gdyż „[…] jeden element
archaiczny może być składnikiem kilku różnych jednostek wyrazowych” (s. 62).
3) Samoistna wartość naukowa (i dydaktyczna, do wyzyskania w dydaktyce na szczeblu
magisterskim i doktoranckim) dwu pierwszych rozdziałów (s. 19–59), z których pierwszy
traktuje o archaizmach, a drugi – o tradycjonalizmach. O ile pierwszy zawiera uporządkowaną i sproblematyzowaną refleksję na temat rozumienia (w literaturze naukowej) pojęcia
archaizmu (choć trudno dociec, dlaczego autorka uważa, że archaiczne formy fleksyjne
oczyma i rękoma występują dziś t y l k o w zwrotach widzieć coś oczyma duszy i siedzieć
z założonymi rękoma (s. 33) – choć kategoryczność tego twierdzenia osłabia w przypisie 58;
w istocie oczyma jest dziś recesywnym obocznikiem formy oczami, a rękoma – formy rękami i obie mogą być używane w różnych kontekstach, podobnie jak na przykład forma w ręku
jest recesywnym obocznikiem formy w ręce – jakkolwiek nigdy formy w rękach, co by było
bardziej zrozumiałe i naturalne, bo recesywne formy liczby podwójnej zyskują przecież
wartość liczby mnogiej, por. ręce; podobnie trudno dociec, dlaczego awans czy związek
nie stanowią obecnie samodzielnych jednostek języka (s. 34), to drugi, jeszcze bardziej nowatorski, traktuje o pojęciu (i terminie) tradycjonalizmu. Jakkolwiek potrzebę tego pojęcia
i terminu już dawno widziały Danuta Buttler, Teresa Iglikowska, Halina Kurkowska i Halina Satkiewicz, ich próby jego upowszechnienia zakończyły się niepowodzeniem – można
więc zasadnie stwierdzić, że zasługa wprowadzenia do obiegu naukowego terminu tradycjonalizm przypada Agnieszce Pieli. Autorka definiuje tradycjonalizm następująco: „[…]
jest to funkcjonująca we współczesnej polszczyźnie konstrukcja wyrazowa (frazeologizm,
przysłowie, zestawienie, termin), mieszcząca w swoim składzie jakikolwiek archaiczny element języka, będący pozostałością po wcześniejszych etapach rozwojowych polszczyzny
(np. archaizm fonetyczny, fleksyjny, leksykalny czy semantyczny)” (s. 47).
Spośród najważniejszych tez i ustaleń części wstępnej szczególną uwagę chciałbym
zwrócić na dwa. Pierwsze ma charakter ogólny i jest nim zaprezentowana przez śląską badaczkę jej własna, autorska typologia tradycjonalizmów (s. 47–59), drugie natomiast ma
charakter szczegółowy. Chodzi tu o to, że Agnieszka Piela Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego traktuje jako słownik historyczny (s. 11–12). Jest to w moim
przekonaniu postępowanie ze wszech miar słuszne – sam też uważam (i dałem temu wyraz),
że dzieje polskiego słownictwa obrazują, jako wielkie słowniki typu filologicznego: Słownik staropolski, Słownik polszczyzny XVI wieku, Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy
XVIII wieku oraz właśnie (w okresie od połowy XVIII do połowy XX wieku) Słownik języka polskiego pod red. Doroszewskiego.
4) Budzące uznanie zaplecze erudycyjne pracy. Wykaz literatury przedmiotu (s. 183–
191), w którym nie dostrzegam żadnych istotnych luk, obejmuje bez mała 170 pozycji (dokładnie 169), z czego więcej niż jedną trzecią (gdyż 57) stanowią książki, czasem wielotomowe. Godzi się też zauważyć, że choć brak w tym wykazie pozycji obcojęzycznych,
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autorka wyzyskała w polskich przekładach dzieła tak wybitnych uczonych i filozofów
jak Bergson, Ong, Sartre czy Wittgenstein. Można więc zasadnie stwierdzić, że rozprawa
Agnieszki Pieli jest gruntownie osadzona w literaturze naukowej o charakterze globalnym.
Ta obszerna literatura, umiejętnie wyzyskana przez autorkę, jest wyraźnie obecna w jej rozprawie jako wieloraki kontekst naukowy jej własnych tez i konstatacji, stanowiąc zarazem
o gruntowności jej książki i jej zakorzenieniu w złożonej problematyce badawczej.
5) Bogactwo analiz i interpretacji, skoncentrowanych przede wszystkim w najobszerniejszym (s. 60–162) rozdziale, zatytułowanym Tradycjonalizmy z unikatem semantycznym
w zasobach współczesnej polszczyzny (rozdział ma postać słownika złożonego z 90 artykułów hasłowych – od ambit do żywiec).
6) Zwracająca uwagę czytelnika dociekliwość (czasem iście detektywistyczna) autorki
w tropieniu tego, co w dzisiejszej polszczyźnie jest pozostałością po dawnych stanach języka. Nie jest to bynajmniej sprawa łatwa, gdyż, jak słusznie twierdzi sama autorka: „Do tego
typu konstrukcji niezwykle trudno dotrzeć, trudno je «wyłowić» z zasobów frazeologicznych polszczyzny. Współczesne słowniki nie podają prawdziwej ich genezy, w żaden sposób nie są one też w leksykonach wyszczególniane (brak opatrzeń dawnego sensu kwalifikacją: archaiczny). Wobec tego nigdy nie można mieć pewności, że baza materiałowa jest
kompletna” (s. 16). W powyższym cytacie autorka mówi o zasobach frazeologicznych, ale
równie trudno „wyłowić” (by się posłużyć sformułowaniem autorki) tradycjonalizmy z archaizmem semantycznym z zasobu przysłów, zestawień czy terminów – por. choćby bieg
wsteczny, derywacja wsteczna czy lusterko wsteczne). Trudno tu jednak nie zauważyć, że ta
detektywistyczna dociekliwość jest w jakimś stopniu skutkiem przynależności autorki do
śląskiej szkoły językoznawstwa historycznego, w której obrębie ma – w obszarze poszukiwania pomostów łączących polszczyznę historyczną i współczesną – tak wybitne poprzedniczki jak Krystyna Kleszczowa, Magdalena Pastuchowa czy Alicja Janowska.
7) Zalety warsztatu naukowego śląskiej badaczki. Odznacza się on wieloma pożądanymi cechami, spośród których na szczególne podkreślenie zasługują trzy: prymat empirii,
wyrażający się solidną podstawą źródłowo-materiałową, ostrożność w wyciąganiu wniosków i formułowaniu tez oraz postawa badawcza, charakteryzująca się przekonaniem, że
wielu zjawisk językowych nie można wytłumaczyć wyłącznie z punktu widzenia współczesnego języka polskiego. Innymi słowy, między polszczyzną dawną a współczesną istnieją liczne powiązania, a dzisiejszego stanu polszczyzny niepodobna do końca zrozumieć
i opisać bez znajomości jej dziejów.
8) Ważne i interesujące wyniki naukowe. Jest ich wiele, zwłaszcza szczegółowych,
i każdy czytelnik książki Agnieszki Pieli znajdzie w niej takie, które go zainteresują w sposób szczególny. Trudno natomiast je zebrać recenzentowi, gdyż właściwie każda szczegółowa interpretacja ma walor odkrycia. Dlatego ograniczę się tutaj do wskazania kilku wyników ogólnych:
a) tradycjonalizmy z archaizmem semantycznym są we współczesnym języku polskim
liczne, choć nie sposób podać ich dokładnej liczby (s. 160);
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b) dotyczy to w szczególności tradycjonalizmów z archaizmem semantycznym w zasobie zestawień i terminów, a więc w obrębie użyć specjalistycznych (s. 162), choć
dzisiaj często, jak w ogóle terminy, przenikają one do słownictwa ogólnego (skarb
państwa, mąż zaufania, zamach stanu, udar słoneczny, lusterko wsteczne, most zwodzony, dom zdrojowy itd.);
c) „[…] w tradycjonalizmach najliczniej zachowały się trzy rodzaje form archaicznych:
fleksyjne, leksykalne i semantyczne. Mniej licznie w polszczyźnie reprezentowane są tradycjonalizmy z unikatem słowotwórczym. Natomiast pozostałe dwa typy
tradycjonalizmów, czyli: z archaizmem fonetycznym i składniowym, można uznać
w języku ogólnopolskim za rzadkie” (s. 59).
Na koniec trzeba podkreślić formalne walory rozprawy: sprawną i poprawną polszczyznę w odmianie naukowej (którą autorka, dobra stylistka, włada ze swadą, szczęśliwie
łącząc precyzję z jednej, a swobodę z drugiej strony, a także – co już jest jednak, jak sądzę,
przynajmniej w równym stopniu zasługą wydawnictwa – nieskazitelną pisownię, interpunkcję i redakcję książki.
Jestem głęboko przekonany, że dzięki wyżej wskazanym zaletom rozprawa Agnieszki
Pieli znajdzie poczesne miejsce w trwałym dorobku językoznawstwa polskiego. Ze wszech
miar zasadne było więc uznanie jej za dużej miary osiągnięcie badawcze.
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