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SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

ARTYKUŁY

MIROSŁAWA BIAŁOSKÓRSKA
Uniwersytet Szczeciński

RZECZOWNIK BARWA I JEGO SYNONIMY
W DZIEJACH JĘZYKA POLSKIEGO

Słowa kluczowe: życie wyrazów, przekształcenia semantyczne, cezury

Od najdawniejszych czasów człowiek dostrzegał w swym otoczeniu paletę
barw, które dostarczały mu wrażeń, emocji, budziły zachwyt, lęk, pomagały i nadal pomagają funkcjonować w świecie przyrody ożywionej i nieożywionej.
Celem tego artykułu jest prześledzenie w dziejach polszczyzny literackiej1,
czyli pisanej odmiany języka polskiego, losów pięciu rzeczowników synonimicznych (barwa, farba, krasa, kolor, maść), które na przestrzeni wieków podlegały
różnym procesom semantycznym, funkcjonalnym i chronologicznym. Pomijam
natomiast wyrazy nawiązujące na podstawie dalszych skojarzeń do znaczenia
Materiał badawczy pochodzi ze słowników: Słownik staropolski, pod red. S. Urbańczyka,
t. I–XI, Kraków 1953–2004 (Sstp); Słownik polszczyzny XVI wieku, pod red. M.R. Mayenowej,
F. Pepłowskiego, t. I–XXIX, Warszawa 1965–2002 (SPXVI); S.B. Linde, Słownik języka polskiego,
t. I–VI, Lwów 1854–1860 (Linde); Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927 (Słownik warszawski – SW); Słownik
języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. I–XI, Warszawa 1958–1969 (SJPD); Uniwersalny
słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. I–VI, Warszawa 2003 (USJP).
1
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rzeczownika barwa, którymi są: cera 1. ‘powierzchnia skóry twarzy’ (XIX w.),
2. ‘barwa skóry twarzy’ (XVI–XIX w.)2 i płeć ‘wygląd skóry ciała ludzkiego,
szczególnie na twarzy; kolor skóry, cera’ (SW IV, 257).
1. Barwa
Od średniowiecza do czasów współczesnych zachowała się nazwa barwa, która we współczesnym znaczeniu podstawowym określa: ‘właściwość
powierzchni przedmiotów oświetlonych postrzeganych wzrokowo jako swoiste wrażenie; kolor’ (SJPD I, 358; USJP I, 201)3. Zarówno Franciszek Sławski4
jak i Andrzej Bańkowski wskazują na XV wiek jako czas najwcześniejszych
poświadczeń źródłowych wyrazu w języku polskim, co potwierdza również rejestracja w Słowniku staropolskim. Obydwaj etymolodzy odnotowują obecność
barwy w języku czeskim i jej wcześniejszą żywotność w dialektach germańskich (Sławski: z śrgnm. warwe, nowsza pożyczka farba z nm. Farbe [t.1, s. 28];
Bańkowski: st. bawar. barve, p. farba [t. I, s. 34]).
W polszczyźnie literackiej XVI wieku barwa występowała w siedmiu znaczeniach, z czego powszechne było znaczenie 1. ‘kolor, zabarwienie, koloryt’,
poświadczone 243 razy (na łączną liczbę 322 użyć) w tekstach źródłowych Słownika polszczyzny XVI wieku. W ówczesnych drukach występowały w połączeniach wyrazowych następujące nazwy barw: blada (2), biała (3), błękitna, brunatna (3), czarna (3), czerwona (11), fijołkowa (5), lisowata, ługowa, miodowa,
mleczna (2), modra (2), niebieska, ołowiana (15), orzecha laskowego, piękna
(3), płowa, poczerniała, popielata, posiniała, przypalona, rozefarbowa (2), rozliczna (3), rożana (2), rumiana (2), z rumiana czarna, serwatczana, smaragdowa, szafirowa, szafranna, szarłatowa (2), śklana, wodna, woskowa, zielona
(6), złocista, złota (16), żelazna, żółto-czyrwona, żółta (2), żółtawa (SPXVI/II, 16).
Znaczenie pierwsze obejmowało zakresem: a) ‘kolor twarzy i ciała, płeć, rumieńce; skórę, skórę związaną z rasą; urodę, piękność’; b) ‘kolor sierści, maść oraz
upierzenie’ (SPXVI/II, 17).

A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa 2000 (w skrócie
Bańkowski), tu t. I, s. 114–115.
2

3

Taki sposób poświadczania źródeł będzie obowiązywał w całym artykule.

F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1–5, Kraków 1958–1983 (w skrócie
Sławski).
4
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Pozostałe znaczenia, mniej znane w polszczyźnie XVI wieku, to na przykład określenie jakości i wartości tkanin ze względu na ich kolor: ‘tkanina, tkanina ozdobna i droga; odzież, odzież zbytkowna, strój kosztowny’ (33 użycia). Tu
wyraz barwa występował w połączeniach: barwa czerwona, niebieska (2), pstra,
szarłatowa, złotogłowowa; barwa droga (2), jedwabna, kosztowna (2), jak również jako ‘liberia, uniform, habit’ w połączeniach: barwa cudna, dobra, jedna,
jedwabna, panien, panieńska (2), rozmaita; barwa na karły, na lokaje, na pacholęta (SPXVI/II, 17). W ostatniej grupie zauważamy zależność koloru tkaniny
od przeznaczenia lub wykonywanej pracy (liberia, uniform), przynależności do
zakonu (kolory habitów), płci (młody wiek panienek). Z doznaniami wzrokowymi wiązało się również, dwukrotnie użyte, znaczenie barwy jako ‘środka do
upiększania twarzy, czyli różu i bielidła’, których zaczynały używać ówczesne
kobiety. Jan Kochanowski we fraszce tak pisał: Rownałem często jej płeć ku rumianej zarzy5 / A ona kramną barwę nosiła na twarzy (SPXVI/II, 17), z czego
należy wnosić, że róż i bielidło nie stanowiły o pięknie (czyli płci) niewiasty,
gdyż nadawały twarzy pospolity wygląd. Niższą wartość estetyczną i użytkową
miały te materiały, których barwy ‘kosmki, kosmacizna na tkaninie’ (6 użyć)
były wytarte lub wypłowiałe, co u Mączyńskiego tak zostało objaśnione: Które
są wytarte / Już więcej barwy na sobie nie mają (SPXVI/II, 17). Dla obu znaczeń
znane były w ówczesnej polszczyźnie nazwy synonimiczne, utworzone sufiksalnie: od podstawy barwa jako barwica 1. ‘środek kosmetyczny; róż, bielidło’
(1 użycie z Mączyńskiego), 2. ‘kosmki, kosmacizna na tkaninie’ (3 użycia) oraz
forma deminutywna barwiczka (od barwica) 1. ‘środek kosmetyczny; róż, bielidło’ (7 użyć), 2. ‘kolor twarzy, rumieniec’ (2 użycia) (SPXVI/II, 18).
Już w XVI wieku rzeczownik barwa występował w znaczeniach przeniesionych jako ‘pozór, fałszywa postać’ (31 użyć) i ‘sposób postępowania, zwyczaj,
obyczaj; piętno’ (5 użyć). W Wizerunku Mikołaja Reja czytamy: Takżeć też i ci
wszytcy taką barwę mają / Co z obłudną przyjaźnią pożytkow szukają (SPXVI/II,
17–18), gdzie autor uzmysławia czytelnikowi ludzkie wady, jak: stosowanie gry
pozorów lub wykorzystywanie fałszywej przyjaźni dla osiągnięcia zamierzonych
nieuczciwie celów. W przykładzie z Żywotów Świętych Piotra Skargi odnajdujemy drugie znaczenie przeniesione w cytacie: wszakem wam mowił: iż moje
obyczaje z waszymi się nie zgodzą? A tak wedle swej barwy ojca sobie szukajcie:

Cytacje pochodzące ze słowników historycznych (SPXVI, SW) zapisuje się w wersji
uwspółcześnionej lub bliskiej współczesnej ortografii.
5
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bo mnie już mieć nie możecie (SPXVI/II, 18), gdzie chodzi o niezgodność zachowań, inny sposób postępowania niż nakazany przez Boga.
W polszczyźnie XVI wieku wystąpiło sporadycznie (2 użycia) botaniczne
znaczenie barwy jako synonimicznej nazwy niezapominajki (Myosotis palustris)
lub żabiego oczka w zielarskim podręczniku Siennika z cytatem: Niezapominaj
mie Barwa / żabie oczka (SPXVI/II, 18).
S.B. Linde odnotowuje w swoim słowniku zaledwie cztery znaczenia szczegółowe barwy, uwzględniając: ‘kolor’ (XVI–XVIII), ‘liberię’ (XVI–XVIII),
przen. ‘pozór, płaszczyk, powierzchowność’ (XVI–XVIII) i ‘kosmaciznę na suknie’ (Linde I, 60).
Kontynuację sześciu pierwszych znaczeń realnych i przeniesionych barwy, cieszących się różnym stopniem upowszechnienia w polszczyźnie pisanej
XVI wieku, rejestrują redaktorzy Słownika warszawskiego (SW I, 100) i dwudziestowiecznego Słownika normatywnego pod redakcją W. Doroszewskiego
(SJPD I, 358–359). Ze względu na to, że definicje wyrazów hasłowych w Słowniku warszawskim są z reguły rozbudowane i zawierają często w obrębie znaczeń
szczegółowych szeregowe wyliczenie synonimów, ułatwiają tym samym eksploratorom śledzenie losów badanych wyrazów. Potwierdzeniem tego zjawiska jest
1. znaczenie leksemu barwa, gdzie w definicji synonimicznej czytamy: ‘kolor,
farba, cera, maść, krasa, koloryt, zabarwienie’ z przykładami połączeń wyrazowych, bardziej zróżnicowanych jak w XVI wieku, np.: barwa biała, żółta, jasna,
ciemna, metaliczna, żywa; barwy tęczowe, przedmiotowe i podmiotowe, jednorodne złożone, dopełniające albo dopełnicze; skala barw; harmonia barw itp.,
i z cytatami od XVI do początku XX wieku. Podobny sposób objaśniania ilustruje znaczenie 8. barwy ‘barwica, włos, meszek, puszek, kutner na suknie, filcu’,
ale szesnastowieczna barwica to po 1.‘środek kosmetyczny; róż, bielidło’ i dopiero po 2. ‘kosmki, kosmacizna na tkaninie’ (SPXVI/II, 18). Zatem w znaczeniu
8. wyraz barwica został błędnie użyty, gdyż nie jest synonimem dla pozostałej
części definicji. Tę samą nieścisłość powtarza Słownik pod redakcją Doroszewskiego w 5. znaczeniu barwy (SJPD I, 358).
W polszczyźnie XIX i na początku XX wieku znane były jeszcze dwa kolejne znaczenia. Pierwsze z nich Słownik warszawski rejestruje (bez poświadczeń
źródłowych) jako: ‘biały osad na śliwkach (szczególnie suszonych), farba’, a cytatem z Brodzińskiego i dokładniej objaśnione jako ‘biały nalot, puszek na kwiatach, świeżych lub suszonych owocach’ potwierdza dwudziestowieczny Słownik
redagowany przez Doroszewskiego (SJPD I, 358). Nie poświadcza tego znacze-
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nia Słownik pod red. Dubisza (USJP I, 201). Drugie znaczenie z kwalifikatorem
myśliwskie to ‘krew rannych zwierząt, farba’ (SW I, 100; SJPD łow. I, 358–359;
USJP środ., łow. I, 201). W Słowniku warszawskim zostało odnotowane jeszcze
9. znaczenie ‘runo owcze’ (SW I,100), opatrzone parakwalifikatorem + (staropolskie), choć nie poświadczają go w artykule hasłowym barwy SPXVI i Linde.
Rzeczownik barwa w polszczyźnie XX i początku XXI wieku wzbogacił się
o specjalistyczne znaczenie muzyczne ‘własność dźwięku, głosu, którą się różnią
tony tej samej wysokości i tego samego natężenia wydobyte z różnych instrumentów muzycznych lub wydane przez różnych ludzi, różne ptaki i zwierzęta’
i językoznawcze jako barwa wyrażania ‘charakter emocjonalny wyrażania’; barwa samogłoski ‘brzmienie, ton właściwy danej samogłosce’ (SJPD I, 359). Bardziej syntetyzuje oba znaczenia specjalistyczne Słownik pod red. Dubisza, gdzie
czytamy: z kwalifikatorem muz. ‘charakterystyczne brzmienie dźwięku, głosu
ludzkiego, pozwalające odróżnić od siebie poszczególne głosy lub instrumenty;
tembr’ oraz jęz. barwa samogłoski ‘cechy fonetyczne samogłoski odróżniające ją
od wszystkich pozostałych występujących w danym języku’ (USJP I, 201).
2. Farba
Również piętnastowieczny rodowód ma w języku polskim germanizm farba, co poświadczają: Franciszek Sławski (farba ‘barwnik; kolor’; w tym samym
znaczeniu: słowac., sch., słoweń. farba; z polskiego: ukr., brus. farba, chvarba.
– z nm. Farbe t.1, 220) i Andrzej Bańkowski (nm. Farbe f. ‘barwa, barwnik’;
śrgnm. varwe, stgnm. farawa t. 1, 360).
W polszczyźnie literackiej XVI wieku wyraz farba znany był w trzech
znaczeniach (SPXVI/VII, 31–32 – razem 285 użyć). Powszechnie znane było
1. znaczenie ‘barwa, kolor, maść’ (197 użyć), które występowało w połączeniach
rzeczownika farba z przymiotnikiem określającym kolor: modry, modrawy, fijołkowy, zielony, biały, wodny, błękitny, woskowy, żółty, morski, ognisty, czerwony,
purpurowy, szarłatowy, ołowny, czarny, szary, żelazny; ciemna, jasna farba; gruba, niewdzięczna, smutna farba (s. 31) lub w porównaniu z rzeczownikiem określającym kolor: złotu podobna farba, takiej farby jest jako wino (oba przykłady
z Mączyńskiego); takiej farby jakoby paznogieć człowieczy (Mączyński, s. 31).
Znaczenie to jest kontynuowane jako powszechne w polszczyźnie po XIX
wiek, co rejestruje Linde z cytatami od XVI do XVIII wieku (Linde I, 643),
a SW z XIX wieku, np. w zwrocie i wyrażeniu z Adama Mickiewicza: Każdy pro-
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mień, głos każdy z podobnym spojony harmonią ogłasza przez farby i tony; Tylą
farb różnych, żywych mak źrenicę mami (SW I, 720). W polszczyźnie ogólnej
XX wieku farba ‘barwa, kolor’ ma zawężony zakres występowania do tekstów
literatury pięknej, co Słownik pod red. Doroszewskiego potwierdza (SJPD II,
815) cytatami z XIX i początku XX wieku z tekstów Juliusza Słowackiego, np.:
Ty je w nadto jasnych widzisz farbach (Zawisza Czarny 20) i Leopolda Staffa,
np.: Stanąłem na obszernej płaszczyźnie, po której wiosna gęsto kwiaty rzucając,
ułożyła piękne z farb rozmaitych widoki (Uwagi 195). Nie rejestruje tego znaczenia w ogóle Słownik pod red. Dubisza w polszczyźnie początku XXI wieku
(USJP I, 881).
Rzeczownik farba ‘barwa, kolor’ występował również w znaczeniach przeniesionych jako: ‘kosztowne odzienie, ubiory’ (1 raz) w wyrażeniu: Nie stworzą
cię panem skarby / Ni drogie szarłatne farby (J. Rybiński, Gęśli roznorymych)
oraz ‘cecha, charakter, postawa’ (7 razy) w zwrocie: Z pojrzenia świętobliwa
jej farba pałała (J. Zawicki, Jephthes Tragoedia) (SPXVI/VII, 31). Z kolei SW
w znaczeniu przeniesionym z XVI i XVII wieku odnotował znaczenie ‘cera, płeć’
w zwrotach: Farbę ma na twarzy ceglaną (Rej) oraz Mienię farbę = zmieniam
się na twarzy (Knapiusz) (SW z parakwal. x – mało używane – I, 720).
Jako mniej znane w polszczyźnie literackiej XVI wieku, gdyż pod numerem
drugim zapisane w artykule hasłowym SPXVI, znalazło się znaczenie bliskie
dwudziestowiecznemu, tj.: ‘chemiczny lub naturalny barwnik służący malowaniu lub farbowaniu’ (SPXVI/VII, 31– 79 użyć), np. w zwrocie: tedy je [płótno] octem polewają [...] to wszytko czynią aby się ona farba tym lepiej wpoiła
(A. Glaber) lub: Rozumiem temu iż cudność nie na farbie należy / ale na porządnem malowaniu (E. Gliczner, Książki o wychowaniu dzieci). Podobną rangę ma
to znaczenie w nowszej polszczyźnie aż po wiek XX jako: ‘farba, która farbuje,
np. malarska’ (Linde I, 643 w 2. znaczeniu) lub chem., posp. ‘materiał nadający
barwę innym ciałom, barwnik’ (SW I, 720 w 2. znaczeniu) w użyciach: farba
olejna, wodna; drukarska; berlińska = farbka; trzeć farby.
Słowniki pod red. Doroszewskiego i Dubisza przy haśle farba w głównym
znaczeniu 1. wyjaśniają: ‘mieszanina barwników ze spoiwami, tworząca barwny
materiał stosowany w malarstwie, przemyśle budowlanym, poligraficznym, włókienniczym i in.’ z cytatami z XIX i XX wieku, np. w wyrażeniu: Wyjął portfel,
z niego pięćsetki i te, jeszcze świeżą farbą pachnące, położył na biurku (J. Andrzejewski, Wojna skuteczna…, I, 92) lub w zwrocie: Już wówczas używały kobiety farb i proszków do malowania twarzy (M. Baliński, Starożytna Polska, III/2,
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114) (SJPD II, 815) i nieco krócej jako: ‘mieszanina barwników i pigmentów ze
spoiwami, tworząca barwną substancję używaną do malowania’ (USJP I, 881).
W przykładach przytoczonych w artykule hasłowym obu słowników znajduje się
obszerne wyliczenie współczesnych rodzajów i gatunków farb w zależności od
ich zastosowania i faktury, jaką tworzą na powierzchni farbowanego/malowanego tworzywa.
Rzeczownik farba, jako nazwa mieszaniny barwników o praktycznym zastosowaniu malarskim i farbiarskim, miał w polszczyźnie literackiej XVI wieku trzy znaczenia przeniesione, bliskie znaczeniom przenośnym rzeczownika
barwa, i wyrażał: a) ‘słowa, środki, sposób przedstawiania spraw’ (SPXVI/VII,
32 – 9 użyć), np. w zwrocie: to i Jezus sam i Apostołowie opowiedali / i wszytki
własności tych przeciwników farbami swymi wymalowali (M. Czechowicz, Rozmowy chrystiańskie ktore z greckiego nazwiska dialogami zowią,) lub wyrażeniu:
tamże tę ślepotę pogańską opisując / prawie żywymi farbami wszytko teraźniejsze papieskie nabożeństwo maluje (M. Czechowicz, Epistomium na wędzidło Jego Miłości Hieronima Powodowskiego), b) ‘pozór, zasłona’ (SPXVI/VII,
32 – 5 użyć), np. w formie wyrażenia przyimkowego pod farbą czego: Ci się pod
farbą żartow / prawdy namowili (M. Rej, Zwierzyniec) lub w zwrocie: Każdy
tedy człowiek snadnie z tej farby/ ktorą Daniel Antychrysta wymalował / ktory
nim był poznać może (J. Niemojewski, Obrona przeciw niesprawiedliwemu obwinieniu), c) ‘oszustwo, krętactwo’ (SPXVI/VII, 32 – 1 użycie) w zwrocie: żeby
same strony sprawy swe przed sędzią sprawowały / a rzecznikow by nie potrzebowały, ktorzy jednak swemi farbami wielekroć sprawy zatrudniają / i na wiele lat
przewłaczają (A.F. Modrzewski [tłum. C. Bazylik], O poprawie Rzeczypospolitej
księgi czwore).
Linde znaczenia przeniesione nazwy farba objaśnił w dużym uproszczeniu jako ‘piększydła, pozory, płaszczyk’ z cytatami z XVI i XVII wieku (Linde I, 643). Z tego samego czasu pochodzą również cytowania w SW dla znaczenia ‘blichtr, pokrywka, pozór, płaszczyk’ z użyciem w Przywileju lubelskim
(1570 r.): Aby żadnych myt pod jakąkolwiek zasłoną albo farbą nie wybierali;
oraz u Potockiego: Postrzegł farby od razu (= fałsz, udawanie) (SW z parakwal.
+ - stp. – I, 720–721). Nie poświadczają tych znaczeń słowniki nowszej polszczyzny (SJPD, USJP).
W polszczyźnie XVI wieku rzeczownik farba znany był również w zawężonym użyciu jako: ‘kosmetyk do malowania twarzy’ (SPXVI/VII, 32 – 8 razy),
np. w zwrocie: [ludzie] brwi nad oczyma farbują rozmaitemi farbami (M. Biel-
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ski, Kronika) lub w wyrażeniu: Bo łacno zliczysz pod oczyma karby / Tego nie
zetrą i weneckie farby (J. Kochanowski, Pieśni). Nie rejestrują tego znaczenia
nowsze słowniki, co można tłumaczyć faktem, że farba jako nazwa kosmetyku
do malowania twarzy przeszła do ubytków semantycznych, a jej miejsce zajęły
na kilka wieków synonimy dokładne barwica / barwiczka (SJPD I, 360 z kwal.
daw. barwica; z kwal. przest. barwiczka; USJP w innym znaczeniu).
Do rzadkich w polszczyźnie XIX wieku (rejestracja w SW), choć niepoświadczonych w dobie średniopolskiej (nie występują w SPXVI i w Lindem),
należą znaczenia, które zawęziły użycie do gwar ludowych, np. farba a) ‘farbowanie’: płótna dają do farby; b) ‘ barwa twarzy, kolory’; c) ‘posoka, jucha, krew
u zwierząt’: Memu kuniowi puscono farbe, zaś u Prusa w funkcji stylizacyjnej
w zwrocie puścić farbę = przen. spłynąć krwią: Ten podlec zara ci pokład się na
ziemię i puścił farbę. Do gwar ludowych ograniczył się zakres mianownikowej
formy w liczbie mnogiej farby w znaczeniach: ‘rodzaj gry dziecinnej’ i ‘rodzaj
preferansa’ (SW I, 720). Na obrzeżach języka znalazło sie znaczenie ‘biały osad
na dojrzałych śliwkach, barwa’ (SW z parakw. x – rzadko używane – I, 720),
poświadczone już w XVI wieku przy rzeczowniku barwa. Socjolektalny charakter, mało znany polszczyźnie ogólnej tamtego czasu, miały również znaczenia:
a) bartnicze ‘zanęta, którą smarują wnętrze barci dla zwabienia nowego roju’;
b) piwowarskie ‘słód palony, nadający piwu ciemną barwę’; c) garbarskie p. dębnica ‘farba garbarska, płyn zawierający garbnik’ oraz d) myśliwskie ‘krew zwierząt, jucha, barwa’ (SW I, 720–721).
Z tej ostatnie grupy, w polszczyźnie ogólnej XX i XXI wieku, zachowały
się następujące znaczenia rzeczownika farba: a) ‘krew zwierzęca, jucha, posoka’,
np. w Zającu Dygasińskiego (SJPD II, 815 z kwal. łowieckie, potoczne; USJP I,
881 z kwal. środowiskowe, łowieckie), b) ‘farbowanie’ w zwrocie u Ignacego Dąbrowskiego: Dam potem do farby, przerobię i jeszcze będzie prześliczna suknia
balowa (SJPD II, 815) oraz c) ‘krew ludzka’ we frazeologizmie: puścić farbę
= zdradzić się z tym, co się ukrywało, wygadać się, np. u Wandy Wasilewskiej
w utworze Rzeki płoną: Pilnie nastawiał uszu i nie puszczając farby sam, starał
się dowiedzieć jak najwięcej (SJPD II, 816, w USJP I, 881 z kwal. potoczne,
pospolite).
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3. Kolor
Ten różnordzeniowy synonim piętnastowiecznej nazwy barwa pojawił się
w języku polskim w XVIII wieku, najpierw u Ignacego Krasickiego na określenie koloru w kartach (Bańkowski I, 756), a następnie od drugiej połowy
XVIII wieku w znaczeniach: ‘barwa, farba; maść’, w objaśnieniach obu etymologów. Sławski przywołuje z XVIII wieku również formę M. l.mn. kolory
w znaczeniu ‘rumieńce; bielizna kolorowa’, a za Janem Potockim z XVII wieku
jako ‘materiał kolorowy’ (II, 359). Rzeczownik kolor przeniknął do polszczyzny
ogólnej z łaciny (łc. color ‘barwa, farba; cera; kolorowe okrycie’), stąd łc. celare
‘zakrywać’, a więc pierwotnie ‘powłoka, pokrywa’ (Sławski II, 359). Bańkowski (I, 756) zauważa, że w drugiej połowie XVIII wieku pojawiają się również:
czasownik kolorować (nm. kolorieren, fr. colorer, wł. colorare), przymiotnik kolorowy i rzeczownik kolorysta (nm. Kolorist, fr. coloriste, wł. colorista). Z kolei
rzeczownik abstrakcyjny koloryt ‘zespół barw; barwy, cechy dominujące, charakterystyczne’, nieznany według Sławskiego Lindemu, pochodzi od wł. colorito
‘ts.’ (Sławski, II, 359).
U Lindego wyraz hasłowy kolor w znaczeniu ‘barwa, maść’ poparty został
cytatami z osiemnastowiecznych tekstów pisanych, np. fragment z Zabaw przyjemnych i pożytecznych: Gdy cię ujrzę, zaraz kolor zmienię; Albo blednieję, albo
zbytnie się czerwienię lub z Teatru Polskiego: Człowiek rzecz częściej nie z istoty,
lecz ceni z koloru ‘z pozoru, z powierzchowności’ (Linde II, 411).
W polszczyźnie ogólnej XIX i początku XX wieku rzeczownik kolor był
ścisłym synonimem różnordzeniowym rzeczownika barwa, co wyraźnie oddaje w artykule hasłowym SW (II, 404), gdzie czytamy: kolor 1. p. barwa, czyli
‘kolor, farba, cera, maść, krasa, koloryt, zabarwienie’ (SW I, 100). W połączeniach z przymiotnikami tworzył on wyrażenia: kolory tęczy, kolor jasny, żywy,
jaskrawy, ciemny, modny, np. u Mickiewicza w cytatach: kolory jutrzenki oraz
świat kolory traci pod całunem zmroku lub w tekście Słowackiego: zaraz mi dano
szatę różnego koloru (= różnokolorową, pstrą) albo: w oczach się snują dziwne
gorączki kolory itp. (SW II, 404).
Polszczyzna pisana XX i początku XXI wieku za podstawowe uznaje
znaczenie: ‘postrzegana wzrokowo właściwość przedmiotu, zależna od stopnia pochłaniania, rozpraszania lub przepuszczania promieni świetlnych; barwa’
(SJPD III, 826; USJP II, 368), z licznymi cytatami w Słowniku pod red. Doroszewskiego, np.: O zachodzie niebo mieniło się wszystkimi kolorami tęczy
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(W. Wasilewska, Pieśń nad wodami, cz. 3 Rzeki płoną); Głogi miały teraz na sobie owoc swój różany, o kolorze piękniejszym niż najwdzięczniejsze usta kobiece
(S. Żeromski, Przedwiośnie, s.156). Rzeczownik kolor występuje w połączeniach z przymiotnikami, które dookreślają właściwość lub cechę: kolor ciepły,
chłodny, zimny, intensywny, spłowiały; kolor spokojny ‘nie jaskrawy, np. szary, niebieski’; soczysty kolor ‘intensywny, o dużym nasyceniu’; kolor krzykliwy
‘bardzo intensywny, rażąco i niekorzystnie odcinający się od otoczenia’; kolor
ochronny ‘zlewający się z tłem otoczenia, nie odcinający się od niego’; kolory zasadnicze ‘czerwony, niebieski, żółty’ (SJPD III, 826; USJP II, 368); kolory
naturalne, lokalne, podstawowe albo zasadnicze, narodowe, państwowe, kolor/y
biskupie, ekologiczne ‘kolory drzew, ziemi, piasku’ (USJP II, 368). W zestawieniach z przydawką rzeczowną tworzy grupę nominalną: gra, gama kolorów; gra
na kolor ‘jeden ze sposobów gry w ruletkę, polegający na stawianiu pieniędzy na
pole czarne lub czerwone’, zaś w połączeniu z czasownikami stanowymi – grupę
werbalną: przybierać, zmieniać kolor; grać kolorami; kolor płowieje lub w zwrotach z czasownikami widzieć, przedstawiać, malować co + przymiotnik: czerwony, różowy, jasny, piękny tworzą frazeologizm o znaczeniu ‘zapatrywać się na co
optymistycznie’ albo ‘pesymistycznie’, jeśli łączą się z przymiotnikami: czarny,
posępny, ciemny, np.: Z natury jestem optymistą i wszystko widzę w różowych
kolorach (H. Sienkiewicz, Chwila obecna, t. 2, 194), Nie wyobrażaj sobie rzeczy w zbyt czarnych kolorach. Stan JKMości nie jest bynajmniej zatrważający
(A. Bełcikowski, Król Don Żuan. Dramata i komedie, t. 1, 298) (SJPD III, 826;
USJP II, 368 z kwal. książk.). W znaczeniach przeniesionych kolor to ‘pozór,
wygląd’, np. u Słowackiego: Młodości przedstawia się wszystko w różowych kolorach. Mnich, przez szyby patrząc barwione, światu nadawał tych szyb kolory
(SW II, 404) lub Żeromskiego w Urodzie życia: Ten język wydał mu się po raz
pierwszy dość melodyjnym w swej szorstkości. Niezrozumiałe słowa nabrały koloru i połysku (SJPD III, 826). Przenośne znaczenie rzeczownika kolor odnajdujemy w wypowiedzeniach: wystawiać co w żywych kolorach; z tekstu Mickiewicza: lubił opowiadać swoje własne zdarzenia, ale ubrane kolorami fikcji bajecznej lub Słowackiego: odmalować śmierć cudownymi kolorami oraz w użyciach:
styl bez koloru ‘wyrazistość, wyraz’; kolor dziennika ‘charakter, właściwość,
tendencja’ (SW II, 404).
Polszczyzna XIX wieku zna użycia wyrazu kolor w znaczeniu ‘barwa’
w wypowiedzeniach: kolor konia, bydlęcia, czyli jego maść (SW II, 404) oraz
kolor skóry, ciała ludzkiego w odniesieniu do cery. Forma l.mn. kolory oznaczała
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rumieńce, co ilustrują przykłady (SW II, 404): na twarzy rozmarzone gorączki
kolory (Słowacki), poprawić kolory swe nie miała czasu (Mickiewicz) i z polszczyzny XX wieku, np. w opowiadaniu Michała Rusinka: Ożywiał się, gdy padało z moich ust nazwisko Kozicki. Dostawał wtenczas kolorów (SJPD III, 826).
Od XVIII wieku aż do czasów współczesnych znane jest najwcześniejsze,
czyli karciane, znaczenie nazwy kolor jako ‘każdy z czterech zespołów kart
w talii, oznaczonych jednakowym znakiem (pik, trefl, karo, kier)’ SJPD III, 827,
np. w cytatach: Dworzany niżnikowie, faworytki kralki zawsze w wojnie, a z nimi
i ich adherenci biją wszystkich, skoro się ich kolor wyświęci (I. Krasicki, Satyry
88); Zlicytowała się do ostatniej siódemki, myliła w kolorach, wlatywała bez
dwóch (I. Dąbrowski, Matki); Wachlarze kart rozwitych, jak ogony pawie, kryją
w sobie kolorów nieszczęsne sekrety. Damy, króle, dziesiątki, asy i walety są jak
wojska, idące w przepadłej wyprawie (A. Słonimski, Sonety). Rzeczownik kolor
w połączeniu z przymiotnikiem młodszy oznacza ‘kolor bity przez inny, mocniejszy’, zaś grupa nominalna mocny kolor to ‘zestaw wysokich kart w danym
kolorze’ (USJP II, 369 w trzecim, ostatnim znaczeniu).
W polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku dobrze znany był rzeczownik
kolor w znaczeniu ‘farba’, czego potwierdzenie znajdujemy w zwrotach: dawać kolor, nanosić kolorem, ciągnąć lub nawodzić jednym kolorem (SW II, 404)
i w wyrażeniu: kolor wodny, czyli woda grynszpanowa tj. ‘farba służąca do oznaczania wód na mapach’, inaczej kolor wodny (SW I, 926). Słowniki pod red. Doroszewskiego i Dubisza konkretyzują to znaczenie dla polszczyzny XX i początku
XXI wieku jako: ‘substancja mająca właściwość barwienia innej substancji; barwnik, farba’, np. w cytacie z Nowel i opowiadań Wincentego Kosiakiewicza:
Zamazywali arkusze całe różnymi kolorami, bezładnie, z zazdrością wyrywając sobie z rąk jaskrawsze farby (SJPD III, 826) lub w zwrotach: nałożyć kolor
na obraz, na ścianę (USJP II, 368) czy puścić kolor ‘o kolorze, farbie tkanin;
ulec częściowemu zmyciu, rozpuszczeniu przy praniu lub wskutek moczenia’
(SJPD III, 827 z kwal. pot.): Dałam starej Katarzynie mięciutką wełnę do tkania. Ufarbowana prawdziwą koszenilą, nie puści koloru (Z. Kossak-Szczucka,
Dziedzictwo). Forma l.mn. kolory ‘barwne suknie, barwna bielizna, barwne nici’
od XIX wieku ma szeroki zakres użycia w polszczyźnie potocznej, czego dowodem jest następująca egzemplifikacja z tekstów Gabrieli Zapolskiej: Żwawo
dziewczęta żwawo, wziąć się do zaparzania, ja tymczasem kolory opłukę (SW III,
405), Henryka Sienkiewicza: Widzieć tam można […] bieliznę i poszewki, szeroko kolorami farbowane, Władysława S. Reymonta: Czółenko wciąż zmieniane,
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bo tkała różnymi kolorami, ze świstem przewijało się wskróś gąszczu szarych,
lnianych nici wątku oraz Ewy Szelburg-Zarembiny: Niech Joasia przełoży kolory
na drugą nieckę, bo tasiemka od tej czerwonej halki, widzę, puszcza, zafarbuje
ręczniki (SJPD III, 827 z kwal. pot.).
Na obrzeża polszczyzny pisanej XX wieku przeszło znaczenie ‘ubranie,
odznaki, znaki charakterystyczne dla jakiegoś wojska, oddziału, dla grupy pracowników jednego zawodu; mundur’ poświadczone cytatem z Lilli Wenedy Słowackiego: Pan Ślaz niech rusza prosto do Wenedów – W jakim kolorze? – w kolorze Wenedów – Jako szpieg? – a fuj – nie szpieg, lecz nowiniarz (SJPD III, 827
z kwal. przestarz.). Taki sam los spotkało znaczenie ‘wstążka, szarfa kolorowa
ofiarowana przez kochankę swojemu rycerzowi wychodzącemu na wojnę lub na
turnieje’. U Juliana Ursyna Niemcewicza w dramacie Kazimierz Wielki (s. 20)
czytamy: Pani jedna z książęcego rodu rzuciła oczy na mnie, przybrała mię za rycerza swego, dała mi nosić swoje kolory (SJPD, III, 827 z kwal. dawne). W tym
samym znaczeniu Słownik warszawski przywołuje krótki cytat z Mickiewicza:
Wspomnij, czyja ten kolor przyszpiliła ręka (SW II, 404). Słownik pod red. Doroszewskiego podaje dłuższy fragment tej samej wypowiedzi Telimeny do Hrabiego: Rycerzu mój, w wojenne kiedy wstąpisz szranki, obróć czułe spojrzenie na kolor kochanki (Tu wstążkę oderwawszy od sukni, zrobiła / Kokardę i na piersiach
Hrabi przyszpiliła) (SJPD III, 827 z kwal. dawne; brak znaczenia w USJP).
Rzadkie, specjalistyczne znaczenie miał kolor (w SW zapisane pod ostatnim
numerem 7.) jako biały kolor hiszpański, p. bużywal, czyli ‘rodzaj gliny białej do
malowania’ [od miejscowości francuskiej Bougival] (SW I, 242). Nie notują tego
znaczenia nowsze dwudziestowieczne słowniki.
4. Krasa
Ogólnosłowiański wyraz krasa występował w polszczyźnie od XIV do
XVII wieku z malejącą frekwencją w znaczeniu ‘piękno, uroda; barwność, czerwień; ozdoba’, w wiekach XVIII i XIX zawęził zakres użycia do tekstów poetyckich (Bańkowski I, 810). Sławski poszerza informacje o słowiańską i gwarową
geografię krasy w znaczeniach znanych polszczyźnie pisanej. Zwraca również
uwagę na to, że w XV i XVI wieku znana była w języku polskim forma męska
kras ‘barwa, kolor’ (Sławski III, 59–61), co Słownik polszczyzny XVI wieku zanotował kras patrz krasa (SPXVI/XI, 125).
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W literackiej polszczyźnie XVI wieku rzeczownik krasa występował
w trzech znaczeniach: 1. ‘piękność; urok, wdzięk, powab; ozdoba; wspaniałość, świetność’ (46 użyć), 2. ‘dorodność, krzepkość, tężyzna, siła; rumianość’
(12 użyć) i 3. ‘barwa (zwłaszcza jaskrawa), blask; farba’ (11 użyć) (SPXVI/XI,
125–126). Pierwsze dwa znaczenia wskazują na piękno i zdrowie fizyczne jako
przymioty człowieka oraz innych istot z zakresu flory i fauny (zwierzęta, rośliny). Znaczenie trzecie określa walory estetyczne wybranych elementów wyglądu
zewnętrznego (oczy, szyja, cera) lub cechę jakościową materiału (kolor, farba,
farbowanie).
Najlepiej przyswojone pierwsze znaczenie znalazło realizację w tekstach
różnych gatunkowo i tematycznie, np.: w prozie narracyjnej6 Baltazara Opeca:
Syn twoj był krasy anielskiej / wszech synow człowieczych napiękniejszy (Żywot
Pana Jezu Krysta), także w Historyjach rzymskich: wpadł do piekła [...] i połamał goleni / to jest swą krasę a piękność ktorą mu był Bog dał; we fraszce Jana
Kochanowskiego: Na Różą. [...] Nadobny sobie kwiat Wenus obrała / Kiedyby
jego krasa dłużej trwała lub w pieśni: Wszystkę swą krasę drzewa utraciły czy
w literaturze specjalnej z zakresu pedagogiki Erazma Glicznera: Iż ją pojmie / nie
tak dla cnoty ktoraby w niej była / jako dla krasy iż gładka jest (Książki o wychowaniu dzieci) (SPXVI/XI, 125–126). Połączenia wyrazowe z rzeczownikiem
krasa występują tu w różnych strukturach składniowych: w wyrażeniach anielska krasa, krasa kwiatu, w połączeniu szeregowym krasa a piękność, w zwrocie
krasę utracić, krasa trwała oraz w porównaniu cnota jak krasa.
Znaczenie drugie ‘dorodność, krzepkość, tężyzna, siła; rumianość’ realizowało się np. w zwrocie: Pytał młody jeleń starego / Co się dzieje ojcze złego / Iże
przede psy uciekasz / Kiedy krasy tak dosyć masz (‘siły niemało’) (Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga); w szeregu łącznym zdrowie i krasa: że go woda wyssie
/ wytrawi / a skórę mu zawarłszy / zdrowiu / i krasie pierwszej / z podziwieniem
wróci (W. Oczko, Cieplice) lub wyrażeniu przyimkowym w krasę ‘w bród, do
woli’7: Ukroj, co się opiecze, nie dbaj, choć się burzy. Lecz takiego nabycia tacy
potomkowie napiją się aż w krasę po duchownej głowie (Apolog 45) (SPXVI/XI,
126). Nie rejestrują szesnastowiecznego znaczenia drugiego nowsze słowniki ję-

6
Podział źródeł szesnastowiecznych ze względu na rodzaje i gatunki literackie podaje się
według klasyfikacji Źródeł w układzie rzeczowym zawartych w SPXVI/I, CII–CVII.
7

To znaczenie przywołuje jeszcze SW z parakwalifikatorem +, czyli staropolskie (SW II, 529).
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zyka polskiego (Linde, SW, SJPD, USJP), dlatego można przypuszczać, że przeszło ono do ubytków semantycznych.
Dopiero trzecie znaczenie ‘ barwa (zwłaszcza jaskrawa), blask; farba’ było
najbliższe znaczeniom głównym szesnastowiecznych rzeczowników barwa, farba, kolor. Określało np. blask oczu w grupie nominalnej żółta krasa: iż oczy są
rzecz [...] subtelna przeto też tam żółtą krasę narychlej znać (A. Glaber, Gadki
z pisma wielkiego filozofa Arystotela) oraz ‘cerę’ krasa na twarzy: kto chce mieć
cudną krasę na twarzy pożywaj często fig (tamże), zaś w grupie werbalnej przyjąć
krasę ‘farbę’: farbiarze, gdy chcą aby sukno albo płótno jaką krasę lepiej w się
przyjęło, tedy je octem polewają albo onę krasę warzą z niejaką cirpką rzeczą
(tamże) (SPXVI/XI, 126).
Wszystkie trzy znaczenia z przesunięciami semantycznymi, co do kolejności od najbardziej przyswojonych po rzadsze użycia, znała polszczyzna XVII
i XVIII wieku, np.: ‘piękność, ozdoba, uroda’ u Knapiusza w wyrażeniu: szkoda
krasy, gdzie rozumu nie masz (Linde II, 483), również w dykcjonarzu Trotza:
Wiele ludzi krasa niewieścia zwiodła (SW II, 529). Natomiast w polszczyźnie
XIX i pierwszej połowy XX wieku rzeczownik krasa ‘piękno, uroda’ ograniczył
zakres występowania do stylu artystycznego z przewagą utworów lirycznych nad
epickimi, czego potwierdzenie odnajdujemy w Słowniku pod red. Doroszewskiego, który przywołuje teksty poetyckie Staffa, Rodocia, Mickiewicza, Słowackiego, Naruszewicza i tylko raz powieść Żeromskiego (SJPD III, 1099 z kwal.
poet.), np.: w balladzie Godiwa Staffa: Gdybyż raz jeszcze ujrzeć ją, stęsknione
oczy nasycić czarem jej postaci. Jej blasku, krasy nabrać w swoje oczy (s. 83);
w lirykach Słowackiego: Po obu stronach domki białe, pełne krasy (s. 83), sonetach Mickiewicza: U stóp moich kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne (s. 196) i w Przedwiośniu Stefana Żeromskiego: Ramiona w wyciętej
sukni odsłoniły się w przepychu linii doskonałych i w niepospolitej ich krasie
(s. 158). Słownik pod red. Dubisza przy haśle krasa podaje już tylko jedno znaczenie ‘piękno, uroda’ i opatruje je, podobnie jak w słowniku Doroszewskiego,
kwalifikatorem poetyckie, przytaczając przykład: Opisał lato w całej jego krasie
(USJP II, 493).
Najmniej znane szesnastowieczne, ogólne, znaczenie rzeczownika abstrakcyjnego krasa ‘barwa (zwłaszcza jaskrawa), blask’ w nowszej polszczyźnie literackiej zawęziło zakres użycia ulegając specjalizacji jako ‘barwa, kolor (zwłaszcza barwa czerwona, jaskrawa)’. W Zabawach przyjemnych i pożytecznych
z drugiej połowy XVIII wieku znalazło ono zastosowanie w następującym zda-
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niu złożonym współrzędnie: Wiosna nadchodzi, świat w rozliczne krasy (= kolory) stroją zielone pola, łąki, lasy (Linde II, 483). U poetów romantycznych krasa
jest atrybutem krwi, tak np. u Słowackiego: Krwi tylko krasa (= barwa czerwona)
wyszła mu na policzek lub odnosi się do innego desygnatu barwy czerwonej, jak
np. w tekście Mickiewicza: Drobny kamyk, ni krasą korali, ni wdziękiem perłowego dochodzący blasku (SW II, 529). W polszczyźnie literackiej pierwszej
połowy XX wieku analizowane tu znaczenie zawęziło swoją dystrybucję, przechodząc na obrzeże języka (SJPD III, 1099 z kwal. przestarz.) jako wyłączne
określenie barwy czerwonej, co potwierdzają cytaty np. z poezji Jana Kasprowicza: W chwili, gdy słońce zaledwie dosięga tych drzew dalekich [...] usiadłabyś ze mną na wzgórzu tym, czerwonym od ostatnich kras (Chwile. Poezje) lub
z Dziadów Mickiewicza: Patrz, uchodzi z lica krasa, wzrok zapada i zagasa, ale
jeszcze, jeszcze świeci.
Przypuszczalnie z XVIII wieku pochodzi znaczenie ‘tłusta zaprawa potraw,
okrasa’, gdyż Linde cytuje przykład z Trotza: bez krasy potraw nie lubię (Linde
II, 483), na ten sam cytat powołuje się SW w znaczeniu ‘krasa patrz okrasa’
i opatruje to znaczenie parakwalifikatorem x = rzadko używane (SW II, 529).
Należy przyjąć za Bańkowskim, że rzeczowniki krasa, okrasa pochodzą od
wspólnej podstawy prasłowiańskiej *krasiti (Bańkowski I, 811), a na gruncie
polskim doszło do specjalizacji znaczeń, gdzie okrasa, czyli ‘omasta’ (stąd okrasić/pokrasić/dokrasić jaką potrawę) w swym głównym znaczeniu znana była już
w XV wieku (Bańkowski II, 404). Rzeczownik ten występował ponadto jako:
2. ‘tłustość ciała, grubość, tusza’ (SW III, 746 z kwal. stp.), 3. ‘ozdoba, upiększenie’ znane również od XV wieku8 i potwierdzone licznymi cytatami w SPXVI,
SW i SJPD. Ten ostatni Słownik również przy rzeczowniku krasa rejestruje mało
znane już polszczyźnie XX wieku znaczenie ‘ozdoba, okrasa’ (SJPD III, 1099
z kwal. daw.), a jako potwierdzenie cytuje Żeromskiego: Tu i owdzie zatrzymywała ją (zatrzymywała w dosłownym znaczeniu tego wyrazu) prześliczna wistaria,
wiosenna krasa południa (Dzieje grzechu II, 6) i Józefa Ignacego Kraszewskiego: W jednym końcu stał ogromny, wspaniały bufet, pełen sreber, ze szklannymi
drzwiczkami, wyglądały zza nich puchary, kielichy i różna krasa stołowa dawnych kształtów (Interesa familijne. Powieść, s. 18).
Bańkowski uważa, że rzeczownik okrasa ‘ozdoba’, znany polszczyźnie w wiekach
XV–XVIII, pochodzi od czasownika o-krasić ‘ozdobić’, znanego w wiekach XV–XIX. Z kolei
okrasa ‘tłuszcz jako przyprawa potrawy’ (od czasownika o-krasić) jest obecnie regionalizmem
wielkopolskim i mazowieckim (Bańkowski II, 404).
8
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5. Maść
Według Bańkowskiego rzeczownik maść w najstarszych zastosowaniach
miał w języku polskim dwa znaczenia: 1. od XIV wieku jako ‘smarowidło (kosmetyczne, lekarskie, rytualne)’, wywodzone od łc. unguentum, poświadczonego
w Psałterzu Floriańskim (niejasna etymologia prasłowiańska) oraz 2. ‘barwa;
barwnik’ XV–XVII (znane tylko w języku polskim), również ‘barwa sierści
zwierzęcej’, a od początku XVII wieku ‘kolor w kartach’ (II, 152).
W szesnastowiecznej polszczyźnie literackiej nazwa maść (750 użyć) była
dobrze przyswojonym leksemem w pięciu znaczeniach szczegółowych lepiej
lub mniej znanych. Powszechne było pierwsze znaczenie, czyli ‘miękka masa
z tłuszczu i składników leczniczych, służąca do smarowania chorych miejsc’
(554 użycia). Z bogatej liczby cytatów wynika mnogość gatunków maści
o różnym przeznaczeniu i zawartości składników, z których została zrobiona,
np.: maść gnojąca, gojąca, gorąca, końska, lekarska, przyciągająca, ubielająca, na wyczyszczenie czego, maść królewska, pruska, rożana itp. (SPXVI/XIII,
195–197).
Mniej znane było znaczenie ‘kosmetyk w postaci maści lub wonnego olejku, wonidło’ (114 użyć), np.: maść droga, kosztowna, wonna itp. Ze względu
na różne przeznaczenie wonnych kosmetyków wyłoniła się podgrupa ‘preparat
aromatyczny używany do rytualnego namaszczania zwłok’ (44 użycia): Wzięli
tedy ciało Pana Jezusowe / i obwiązali je prześcieradły z wonnymi maściami
(M. Laterna, Harfa duchowna). Sakralne przeznaczenie miała maść jako ‘oleje
sakralne’ (25 użyć), których używano w różnych sytuacjach, np. w Starym Testamencie jako maść ‘służąca do poświęcenia przedmiotów sakralnych i kapłanów,
tzw. maść święta’ (19 użyć), w tym także ‘kadzidło przeznaczone do obrzędów
religijnych’ (2 użycia) i w religii katolickiej ‘jeden z olei świętych używanych
przy sakramentach i konsekracjach’ (6 użyć) (SPXVI/ XIII, 198).
Maść jako ‘kolor, barwa’ (55 użyć) występowała w XVI wieku w wielu
połączeniach nominalnych, tj.: maść biała, bława, błękitna, brunatna (2), cegielna, ciemna, ciemnożółta, czarna, czerwona (2), czerwonobrunatna (2), ćwikowska, fijołkowa (4), gniada, gorąca, gorąco-żółta, jaspisowa, kasztanowa,
łasiczna, makowa (2), mieniona, modra, obłoczna (2), odmienna (przemienna)
(3), ogniowa, papużna, płomieniowa, płowa, podobna krwi, podpalała, purpurowa (2), rogowa, rozmaita (2), rożana, rożna, szara, szarłatna (szarłatowa)
(4), śliczna, świetna, wdzięczna, wesoła (2), wilczata, wodna (2), wronia, zielona,
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złotogłowowa, żelazna (SPXVI/ XIII, 198). W tej grupie wyłoniły się trzy znaczenia szczegółowe: 1. ‘o barwie sierści konia’ (1 użycie), np.: Z tych pieniędzy
ukradzionych kupili dwu koniu […] przyjachał tu sam na jednym gniadej maści
z białymi nogami (Liber Maleficorum); 2. ‘cera, koloryt skóry’ (1 użycie) z cytatem z Mączyńskiego w formie połączenia szeregowego płeć albo maść; 3. ‘kolor
w kartach’ (1 użycie) z Klonowica: Kto kartę kradnie / jaką kto ma maść / on
baczy (F. Klonowic, Worek Judaszow).
Ostatnie, piąte znaczenie ‘chemiczny lub naturalny barwnik służący do
farbowania’ (2 użycia) w polszczyźnie XVI wieku poświadcza między innymi
Słownik Mączyńskiego następującym cytatem: Niejaka farba albo maść ktora
była winem roztworzona ku pozłacaniu (SPXVI/ XIII, 198).
Pierwsze cztery znaczenia szesnastowieczne potwierdza Linde z cytatami od XVI do XVIII wieku, z zaznaczeniem, że współczesne, czyli osiemnastowieczne, użycie ma maść jako ‘barwa sierści końskiej’ i ‘kolor w kartach’,
np. karty jednej maści (Linde III, 52). Również w polszczyźnie XIX i XX wieku
za powszechne uchodziło zastosowanie medyczne i kosmetyczne maści. Słownik warszawski wymienia około dwudziestu rodzajów maści na różne schorzenia
ciała (maści lekarskie), poprawę urody (maści wonne do upiększania ciała) oraz
maść drzewną ‘na skaleczenia i rany drzewa’ (SW II, 897). Słownik normatywny
pod red. Doroszewskiego definiuje maść w pierwszym znaczeniu jako ‘miękką
masę składającą się z tłuszczów, lanoliny, gliceryny, parafiny oraz wazeliny itp.
z dodatkiem leków, zapachów; używaną do smarowania jako środek leczniczy
lub kosmetyczny’ (SJPD IV, 501–502) i opatruje licznymi cytatami z różnych
gatunkowo tekstów, np.: Medycyna wynalazła maści, które w ciągu 2 – 3 dni
ostatecznie zabijają świerzbowce i uwalniają człowieka od tej przykrej choroby,
zwanej świerzbem (J. Wernerowa, J. Żabiński, Nauka o człowieku. Podręcznik
dla klasy VII szkoły podstawowej); Ujrzałem jakąś ufryzowaną głowę, pachnącą
migdałowym olejkiem, dalej karminowe usta, pachnące różaną maścią (B. Prus,
Drobiazgi, Pisma, t. 3). Specjalistycznym kwalifikatorem ogrodnicze wydzielone
zostało podhasło maść ogrodnicza ‘płynna mieszanina żywicy świerkowej, oleju lnianego, wosku pszczelego, parafiny itp. stosowana przy szczepieniu drzew
i do leczenia ran na drzewach’, poparte cytatem z książki Stanisława Wóycickiego (Uprawa roślin. Kwiaciarstwo, t. 1, s. 83): Miejsce szczepienia pokrywamy
zwykle maścią ogrodniczą, w celu zabezpieczenia przed wysychaniem (SJPD IV,
502). Słownik pod red. Dubisza, oddający stan polszczyzny początku XXI wieku,
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wśród gatunków maści wymienia: maść cynkową, ichtiolową; na odmrożenia, na
bóle stawów (USJP II, 785).
W polszczyźnie pisanej od XVIII wieku powszechny obieg zyskało również znaczenie ‘barwa sierści u zwierząt’, o czym świadczą źródła w słownikach.
U Kluka czytamy: Z maści nie można poznać cnoty lub przywary konia (SW II,
897), w noweli Adolfa Dygasińskiego znajdujemy zdanie: Konie też dobierał
sobie nadzwyczajnej maści, dziwaczne jakie srokacze lub deresze i moręgowate
bułanki, zaś w monografii łowieckiej Lis Jerzego Dylewskiego maść odnosi się
nie do koloru sierści konia, lecz lisa: Lis hiszpański lub włoski [...] (ma) włos
krótki, maści gliniastożółtej (SJPD IV, 502). W najnowszej polszczyźnie maść
sierści zwierząt, inaczej ich umaszczenie ograniczone zostało głównie do barwy
sierści koni i krów (USJP z kwal. zootechn. II, 785).
Rzeczownik maść w znaczeniu przenośnym i ironicznym oznaczał ‘rodzaj,
gatunek, pochodzenie’ w odniesieniu do ludzi, czego ilustracją są cytaty z tekstów XX i XXI wieku, np.: Aż pierze leciało – tak się za czuby targać zaczęli
przeciwnicy różnych maści (L. Kruczkowski, Pawie pióra, s. 284); Pilną sprawą
w dziedzinie organizacyjnej jest wypowiedzenie [...] wojny biurokratom wszelkiej maści („Nowe Drogi” 1952) (SJPD IV, 502), podobnie biurokraci, przeciwnicy, politycy różnej maści z kwalifikatorami książk. przen. iron. albo lekcew.
rejestruje USJP (II, 785).
W polszczyźnie XX wieku na obrzeże języka przeszedł wyraz maść w znaczeniu ‘kolor, zabarwienie’ z nacechowaniem żartobliwym (SJPD z kwal. przestarz. dziś żart., IV, 502), np.: W każdym rzędzie są inne krzesła, różnej maści
i kalibru („Film” 1953), Cezary patrzył posępnymi oczyma na grząskie uliczki
[...] na domy rozmaitej wysokości, formy, maści (S. Żeromski, Przedwiośnie,
s. 109), W innym kącie piec bielony, do maści z izbą (S. Wyspiański, Wesele,
s. 6), w Słowniku pod red. Dubisza przykład: każdy mebel innej maści opatrzony
został kwalifikatorami ekspresywnymi: iron., lekcew. (USJP II, 785).
Znane polszczyźnie pisanej od XVII wieku znaczenie ‘każdy z czterech zespołów kart w talii, oznaczonych jednakowym znakiem (pik, trefl, karo, kier)’
w nowszych czasach stało się synonimem recesywnym, a jego miejsce zajął
znany w tym samym znaczeniu ekspansywny rzeczownik kolor. W polszczyźnie XX wieku siedemnastowieczne znaczenie maści jako ‘kolor w kartach’ przeszło zatem do biernego zasobu słownictwa, oznaczonego w Słowniku pod red.
Doroszewskiego kwalifikatorem dawne i poświadczonego cytatami (SJPD IV,
502): Mając na przykład trzeciego waleta z dyską albo i drugiego w maści swego
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partnera [...] można temuż partnerowi oddać nadzwyczajną przysługę (A. Dygasiński, Nowele, IX, 194) lub Co za brzydka karta! [...] Pełno wszystkich maści.
A sam drobiazg! (F. Zabłocki, Fircyk w zalotach, 32). Nie rejestruje w ogóle tego
znaczenia USJP, dlatego można uznać, że dla najnowszej polszczyzny pisanej
jest to ubytek semantyczny.
* * *
Na podstawie analizowanych tu pięciu rzeczowników synonimicznych różnordzeniowych, ogólnie nazywających zjawisko barwy, farby, krasy, koloru, maści, możemy prześledzić historyczne modyfikacje zmian znaczeniowych, jakie
zaszły w tych wyrazach. Analizie poddane zostały formy proste, niederywowane,
w których głównie pod wpływem rzeczywistości pozajęzykowej dokonywały się
w różnym czasie i z różnym nasileniem przeobrażenia semantyczne.
Patrząc na zjawisko z perspektywy historycznej, zauważa się, zgodnie z wynikami badań Danuty Buttlerowej9, dążność do specjalizacji i metaforyzacji znaczeń wyrazów, co wynikało z tendencji do zwężeń i przeniesień semantycznych,
które były następstwem intensywnego rozwoju nauki i techniki w dziewiętnastowiecznej Polsce.
Zwężenia semantyczne zachodzące we wszystkich pięciu rzeczownikach
wiązały się z krystalizującą się tendencją do specjalizacji treści wyrazów. Polisemiczność rzeczowników barwa, farba, maść, krasa w polszczyźnie pisanej
XVI–XVII wieku wskazuje na wieloznaczność treści tych wyrazów o znaczeniach realnych w przestrzeni pozajęzykowej. Znaczący jest już wówczas stopień metaforyzacji znaczeń badanych tu wyrazów, czyli przejścia treści realnych
w abstrakta. W nowszej polszczyźnie pisanej w wyniku krystalizacji dominanty
do zwężeń następuje specjalizacja treści wyrazów. Rzeczowniki barwa, farba,
maść w dwudziestowiecznej i najnowszej polszczyźnie przyjmują specjalistyczne znaczenia. Barwa zawęża zakres użycia do tekstów o charakterze erudycyjnym jako 1. ‘właściwość powierzchni przedmiotów postrzegana jako swoiste
wrażenie; kolor’ (SJPD I, 358–359; USJP I, 201, z kwal. książk.) z długą listą
różnych klasyfikacji barw ze względu na ich przeznaczenie oraz do świata muzyki jako 2. ‘własność dźwięku, głosu, którą się różnią tony tej samej wysokości
i tego samego natężenia wydobyte z różnych instrumentów muzycznych lub wydane przez różnych ludzi, różne ptaki i zwierzęta’ i jako termin z zakresu fonetyki języka polskiego: barwa samogłoski ‘cechy fonetyczne samogłoski odróż9

D. Buttler, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa 1978, s. 249–253.
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niające ją od wszystkich pozostałych występujących w danym języku’ (SJPD I,
358–359; USJP I, 201) itp. Nazwa farba w pierwszym, głównym, znaczeniu wyraża specjalistyczne określenie ‘mieszaniny barwników i pigmentów ze spoiwami, tworzących barwną substancję używaną do malowania’ o różnym zastosowaniu ze względu na przeznaczenie, techniki malarskie i skład chemiczny substancji (SJPD II, 815; USJP I, 881). Jedynie rzeczownik maść utrzymał swoje
pierwotne znaczenia jako nazwa medykamentu medycznego i kosmetycznego
oraz w terminologii zootechnicznej jako ‘barwa sierści u zwierząt, zwłaszcza
koni i krów’ (SJPD IV, 501; USJP II, 785). Zachowało się również wąskie łowieckie znaczenie ‘krew rannego zwierzęcia, posoka, jucha’ przy wyrazach barwa,
farba (USJP).
Występujący od XVIII wieku w polszczyźnie pisanej polisem kolor do czasów najnowszych zachował się w trzech znaczeniach, z tego w znaczeniu 1. jako
synonim ścisły wyrazu barwa oraz w dwóch specjalistycznych znaczeniach, jako
termin farbiarski, czyli ‘substancja barwiąca; barwnik, farba’, i termin w grze
w karty, tj. ‘każdy z czterech zespołów kart w talii, opatrzony jednakowym znakiem i barwą’ (USJP II, 368). Ponadto w odmianie mówionej języka funkcjonuje
jeszcze zwrot mieć kolory ‘mieć rumieńce na policzkach’ (SJPD III, 826).
Zanikło sporo wąskich zakresem znaczeń wyrazów odniesionych do dawniejszych realiów świata, które zginęły w nowszej polszczyźnie, przechodząc do
ubytków semantycznych lub na obrzeże języka jako słownictwo bierne, ograniczone chronologicznie czy geograficznie. Mowa tu o następujących wyrazach
i ich znaczeniach szczegółowych: barwa jako nazwa drogiej i kosztownej tkaniny; nazwa liberii; nazwa środka do upiększania twarzy (również farba w tym
znaczeniu) czy wytartej z kosmków tkaniny (USJP); maść jako cera lub koloryt
skóry twarzy ludzkiej, kolor w kartach oraz kadzidło przeznaczone do obrzędów
religijnych przy sakramentach i konsekracjach (SJPD, USJP); kolor w znaczeniu
‘wstążka, szarfa itp., którą otrzymywał od damy serca rycerz wychodzący na
wojnę lub na turniej’ (SJPD daw. III, 827; brak w USJP).
We współczesnej polszczyźnie pisanej do tekstów lirycznych w funkcji stylistycznej ograniczył występowanie poetyzm krasa ‘piękno, uroda’, w pozostałych dwu znaczeniach, wyraz znany w języku polskim od XIV wieku, przeszedł
do ubytków semantycznych.
Do najnowszych czasów zachowały się w formie ustabilizowanych we
współczesnej polszczyźnie potocznej wypowiedzeń niektóre dawniejsze znaczenia przenośne wyrazów, które nazywają zachowania i postawy ludzi, np.: na-
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dać szczególną barwę naszemu życiu ‘wytworzyć zespół cech nadających życiu charakterystyczne piętno’; barwa wspomnień ‘odpowiedni odcień’ (USJP I,
201); politycy różnej maści ‘różnego pochodzenia i poglądów’ (USJP II, 785);
frazeologizm puścić farbę ‘zdradzić się z tym, co się ukrywało; wygadać się’
(USJP I, 881).
Zilustrowane tu niektóre mechanizmy funkcjonowania i przekształceń semantycznych wyrazów barwa, farba, kolor, maść, krasa dowodzą złożoności
procesów, jakie zachodziły w rzeczywistości pozajęzykowej. Są również przykładem wpływów i przeobrażeń społecznych, kulturowych i naukowych na rozwój zasobu leksykalnego i semantycznego polszczyzny pisanej na przestrzeni
wieków.

NOUN BARWA (COLOUR) AND ITS SYNONYMS
IN THE HISTORY OF POLISH LANGUAGE

Summary
Keywords: life of words, tropes, caesuras
On the basis of five synonymous nouns of different roots that generally name phenomena like barwa, farba, krasa, kolor, maść (colour, dye), historic modifications of shift
in meanings in these words were traced. The analysis touched upon simple, underivatized
forms, in which semantic changes were made under the influence of non-linguistic reality.
These changes happened at different times and with different intensity.
Therefore, illustrated there mechanisms of functioning and semantic changes of
nouns barwa, farba, kolor, maść, krasa give testimony of complexity of processes that
had place in non-linguistic reality. They can also serve as an example of the influence
that social, cultural and scientific transformations had on the development of lexical and
semantic stock of written Polish over the ages.
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KALKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W DYSKURSIE RELIGIJNYM
POLSKICH PROTESTANTÓW PENTEKOSTALNYCH

Słowa kluczowe: kalka językowa, dyskurs, protestanci

1. Uwagi wstępne
Niniejszy artykuł stanowi próbę charakterystyki kalk z języka angielskiego
stanowiących elementy dyskursu religijnego współczesnych polskich protestantów pentekostalnych1.
Wydaje się, że istnieje kilka powodów wpływu angielszczyzny na omawiany dyskurs. Już w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia wielu kaznodziejów
1
Protestanci pentekostalni (gr. pentekoste – pięćdziesiąty dzień po Wielkanocy, w którym,
zgodnie z opisem biblijnym, na apostołów zstąpił Duch Święty) to członkowie nurtu protestantyzmu, który charakteryzuje przede wszystkim kładzenie akcentu na pneumatologię – posługiwanie się darami duchowymi, takimi jak uzdrawianie, mówienie innymi językami czy prorokowanie
(por. A. Migda, Egzorcyzm pentekostalny, Warszawa 2010, s. 21).
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ze Stanów Zjednoczonych prowadziło pracę ewangelizacyjną w zborach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, zaś na początku lat dziewięćdziesiątych
zaistniały czynniki, które spowodowały, że ewangelikalny świat Ameryki Północnej otrzymał silne impulsy do podjęcia wzmożonej ewangelizacji na całym
świecie, co zresztą trwa do dziś2. Przybywający do Polski misjonarze często
stają się członkami polskich zborów lub zakładają nowe wspólnoty protestanckie. Powszechny dostęp do amerykańskich kazań oraz anglojęzycznych pieśni, a także do literatury chrześcijańskiej pisanej w języku angielskim umożliwia
ponadto Internet. Wszystkie te czynniki powodują, że w dyskursie religijnym
polskich protestantów widać wyraźne wpływy dyskursu religijnego protestantów
amerykańskich. Przedmiotem niniejszej analizy są frazemy3 będące szczególną
formą aktualizacji dyskursu religijnego polskich protestantów pentekostalnych.
W opracowaniu przedstawiono 11 odtwarzalnych jednostek leksykalnych używanych w codziennych rozmowach o sacrum. Jak wiadomo, dyskurs religijny
pod wieloma względami różni się od języka ogólnego, jednak w niniejszym artykule skupiono się na tych frazemach używanych przez amerykańskich protestantów pentekostalnych, które posiadają cechy angielszczyzny ogólnej. Niektóre
spośród stałych zwrotów, mimo tożsamości formalnej z konstrukcjami w języku
ogólnym, w obrębie dyskursu mają jednak inne znaczenie. Ponadto, ze względu
na chrześcijański światopogląd członków grupy posługującej się omawianymi
jednostkami leksykalnymi, analizowane konstrukcje gramatyczne wypełniane są
często elementami leksykalnymi związanymi z sacrum.
Analizowany materiał badawczy zebrano podczas obserwacji uczestniczącej prowadzonej w latach 2011–2012 wśród członków Kościoła Zielonoświątkowego w RP i Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce. Skupiono
się na stałych ciągach wyrazowych, które były używane w sytuacjach nieformalnych, czyli poza oficjalnymi spotkaniami członków zborów. Podstawę identyfikacji polskich frazemów z ich angielskimi pierwowzorami stanowiły zaś dane
językowe uzyskane od zielonoświątkowców pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Występowanie danej formy w polskim lub angielskim języku ogólnym
potwierdzała z kolei jej obecność w korpusach obu języków.

2

Z. Pasek, Ruch zielonoświątkowy, Kraków 1992, s. 175.

3

W. Chlebda, Elementy frazematyki, Opole 1991, s. 25.
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2. Analiza zebranego materiału
2.1. Kalki leksykalne
2.1.1. Kalki leksykalne semantyczne, czyli rodzime wyrazy, które uzyskały dodatkowe znaczenie pod wpływem swych wieloznacznych odpowiedników pochodzących z innych języków lub na skutek oddziaływania obcych wyrazów podobnych pod względem formalnym4.
Do tej kategorii przyporządkowano między innymi frazem Bóg daje komuś
autorytet nad kimś (‘Bóg sprawia, że dana osoba jest uprawniona do wydawania poleceń innemu człowiekowi’, por. Bóg daje każdemu ojcu autorytet nad
dziećmi). Konstrukcja językowa dawać komuś autorytet nad kimś nie funkcjonuje w polszczyźnie ogólnej. Wydaje się, że źródłem tego frazemu może być
polskie wyrażenie mieć władzę nad kimś, w którym zamieniono rzeczownik
władza na leksem autorytet. Według SJPS autorytet to między innymi ‘ogólnie
uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie’5. Wyrazu tego nie łączymy z wyrażeniem przyimkowym nad kimś i jego znaczenie nie pokrywa się z semantyką
leksemu władza. Obecnie wśród polskich protestantów ewangelikalnych często
poruszany jest temat przywództwa (ang. leadership) rozpowszechniony w Polsce przez kaznodziejów zachodnich. Pojęcie to prawdopodobnie przejęte zostało
z dyskursu biznesu, w którym rozróżnia się dwa rodzaje władzy: power, z którą
łączy się zmuszanie jakiejś osoby do wykonywania woli tego, kto jest nad nią
postawiony, i authority oznaczającą umiejętność takiego wpływania na ludzi, by
chętnie postępowali zgodnie z rozporządzeniami człowieka sprawującego władzę6. Przytoczona semantyka wyrazów power i authority nie pokrywa się jednak
z ich słownikowym znaczeniem. Authority to ‘władza, możliwość kontrolowania
kogoś, mająca jednak mniejszą moc niż władza państwowa’. Jest to na przykład,
podobnie jak w języku polskim, ‘ekspert w jakiejś dziedzinie’, ale także ‘władza
policji, rady miejskiej czy rodziców’7. W języku angielskim istnieją zwroty to
have authority over somebody (‘mieć władzę nad kimś’) oraz to give somebody

4

J. Obara, Teoretyczne problemy kalkowania, Wrocław 1989, s. 60.

5

Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka (SJPS), t.1, Warszawa 1979, s. 102.

6

Por. c2.com/cgi/wiki?PowerVersusAuthority.

Por. The Random House Dictionary of the English Language, red. S. Berg Flexner i in.,
New York 1983, s. 139.
7
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authority to do something (‘dać komuś władzę, żeby coś zrobił’)8. Konstrukcji
somebody gives somebody authority over somebody (‘ktoś daje komuś władzę
nad kimś’) używa się jedynie w kontekście władzy totalitarnej. Dokonując dosłownego przekładu tego zwrotu, zapewne nie dałoby się uniknąć jego negatywnej konotacji związanej z wymuszaniem czegoś na kimś. Wydaje się zatem, że
w konstrukcji językowej mieć autorytet nad kimś wyraz autorytet został wprowadzony ze względu na brak polskiego odpowiednika oznaczającego „lżejszy”
rodzaj władzy. Prawdopodobne jest, że tłumacząc frazem God gives somebody
authority over somebody, polscy protestanci, wzorując się na zachodnich twórcach teorii przywództwa, dokonali rozszerzenia znaczenia słowa autorytet i w rezultacie obecnie oznacza ono dla nich także pewnego rodzaju władzę, co znalazło
potwierdzenie w definicji omawianego frazemu sformułowanej przez badanych.
Do kategorii kalk leksykalnych semantycznych zaliczono też konstrukcję
zostawić coś Bogu. Ta jednostka leksykalna pochodzi prawdopodobnie od angielskiego to leave something to God i oznacza ‘zrezygnować z czegoś, czego
się bardzo pragnęło, co było jednak niezgodne z wolą Boga’ (por. Zostawiłam
tę relację Bogu). W słownikach języka polskiego nie odnotowano takiego znaczenia frazy zostawić coś komuś. Można je natomiast znaleźć w słowniku języka
angielskiego The Random House Dictionary of the English Language. To leave
something to somebody oznacza bowiem ‘to let (a thing) remain for action or
decision’ (pol. ‘pozwolić, żeby coś zrobił lub o czymś zdecydował ktoś inny’),
co ilustruje zdanie We left the details to the lawyer9 (pol. ‘zostawiliśmy szczegóły prawnikowi’). Polski przekład opisywanego frazemu opiera się zatem na
dosłownym tłumaczeniu angielskiego czasownika to leave oraz na przejęciu znaczenia angielskiej konstrukcji. Omawiany frazem zostawić coś Bogu możemy
uznać za upotocznioną postać funkcjonującego w polszczyźnie zwrotu powierzyć
coś Bogu. Mamy tu zatem do czynienia ze zjawiskiem upotocznienia dyskursu
religijnego10, bowiem czasownik powierzyć zastąpiono formą zostawić, używaną
w codziennej komunikacji. Błąd w tłumaczeniu angielskiego frazemu wynika
prawdopodobnie z braku ekwiwalencji11.

8

Por. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge 2008, s. 87.

9

Por. The Random House…, s. 1096.

10

Por. M.D. Nowak, Świadectwo religijne, Lublin 2005, s. 86.

11

Por. M. Tryuk, Przekład ustny konferencyjny, Warszawa 2007, s. 111.
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2.2. Kalki gramatyczne
2.2.1. Kalki gramatyczne syntaktyczne (składniowe) to kopie całych konstrukcji
składniowych obcych, zmiana szyku wyrazów w zdaniu pod wpływem obcych
konstrukcji składniowych, zmiana zakresu łączliwości syntaktycznej jednego
wyrazu, jednej konstrukcji lub użycie innej formy syntaktycznej wyrazu niż dotychczas używana w danym języku12.
Do omawianej kategorii zaliczono frazem wypełniać/wypełnić Boży plan
dla swojego życia (‘podporządkowywać się szczegółowej woli Boga’, por. Wierzę, że wypełniam Boży plan dla mojego życia), ponieważ zostawała w nim zakłócona łączliwość syntaktyczna słowa plan, które realizuje schemat walencyjny
plan co do czegoś13. Wpływ na tę zmianę miała zapewne jednostka leksykalna
to fulfill God’s plan for one’s life. Wydaje się, że użycie przyimka dla powoduje
nobilitację człowieka. Dla w połączeniu z nazwami istot żywych tworzy bowiem
wyrażenie oznaczające, że ta istota jest odbiorcą, użytkownikiem, właścicielem
czegoś, co nazywa poprzedzający rzeczownik14. Coś zostało jej zatem zadedykowane, dostosowane do jej potrzeb. Natomiast wyrażenie występujące w postpozycji względem co do wydaje się być podrzędne wobec tego w prepozycji.
W analizowanym frazemie przejawia się zatem nobilitacja człowieka.
O wpływie języka angielskiego na dyskurs religijny polskich zielonoświątkowców świadczy także nadużywanie czasownika mieć (ang. to have) przez protestantów pentekostalnych. Przykładowo we frazemie mieć pragnienie, żeby…
(‘wierzyć, że działania, które ma się zamiar podjąć są zgodne ze szczegółową
wolą Boga’, por. Miałam takie pragnienie, żeby iść na teologię) skalkowany angielski zwrot to have a desire to… zastąpił polską formę pragnąć, żeby… Jak
pisze J. Anusiewicz, zastosowanie konstrukcji analitycznych sprawia, że język
zyskuje naukowy charakter15. Może się to również wiązać ze zjawiskiem intelektualizacji współczesnego dyskursu religijnego16.
Istnieją także frazemy, w których czasownik być w orzeczeniu złożonym
pod wpływem oddziaływania języka angielskiego zastępowany jest przez for12

J. Obara, op.cit., s. 62.

13

Wielki słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2012, s. 775.

14

Ibidem, s. 175.

Por. J. Anusiewicz, Konstrukcje analityczne we współczesnym języku polskim, Wrocław
1978, s. 10.
15

16

Por. M.D. Nowak, op.cit., s. 86.
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mę mieć. Zgodnie z teorią metafory Lakoffa i Johnsona, czasami używamy jednej domeny do strukturyzowania naszego pojmowania innej domeny17. Ponadto
najczęściej zjawiska niefizyczne konceptualizujemy w kategoriach fizycznych18.
Podstawowe znaczenie słowa mieć to ‘być właścicielem czegoś, posiadać coś
[konkretną rzecz – przyp. aut.]’19. Według przytoczonej teorii to ono wskazuje na
sposób myślowego ujmowania wszystkich sformułowań, w których występuje
wspomniany czasownik. Zastosowanie konstrukcji z mieć (por. mieć zmartwienie) zamiast być + orzecznik (por. być zmartwionym) powoduje zatem reifikację, urzeczowienie pojęć abstrakcyjnych. Konstrukcji być + orzecznik używa się
między innymi wtedy, gdy mówi się o obecnym stanie emocjonalnym/fizycznym
albo o cesze danej osoby (Ania jest smutna / głodna / mądra). Orzecznik każdego
ze zdań przypisuje zatem agensowi elementy trwałe lub w danym momencie tworzące jego „ja”. To, co dana osoba posiada jest natomiast odrębne względem niej,
stanowi samodzielny obiekt, pozostający jedynie w relacji z agensem. Trzeba
także podkreślić, że ‘ten, kto coś ma’ to właściciel – osoba, która może zarządzać
posiadaną rzeczą. Stosowanie konstrukcji z mieć powoduje zatem także nobilitację człowieka poprzez ukazanie go jako zarządcy. Odwołując się do hipotezy
Sapira-Whorfa, zgodnie z którą język warunkuje rozumienie rzeczywistości20,
zamiana być na mieć prawdopodobnie może kształtować sposób myślenia polskich zielonoświątkowców o religijności.
Jedną z konstrukcji z czasownikiem mieć w miejscu być jest sformułowanie
mieć przekonanie, żeby… (‘wierzyć, że działania, które ma się zamiar podjąć
są zgodne ze szczegółową wolą Boga’, por. Mam przekonanie, żeby podjąć te
studia), pochodzące od angielskiego to have conviction to… Owej angielskiej
konstrukcji odpowiada w polszczyźnie sformułowanie być przekonanym, żeby…
implikujące istnienie sprawcy, który przekonał agensa o czymś. W omawianym
frazemie użyto jednak strony czynnej, rezygnując z zawarcia informacji o źródle określonego poglądu. Konstrukcja mieć przekonanie powoduje urzeczowienie
pojęcia przekonanie i sprawia, że staje się ono czymś odrębnym od agensa, nie17

Por. E. Tabakowska, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków 2001, s. 64.

Por. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, tłum. T.P. Krzeszowski, Warszawa
2010, s. 97.
18

19

Por. Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. B. Dunaja, t. 1, Warszawa 1998,

s. 509.
20

s. 227.

Por. I. Kurcz, Psycholingwistyka. Przegląd problemów badawczych, Warszawa 1976,
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stanowiącą jego tożsamości rzeczą. Innymi słowy, na płaszczyźnie językowej
agens oddziela się od danego przekonania, nie identyfikuje się z nim.
Jednostka leksykalna mieć mądrość Bożą (‘wiedzieć, jakie działania podjąć
w życiu, by były one zgodne ze szczegółową wolą Boga’, por. Widzę, że masz
mądrość Bożą w tym, co robisz) jest zaś dosłownym tłumaczeniem angielskiego
frazemu to have God’s wisdom. W języku polskim występuje jedynie konstrukcja
być mądrym. O wprowadzeniu formy mieć mądrość Bożą przesądziła zapewne
ekonomia językowa – dodanie informacji o źródle posiadanej cechy do sformułowania być mądrym byłoby znacznie trudniejsze. Interpretacja frazemu mieć mądrość Bożą w znaczeniu mądrości, którą posiada Stwórca, nobilituje człowieka,
może nawet w pewnym sensie wywoływać wrażenie zrównania się z Nim. Warte
podkreślenia jest jednak również to, że zastosowanie konstrukcji z mieć może
też wskazywać na wyrażoną na płaszczyźnie języka skromność użytkowników
dyskursu religijnego. Używając powyższej konstrukcji, która sugeruje swoiste
oddzielenie człowieka od mądrości, protestanci podkreślają, że posiadana mądrość nie jest immanentną cechą człowieka.
Podsumowując analizę dwóch powyższych frazemów, należy podkreślić,
że w konstrukcjach językowych mieć przekonanie, żeby… oraz mieć mądrość
Bożą rzeczowniki przekonanie i mądrość uległy urzeczowieniu. W religijności
wiejskiej reifikacja przybliża człowiekowi pojęcia abstrakcyjne, powoduje, że
są bardziej dostępne. Ten pierwotny proces pojawia się także we współczesnej
religijności. O tym, co stanie się z posiadanymi i odrębnymi od nas rzeczami,
stosunkowo nietrudno decydować, zaś tożsamość to coś, czego zmiana stanowi
dla człowieka pewnego rodzaju wyzwanie. Wydaje się także, że łatwiej odrzucić
to, co się ma, niż to, czym się jest. Stosowanie konstrukcji z mieć może zatem
na płaszczyźnie językowej powodować tworzenie pewnego rodzaju dystansu do
kwestii związanych z sacrum.
W zebranym materiale pojawiła się też konstrukcja mieć relację z Bogiem
(‘regularnie spotykać się z innymi wierzącymi, wypełniać wolę Bożą oraz codziennie: modlić się i czytać fragment Pisma Świętego’, por. Nie powinno być
tak, że człowiek tylko wypełnia reguły, a w ogóle nie ma relacji z Bogiem) będąca kalką angielskiego to have relationship with God. Zastąpiła ona poprawną konstrukcję być w relacji z kimś, a to między innymi dlatego, że odnosi się
ona do związków damsko-męskich. Użycie owej jednostki w sytuacji mówienia
o sacrum staje się więc niemożliwe. Z drugiej strony użycie czasownika mieć
zamiast być sprawia, że agens jest zarządcą danej relacji, może o niej decydować.
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Znajduje się on zatem w pozycji nadrzędnej wobec tej relacji i to on, a nie Bóg,
decyduje o jej przebiegu. Widać tu zatem przejawy nobilitacji człowieka.
Zanotowano także frazem mieć gdzieś dobry czas (‘spędzić czas w danym
miejscu w taki sposób, by pogłębić swoją wiarę’, por. Mieliśmy dobry czas na tej
konferencji) będący kalką angielskiego to have a good time. W języku polskim
określenie dobry czas występuje wyłącznie w połączeniu z czasownikiem być
w czasie przeszłym, por. To był dobry czas. Używana przez protestantów pentekostalnych konstrukcja z mieć podkreśla natomiast rolę agensa, por. ktoś ma dobry czas, w znaczeniu ‘nad danym czasem panuje agens’ i jednocześnie podnosi
znaczenie człowieka.
Mieć w dyskursie protestantów pentekostalnych występuje jednak nie tylko
zamiast czasownika być. W języku polskim istnieje sformułowanie spędzać czas
z kimś. Jego angielskim odpowiednikiem jest między innymi zwrot to have time
with somebody. W dyskursie religijnym angielskich protestantów funkcjonuje
jednostka leksykalna to have time with God. Wskutek literalnego tłumaczenia
tego zwrotu na język polski powstał frazem mieć czas z Bogiem (‘rozważać fragment Biblii i indywidualnie modlić się w ramach codziennego czasu poświęcanego Bogu’, por. Miałeś już dzisiaj czas z Bogiem?). Czasownik spędzać to
w polszczyźnie między innymi ‘znajdować się jakiś czas w określonym towarzystwie’21. Wydaje się, że taka semantyka kieruje uwagę odbiorcy na osobę, z którą
spędza się czas. Czasownik mieć podkreśla natomiast znaczenie agensa. Jawi
się on bowiem jako właściciel czasu z kimś, a zatem ktoś, kto może tym czasem
zarządzać.
We frazemie być zachęconym do zrobienia czegoś zachowało się orzeczenie złożone z czasownikiem posiłkowym być. Znaczenie omawianej jednostki
leksykalnej sformułowane przez badanych to ‘dzięki przykładowi lub słowom
danej osoby zyskać entuzjazm do wypełniania woli Bożej’, por. Po tym kazaniu
byliśmy bardzo zachęceni do mówienia ludziom o Jezusie. Omawiany frazem to
kalka angielskiego to be encouraged to do something. Trzeba podkreślić, że jego
forma implikuje obecność sprawcy stanu agensa. Warto w tym miejscu wspomnieć także o frazemie ktoś czuje się zachęcony do zrobienia czegoś, pochodzącym od angielskiego to feel encouraged to do something. M. Pasicka pisze, że
członkowie Kościołów charyzmatycznych raczej unikają pasywizacji, co jednak
nie oznacza rezygnacji z implicytnego przekazania informacji o sprawcy czegoś,
21

Por. Słownik współczesnego…, t. 2, s. 335.
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czyli Bogu (w wypadku omawianego frazemu to Bóg zachęcił daną osobę do zrobienia czegoś). Widać tu zatem pewną formę podkreślania zależności człowieka
od Boga22. W obu omawianych frazemach podmiotem jest jednak człowiek i fakt
ten powoduje jego nobilitację.
2.2.2. Kalki gramatyczne morfologiczne – inny niż w języku-dawcy sposób wyrażania określonej formy w języku przejmującym23.
W składni języka angielskiego bardzo często pojawiają się zaimki dzierżawcze24. Znajduje to odzwierciedlenie między innymi w jednostce leksykalnej
otwierać swoje serce na Boga (‘oczekiwać na komunikat od Boga podczas modlitwy’, por. Ważne, żeby zawsze podczas modlitwy otwierać swoje serce na Boga).
Konstrukcja ta ma swoje źródło w angielskim frazemie to open one’s heart to
God. Zastosowanie zaimka dzierżawczego na poziomie języka stawia człowieka
w pozycji posiadacza czegoś. Zabieg ten można zatem uznać za sposób nobilitacji istoty ludzkiej.
3. Wnioski
1. Wiele spośród analizowanych frazemów powstało wskutek błędnego tłumaczenia konstrukcji angielskich. Większość błędów wynika z niekompetencji
językowej jednostki, ale zdarzają się też błędy tłumaczeniowe związane z brakiem ekwiwalencji.
2. Niekiedy o użyciu danego słowa lub konstrukcji skalkowanej z języka angielskiego decyduje ekonomia językowa lub brak odpowiednika danej jednostki
językowej w dyskursie religijnym polskich protestantów pentekostalnych.
3. Kalki z języka angielskiego są jednym z czynników wpływających na
upotocznienie, ale także na intelektualizację polskiego dyskursu religijnego.
4. Stosowanie niektórych kalk z języka angielskiego prawdopodobnie ułatwia rozumienie rzeczywistości abstrakcyjnej. Jest to możliwe dzięki reifikacji
pojęć abstrakcyjnych.

22
Por. M. Pasicka, The Language of Evangelisation in American Charismatic Press. The Case
of Faith Movement, Kraków 2002, s. 15 (maszynopis pracy magisterskiej).
23

J. Obara, op.cit., s. 62.

E. Tabakowska, Bariery kulturowe są zbudowane z gramatyki, w: Przekład – język – kultura,
pod red. R. Lewickiego, Lublin 2002, s. 31.
24
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5. Stosowanie kalk z czasownikiem mieć przez polskich zielonoświątkowców wyraża na płaszczyźnie języka pewien dystans do kwestii związanych ze
sferą sacrum.
6. Kalki z języka angielskiego w centrum uwagi stawiają człowieka, który
może podejmować różnorakie decyzje w kwestiach dotyczących sacrum i jest
w stanie zarządzać dziedziną życia związaną z omawianą sferą.

CALQUES FROM ENGLISH AS PRODUCTS
OF RELIGIOUS DISCOURSE
USED BY POLISH PENTECOSTAL PROTESTANTS

Summary
Keywords: linguistic calques, discourse, protestants
The subject studied in this article is phrasems – calques from English that appear
in religious discourse used by Polish Pentecostal protestants. In the text 12 phrasems are
analyzed. All of them were gathered in informal situations among members of two Polish
Pentecostal churches. The article is a trial to point reasons and results of the influences of
English onto the discourse.
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SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

HALINA CHODURSKA
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ROŚLINY O DWUBARWNYCH KWIATACH
W PODANIACH I NOMENKLATURZE SŁOWIAN WSCHODNICH

Słowa kluczowe: fitonimy rosyjskie, брат и сестра, Иван-да-Марья, ночь и день,
Анютины глазки

Wśród gatunków botanicznych mniej lub bardziej rozpowszechnionych na
ziemi niemało jest takich, które przyciągały szczególną uwagę obserwatorów
i użytkowników. Niektóre spośród roślin budziły strach z uwagi na pokaźne
rozmiary i nietypowy wygląd zewnętrzny, inne odstraszały zagrażającymi życiu
właściwościami. Są zioła wyróżniające się nader przyjemnym zapachem i rośliny
o odpychającej woni. Znakomita większość bylin miewa kwiaty w jednym kolorze,
ale niemało jest również ziół zmieniających barwy lub też łączących w obrębie
kwiatostanu kilka (częstokroć kontrastowych) kolorów. W tym ostatnim zbiorze
nie sposób byłoby pominąć znanej wszystkim Słowianom pary roślin o dwu-,
a nawet trójbarwnych kwiatach, mianowicie:
– niepozornego, rosnącego w lasach i na ich obrzeżu, pszeńca gajowego
(Melampyrum nemorosum, L.);
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–

sadzonych dziś częstokroć na ogrodowych rabatkach fiołków trójbarwnych (bratków) (Viola tricolor, L.).
Pszeniec gajowy wyróżnia się żółtymi kwiatami osadzonymi w kątach
fioletowych przykwiatków1, zaś bratek zwyczajny górne płatki kwiatowe miewa
z reguły fioletowe, boczne – fioletowe lub bladożółte, a dolne – jaskrawożółte2. Ta
druga roślina uchodzi za ogrodową (kultywowaną) odmianę fiołków rosnących
dziko w lasach całej niemal Europy środkowej oraz na tutejszych polach i łąkach
(Viola silvestris, Lam., canina, L., arvensis, Murr., arenaria, DC i inne)3. Próby
uzyskania ozdobnych form fiołków polnych podejmowano już na początku
XVI wieku4. Podobno jako pierwsi bylinę tę do ogrodów przenieśli Anglicy,
nieco później uzyskane przez nich gatunki wyeksportowane zostały do Francji,
Niemiec i w ostatniej kolejności – do Rosji5. Na obszarach zamieszkiwanych
przez ludność słowiańską fiołki uchodziły za „wymiennik” (zamiennik?)
pszeńca gajowego6. Z tego między innymi powodu obu wspomnianym roślinom
bywa przypisywany cały szereg identycznych nazw. Wśród innych przyczyn
wspólnoty nazewniczej wspomina się nadto o niecodziennej i – jak się okazuje
– nader inspirującej kolorystyce kwiatów oraz o analogiach zastosowań obu ziół
w medycynie ludowej7. Określenia w rodzaju день и ночь, брат-сестра lub
Иван-да-Марья zwykło się w Europie wschodniej odnosić jeszcze i do parietarii
lekarskiej (Parietaria officinalis, L.)8. W związku z tym botanicy słusznie
podejrzewają, że pszeniec gajowy był środkowoeuropejskim substytutem
tej ostatniej9 i dlatego przynajmniej w niektórych spośród średniowiecznych
opracowań przyrodoznawczych przyporządkowywano mu łacińskie określenia
paritaria bądź parietoria10. Wypada nadmienić, że w polskiej literaturze
botanicznej XV–XVI wieku w szeregu łacińskich odpowiedników terminu Viola
1

J. Rostafiński, Symbola ad historiam naturalem medii aevi, Kraków 1900, t. I, s. 304.

2

W. Szafer, S. Kulczyński, B. Pawłowski, Rośliny polskie, Warszawa 1986, cz. I, s. 251.

3

Энциклопедический словарь, t. XXIV, Санктпетербург 1894, s. 769.

4

Н.Ф. Золотницкий, Цветы в легендах и преданиях, Москва 2005, s. 168.

5

Р. Маккалистер, Все о растениях в легендах и мифах, Москва 2007, s. 12–13.

6

K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. II, Kraków 1939, s. 539.

7

Н. Анненков, Ботанический словарь, Санктпетербург 1876–1878, s. 211.

8

Ibidem, s. 241.

Roślina ta nie występowała w środowisku naturalnym w Europie środkowej (Atlas roślin
Europy Północnej i Środkowej, Warszawa 1995, s. 20).
9

10

J. Rostafiński, op.cit., s. 303–304.
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tricolor (L.) pojawia się między innymi także miano parietaria minor11. Na szereg
translacyjny składałyby się zatem aż trzy ogniwa:
Parietaria officinalis, L. > Melampyrum nemorosum, L. > Viola tricolor, L.

Na terenach zamieszkiwanych przez Słowian wschodnich pszeniec gajowy
nie cieszy się bynajmniej sławą skutecznego remedium na rozliczne dolegliwości.
Nie przypisywano mu również żadnych właściwości magicznych. W medycynie
ludowej ziele to wykorzystywane bywa niesłychanie rzadko, a wiedza o ewentualnym zastosowaniu sporządzanych z niego preparatów ma wyraźnie ograniczony zasięg terytorialny. Wydaje się, że konkretnych informacji o przydatności
pszeńca byli w stanie udzielić jedynie mieszkańcy Ziemi Smoleńskiej i okolic
Witebska. Rekomendowali oni preparaty z rośliny na schorzenia górnych dróg
oddechowych12 lub nadmierną bladość (anemię?) u małych dzieci13, zalecali stosowanie ich w procesie leczenia ran ciętych14 oraz chorób skórnych (szczególnie
tych określanych mianem золотуха15)16. Być może nieco szerszy zasięg miała na
wschodzie Słowiańszczyzny znajomość zastosowań preparatów z pszeńca przy
leczeniu „twardych” obrzęków (wrzodów)17 i arteriosklerozy. W tym ostatnim
przypadku istotne było przede wszystkim, jak się wydaje, moczopędne działanie
ziela18.
Zdecydowanie wyższą rangę w ziołolecznictwie ludowym posiadają bratki.
Warto podkreślić, że od ich stosowania nie stroni nawet medycyna oficjalna.

11

Ibidem, s. 239.

А. Антонов, О врачебных растениях дикорастущих в Витебской губернии и употребляющихся паселением ея в домашней народной медицине, Витебск 1888, s. 20; В.Н. Добровольский, Смоленский областной словарь, Смоленск 1914, s. 292; В.М. Долгоруков, Витебская губерния. Историко-географический и статистический обзор, Витебск 1890, s. 203.
12

13

А. Антонов, op.cit., s. 20; В.М. Долгоруков, op.cit., s. 203.

14

Ibidem...

Należą do nich wszelkie rodzaje wysypki, a nawet syfilis (Г. Попов, Русская народно-бытовая медицина, Санктпетербург 1903, s. 171).
15

16
А. Антонов, op.cit., s. 20; В.М. Долгоруков, op.cit., s. 203; О.М. Гринцевич, Лекарственные растения западной области (по материалам научной и народной медицины), Смоленск 1933, s. 44.
17
В. Горецкий, К. Вильк, Русский народный лечебник, травник и цветник, Москва 1892
–1893, s. 244.
18

Малая энциклопедия. Дети Флоры. Легенды и мифы о цветах, Москва 2001, s. 63.

42

Halina Chodurska

Ziele bratków najczęściej wykorzystuje się do leczenia różnych chorób skórnych.
Wśród tych ostatnich wymienia się przede wszystkim zespół objawów określany
powszechnie jako золотуха19 oraz różnego typu egzemy, wrzody, skrofuły
i stare rany20. Prócz tego fiołki trójbarwne (bratki) wchodzą w skład preparatów
o charakterze wykrztuśnym21, moczopędnym22 i napotnym23. Odwary i wywary
z ziela bratków stosuje się nadto do kąpieli dla niemowląt24, leczy się nimi
reumatyzm, podagrę i awitaminozę25.
Nie budzi zatem zdziwienia fakt, że niezwykłe opowieści lud snuje
głównie o bratkach. Warto podkreślić, że bezpośrednim przodkom tych dziś
głównie dekoracyjnych bylin – trójbarwnym fiołkom – legendy towarzyszyły
już w starożytności. Wspomniane przekazy klasyczne wyjaśniały z reguły
niestandardowy wygląd kwiatostanu rośliny. Starożytni Grecy wierzyli, że
kwiaty fiołków to zaklęci młodzieńcy, którzy śmieli podglądać w kąpieli
boginię piękności (Afrodytę-Wenerę)26. Jeszcze inni łączyli powstanie rośliny
z kroplami krwi Adonisa27. Natomiast Słowianie najwyraźniej znali i w miarę
możności rozpowszechniali podanie o nieszczęsnych sierotach, nad którymi

В.М. Флоринский, Домашняя медицина. Лечебник для народного употребления, Санктпетербург 1903, s. 40; А.Я. Губергриц, Н.И. Соломенченко, Лекарственные растения Донбасса, Донецк 1964, s. 143–144; И.И. Спрыгин, Лекарственные растения Пензенской области,
Пенза 1945, s. 54; Т.П. Вержбицкий, Некоторые лекарственные растения, употребляемые
простым народом Курской губернии, w: «Живая старина» вып. III–IV год восьмой, Санктпетербург 1898, s. 412; С.С. Станков, Н.В. Ковалевский; Наши лекарственные растения
и их врачебное применение, Горький 1952, s. 152; Ф.А. Сацыперов, Лекарственные растения в России, Петроград 1917, s. 86; Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Гродненская губерния, ч. I, Санктпетербург 1863,
s. 328; Б.А. Федченко, Я.Г. Ивенский, Лекарственные растения Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, Москва–Ленинград 1948, s. 20.
19

20

А.Я. Губергриц, op.cit., s. 143–144.

В.М. Флоринский, op.cit., s. 40; В.П. Калашников, Б.И. Овчинников, Лекарственные растения северо-западной части РФСР, Москва–Ленинград 1957, s. 86; С.С. Станков,
Н.В. Ковалевский, op.cit., s. 152; Б.А. Федченко, Я.Г. Ивенский, op.cit., s. 20.
21

22
В.М. Флоринский, op.cit., s. 40; А.Я. Губергриц, Н.И. Соломенченко, op.cit., s. 143–144;
И.И. Спрыгин, op.cit., s. 54; С.С. Станков, Н.В. Ковалевский, op.cit., s. 152.
23

В.М. Флоринский, op.cit., s. 40; А.Я. Губергриц, Н.И. Соломенченко, op.cit., s. 143–144.
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С.С. Станков, Н.В. Ковалевский, op.cit., s. 152.
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А.Я. Губергриц, Н.И. Соломенченко; op.cit., s. 143–144.
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Н.Ф. Золотницкий, op.cit., s. 164.
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M.L. Macioti, Mity i magie ziół, Kraków 1998, s. 149–157.
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bezlitośnie pastwiła się zła macocha28. Większość znanych w Europie
środkowej i wschodniej opowieści nie precyzuje przy tym niestety, jaką płeć
reprezentowały prześladowane dzieci. Notabene, ta niedookreśloność przejawia
się bardzo wyraźnie w słowiańskim nazewnictwie bratków. Wyrodna kobieta
wraz z nieszczęsnymi pasierbami (lub pasierbicami) i dwójką własnych dzieci
została za karę zamieniona w kwiat, składający się z pięciu płatków, zwrócony
„macochą” w dół. Wynika stąd, że dwa płatki górne (fioletowe?) to przybrane
(cudze i niekochane) dzieci, dwa środkowe (żółtobiałe?) – dzieci własne (córki?),
zaś znajdujący się na samym dole płatek żółty to niedobra, zasługująca ze wszech
miar na potępienie heroina opowieści29. Bardzo zbliżone alegorie odnotowano na
terenie Niemiec i w Serbii30, co pozwala podejrzewać legendę słowiańską o obcą
proweniencję. Przekaz niemiecki dodatkowo podkreśla, że taki a nie inny układ
płatków kwiatowych traktować należy jako konsekwencję zamiaru ostatecznego
upokorzenia złej macochy (zajmuje ona pozycję najniższą), zaś podłe siostry
przyrodnie ręka sprawiedliwości – by kara była znacznie bardziej dotkliwa –
wyposażyła w paskudne wąsiska31.
Z trójkolorowym fiołkiem i z bratkami wiążą się również słowiańskie
opowieści o bracie i siostrze (wyjątkowo także – o dwóch braciach!32), którzy,
nieświadomi łączącego ich pokrewieństwa, zapałali ku sobie bezgraniczną
miłością33. Legendy owe pojawiają się w Europie środkowej i wschodniej w kilku
co najmniej wariantach. Wedle niektórych przekazów brat i siostra po dokonaniu
tragicznego odkrycia bądź dobrowolnie udali się do klasztoru, bądź też podjęli
decyzję, by zamienić się w kwiat, co pozwoliło im już na zawsze pozostać

28

J. Rostafiński, op.cit., t. I, s. 239.

P. Sobotka, Rostlinstvo a jeho význam v národních písních, pověstech, bajích, obřadech
a pověrach slovanských, Praha 1879, s. 20.
29

30

V. Čajkanović, Rečnik srpskich narodnih verovanja o biljkama, Beograd 1985, s. 84–85.

31

P. Sobotka, op.cit., s. 247–248.

B. Gustawicz, Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody, cz. II Rośliny, w: „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, t. VI, Kraków 1882, s. 307.
32

33
K. Moszyński, op.cit., s. 539; I. Kopernicki, O wyobrażeniach lekarskich i przyrodniczych
oraz o wierzeniach naszego ludu o świecie roślinnym i zwierzęcym, Lwów 1876, s. 7; П.В. Шейн,
Белорусские народные песни, с относящимися к ним щбрядами, обычаями и суевериями
с приложением объяснительного словаря и грамматических примечаний, Санктпетербург
1874, s. 143.
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razem34. Zgodnie z innymi wariantami aktu metamorfozy rodzeństwa dokonał
Pan Bóg35. W fioletowe płatki kwiatostanu zaklęty bywał na ogół brat, w żółte
zaś jego siostra36. Analogiczną repartycję kolorów potwierdza wariant opowieści
odnotowany w swoim czasie przez A. Rogowicza37. Według tej relacji brat,
rozeźlony na siostrę, ruszył za nią w pogoń i dopadłszy, zaczął dusić. W rezultacie
dziewczyna ze strachu pożółkła, a chłopak z tego samego powodu – zsiniał38.
Jednakże w świetle innych (również małoruskich!) opowieści to Marię (siostrę)
należałoby utożsamiać z fioletowymi (granatowymi) partiami kwiatostanu, zaś
Iwana (brata) z żółtymi39.
Motyw nagannej miłości rodzeństwa towarzyszy na wschodzie Słowiańszczyzny także i pszeńcowi gajowemu. Współczesne opracowania popularnonaukowe próbują wyjaśnić oryginalne nazwy tej rośliny, odwołując
się do znanego z dziewiętnastowiecznych źródeł etnograficznych przekazu
małoruskiego (ukraińskiego). Jest to również opowieść o grzesznej miłości
rodzeństwa. Brat (o imieniu Iwan) został tu scharakteryzowany jako człek
spokojny i zrównoważony. Siostra ma nie tylko odmienny charakter, prezentuje też
skrajnie odmienną postawę życiową. Nieświadomi swego pokrewieństwa młodzi
ludzie decydują się na małżeństwo. Niestety okrutna prawda wkrótce wychodzi
na jaw. Brat winą za całe nieszczęście obarcza siostrę, uznając ją za niebezpieczną
kusicielkę i kokietkę. Siostra przyjmuje cios z godnością i prosi brata, by ją zabił.
Ostatecznie giną oboje, a dwubarwny kwiat, który po śmierci rodzeństwa pojawia
się na ziemi, urasta do rangi symbolu ich życia. Kolor granatowy (lub fioletowy)
bywa przy tym interpretowany jako ucieleśnienie nieprzewidywalności losów
mężczyzny, żółty zaś – jako wyraz kobiecej rozpaczy40.
П.П. Чубинский, Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, Санктпетербург 1872, s. 82; М.М. Фещенко, З легенд про назви лiкарських рослин,
„Українська мова i лiтература в школi” 1973, nr 3, Київ, s. 79.
34

A. Nowosielski, Lud ukraiński, jego pieśni, bajki, podania, klechdy, zabobony…, t. I, Wilno
1857, s. 149–150.
35

36

А.В. Терещенко, Быт русского народа, т. V, Санктпетербург 1848, s. 125.

А.С. Рогович, Опыт словаря народных названий растений юго-западной России с некоторыми повериями и рассказами о них, Киев 1874, s. 33.
37
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J. Talko-Hryncewicz, Zarysy lecznictwa ludowego na Rusi Południowej, Kraków 1893,

s. 403.
39
Н. Маркевич, Обычаи, поверья, Кухня и напитки малороссиян, Киев 1860, s. 86–87;
П.П. Чубинский, op.cit., s. 82.
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Малая энциклопедия. Дети Флоры. Легенды и мифы о цветах, Москва 2001, s. 63.
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Obie znane Słowianom rośliny o kontrastowo dwubarwnych kwiatach
miewają w językach wschodniosłowiańskich dwuczłonowe nazwy. Poniżej
zaprezentowane zostaną najciekawsze spośród nich.
Брат и сестра
Rosyjska nazwa брат и сестра (także брат с сестрой), odnoszona
zarówno do trójkolorowych fiołków (bratków)41, jak i do pszeńca gajowego42,
nie jest na wschodzie Słowiańszczyzny zjawiskiem odosobnionym. Analogiczne
lub bardzo podobne określenia roślin o dwubarwnych kwiatach znajdują bowiem
poświadczenie także na terenie Ukrainy (братик и сестричка43, брат i сестриця44, брат з сестрою, братик i сестриця45, брат i сестра46, brat ta sestra,
bratčyk z sestroju, bratčyk i sestryčka47), Białorusi (брат с сестрой48, брат-сестра49, брат-сястра50, brat s siestroju51, брат с сястрою, братец-сестрица52,
брат с сястрой53) i Polski (brat z siostrą w herbarzu Szymona Syreniusza54,
siostra z bratem55). Mimo znajomości i wykorzystywania omawianego określenia
41

Н. Анненков, op.cit., s. 241.

В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. I, Москва 1955, s. 125;
Н. Анненков, op.cit., s. 241.
42

43
З.Ф. Катiна, А.С. Ивашин, М.I. Анiсiмова; Дикорастучi лiкарськi рослини УРСР, Київ
1965, s. 232.
44

В.I. Комендар, Лiкарськи рослини Карпат, Ужгород 1971, s. 169.

М.М. Фещенко, Названия лекарственных растений в украинском языке (АКД), Киев
1974, s. 8.
45

46

А.М. Шамота, Назви рослин в українськiй мовi, Київ 1985, s. 86.

K. Szcześniak, Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny, Gdańsk 2008, s. 82.
47
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А. Антонов, op.cit., s. 41; В.М. Долгоруков, op.cit., s. 226.

А.С. Дембовецкий, Опыт описания Могилевской губернии, кн. I, Могилев на Днепре
1882, s. 17.
49
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Е.П. Романов, Белорусский сборник, вып. V, Киев–Вильна–Витебск 1891, s. 208.
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M. Federowski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej, Kraków 1897, s. 422.
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В.Н. Добровольский, op.cit., s. 39–40.
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М.I. Каспьяровiч, Вiцебскi краёвы слоўнiк (Матар’ялы), Вiцебск 1927.
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E. Majewski, Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, t. II, Warszawa 1894,

s. 824.
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J. Rostafiński, op.cit., t. I, s. 238.
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w kilku językach Europy środkowej i wschodniej, umieszczenie hasła *bratъ-sestra w moskiewskim słowniku etymologicznym języków słowiańskich jako
przypuszczalnej rekonstrukcji nazwy dla języka prasłowiańskiego56 nie ma chyba
wystarczających podstaw. Wszystkie przytoczone wyżej nazwy zainspirowane
zostały najpewniej przez jedną z przytoczonych na wstępie baśniowych opowieści.
Mało tego – można chyba założyć, że Słowianie w pierwszej kolejności poznali
legendy o pochodzeniu rośliny, potem zaś w oparciu o nie utworzyli cały szereg
określeń botanicznych. Należałoby przy tym podkreślić, iż najstarsze dotychczas
odnalezione poświadczenie miana брат с сестрою pochodzi z tzw. Słownika
Hermanna. Siedemnastowieczny znawca ziół leczniczych odniósł je do łacińskich
średniowiecznych terminów Viola purpurea, Viola arborescens, Jacea i Jacea
altera57. Niektóre spośród wymienionych ekwiwalentów nazwy rosyjskiej
współcześni botanicy skłonni są identyfikować z Viola tricolor w systematyce
Karola Linneusza58.
Иван-да-Марья
Nazwa tytułowa używana bywa na wschodzie Słowiańszczyzny zasadniczo
w odniesieniu do pszeńca gajowego (Melampyrum nemorosum, L.)59 i fiołków
trójbarwnych (bratków) (Viola tricolor, L.)60. Nawiasem mówiąc, jeszcze sto
kilkadziesiąt lat temu znawcy medycyny ludowej i ziołolecznictwa to drugie
użycie uznawali za błędne61. Określenie Иван-да-Марья w odniesieniu do
bratków (Viola tricolor, L.) było podówczas lokalizowane wyłącznie na południu
i południowym zachodzie imperium, czyli głównie na obszarze dzisiejszej
Ukrainy62. Przypadki wykorzystywania miana Иван-да-Марья w stosunku do
56

Этимологический словарь славянских языков, т. III, Москва 1976, s. 9.

Библиотека Московской Синодальной типографии, ч. II. Печатные книги, вып. 1,
Москва 1903, s. 188.
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E. Majewski, op.cit., t. II, s. 824.
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Н. Анненков, Простонародные названия русских растений, Москва 1856, nr 1692.

60

Ibidem, nr 1187.

И. Борисов, О главнейших врачебных растениях, находящихся в диком виде в пределах
средней Рoссии, Москва 1892, s. 13–14.
61
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Н. Анненков, Ботанический словарь..., s. 382; М.В. Рытов, Русские лекарственые растения. Народные названия. Отличительные признаки. Культура. Употребление в медицине
(научной, народной, ветеринарной), Петроград 1918, s. 128–129.
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innych roślin są najwyraźniej odosobnione – z końcem XIX wieku określenie to
przypisywano jeszcze storczykowi plamistemu (Orchis maculata, L.) i jeszcze
paru innym gatunkom z rodziny orchideae. Przyczyn podobnego stanu rzeczy
może być co najmniej kilka. Storczyki miewają dwubarwne kwiaty, wyróżniają
się korzeniami złożonymi z dwu części, a nadto należały do zbioru ziół
świętojańskich63.
Nazwa tu omawiana posiada dokumentację od pierwszej połowy
XVII wieku. Zapisał ją w wykazie ziół oferowanych przez najstarszą moskiewską
aptekę (sub Politaria!) wspominany już wcześniej mnich Hermann64. W rękopiśmiennych zielnikach z terenów Słowiańszczyzny wschodniej określenie
to pojawia się jednak stosunkowo rzadko (Увар.705 z połowy XVIII wieku65,
38.5.51 ze zbiorów petersburskiej Biblioteki Akademii Nauk z końca XVIII stulecia). Nie jest zatem wykluczone, że N. Annienkow z nazwą tą (a tym samym
i ze średniowiecznym łacińskim parietaria66) słusznie utożsamia także określenie
Иван, w opracowaniach z XVIII wieku stosowane nieporównanie częściej. Na
korzyść powyższej tezy przemawia podnoszona niekiedy przez autorów (a ściślej
zestawców zielników wschodniosłowiańskich) „dwubarwność” kwiatów rośliny,
której miano Иван bywa przypisywane.
Większość opracowań lingwistycznych również i nazwę Иван-да-Марья wiąże z przedstawioną na wstępie opowieścią o kazirodczej miłości blisko
spokrewnionych osób67. Brat z siostrą stracili tu jednakże swoją anonimowość
– otrzymali wszak konkretne imiona. Można zresztą skonstatować, że ostatecznie
zwyciężyli Iwan i Maria, bowiem brano pod uwagę również inne możliwości.
Słowniki nomenklatury botanicznej Słowian wschodnich odnotowują mianowicie
także zestawienia Иоаким да Анна, Адриан та Мария68 oraz Олекса (Олексiй)
и Марiя69. Pozwala to domniemywać, że miano Иван-да-Марья nie ma genezy
rodzimej (i nie jest bynajmniej собственно русское), a tym samym nie nawiązuje
63
Г.И. Куликовский, Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении, Санктпетербург 1898, s. 31.
64

Библиотека Московской Синодальной типографии…, s. 191.

65

А.Б. Ипполитова, Русские рукописные травники XVII–XVIII веков, Москва 2008, s. 61.

66

Н. Анненков, Ботанический словарь, Санктпетербург 1876–1878, s. 211.

67

М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, т. II, Москва 1986, s. 114.
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Н. Анненков, Ботанический словарь..., s. 211.

В.I. Комендар, op.cit., s. 231; Ю. Кобiв, Словник українських наукових i народних назв
судинних рослин, Київ 2004, s. 436.
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do starego słowiańskiego mitu o Perunie gromowładnym, który z początkiem
wiosny wstępował w związek małżeński z boginią Ładą. Wraz z przyjęciem
chrześcijaństwa pogańskich idoli zastąpili jakoby święty Jan Chrzciciel i Maria-dziewica70. Pogląd ten należałoby „między bajki włożyć” również i z innych
względów. Omawiana tu nader zagadkowa nazwa słowiańska wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa posiada paralele na niemieckim obszarze językowym.
Odnotowano tam mianowicie określenie Johann-Maria w odniesieniu do pszeńca
gajowego (Melampyrum nemorosum, L.)71. Tej samej roślinie w słownikach
niemieckiej nomenklatury botanicznej przypisywane bywa również miano
Johannisblumen72. O ostatecznym wyborze pierwszego członu zestawienia
na gruncie słowiańskim mógł nadto zadecydować fakt, iż większość spośród
tych roślin, którym współcześnie przypisywana bywa nazwa Иван-да-Марья,
należy do kanonu ziół świętojańskich, zbieranych tradycyjnie w wigilię święta
i wykorzystywanych w obrzędach sobótkowych.
День и ночь
Określenie день и ночь Słowianie wschodni odnoszą najwyraźniej jedynie
do pszeńca gajowego (Melampyrum nemorosum, L.). Swego czasu Eliza
Orzeszkowa skonstatowała, że nazwa tytułowa nader trafnie odzwierciedla
wygląd zewnętrzny rośliny, której liście mają bardzo ciemną zieloność, a kwiatek
bardzo jasną i świetną biało-żółtą barwę73. Nie ulega wobec tego najmniejszej
wątpliwości, że lud nadniemeński dniem i nocą mienił inny gatunek rośliny,
a mianowicie pszeniec łąkowy (Melampyrum pratense, L.), który ma praktycznie
jednobarwne kwiaty, a swą nazwę zapożyczył od pszeńca gajowego. Ten ostatni
kojarzony bywał bowiem z dniem i nocą znacznie wcześniej, w dodatku nie tylko
na ziemiach zamieszkiwanych przez Słowian wschodnich. Określenia den a noc
używał w swym zielniku z początku XVI stulecia mistrz Jan Černý74, podobne

70

Н.М. Шанский, Этимологический словарь русского языка, Москва 1980, t. II, z. 7,

s. 4.
A. de Gubernatis, La mythologie des plantes, oú les legends du régne vegetal, t. I, Paris
1878, s. 218.
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G. Pritzel, C. Jessen, Die deutschen Volksnamen der Pflanzen, Hannover 1882, s. 232.
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K. Szcześniak, op.cit., s. 167.
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J. Ruda, Mistř Jan Černý, a jego herbář z roku 1517, „Živa” (Praha) 1872, IX, nr 73.
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skojarzenia mieli najwyraźniej naturaliści i botanicy niemieccy (Tag und Nacht)75,
nazwa dzień i noc (noc y dzień, dzień a noc) udokumentowana została również
w najstarszych herbarzach polskich76. Człon dzień symbolizowany jest przez
barwę żółtą, zaś noc jest ciemnoniebieska lub fioletowa.
Анютины глазки
Nazwę Анютины глазки w języku rosyjskim stosuje się wyłącznie
w odniesieniu do ogrodowych, kultywowanych odmian bratków77. Samo
określenie ma wyraźnie literacki charakter, a pojawiło się wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa dopiero w połowie XIX stulecia78. Nieco wcześniej
w opracowaniach z zakresu ziołolecznictwa i medycyny ludowej odnotowano
natomiast miano Аннушкины глазки79. Nazwę tytułową w literaturze botanicznej
zwykło się kwalifikować jako moskiewską80, a jej geneza uchodzi za niejasną.
Popularne opracowania nazw roślin wiążą pochodzenie miana Анютины
глазки z opowieściami o chorobliwie ciekawskiej dziewczynie, bezustannie
podglądającej ludzi z najbliższego otoczenia. Została ona za zbytnią ciekawość
ukarana i zamieniona w kwiatek, przypominający swym wyglądem ludzkie
oko81.
***
Dla przedstawionych wyżej nazw (podobnie jak i dla szeregu niektórych
innych spośród przypisywanych pszeńcowi i bratkom określeń – wdówki, macoszki, sierotki, братики, сестрички) poszukuje się zazwyczaj motywacji
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G. Pritzel, C. Jessen, op.cit., s. 232.
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w legendach, przekazach ludowych i baśniach82. Już jednak w pierwszej
połowie XIX wieku A. Potiebnia podkreślał w swych rozważaniach o baśniach,
legendach, przysłowiach i porzekadłach, że kierunek motywacji w nomenklaturze
botanicznej mógł być odwrotny i niekiedy to baśniowe opowieści inspirowane
bywały przez nazwy83. Uwagę tę najpewniej odnieść wypada szczególnie do
popularnych współczesnych sposobów objaśniania miana Анютины глазки.
Analogiczny proces wedle wszelkiego prawdopodobieństwa dotyczył również
fiołków i bratków, z tym że w konkretnym przypadku rosyjskich nazw брат
и сестра czy Иван-да-Марья miał on najpewniej miejsce na innym obszarze
językowym.

PLANTS WITH TWO-COLOURED INFLORESCENCES IN TALES
AND VOCABULARY OF THE EASTERN SLAVS

Summary

Keywords: Russian fytonymum, брат и сестра, Иван-да-Марья, ночь и день, Анютины глазки
The authoress examines several East Slavic (mostly Russian) names of perennial
plants with contrasting two-coloured flowers (Viola tricolor, L. Melampyrum nemorosum). These flowers were found in the usually legendary tales of Eastern Europe supplying the explanation of both their origin and the remarkable colour of their inflorescences.
This oral/written tradition could sometimes provide the source of their name or on the
contrary could have been inspired by them.
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А.М. Шамота, op.cit., s. 86.

А.А. Потебня, Из лекций по теории словесности. Басня, пословица, поговорка, Харьков 1930, s. 104.
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SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

MAGDALENA CZACHOROWSKA
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

BARWY W TWÓRCZOŚCI BOLESŁAWA PRUSA

Słowa kluczowe: Bolesław Prus, barwy, wroga przestrzeń, obszar przyjazny dla pisarza

Świat Bolesława Prusa, zarówno ten realny, jak i ten rzeczywistości fikcjonalnej, fabularnej, dzielił się na dwie przestrzenie: jedną wrogą, obcą, nielubianą, rozległą i nierozpoznaną; drugą bezpieczną, miłą, akceptowaną, ograniczoną
i wielokrotnie przez pisarza odwiedzaną. Tę pierwszą tolerował, ponieważ musiał,
ponieważ istnieje, ponieważ jest immanentną częścią fabuły utworu literackiego
i trudno uciec pisarzowi przed osadzeniem choćby akcji jednego dzieła w scenerii wiejskiej; tę drugą traktował jak swoje królestwo, lubił w niej przebywać,
czuł się pewnie, więc nic dziwnego, że i swoich bohaterów wprowadzał w nią
najchętniej. Teren obcy pisarzowi to świat rozległych terytoriów, rozbudowanych
i horyzontalnie, i wertykalnie. Obszar przyjazny Prusowi ograniczony był ścianami mieszkania – realnego lub wykreowanego – albo rozciągał się między ulicami
i placami miasta, szczególnie Warszawy. Cezura między tymi światami była jednocześnie granicą percepcji barw w życiu i twórczości Bolesława Prusa.
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Barwy w przestrzeni nieograniczonej
Choć drugi rozdział noweli Prusa pt. Kłopoty babuni kończy zdanie wypowiedziane przez głównego bohatera:
„Wybiegłem na dziedziniec i z żywym zadowoleniem patrząc na rozległy
widnokrąg zapytywałem w duszy: czy godzi się, aby jeografowie w swoich jałowych pracach tak mało poświęcali wierszy opisowi tak obszernego
i ponętnego widoku?...” (s. 143)1,
to analiza treści utworów Prusa dokonana pod kątem zainteresowanie pisarza
krajobrazem, chęci dokładnego odmalowania wszystkich elementów rzeczywistości topograficznej, skłonności do poświęcania partiom opisowym jak najwięcej uwagi, wskazuje na coś zgoła innego.
Transkrypcje otwartej przestrzeni w twórczości fabularnej pisarza pojawiają się stosunkowo rzadko i występują w miejscach przewidywalnych zarówno
w dłuższych utworach powieściowych, jak i w nowelistyce.
Obowiązujący w twórczości Prusa schemat jest następujący: opis topografii znajduje się jedynie w ekspozycji utworu, jeśli akcja przenosi się w zupełnie nowe miejsce, pisarz dokonuje ponownej prezentacji scenerii; dalej, opis
jest mało rozbudowany i opatrzony takimi szczegółami, które tylko wyobraźnia
matematyka i człowieka ograniczonego ułomnościami percepcyjnymi2 mogły
stworzyć, i, co najważniejsze z naszego punktu widzenia, barwy nie stanowią
ważnego komponentu kreowanej rzeczywistości topograficznej. W ten schemat
wpisują się wszystkie powieści, których fabuła w całości osadzona jest w scenerii
pozamiejskiej.
Opis w Faraonie potraktowany został jako element wstępu, składnik introdukcji utworu. Ta część powieści, mającą formę wykładu, obok wyjaśnień
na temat ustroju panującego w Egipcie, gospodarki, warunków klimatycznych,
położenia geograficznego zawiera informacje na temat topografii terenu, na którym będzie rozgrywać się akcja utworu. Topografia przestawiona jest w sposób

1
Materiał leksykalny wyekscerpowany został z Wyboru pism Bolesława Prusa: I Nowele,
t. 1–3; II Powieści, t. 4–10 (Anielka, Placówka, Lalka, Emancypantki, Faraon), wybór i opracowanie I. Orlewiczowa, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, ze wspaniałym wstępem
pióra Marii Dąbrowskiej.
2

Mam na myśli agorafobię, na którą pisarz cierpiał.
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ogólnikowy, bo dotyczy warunków krajobrazowych całego kraju, ma za zadanie
wprowadzenie czytelnika w egzotyczne realia Egiptu:
Egipt – jest to żyzny wąwóz między pustynią Libijską i Arabską. Głębokość
jego wynosi kilkaset metrów, długość sto trzydzieści mil, średnia szerokość zaledwie milę. Od zachodu – łagodne, ale nagie wzgórza libijskie,
od wschodu strome i popękane skały arabskie są ścianami tego korytarza,
którego dnem płynie rzeka – Nil. Faraon I 7
Przywołana powyżej transkrypcja (opis) przypomina zapiski geografa czy geologa i znacznie różni się od malowniczych, poetyckich, obszernych opisów z twórczości Elizy Orzeszkowej lub Stefana Żeromskiego. W podobny sposób wyglądają i pozostałe opisy tej powieści, są szczegółowe, ale pełne szczegółów „bezjakościowych” (jak nazywa je J.S. Bystroń)3, pozbawione są elementów przyrody, ale to akurat w tym wypadku jest jak najbardziej zrozumiałe, i tylko jeden
opis zachodu słońca w końcowej partii powieści zawiera elementy barwne:
Menes i Pentuer leżąc na pagórku przypatrywali się rozpłomienionemu
niebu, na którego złotym tle mocno uwydatniały się czarne trójkąty piramid tudzież brunatne pnie i ciemnozielone bukiety drzew palmowych.
Faraon II 430
Podobne miejsce w tekście zajmują dwa obszerniejsze opisy topograficzne w Anielce. Pierwszy otwiera akcję powieści i jest, jak na Prusa, stosunkowo
rozbudowany (prawie trzy strony tekstu), ale zawiera tylko trzy epitety określające barwę składników krajobrazu. Pisarz wspomina o Łan[ach] jasnozielonych
kłosów żyta [które] kołysze wiatr jak niestrudzona niańka, śpiewając półgłosem:
„aa… a!...aa… a!...” – bawiąc ich pąsowymi makówkami i niebieskim chabrem.
Anielka 7
Wraz z przeniesieniem miejsca akcji z majątku rodziców Anielki do folwarku, wśród lasów i bagien, pojawiła się potrzeba prezentacji zmienionej scenerii
opowieści, dlatego uwaga pisarza znowu zwrócona została w kierunku topografii
terenu i w tym miejscu powieści zamieszczony został drugi i ostatni, stosunkowo
dokładny i obszerny, opis terenu i ponownie tylko dwa wyrażenia zielony tatarak
i czarny las (Anielka 142) zawierają element barwności.
Bystroń o „nadmiernym używaniu bezjakościowych elementów opisu (wyliczania, cyfry,
geometrii)”, w: J.S. Bystroń, Wyobraźnia artystyczna Bolesława Prusa, Warszawa 1922, s. 30.
3
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Od schematu, mam na myśli miejsce głównego opisu w utworze, nie odbiega również następna powieść Prusa Placówka. Transkrypcja jest na pozycji
ekspozycji i zawiera kilka (dokładnie 10) nazw kolorów, ale użycie leksemów
z tego pola semantycznego w tym utworze może być dodatkowo ilustracją pewnej cechy widzenia barwnego Prusa, mianowicie percepcji barw plamami, ale
o tym mowa będzie później.
Okolica, w której rozgrywa się akcja utworu, przykryta jest niebieskim kloszem, pola zimą są białe, łąkę zaś przecina rzeka Białka:
[…] na której tle szafirowym fale z rana i wieczór połyskują czerwienią,
złotem w dzień, a srebrem podczas jasnych nocy. Placówka 222
Z analizy mniejszych utworów fabularnych, których akcja rozgrywa
się w scenerii wiejskiej lub może lepiej, w scenerii pozamiejskiej, jak choćby
opowiadań Antek, Przygoda Stasia czy Konkurs żniwiarek, fragmentów Lalki
i Emancypantek mających pozamiejski charakter, wynika, że opis miejsca, w którym żył i gospodarował Ślimak, jest najbarwniejszą transkrypcją otwartej przestrzeni w twórczości Prusa, przy 10 leksemach nazywających barwy, występujących w 13 użyciach.
Miejsce, które przypisane jest opisowi krajobrazu w powieści, bezpośrednio przekłada się na funkcję, jaką pełni on w ramach utworu. Dla Prusa opis ma
przede wszystkich charakter czysto informacyjny, ma za zadanie jak najdokładniej określić miejsce, w którym rozgrywane będą wydarzenia. W razie zmiany
scenerii identyczną funkcję będzie pełnił opis powtórzony. Dodatkowo cała uwaga pisarza zwrócona jest na odbiór tylko jednym zmysłem, najczęściej zmysłem
wzroku, który pozwala na dostrzeżenie określonych warunków terenowych, rodzajów i gatunków roślinności dominującej na tym terenie, tylko okazjonalnie
kolorystyki.
Barwy w przestrzeni zamkniętej
Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy akcja utworu rozgrywa się w przestrzeni ograniczonej, którą umęczone agorafobią zmysły pisarza mogą bezkarnie
penetrować i opisywać bezpieczne odległości.
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W licznych stosunkowo obrazach pomieszczeń oraz opisach konkretnych,
drobnych przedmiotów, które się w nich znajdowały, odnajdziemy wiele plam
i punktów barwnych, jak choćby w opisie ciasnego mieszkanka Rzeckiego:
[...] duża blaszana miednica i mała szafa ciemnowiśniowej barwy stanowiły umeblowanie pokoju [...] Pod oknem stał ten sam czarny stół obity
suknem, także niegdyś zielonym, dziś tylko poplamionym. Na nim wielki
czarny kałamarz wraz z wielką czarną piaseczniczką. Lalka I 11
Inny opis zamkniętej przestrzeni pomieszczenia znajdziemy w Emancypantkach:
Pani Turkawiec mieściła się na facjatce drewnianego domku, który miał
ściany czekoladowe, ramy okien białe, brudnożółtą bramę i zielone okiennice. Emancypantki IV 414
W tych dwóch krótkich opisach wnętrza pomieszczenia i domu jednej z pomniejszych postaci znalazło się prawie tyle samo leksemów barwnych, co w obszernej transkrypcji przestrzennej.
Nie sposób oprzeć się wrażeniu braku plastyczności oraz jednopłaszczyznowości opisów otwartej przestrzeni Prusa, fascynacja zaś miastem staje się
oczywista, gdy spojrzy się na pełne kolorytu pejzaże bogatych dzielnic i ubogich
zakątków Warszawy:
W spokojnej powierzchni wody odbijała się Saska Kępa [...] i praskie domy
z czerwonymi dachami... Lalka I 120
Idąc prawym chodnikiem dostrzegł Wokulski na lewo, mniej więcej w połowie ulicy, dom niezwykle żółtej barwy. Warszawa posiada bardzo wiele żółtych domów; jest to chyba najżółciejsze miasto pod słońcem. Lalka I 272
(o kamienicy Łęckich)
opis Powiśla:
I rozważał pełen goryczy, że ten płat ziemi nadrzecznej, zasypany śmieciem
z całego miasta, nie rodzi nic nad parterowe i jednopiętrowe domki barwy
czekoladowej i jasnożółtej, ciemnozielonej i pomarańczowej. Lalka I 109
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I jeszcze opis przedmieść:
Ten sznur domów niskich, drewnianych, koloru szpinakowego, brunatnego albo czekoladowego, domów, które pochylają się ku ulicy albo grzęzną
w ziemi, nazywa się u nas przedmieściem. Ze wspomnień cyklisty 313
Nawet przyroda w mieście, choć może w nieco konwencjonalny sposób,
nabiera w oczach pisarza barw:
Początek kwietnia, jeden z tych miesięcy, które służą za przejście między
zimą i wiosną. Śnieg zniknął, ale nie ukazała się jeszcze zieloność; drzewa
są czarne, trawniki szare, niebo szare: wygląda jak marmur poprzecinany
srebrnymi i złotawymi nitkami. Lalka I 71
Przestrzeń ograniczona jest u Prusa przestrzenią barwną, o czym najlepiej świadczą przywołane wyżej przykłady.
Funkcje barw w utworach Bolesława Prusa
Nie sposób wymienić i omówić wszystkich funkcji nazewnictwa barwnego
w twórczości Prusa, zwróćmy więc uwagę tylko na te najbardziej typowe dla
autora Lalki.
Barwy w twórczości Prusa pojawiają się najczęściej w partiach narracyjnych jako składniki rzeczywistości kreowanej, rzadko w opisach szerokich panoram krajobrazowych, uwzględniających szczegóły topografii, elementy przyrody,
zjawiska atmosferyczne, obiekty architektoniczne, znacznie częściej jako przymiot kameralnych opisów poszczególnych rekwizytów występujących w trakcie
rozwoju akcji w małych pomieszczeniach, pewnych elementów umieszczonych
w przestrzeni zamkniętej, a przede wszystkim jako komponent opisu postaci, ich
wyglądu i ubioru.
W zależności od tego, jaki typ obrazu wypełniały wyznaczniki barwności, mogły pełnić, zgodnie z podziałem wprowadzonym przez K. Handke, dwie
funkcje: artystyczną lub informacyjną4. Funkcja artystyczna spełniała u Prusa
mniejszą rolę niż informacyjna, wiąże się to ze sposobem tworzenia obrazów
przestrzennych, o czym mowa była wcześniej. Barwy w opisach panoramicznych
4

s. 42.

Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 5 Świat barw, oprac. K. Handke, Kraków 2002,

Barwy w twórczości Bolesława Prusa

57

mają za zadanie pomóc czytelnikowi w odtworzeniu w wyobraźni autentycznych
realiów, gotowych, statycznych wizji krajobrazowych, tym łatwiejszych do wizualizacji, gdyż podanych w formie porównania:
Ziemia Gosen wyglądała jak olbrzymia szachownica, której zielone i żółte
poletka odgraniczały się barwą zbóż i palmami rosnącymi na miedzach;
zaś na rudym piasku pustyni i jej białych wzgórzach płat zieloności albo
kępa drzew i krzaków wyglądały jak zabłąkany podróżny. Faraon I 15
Nawet poetyckie obrazy krajobrazowe są bardzo konkretne, odwołują się
do percepcji tylko jednego zmysłu, z wykorzystaniem tego samego środka artystycznego:
[...] przed nimi rozciągał się ogromny płat ziemi Gosen, wciąż kąpiącej
się w blaskach słońca. Zdawało się, że to nie ziemia, ale złoty obłok, na
którym marzenie wymalowało krajobraz farbami ze szmaragdów, srebra,
rubinów, pereł i topazów. Faraon I 33
W drugim tomie Lalki miejsce akcji przeniesione zostało do posiadłości w Zasławku. Tło, na którym rozgrywały się wydarzenia, charakteryzowane
było okazjonalnie, krótkimi informacjami, nierozbijającymi toku fabuły, jednym
z komponentów tych krótkich opisów były barwy:
Mijali lasy, zielone wąwozy z żółtymi ścianami. Lalka II 166
Przyglądał się jesiennemu słońcu, szarym ścierniskom i pługom zwolna
orzącym ugory... Lalka II 155
Aleja skończyła się; jechali polem, na którym zieleniły się grusze i szarzały
sterty. Lalka II 119
Prus na pierwszym miejscu stawiał informacyjną funkcję barw. Nazwy kolorów wykorzystywał w stałych obszarach świata przedstawionego, przy realizacji określonych zabiegów fabularnych. I tak integralną częścią opisu postaci
są nazwy kolorów wplatane jako charakterystyka fizjonomii czy stroju bohaterów. Informacje te dotyczą najczęściej opisów głównych postaci utworu, w toku
narracji kilka razy autor skupia swoją uwagę na ich wyglądzie. Przykład Lalki
pokazuje, jak ważne miejsce zajmowały w charakterystyce bohaterów elementy
różnych odcieni barw:
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Panna Izabela była niepospolicie piękną kobietą. Wszystko w niej było
oryginalne i doskonałe. Wzrost więcej niż średni, bardzo kształtna figura,
bujne włosy blond z odcieniem popielatym, nosek prosty, usta trochę odchylone, zęby perłowe, ręce i stopy modelowe. Lalka I 56
W wyglądzie Wokulskiego Izabela dostrzega kształt jego figury i ręce:
Z tej epoki pamiętała tylko jego grubo ciosaną figurę, czerwone ręce i szerokie obejście... Lalka I 326
Zaś w opisie Tomasza Łęckiego istotne były wąsy i włosy:
Pan Tomasz Łęcki [...] nosił nieduże wąsy białe i do góry podczesane włosy, tej samej barwy. Lalka I 54
Nie tylko pierwszoplanowe postaci zyskiwały swoją tożsamość w opisie,
każda nawet epizodyczna postać narysowana została choćby jednym pociągnięciem pióra, zawsze też pojawiał się akcent kolorystyczny, m.in.:
Rysopis tej damy [o baronowej Krzeszowskiej]: czarna suknia, żółtawa
twarz, sinawe usta, zaczerwienione z płaczu oczy i włosy gładko uczesane.
Lalka I 531
Właścicielem sklepu był Jan Mincel, starzec z rumianą twarzą i kosmykiem siwych włosów pod brodą. Lalka I 29
Dopiero około dziewiątej wszedł, a raczej wpadł do sklepu pan Mraczewski, piękny, dwudziestokilkoletni blondynek, z ustami jak korale...
Lalka I 15
Lekarz, Żyd, stary kawaler [o doktorze Szumanie], żółty, mały z czarną
brodą, miał reputację dziwaka. Lalka I 113.
Prócz dokładnego opisu postaci Prus skupiał uwagę na detalach, w tym na
kolorach fragmentów garderoby bohaterów. Według frekwencji, choćby w Lalce, barwa pojawiła się przy charakterystyce takich elementów ubrania: suknia
– 19 określeń barw; surdut, cylinder po 5; czapka – 4; kapelusz, kurtka – 3 razy;
czepek, spodnie, koszula, fartuch, krawat, płaszcz, kaftan 2 razy zyskały kolor;
raz barwa wymieniona została przy opisie innych części ubioru, takich jak: kostium, bluza, rękawy, mundur, buty, kontusz, frak, żakiet, liberia, algierka (rodzaj
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dawniej noszonego długiego, sutego palta męskiego), chustka wokół szyi, chustka na głowie, szalik, szlafmyca, np.:
Czarno ubrana kuzynka zwolna podniosła się z fotela i cicho wyszła.
Lalka I 77
Za krzesłem hrabiny stał służący w czarnej liberii. Lalka I 137
W każdej porze dnia siedział on [Jan Mincel] pod oknem na fotelu obitym
skórą, ubrany w niebieski barchanowy kaftan, fartuch i takąż szlafmycę.
Lalka I 29
Prus uwrażliwiony był przede wszystkim na kolorystykę ubiorów kobiecych.
Wiele razy pojawiły się określenia barwy włosów bohaterów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet (znowu na przykładzie Lalki) – 37 razy: Szatynka, szare oczy,
rysy cudnie piękne, wzrost okazały, a rączki i nóżki – sam smak! Lalka I 220
(Rzecki o pani Stawskiej); wąsów (8): Spostrzegła, że ojciec wygląda bardzo mizernie, że ma obwisłe ramiona, obwisłe siwe wąsy... Lalka I 455; zarostu i brody
(5): Obok pana Ignacego stoi dwóch Żydów: jeden z brodą tak czarną, że wpada
w kolor granatowy... Lalka I 431; faworytów (3), np.: [...] oprócz kajetu na stole i rudych faworytów na obliczu pana Colinsa nie dostrzegł nic szczególnego.
Lalka I 313.
Ważny dla Prusa był też kolor oczu, twarzy, dłoni – po 8 określeń: Szczególne wrażenie robiły jej [Izabeli] oczy, niekiedy ciemne i rozmarzone, niekiedy
pełne iskier wesołości, czasem jasnoniebieskie i zimne jak lód. Lalka I 56; ust
i cery (3 nazwy): Dziewczyna była czarno ubrana, miała bladawą, ale zdrową
cerę i nieśmiałe spojrzenie. Lalka I 378; zębów i policzków – 2 razy. Raz zwrócił
też uwagę czytelnika na kolor nosa postaci.
Badacze twórczości Bolesława Prusa podkreślają umiejętność zawarcia
charakterystyki bohaterów w przemyślanej koncepcji partii dialogowych. „Zawierzywszy tak wiele dialogom i skróciwszy rytuały narracyjne, nie zrezygnował
Prus przecież z lapidarnych opisów, zwięzłych i jakby mimochodem wplatanych
uwag o wieku, wyglądzie i zachowaniu postaci”5. Na przykład z rozmowy toczącej się w saloniku Łęckich rysuje się nam następujący obraz Wokulskiego:

J. Bachórz, Wstęp do B. Prus, Lalka, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Seria I,
Nr 262, Wrocław 1984, s. LXXX.
5
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– Śmieję się z Belci – rzekł pan Tomasz do kuzynki, która nalewała rosół do
wazy. – Wyobraź sobie, Floro, że Wokulski zrobił na niej wrażenie gbura.
Czy ty go znasz?
– Któż by dziś nie znał Wokulskiego – odpowiedziała panna Florentyna
podając Mikołajowi talerz dla pana. – No, elegancki on nie jest, ale – robi
wrażenie...
– Pnia z czerwonymi rękoma – wtrąciła ze śmiechem panna Izabela.
Lalka I 81.
Kwiryna Handke tak pisze o Żeromskim: „Barwy w [...] opisach pojawiają się zarówno w planie statycznym, gdy pisarz maluje stan uchwycony w jakimś momencie, jak też często w planie dynamicznym, gdy rysuje zachodzące
zmiany, czy to w wyglądzie postaci, zwłaszcza twarzy, pod wpływem emocji”6.
Barwy w tak rozumianym planie dynamicznym, gdy zachodzi zmiana w wyglądzie postaci, co jest wynikiem żywych emocji, którym podlegają bohaterowie,
pojawiają się też na kartach utworów Prusa. Na tę cechę jego pisarstwa wskazuje
J. Bachórz, pisząc: „[...] warto zatrzymać się przy zastanawiająco licznych, jakby mimochodem rzucanych powiadomieniach o gestach, grymasach, pulsacjach,
uśmiechach, bladościach, rumieńcach i innych tego rodzaju cielesnych objawach
stanów wewnętrznych”7.
O emocjach, jakim ulegają bohaterowie, czytelnik dowiaduje się najczęściej z partii narracyjnych powieści, kiedy to Prus informuje, że robią się szarzy
na obliczu, fiołkowi z gniewu, na przemian bladzi i fioletowi, sinieją, bledną
z gniewu, czerwienieją, bledną i czerwienią się, rumienią się, na twarzy dostają
silnych wypieków, oblewają się rumieńcem, na policzkach występują im ceglaste rumieńce, mają wypieki, oczy nabiegłe krwią i sine plamy na policzkach,
ciemnieje im w oczach, czarne płatki zasłaniają im pole widzenia. Wszystkie te
zmiany w ich fizjonomii to wyraz gniewu, wstydu, wzruszenia, nagłych przypływów radości i smutku. Częściej objawy zmian emocjonalnych można dostrzec
na twarzach bohaterów z wyższych sfer towarzystwa, rzadko odnajdziemy tego
typu wyznaczniki barwności w utworach z bohaterem chłopskim, na przykład
w Placówce.
Powtórzmy raz jeszcze – specyfiką pisarstwa Prusa jest uwrażliwiene pisarza na otaczającą go rzeczywistość o ile była ona ograniczona przestrzennie,
6

K. Handke, op.cit., s. 43.

7

J. Bachórz, op.cit., s. LXI.
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stanowiła element znanego mu otoczenia, przyjaznej przestrzeni miejskiej, dlatego tak wiele barw widział dookoła człowieka zamkniętego w ciasnych ścianach
pokoju, dlatego tak kolorowa wydawała mu się Warszawa.
Inną cechą charakterystyczną twórczości Prusa jest używanie kolorów jako
identyfikatora. Barwa staje się, pojedynczo bądź w rozbudowanych opisach, elementem identyfikacji osoby. Niektóre epizodyczne postaci nie zyskały w oczach
autora takiej rangi, by oznaczyć je imieniem, nazwiskiem lub innym określeniem
dotyczącym wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji czy pozycji społecznej.
Barwa im przypisana jest jedynym wyróżnikiem. W takim wypadku Prus używał
nazwy barwy w funkcji identyfikacyjnej, nazwa barwy określająca osobę wskazywała bezpośrednio na kogoś, np.:
– No, hrabina zrobiła zamach stanu – mówił brunet z grzywką.
Lalka I 160
– Po szpakowatym jegomości weszła do sklepu dama żądająca parasola...
Lalka I 104
– I udał się jej. Ten Wokulski trochę sztywny, ale ma w sobie coś – odpowiedział pan siwy. Lalka I 160
W jednym przypadku identyfikacja barwą stanowi swoistą grę z czytelnikiem, jest aluzyjnym „landszaftem” wprost ze wspomnień Rzeckiego z czasów
kampanii węgierskiej. Biel i granat są symbolami armii dwóch zwalczających się
monarchii:
Jednocześnie z parowu leżącego o kilkaset kroków na lewo od nas wyszli
granatowi żołnierze, którzy niebawem sformowali się w granatową kolumnę. [...] Spostrzegłem, że na jego [gościńca] żółtym tle ukazują się jakieś białe znaki, które wkrótce utworzyły białą linię, a potem białą plamę.
Lalka I 182
I jeszcze krajobraz po walce:
Gdzie oko sięgło, widzieliśmy w rozmaitych miejscach jakby skrawki białego i granatowego papieru, bez ładu porozrzucane na zdeptanej trawie.
Lalka I 189
I na koniec chyba najbardziej charakterystyczna dla Prusa cecha percepcji barw. Prus był krótkowidzem i jego wada wzroku pogłębiała się z wiekiem.
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Z tego powodu, choć w twórczości pisarza odnajdziemy reprezentację leksykalną wszystkich podstawowych pól barw, zestawy wszystkich wyznaczników
barwności poszczególnych gniazd są, na przykład w porównaniu z podobnym
słownictwem w twórczości Żeromskiego, mniej rozbudowane. Porównajmy trzy
pola barw obu autorów.
Pole bieli:
u Żeromskiego8 tworzy 8 leksemów: alabastrowy (4), biały (1314), kredowy (1)9, kremserwajs (1), mleczny (8), osędziały (4), perłowy (2), śnieżny (8);
u Prusa – 5 leksemów: alabastrowy (2), biały (305), kość słoniowa (1),
mleczny (1), perłowy (6).
Pole błękitu zapełniają:
u Żeromskiego – 11 leksemów: bławy (10), błękitny (340), granatowy (82),
indygo (1), kobalt (1), lazurowy (54), modry (25), niebieski (300), siny (96),
szafirowy (21), turkusowy (1);
u Prusa – 7 leksemów : błękitny (27), chaber (1), granatowy (37), lazurowy
(3), niebieski (144), siny (19), szafirowy (54).
Na pole czerwieni składają się:
u Żeromskiego – 22 leksemy: amarantowy (6), ceglasty (11), cielisty (11),
cynober (1), czerwony (505), karmazynowy (5), karminowy (16), koralowy (2),
krwawy (58), lubryka (1), malinowy (6), pąsowy (108), pomidorowy (1), purpurowy (23), różany (24), różowy (128), rubinowy (22), rumiany (częste), sang-deboeuf (1), sangwina (1), szkarłatny (45), wiśniowy (4);
u Prusa – 14 leksemów: amarantowy (21), ceglasty (7), czerwony (185),
karmazynowy (1), karminowy (2), koralowy (3), krwawy (11), pąsowy (37), purpurowy (32), różowy (63), rubin (2), rumiany (30), szkarłatny (1), wiśniowy (8).

Dane liczbowe dotyczące użycia poszczególnych barw w twórczości Żeromskiego pochodzą z tomu 5. Słownictwa pism Stefana Żeromskiego w opracowaniu K. Handke.
8

Pogrubioną czcionką zaznaczone zostały leksemy charakterystyczne tylko dla jednego z pisarzy, Prusa lub Żeromskiego.
9
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Tylko pole brązu jest bardziej rozbudowane w twórczości Prusa niż Żeromskiego:
u autora Popiołów odnajdziemy 18 leksemów: beżowy (1), brązowy (26),
brunatny (71), cisawy (1), gniady (15), kasztan/kasztanowy (10), miedziany (11),
ogorzały, orzechowy (2), palisandrowy (1), piwny (4), podpalany (1), rdzawy
(24), rudy (134), smagły (14), szatyn, śniady (55), ziemisty (3);
u Prusa – 20 leksemów: brązowy (15), brunatny (15), cynamonowy (1),
czekoladowy (6), gniady (8), kasztan/kasztanowaty (11), miedziany (7), musztardowy (1), ogorzały (1), opalony (3), orzechowy (6), piwny (1), rdzawy (1),
rudy (37), smagły (1), szatyn (23), śniady (18), wątrobiasty (1), zgniły (1), ziemisty (3).
Pole brązu w twórczości Prusa ma jedną z najliczniejszych reprezentacji leksykalnych, przy stosunkowo niewielkich reprezentacjach tekstowych poszczególnych
nazw barw z pola. Odnajdziemy w nim przede wszystkim kilka nazw, których
nie wynotowano u Żeromskiego. Są to: cynamonowy (o paltocie), czekoladowy
(o charcie angielskim, kolorze domów, koszuli, ścian), musztardowy (o surducie), opalony (o mężczyznach), wątrobiasty (o rękawiczkach) i zgniły (o barwie
otoczenia).
Barwa brązowa określa bez wyjątku albo części garderoby albo szczegóły wyposażenia wnętrz, często występujące łącznie:
Gabinet znakomitego adwokata miał sprzęty kryte brązową skórą, w oknach brązowego koloru firanki, a na ściennych obiciach brązowe desenie. Sam gospodarz
odziany był w brązowy surdut... Lalka I 276; Mimo woli zauważył, że siwy Żyd
bardzo poważnie wygląda na tle brązowych sprzętów i obić, i że mecenasowi jest
bardzo do twarzy w pantoflach z brązowego safianu. Lalka I 385
Kolor brunatny oprócz takich samych użyć kontekstowych co brązowy współtworzył też obrazy plenerowe, ponieważ określał zmieniającą się pod wpływem
pewnych czynników barwę wody: Wody rzeki są tak przesycone minerałami i organicznymi szczątkami, że kolor ich staje się brunatnym... Faraon I 8 oraz elementy przyrody: [...] na [...] złotym tle mocno uwydatniały się [...] brunatne pnie
i ciemnozielone bukiety drzew palmowych. Faraon II 430
Kolor kasztanowaty (nie kasztanowy) określał maść koni (podobnie jak i gniady),
także i umaszczenie innych zwierząt (krowy, cielątka), ale i odnosił się do włosów
i zarostu. Barwy miedziana, ogorzała i śniada funkcjonowały tylko jako określenie odcienia kolorystycznego twarzy ludzkiej, piwna odnosiła się tylko oczu,
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orzechowa do sukni i koloru domów. Leksemy szatyn i szatynka charakteryzują
się prawie identyczną frekwencją (por. blondyn/blondynka, brunet/brunetka)10.

Oczywiście można stwierdzić, że Prus po prostu nie był kolorystą, ale na
niemożność rozróżniania odcieni kolorów wada wzroku także musiała mieć niebagatelny wpływ. Widzenie kolorów plamami może być również spowodowane słabą kondycją wzroku pisarza. Przykładem takiego sposobu percepcji barw
mogą być, przywołane wyżej, transkrypcje Warszawy, w których miasto wydaje
się Prusowi po prostu żółte, krajobraz znad Białki z Placówki, w którym barwy
nie odnoszą się do szczegółów opisu, a do całych jego obszarów, obraz działań
wojennych z Lalki, w którym walczące strony są granatowe i białe i, ostatni przykład, sposób widzenia najbarwniejszego elementu flory – kwiatów.
Prus często nie przypisuje kwiatom nazw gatunkowych, widzi je i opisuje w postaci plamek barwnych. Są to więc kwiaty: pąsowe (Omyłka 119), pomarańczowe (Faraon II 234, Kłopoty babuni 130), białe (Omyłka 116), białe
i różowe (Lalka I 538), czarne i zielone kwiaty na żółtym tle (Przygoda Stasia
36), czerwone (Ze wspomnień cyklisty 355), niebieskie (Ze wspomnień cyklisty
340), przerozmaitych kolorów, różnobarwne (Ogród 59), były różowe, białe, niebieskie, ale wszystkie te barwy cechowały się niepojętą delikatnością i blaskiem
(Sen 200), kwiat był złożony z trzech różnych płatków: pąsowego, białego i niebieskawego (Przemiany 425). Podanie nazwy gatunkowej wymaga czy pociąga
za sobą widzenie szczegółów, które odróżniają kwiat jednego rodzaju od drugiego. Dla krótkowidza łatwiej jest wykorzystać po prostu barwy, by zasugerować
czytelnikowi różnorodność roślin.
I na koniec jeszcze barwny obraz zbudowany z plam:
Przy wejściu orkiestra powitała nas marszem z Aidy, zaś w samej Dolinie
bardzo liczne grono dam, z różnokolorowymi parasolkami w rękach, ugrupowało się w taki sposób, że każdą parasolkę białą, czerwoną, niebieską,
różową – otaczały parasolki zielone. Tworzyło to bukiet różnobarwnych
kwiatów na tle zielonych liści. Ze wspomnień cyklisty 321

M. Czachorowska, Wyobraźnia pisarska Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego na przykładzie słownictwa topograficznego i nazw barw, Bydgoszcz 2006, s. 362–363.
10
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COLOURS IN THE WORKS OF BOLESŁAW PRUS

Summary
Keywords: Bolesław Prus, colours, unfamiliar terrain, area friendly to writer
The world of Bolesław Prus, both real and fictional, feature, was divided into two
spaces: the first – hostile, alien, unloved, vast and unknown and the second – secure, kind,
accepted, limited and frequently visited by the writer. He tolerated the former, because
he had to, because it existed, because it was the immanent part of the plot of a literary
work and it was difficult for the writer to escape from setting at least one of his works in
the countryside; the latter was treated as his kingdom, he liked to be there, felt confident
so it is not surprising that his characters were placed there most eagerly. The unfamiliar
terrain to the writer is a world of vast territories, expanded both horizontally and vertically. The area which was friendly to Prus was bordered with the walls of the flat – real or
created or extended down the streets of a town, especially Warsaw. The caesura between
these worlds was at the same time a colour perception border line in the life and works
of Bolesław Prus. This article tackles the notion of the differences in perceiving colours
in both of the worlds.
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SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

ANDRZEJ S. DYSZAK
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

JĘZYKOWE WYKŁADNIKI BARW
W MIĘDZYWOJENNYCH WIERSZACH JANA LECHONIA

Słowa kluczowe: poezja Lechonia, leksyka barw, gramatyka i semantyka

1. Wprowadzenie
Na dojrzałą twórczość poetycką Jana Lechonia (Leszka Józefa Serafinowicza) z okresu międzywojnia (1918–1939) składają się (oprócz utworów rozproszonych) tylko dwa tomiki wierszy1: Karmazynowy poemat z roku 1920 zawierający utwory młodzieńcze powstałe w latach 1916–1918: Herostrates, Duch
na seansie, Jacek Malczewski, Sejm, Polonez artyleryjski, Mochnacki, Piłsudski
(w wydaniu z 1922 roku dodano do nich wiersz Pani Słowacka) oraz Srebrne

Warto wszakże wspomnieć dwa zbiory poezji, które Leszek Serafinowicz napisał jeszcze
jako kilkunastoletni uczeń: Na złotym polu, tomik wydany nakładem jego ojca w roku 1913, i o rok
późniejszy – Po różnych ścieżkach, bowiem właśnie owe juwenilia podpisał pseudonimem „Jan
Lechoń”, którym posługiwał się do tragicznej śmierci w 1956 r.
1
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i czarne z roku 1924, w którym – obok wierszy *** [Pytasz, co w moim życiu
z wszystkich rzeczy główną...], Toast, Spotkanie, Śmierć, Modlitwa, Na „Boskiej
komedii” dedykacja..., Proust, Sprzeczka, *** [O! jak strasznie się wloką te długie godziny...], *** [Na niebo wypływają białych chmurek żagle...], *** [Co noc,
gdy już nas nuda bezbrzeżna ogarnia...], *** [W złotych strzępach liści drzewa
nocą stoją...] – osobne miejsce zajmuje cykl utworów zatytułowany Siedem grzechów głównych (*** [Stargany męką straszną zapasów nierównych...], Pycha,
Łakomstwo, Nieczystość, Zazdrość, Obżarstwo i pijaństwo, Gniew, Lenistwo).
W tytułach obu tych zbiorów użył Lechoń przymiotników, które w swoich
podstawowych znaczeniach leksykalnych odnoszą się do kolorów2, a mianowicie: karmazynowy3, srebrny4 i czarny5. Wszakże dla odczytania znaczenia tekstowego (kontekstowego) pierwszego z nich ważne jest jego użycie w związku
wyrazowym karmazynowy poemat, który wyraźnie nawiązuje do zleksykalizowanego wyrażenia karmazynowy szlachcic odnoszącego się (historycznie rzecz
ujmując) do przedstawiciela stanu szlacheckiego, któremu przysługiwało prawo
noszenia żupana z tkaniny nazywanej karmazynem6 (ta sama nazwa stosowana
była także w odniesieniu do takiegoż szlachcica7). Zatem przymiotnik karmazynowy zachowuje w tytule poematu Lechonia tylko pośredni związek z kolorem,
a jego znaczenie tekstowe jest symboliczne, bowiem tematem Karmazynowego

2
Rzeczowniki kolor i barwa traktuję (na potrzeby niniejszego artykułu) jako synonimy zgodnie z takim właśnie ich ujęciem w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod red. S. Dubisza
(USJP), por. barwa 1. książk. a) «właściwość powierzchni przedmiotów oświetlonych postrzegana
wzrokowo jako swoiste wrażenie; kolor» i kolor 1. «postrzegana wzrokowo właściwość przedmiotu, zależna od stopnia pochłaniania, rozpraszania lub przepuszczania promieni świetlnych;
barwa» (podkr. – A.S.D.). Oba te rzeczowniki są stosowane w tymże słowniku także do definiowania znaczeń odpowiednich leksemów. Na temat synonimiczności rzeczowników barwa i kolor
pisze M. Ampel-Rudolf w monografii Kolory. Z badań leksykalnych i składniowo-semantycznych
języka polskiego, Rzeszów 1994 (zob. s. 23–24).
3
Zob. w USJP: karmazynowy – przym. od karmazyn (zwykle w zn. 1, 4) i karmazyn
– wł. carmesino ‘karmazynowy’ 1. książk. «kolor intensywnie czerwony, szkarłatny».
4

Zob. srebrny w USJP: 2. «mający kolor srebra, srebrzysty».

Zob. czarny w USJP: 1. «mający barwę najciemniejszą ze wszystkich, właściwą węglowi
i sadzy».
5

6

Zob. znaczenie 4a rzeczownika karmazyn w USJP: «dawna cenna tkanina czerwonego ko-

loru».
Wyrażenie karmazynowy szlachcic ilustruje znaczenie c przymiotnika karmazynowy
w USJP z odesłaniem do znaczenia 4b rzeczownika karmazyn w tymże słowniku, por. «w dawnej
Polsce: szlachcic ze starożytnego rodu, któremu przysługiwało prawo noszenia karmazynowego
żupana».
7
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poematu jest Polska8 i jej historia, którą personifikują takie osoby przywołane
w tytułach kolejnych wierszy tego zbioru, jak Maurycy Mochnacki, Salomea Bécu
(Pani Słowacka), Jacek Malczewski czy Józef Piłsudski, oraz polska szlachta
(Sejm). Natomiast przymiotniki srebrny i czarny w tytule drugiego z wymienionych wyżej tomów poetyckich Lechonia odnoszą się do odpowiednich kolorów,
które nie są tu postrzeganymi wzrokiem właściwościami ani przedmiotów, ani
zjawisk9, ale pełnią funkcję symboliczną. Istotne w tym kontekście są dwa pierwsze wersy otwierającego tom Srebrne i czarne wiersza bez tytułu: „Pytasz, co
w moim życiu z wszystkich rzeczy główną, / Powiem ci: śmierć i miłość – obydwie zarówno. / Jednej się oczu czarnych, drugiej – modrych boję.”. Oba przymiotniki – czarny i srebrny – można uznać za wyrażenia symbolizujące śmierć
(w cytowanym fragmencie poeta mówi o czarnych oczach śmierci, w drugiej
zwrotce pojawia się jeszcze „czarna noc”), ale Lechoń pisze też: „Te dwie są me
miłości i dwie śmierci moje.”, zatem oba kolory symbolizują także (obok koloru
niebieskiego – „modre oczy”) miłość (choć nietypowo, bo symboliczną barwą
tego uczucia jest kolor czerwony).
Przedmiotem niniejszego artykułu są jednakże te językowe wykładniki
kolorów, które wykorzystał poeta dla wyrażenia odpowiednich treści poszczególnych wierszy składających się na oba międzywojenne tomy poetyckie Lechonia10. W pierwszej kolejności dokonuję rejestracji tych środków językowych,
a potem ich opisu. Najpierw będzie to charakterystyka gramatyczna wskazanych
wykładników barw, gdyż – jak stwierdził Zenon Klemensiewicz – „Język pisarski
Tom rozpoczyna się wierszem Herostrates, w którego pierwszej zwrotce Lechoń napisał:
„Na tysiączne się wiorsty rozsiadła nam Polska, / Papuga wszystkich ludów – w cierniowej koronie.”.
8

Należy zwrócić uwagę na to, że w definicjach słownikowych znaczeń rzeczowników barwa
i kolor (zob. wyżej przypis 2) brak wskazania na zjawiska, których także (a nie tylko przedmiotów)
barwy mogą być cechami.
9

Pole semantyczne barw w obu tych zbiorach wierszy analizowały wcześniejszej D. Podlawska i G. Wilczyńska (zob. tychże, Stylistyczna funkcja nazw barw w „Karmazynowym poemacie”
oraz w „Srebrnym i czarnym” Jana Lechonia). Pierwotnie niniejszy artykuł, jako referat na konferencję „Funkcja barw w literaturze pięknej” (Pobierowo, 15–17.04.2013 r.), został przygotowany
niezależnie od wyników badań obu Autorek (ich tekst nie był mi znany, wskazała go prof. Elżbieta
Skorupska-Raczyńska w czasie dyskusji na wspomnianej konferencji; po zapoznaniu się z tym
artykułem inne okazały się – w znacznej mierze – sposób i zakres opisu w obu tekstach). Niniejszy
artykuł można uznać z jednej strony za uzupełnienie publikacji Podlawskiej i Wilczyńskiej, gdyż
– jak same zaznaczają – analizie poddały tylko niektóre przymiotniki, rzeczowniki, czasowniki
i przysłówki nazywające barwy (por. Stylistyczna funkcja nazw barw..., s. 192), a z drugiej – za
polemikę z pewnymi ustaleniami wymienionych Badaczek (odpowiednie uwagi zamieszczam
w przypisach).
10
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jakiegoś twórcy literackiego stanowi pewien system gramatyczny i pewien zasób
leksykalny”11, a następnie przedmiot opisu poddany zostanie interpretacji semantycznej (porównaniu znaczeń leksykalnych12 i tekstowych13, a wśród tych drugich
– wskazane zostaną znaczenia przenośne i symboliczne w takim zakresie, na jaki
pozwalają narzędzia językoznawcze14). Natomiast nie przeprowadzam interpretacji opisywanych wykładników barw jako środków artystycznych15, sytuując
niniejszy artykuł w zakresie gramatyki stylistycznej16 i stylistycznej semantyki
językoznawczej.
2. Statystyka
W Karmazynowym poemacie mają swoje realizacje tekstowe 34 leksemy17,
których podstawowe znaczenia słownikowe (systemowe) pozwalają odnosić je
do barw. Są to 24 przymiotniki (BIAŁY, BIELONY18, BRUNATNY, CZERWOZ. Klemensiewicz, Składnia pisarskiego języka Marii Dąbrowskiej, w: Pięćdziesiąt lat
twórczości Marii Dąbrowskiej. Referaty i materiały sesji naukowej, pod red. E. Korzeniewskiej,
Warszawa 1963, s. 222–224.
11

12

Znaczenie leksykalne nazywam też słownikowym lub systemowym.

13

Inaczej: kontekstowych.

Językoznawca powinien powiedzieć o znaczeniu to, co może odczytać z zastosowanych
środków językowych.
14

15
Funkcje te są przedmiotem zainteresowania D. Podlawskiej i G. Wilczyńskiej (zgodnie
z tytułem ich artykułu, zob. wyżej przypis 10), jednakże Autorki te obok terminów gramatycznych stosują nazwy środków stylistycznych, por. przymiotnik i epitet, poza tym opisują porównania
i metafory, analizują „poetyckie obrazy”, przywołują ich szersze konteksty, szukają nawiązań literackich i pozaliterackich, mieszając w ten sposób stylistykę językoznawczą ze stylistyką literaturoznawczą.
16
Termin gramatyka stylistyczna bywa różnie rozumiany (zob. T. Skubalanka, Wprowadzenie
do gramatyki stylistycznej języka polskiego, Lublin 2000, s. 15). Rozumiem go (i realizuję odpowiednie pojęcie w artykule) bardzo wąsko jako opis jednostek języka i odpowiadających im jednostek tekstu (należących do jednego pola semantycznego, w tym wypadku: kolorów) za pomocą
kategorii gramatycznych.
17

Bez tytułowego przymiotnika karmazynowy, który poza tytułem już się nie pojawia.

Genetycznie to imiesłów przymiotnikowy, podobnie jak wymienione w dalszej kolejności leksemy SCZERNIAŁY, SREBRZONY, WYZŁACANY i ZBIELAŁY, które morfologicznie i składniowo są przymiotnikami. Własne hasła w USJP mają tylko leksemy
SCZERNIAŁY («taki, który stał się czarny lub czarniejszy, ciemniejszy niż poprzednio»)
i ZBIELAŁY («mający białą barwę»). W definicjach czasowników będących podstawami
słowotwórczymi dla pozostałych trzech imiesłowów, zamieszczonych w USJP, nie wskazuje się wprost na ich odniesienie do procesów nadawania jakimś obiektom kolorów, por. bielić
a) bud. «malować mlekiem wapiennym, zwłaszcza świeże tynki w budynkach, płoty itp.;
18
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NY, CZARNY, KARY19, KRWAWY, LILA, LILIOWY, NIEBIESKI, RDZAWY,
RÓŻOWY, SCZERNIAŁY, SIWY, SREBRNY, SREBRZONY, SREBRZYSTY,
SZARY, WYZŁACANY, ZBIELAŁY, ZIELONY, ZŁOCISTY, ZŁOTY, ŻÓŁTY), 7 rzeczowników (AMARANT, BIEL, BŁĘKIT, CZERWIEŃ, FIJOLET20,
SELEDYN, TĘCZA), 2 czasowniki (POBIELEĆ21, ŻARZYĆ22) i 1 przysłówek
(SREBRZYŚCIE).
Wymienione leksemy mają w analizowanych tekstach różną liczbę użyć.
Najczęściej występuje przymiotnik BIAŁY (11 razy). Dwukrotnie rzadziej pojawiają się przymiotniki CZARNY (6 razy) i CZERWONY (5 razy). Inne leksemy mają po mniej niż pięć użyć: przymiotniki LILIOWY i SREBRNY – po 4,
SREBRZYSTY i ZIELONY – po 3, przymiotniki KRWAWY, RÓŻOWY, SIWY,
SZARY oraz rzeczowniki BIEL, CZERWIEŃ, FIJOLET – po 2, pozostałe (przymiotniki BRUNATNY, BIELONY, KARY, LILA, NIEBIESKI, RDZAWY, RÓŻOWY, SCZERNIAŁY, SREBRNY, SREBRZONY, WYZŁACANY, ZBIELA-

białkować», srebrzyć chem. techn. «pokrywać przedmioty, głównie miedziane lub mosiężne,
cieniutką warstewką srebra dla celów technicznych, np. w elektrotechnice, i dekoracyjnych, np.
w produkcji platerów i w jubilerstwie», wyzłocić – wyzłacać 1. «pokryć (pokrywać) warstwą złota»
2. poet. «nadać (nadawać) czemuś złoty odcień, blask». Na takie procesy wskazują odpowiednie
definicje czasowników bielić i wyzłacać w Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (SJPD), por. bielić 1. «malować na biało, najczęściej wapnem, czynić białym...», wyzłacać
– wyzłocić «pokrywać warstwą złota; malować na kolor złoty; pozłacać, złocić bogato, obficie»
(podkr. – A.S.D.).
19
Przymiotnika KARY (podobnie jak przymiotników BUŁANY, CISAWY, GNIADY, SKAROGNIADY, SZPAKOWATY i WRONY, które odnoszą się tylko do maści koni) nie ująłem
w moim artykule Uwagi o definicjach przymiotników wyrażających kolory w słownikach języka
polskiego (zob. Barwa w języku, literaturze i kulturze III, pod red. E. Komorowskiej, D. Stanulewicz, Szczecin 2012, s. 11–24). Jako termin zootechniczny oznacza on kolor czarny, por. kary
w USJP: ukr. karyj zootechn. «o maści konia: czarny; wrony» (podkr. – A.S.D.).

Pisownia zgodna z zapisem w Słowniku języka polskiego pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego (SW), zob. t. I: Fijolet, u, lm. y a. Fjolet 1. barwa błękitna, zmieszania
z czerwoną, kolor fijoletowy.
20

Czasownik ten występuje dwukrotnie w formie 3. os. l. mn., por. „Pobielały domy od srebrnej poświaty” (*** [W złotych strzępach liści drzewa nocą stoją ...]) i „Pobielały posłom wargi”
(Sejm). Podlawska i Wilczyńska uznały te formy za „dawny imiesłów” (zob. Stylistyczna funkcja
nazw barw..., s. 197). Prawdą jest, że genetycznie formy trzecioosobowe czasowników to dawne imiesłowy przeszłe, które mogą pełnić funkcje form osobowych lub przymiotników. Różnica
ujawnia się w końcówce, por. pobielał-y domy (tu: osobowa forma czasownika) i pobielał-e domy
(tu: przymiotnik).
21

22
W USJP brak odpowiedniego hasła. Odnaleźć je można w SJPD. Tam znaczenie czasownika żarzyć definiuje się następująco: «poddawać co działaniu wysokiej temperatury, rozpalać do
czerwoności, powodować, że coś się żarzy» (podkr. – A.S.D.).
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ŁY, ZŁOCISTY, ZŁOTY, ŻÓŁTY, rzeczowniki AMARANT, BŁĘKIT, SELEDYN, TĘCZA, czasownik POBIELEĆ, przysłówek SREBRZYŚCIE) – po 1.
W tomiku Srebrne i czarne odnaleźć można tylko 13 odpowiednich leksemów23, wśród których jest 8 przymiotników (BIAŁY, BŁĘKITNY, CZARNY,
MODRY, NIEBIESKI, SREBRNY, SZARY, ZŁOTY), 4 czasowniki (POBIELEĆ, SREBRZYĆ, POSREBRZAĆ24, ŻARZYĆ), 1 rzeczownik (BIEL).
Podobnie jak w Karmazynowym poemacie w zbiorze Srebrne i czarne
najczęściej występuje przymiotnik BIAŁY (5 razy), a obok niego przymiotnik
CZARNY (także 5 razy). Po trzy użycia ma każdy z przymiotników BŁĘKITNY
i SREBRNY, dwukrotnie pojawił się przymiotnik ZŁOTY, jednorazowo użyte
zostały przymiotniki NIEBIESKI, MODRY i SZARY, każdy z czterech czasowników (POBIELEĆ, SREBRZYĆ, POSREBRZAĆ, ŻARZYĆ) oraz rzeczownik
BIEL.
W odpowiednich utworach obu tomików poeta wykorzystał łącznie
38 różnych leksemów (w każdym z tomików powtarzają się przymiotniki BIAŁY,
CZARNY, NIEBIESKI, SREBRNY, SZARY, ZŁOTY, czasowniki POBIELEĆ
i ŻARZYĆ oraz rzeczownik BIEL), które zgodnie z ich podstawowymi znaczeniami słownikowymi mogą pełnić funkcję wykładników barw25 (zob. tabela 1).

23
Nie wszystkie wiersze z tego tomu zawierają wyrażenia odnoszące się do barw. Brak takowych w następujących utworach: Proust, *** [Co noc, gdy już nas nuda bezbrzeżna ogarnia...],
*** [Stargany męką straszną zapasów nierównych...], Łakomstwo, Nieczystość, Gniew i Lenistwo.
24
W definicji czasownika POSREBRZAĆ nie mówi się o nadawaniu (czemuś) barwy srebrnej, por. w USJP: «spowodować (powodować), że coś wydaje się srebrnym, nabiera srebrzystego
połysku; osrebrzyć», ale na takie jego znaczenie wskazuje użycie w tej definicji (w funkcji definiensa) czasownika osrebrzyć, który w USJP definiowany jest następująco: poet. «nadać (nadawać)
czemuś srebrzystą barwę, srebrzysty połysk; posrebrzyć (posrebrzać)» (podkr. – A.S.D.).

Podlawska i Wilczyńska za wykładniki barwy uznały też przymiotniki blady (zob. Stylistyczna funkcja nazw barw..., s. 189; w dalszej części artykułu jednakże już go nie wymieniają)
i szklisty (zob. ibidem, s. 192), przysłówki jasno i ciemno oraz czasowniki pobladnąć (zob. ibidem,
s. 191). Zgodnie z definicjami w USJP nie wyrażają one barwy (blady i jasno mogą służyć do
wskazywania stopnia intensywności barwy, zob. blady 2. «o barwie: mało intensywny, nienasycony; także: mający taką barwę» i poblednąć, pobladnąć 2. «stracić intensywność barwy, blasku;
zblednąć» (podkr. – A.S.D.) oraz jasno 2. «w jasnym odcieniu, jasnej barwy»; bladymi lub jasnymi
mogą być więc różne barwy, a jeśli chodzi o przysłówek ciemno w wierszu Pycha występuje on
wyraźnie w znaczeniu ‘braku światła’, por. „Patrzę w ogród przez okno: w ogrodzie jest ciemno.”;
zob. też szklisty w USJP: «taki jak szkło, podobny do szkła, zwłaszcza pod względem połysku,
przezroczystości; błyszczący, połyskujący, lśniący, przejrzysty»), dlatego też nie są przedmiotem
analizy w niniejszym artykule.
25
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Tabela 1
Leksemy barw użyte w wierszach z tomów Karmazynowy poemat
oraz Srebrne i czarne
Leksemy barw
AMARANT
BIAŁY
BIEL
BIELONY
BŁĘKIT
BŁĘKITNY
BRUNATNY
CZERWIEŃ
CZERWONY
CZARNY
FIJOLET
KARY
KRWAWY
LILA
LILIOWY
MODRY
NIEBIESKI
POBIELEĆ
POSREBRZAĆ
RDZAWY
RÓŻOWY
SCZERNIAŁY
SELEDYN
SIWY
SREBRNY
SREBRZONY
SREBRZYĆ
SREBRZYSTY
SREBRZYŚCIE
SZARY
TĘCZA
WYZŁACANY
ZBIELAŁY
ZIELONY
ZŁOCISTY
ZŁOTY
ŻARZYĆ
ŻÓŁTY
38 leksemów
(w tym 9 wspólnych
dla obu tomików)

Karmazynowy
poemat
x
x
x
x
x

Srebrne
i czarne
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
34 leksemy

13 leksemów

(w tym 25 innych
niż w Srebrnym
i czarnym)

(w tym 4 inne
niż w Karmazynowym poemacie)

x

x
x
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Nie we wszystkich użyciach wymienione wyżej leksemy posłużyły poecie
do wyrażenia barw. Do użyć, w których niektóre z nich nie odnoszą się do barw,
należą bezsprzecznie zestawienia biały mazur26 (biały = ‘tańczony o świcie / nad
ranem’) i czarny chleb27 (czarny = ‘z mąki razowej’) oraz wyrażenia biała dłoń28,
biała pierś29 (biała = ‘jasna’30), czarna noc31 (czarna = ‘w której brak światła’32)
i zwrot stoimy czarni33 (czarni = ‘brudni’34). Także przymiotnik NIEBIESKI
w Srebrnym i czarnym nie odnosi się do koloru, ale do nieba: niebieska fregata
to ‘fregata na niebie’35 (kolor tej fregaty, którą tworzą chmury płynące po niebie,
wskazuje wers wcześniejszy, por. „Na niebo wypływają białych chmurek żagle.
/ Od twojej płynie strony niebieska fregata”). Z kolei leksem BŁĘKIT został
użyty przez poetę w Karmazynowym poemacie (w formie liczby mnogiej) w znaczeniu ‘niebieskiej przestrzeni nieba’36, por. podnosi w błękity37.
W omawianych utworach mają także swoje realizacje leksemy wykorzystane przez Lechonia jako wykładniki barw, których jednakże podstawowe znaczenia systemowe jest inne. Są to rzeczowniki KREW38 i ZŁOTO39. Na odczytanie
26

Piłsudski. Wyrażenie to w USJP kwalifikowane jest jako frazeologizm, zob. hasło mazur.

Toast. Wyrażenie to w USJP uznane zostało za zestawienie terminologiczne, zob. hasło
chleb: 1. ∆ Czarny chleb «chleb z razowej mąki».
27

28

Mochnacki i *** [Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną...].

29

Mochnacki.

W USJP i w internetowym Wielkim słowniku języka polskiego pod red. P. Żmigrodzkiego
(WSJP) nie odnotowuje się takiego znaczenia przymiotnika biały.
30

31

Modlitwa.

Wyrażenie Czarna noc ilustruje następującą definicję przymiotnika czarny w USJP:
4. książk. a) «mroczny, nieoświetlony».
32

33

Polonez artyleryjski: „Przy których my stoimy / Od ognia czarni”.

34

Zob. czarny w USJP: 5. pot. «mocno zabrudzony; brudny».

Zob. następujące znaczenie przymiotnika niebieski w USJP: 2. «dotyczący nieba jako pozornego sklepienia Ziemi».
35

36

Zob. błękit w USJP: 2. poet. «niebo, niebieska przestrzeń nieba».

37

Mochnacki.

Zob. definicję tego rzeczownika w USJP w znaczeniu 1.: «czerwony płyn (płynna tkanka) krążący w zamkniętym układzie naczyń krwionośnych kręgowców, składający się z osocza
i krwinek, dostarczający tlen do tkanek, rozprowadzający substancje odżywcze i hormony, pełniący
funkcje obronne itp.». Mimo że rzeczownik KREW nie jest nazwą koloru, to odpowiednią barwę
(czerwień) implikuje (w przytoczonej definicji użyty został przymiotnik czerwony).
38

Zob. definicję rzeczownika tego rzeczownika pod hasłem złoto I w USJP w znaczeniu
1.: «(Au) pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79, metal szlachetny o żółtej barwie, miękki,
39
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znaczenia tekstowego rzeczownika KREW jako językowego wykładnika określonej barwy (tu: czerwonej) wskazuje użycie go wraz z rzeczownikiem BIEL
w zwrocie dzielą się bielą i krwią40. Natomiast odniesienie rzeczownika ZŁOTO
do barwy w użyciach muskają twarz mi włosów złotem41 i upił miodnym złotem42
potwierdza jego definicja w USJP w znaczeniu 4: książk. przen. «złoty odcień
lub połysk czegoś» (por. też jeden z podanych tam przykładów: Złoto czyichś
włosów).
Poza tym poeta użył jednego wyrażenia porównawczego jak mlekiem oblany (por. ogród jak mlekiem oblany43). Na kolor (w tym wypadku biały) wskazuje
tu użycie formy fleksyjnej rzeczownika MLEKO44. Za złożony wykładnik koloru
należy też uznać zwrot ogień żarzy użyty w odniesieniu do wypieków na twarzy
(por. twarz mu ogień żarzy45) – na kolor wskazuje tu zarówno forma rzeczownika
OGIEŃ46, jak i forma czasownika ŻARZYĆ47.

kowalny, ciągliwy, odporny na działanie tlenu, powietrza, kwasów, w przyrodzie występujący rzadko, najczęściej w stanie rodzimym, używany w postaci stopów do wyrobu biżuterii, przedmiotów
ozdobnych, monet itp.».
40

Piłsudski.

41

Jacek Malczewski.

42

Sejm.

43

Sprzeczka.

Składnikiem definicji znaczenia rzeczownika MLEKO jest właśnie przymiotnik biały, por.
w USJP: mleko 1. «biały nieprzezroczysty płyn wytwarzany przez gruczoły mleczne kobiet i samic
zwierząt...». Z kolei rzeczownik mleko służy do definiowania przymiotnika biały jako wskazujący
na prototypowy obiekt dla koloru białego, por. w USJP: biały «mający bardzo jasną barwę, taką jak
śnieg lub mleko» (podkr. – A.S.D.).
44

45

Sejm.

Zob. odpowiednie definicje w USJP: ogień 5. książk. b) «pąsy, wypieki na twarzy; rumieniec» oraz pąs książk. a) «intensywny kolor jasnoczerwony» b) «silny rumieniec na twarzy», wypieki «czerwone zabarwienie policzków wywołane gorączką lub wzruszeniem, silne rumieńce», rumieniec książk. a) «różowe zabarwienie policzków, stałe lub występujące chwilowo pod wpływem
gorąca, gorączki, wstydu itp.» (definicje rzeczowników pąs, wypieki i rumieniec różnią się wszakże
wskazaniem koloru, do jakiego się odnoszą – odpowiednio: jasnoczerwony, czerwony, różowy,
mimo że wszystkie użyte zostały w funkcji definiensa rzeczownika OGIEŃ).
46

47

Zob. przypis 22.
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3. Charakterystyka gramatyczna
Wyekscerpowane z obu tomików leksykalne wykładniki barw współtworzą
różnorodne związki składniowe i tylko jako składników takowych można rozpatrywać ich semantykę.
Przymiotnikowe wykładniki barw nie występują w swojej prymarnej funkcji predykatywnej (jako główne semantycznie składniki orzeczeń złożonych).
Współtworzą związki składniowe w przeważającej większości z rzeczownikami
(w funkcji przydawek), np. szare → płótno48 (i w różnym szyku – jako określenia
tego samego rzeczownika, por. srebrne gwiazdy49 i gwiazdy srebrne50, lub różnych rzeczowników, por. np. błękitne przestworze51 i oczy błękitne52). W jednym
wypadku odpowiedni przymiotnik łączy się z zaimkiem lub czasownikiem: „...
my stoimy / Od ognia czarni...”53 (my ← czarni / stoimy ← czarni; w tej drugiej
sytuacji pełni on funkcję określenia predykatywnego54).
Rzeczowniki w analizowanych utworach Lechonia tworzą związki z rzeczownikami lub przymiotnikami, które są ich formalnymi przydawkami, choć
semantycznie to określane w ten sposób rzeczowniki charakteryzują (pod względem barwy) obiekty wyrażone przydawkami, por. gorsów → biel55, włosów →
złoto56, miodne → złoto57. Poza tym łączą się z czasownikami lub przymiotnikami
w funkcji ich dopełnień, np. oblewa ← seledynem58, albo okoliczników, np. śpiewają ← bielą59, pełniejsze ← czerwienią60, tworzą także jednocześnie związki

48

Zazdrość.

49

Pani Słowacka (podkr. – A.S.D.).

50

Duch na seansie (podkr. – A.S.D.).

51

Modlitwa (podkr. – A.S.D.).

52

Pycha (podkr. – A.S.D.).

53

Polonez artyleryjski.

Zgodnie z ujęciem tego typu wypadków przez Stanisława Jodłowskiego, zob. tegoż, Podstawy polskiej składni, Warszawa 1977, s. 107.
54

55

Obżarstwo i pijaństwo.

56

Jacek Malczewski.

57

Sejm.

58

Duch na seansie.

59

Piłsudski.

60

Mochnacki.
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z czasownikami (jako ich podrzędniki, por. muska ← tęczami...61) i z rzeczownikami (jako ich nadrzędniki, por. ...tęczami ← skrzydeł62). W trzech wypadkach
można interpretować dwojako funkcję rzeczownika nazywającego barwę – jako
przydawki lub określenia predykatywnego: „Rozglądają się biskupi strojni w fijoletach”63, „Gruchnął gromem śmiech biskupów strojnych w fijolecie”64, „Księża idą z katedry w czerwieni i złocie.”65 (por. biskupi ← w fijoletach / w fijolecie
lub strojni ← w fijoletach / w fijolecie66, księża ← w czerwieni i złocie lub idą ←
w czerwieni i złocie).
Warto też wspomnieć, że choć rzeczowniki nazywają barwy wtórnie wobec przymiotników (nie mogą pełnić funkcji głównych semantycznie składników
orzeczeń złożonych), nie wszystkie je można uznać za formacje słowotwórcze
o przymiotnikowych podstawach, por. BIEL ← BIAŁY, CZERWIEŃ ← CZERWONY, ZŁOTO67 ← ZŁOTY, ale AMARANT68 → AMARANTOWY, FIJOLET69 → FIJOLETOWY70, SELEDYN71 → SELEDYNOWY, TĘCZA → TĘCZOWY.
Wśród wyekscerpowanych z obu tomików Lechonia leksykalnych wykładników kolorów są liczne inne formacje słowotwórcze.
Analizując je wszystkie ze względu na klasę części mowy, do której należy podstawa słowotwórcza, najwięcej można wskazać formacji odrzeczownikowych (13): AMARANTOWY ← AMARANT, FIOLETOWY ← FIOLET,
KRWAWY ← KREW, LILIOWY ← LILIA, NIEBIESKI ← NIEBO, RDZAWY
61

Jacek Malczewski.

62

Ibidem.

63

Sejm.

64

Ibidem.

65

Piłsudski.

Forma narzędnika rzeczowników fijolet, fijolety wskazywałaby raczej na ich związek
z rzeczownikiem biskupi, bowiem przymiotnik strojni otwiera pozycję dla formy biernika: strojny
w coś (por. w USJP strojny c) «ubrany w coś, przybrany czymś», podkr. – A.S.D.). Podlawska
i Wilczyńska uznały związek strojni w fijolety (choć w tej formie związek ten nie pojawia się
w analizowanym tekście) za frazeologizm (zob. Stylistyczna funkcja nazw barw..., s. 204).
66

67

Jako nazwa barwy, por. w USJP I złoto 4. książk. przen. «złoty odcień lub połysk czegoś».

Rzeczownik zapożyczony z języka niem. Amarant lub fr. amarante (zob. amarant
w USJP).
68

69

Rzeczownik zapożyczony z języka fr. violet (zob. fiolet w USJP).

70

Zob. odpowiednie hasło w Słowniku warszawskim.

71

Rzeczownik zapożyczony z języka fr. céladon (zob. seledyn w USJP).
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← RDZA, RÓŻOWY ← RÓŻA, SELEDYNOWY ← SELEDYN, SREBRNY
/ SREBRZYSTY ← SREBRO ← SREBRO, TĘCZOWY ← TĘCZA, ZŁOCISTY / ZŁOTY ← ZŁOTO72. Drugą grupą pod względem liczebności są formacje
odczasownikowe (6): BIELONY ← BIELIĆ, POBIELEĆ ← BIELEĆ, SCZERNIAŁY ← SCZERNIEĆ, SREBRZONY ← SREBRZYĆ, WYZŁACANY ←
WYZŁACAĆ, ZBIELAŁY ← ZBIELEĆ. Poza tym są formacje odprzymiotnikowe (5): BIEL ← BIAŁY, CZERWIEŃ ← CZERWONY, SREBRZYŚCIE ←
SREBRZYSTY, POSREBRZAĆ ← SREBRNY, ZŁOTO ← ZŁOTY.
Większość z tych formacji powstała w wyniku afiksacji, najwięcej – za pomocą formantów sufiksalnych (18): SCZERNI-AŁY, ZBIEL-AŁY, WYZŁAC-ANY, KRW-AWY, RDZ-AWY, SREBRZYŚCI-E73, ZŁOC-ISTY, SREBRZ-YSTY, SREBR-NY, BIEL-ONY, SREBRZ-ONY, AMARANT-OWY, FIOLET-OWY, LILI-OWY, RÓŻ-OWY, SELEDYN-OWY, TĘCZ-OWY, NIEBIE-SKI (najbardziej produktywny jest tu z sufiks -owy). Jedna jest formacja
prefiksalna (PO-BIELEĆ) i jedna prefiksalno-sufiksalna (PO-SREBRZ-AĆ)74.
Rzeczowniki BIEL-Ø, CZERWIEŃ-Ø, ZŁOT-O75 oraz przymiotnik ZŁOT-Y76
są formacjami paradygmatycznymi (funkcję formantu spełniła zmiana końcówek: przymiotnikowych na rzeczownikowe lub na odwrót).
Ze względu na funkcje, jakie spełniły w nich wyróżnione formanty, formacje
te można podzielić na: leksykalno-syntaktyczne77 (12), por. KRWAWY, LILIOWY, NIEBIESKI, POSREBRZAĆ, RDZAWY, RÓŻOWY, SREBRNY, SREBRZYSTY, ZŁOCISTY, ZŁOTY, TĘCZOWY, syntaktyczne78 (12), por. AMARANTOWY, BIEL, BIELONY, CZERWIEŃ, FIOLETOWY, SELEDYNOWY,

Jako nazwa kruszcu, por. w USJP I złoto 1. «[...] metal szlachetny o żółtej barwie [...]»
(por. wyżej przypis 67).
72

73
Jeśli uznamy przysłówek za pochodny w stosunku do odpowiedniego semantycznie przymiotnika. Możliwa jest bowiem interpretacja taka, że podstawą jest rzeczownik: srebrzyście ‘tak,
jak srebro’, por. słońce skrzące się srebrzyście (Sejm) = słońce skrzące się jak srebro.

Czasownik pobieleć można też motywować bezpośrednio przymiotnikiem biały, wówczas
– podobnie jak posrebrzać – byłby on formacją prefiksalno-sufiksalną.
74

75

Nazwa barwy (zob. wyżej przypis 67) pochodny od ZŁOTY.

76

Pochodny od ZŁOTO (nazwa kruszcu, zob. wyżej przypis 72).

Zmieniło się znaczenie i klasa funkcjonalna formacji (a w konsekwencji jej prymarna funkcja syntaktyczna) w stosunku do podstawy.
77

Zmieniła się tylko klasa funkcjonalna (a w konsekwencji prymarna funkcja syntaktyczna)
formacja w stosunku do podstawy (bez zmiany znaczenia).
78
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SCZERNIAŁY, SREBRZONY, SREBRZYŚCIE, WYZŁACANY, ZBIELAŁY,
ZŁOTO, i modyfikacyjne79 (1): POBIELEĆ.
Leksemy będące przedmiotem opisu tworzą kilka większych i mniejszych
gniazd słowotwórczych. Do najliczniejszych należą wyrazy z rdzeniami (najczęściej obocznymi) srebr-/srebrz- (por. SREBRNY, SREBRZONY, SREBRZYSTY, SREBRZYŚCIE, SREBRZYĆ, POSREBRZAĆ), biał-/biel- (por. BIAŁY,
BIEL, BIELONY, ZBIELAŁY, POBIELEĆ) i złot-/złoć-|złac- (ZŁOTY, ZŁOTO,
ZŁOCISTY, WYZŁACANY). Po dwa wyrazy zawierają gniazda z rdzeniami:
błękit- (BŁĘKITNY, BŁĘKIT), czarn-/czerń- (CZARNY, SCZERNIAŁY), czerwon-/czerwień (CZERWONY, CZERWIEŃ), krew-/krw- (KREW, KRWAWY)
i lil’-/lil- (LILIOWY, LILA).
Czasowniki łączą się (jako orzeczenia) z rzeczownikami i/lub zaimkami,
tworząc albo tylko związek orzekający (por. pobielały ↔ domy80), albo jednocześnie związek orzekający i związek rządu (por. księżyc ↔ srebrzy ← ją81; podobnie posrebrzaj nas82, niepokój cię żarzy83), konstytuując tym samym struktury
zdaniowe.
W takich strukturach, jak księżyc srebrzy ją, posrebrzaj nas i niepokój cię
żarzy, czasowniki mają charakter kauzatywny: nazywają skutek, którego patiens
ma swój wykładnik w bierniku (por. srebrzy ją = ‘ona staje się srebrna’, posrebrzaj nas = ‘my staniemy się srebrni’, cię żarzy = ‘ty stajesz się czerwony
(na twarzy)’), a implikują przyczynę (zdarzenie przyczynowe), której wykładnik
pojawia się w mianowniku (księżyc w księżyc srebrzy to wykładnik argumentu zdarzenia przyczynowego: księżyc ← światło księżyca ← księżyc świeci, por.
światło księżyca srebrzy ją / światło srebrzy ją / księżyc srebrzy ją; podobnie
w niepokój żarzy, gdzie niepokój to wykładnik predykatu zdarzenia przyczynowego: niepokój ← niepokoisz się; w strukturze posrebrzaj nas mianownik jest fakultatywnie wyzerowany, por. ty [„Panie nad deszczami i Panie nad skwarem”84]
posrebrzaj nas).

79
Zmieniło tylko (uległo modyfikacji) znaczenie formacji w stosunku do podstawy (bez zmiany klasy funkcjonalnej i prymarnej funkcji syntaktycznej).
80

*** [W złotych strzępach liści drzewa nocą stoją...].

81

Toast.

82

Modlitwa.

83

Spotkanie.

84

Modlitwa.
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Jedyny przysłówek srebrzyście wskazuje na barwę w funkcji określenia
przymiotnika (genetycznie imiesłowu) skrzące się85 (jest okolicznikiem sposobu).
Porównanie jak mlekiem oblany występuje w funkcji przydawki (określa
rzeczownik ogród), a zwrot ogień żarzy pełni funkcję orzeczenia złożonego tautologicznego, konstytuując zdanie bezpodmiotowe (zaimek mu i rzeczownik
twarz są dopełnieniami, por. ogień żarzy ← mu, ogień żarzy ← twarz).
4. Semantyka
W większości wypadków znaczenia tekstowe użytych przez Lechonia leksykalnych wykładników barw są zgodne z ich podstawowymi znaczeniami słownikowymi, co pozwala im pełnić przede wszystkim funkcję opisową. Do elementów świata przedstawionego charakteryzowanych przez formy przymiotników
i czasowników należą zjawiska (realne – naturalne i abstrakcyjne), obiekty, zwierzęta i rośliny oraz osoby – ich części ciała i ubiór, por.
a) barwy zjawisk86
biała warstwa śniegu87, białe chmurki88, mgła wspomnień błękitna89, błękitne
przestworze90, brunatne dymy91, czarna krepa nocy92, liliowe opary93, poezji lilio-

85

Sejm.

86

Zob. wyżej przypis 9.

87

Śmierć.

88

*** [Na niebo wypływają białych chmurek żagle...].

89

*** [O! jak strasznie się wloką te długie godziny...].

90

Modlitwa.

91

Polonez artyleryjski.

Toast. Wyrażenie czarna krepa jest w pewnym stopniu tautologiczne, gdyż znaczenie rzeczownika krepa implikuje kolor czarny, por. w USJP: krepa 1. książk. «czarne ubranie lub pasek
czarnej tkaniny naszyty na ubranie, noszone jako oznaka żałoby».
92

93

Piłsudski.
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wy opar94, komety liliowe95, świt różowy96, srebrne gwiazdy97 / gwiazdy srebrne /
gwiazd srebrna siklawa98, srebrna poświata99, srebrne smugi100, tren gwiazdami
srebrzony101, księżyc srebrzy ją [krepę nocy]102, srebrzyste skrzydło / srebrzyste
skrzydła103, słońce skrzące się srebrzyście104, zielone wody105, sieć złota106, żółty
blask107
(warto zauważyć, że w wypadku części z tych związków barwa, która ma w nich
swój przymiotnikowy lub rzeczownikowy wykładnik, mimo że jest zjawiskiem
zmysłowym – wrażeniem wzrokowym, staje się cechą zjawisk wyimaginowanych, por. mgła wspomnień błękitna, poezji liliowy opar, a także liliowe opary108
i komety liliowe109, sieć złota110, co pozwala uznać znaczenia użytych wykładników za symboliczne111);

94

Pani Słowacka.

95

Duch na seansie.

96

Piłsudski.

97

Pani Słowacka.

98

Duch na seansie.

99

*** [W złotych strzępach liści drzewa nocą stoją...].

100

Tamże.

101

Pani Słowacka.

102

Toast.

103

Jacek Malczewski.

104

Sejm.

105

Pani Słowacka.

106

Na „Boskiej komedii” dedykacja...

107

Mochnacki.

„I białe margrabiny przychodzą z oddali. / Na liliowych oparach spływają bez słowa” (Piłsudski).
108

109

„firanka u okna się słania, Komety wlokąc za sobą liliowe” (Duch na seansie).

„I serce zakochane raz po raz rozrywa / Sieć złotą, którą samo splątało niebacznie”
(Na „Boskiej komedii” dedykacja...).
110

111

Zob. D. Podlawska, G. Wilczyńska, Stylistyczna funkcja nazw barw..., s. 203 i 211.
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b) barwy obiektów
biała klawiatura112, bielony dwór113, czerwony szal114, czarne wieko115, czarny fortepian116, lila abażur117, pobielały domy118, konterfekt sczerniały119, srebrna delija120, szare płótno121, wyzłacany kask122, złocista lama123;
c) barwy zwierząt
kare konie, szare świerszcze, zielone żuki124;
d) barwy roślin i ich części
białe kwiaty125, białe strzępy chryzantem126, róże pełniejsze czerwienią / czerwone
róże127, rdzawe liście128, srebrna129 trawa130;

112

Mochnacki.

113

Sejm.

114

Piłsudski.

115

Mochnacki.

116

Pani Słowacka.

117

Piłsudski.

118

*** [W złotych strzępach liści drzewa nocą stoją...].

119

Duch na seansie.

Sejm. Dawna forma rzeczownika delia, zob. w USJP: histor. «długi, lekko dopasowany
wierzchni ubiór męski, podbity futrem, z szerokimi niezszytymi rękawami i futrzanym kołnierzem,
noszony w Polsce głównie w XVI – XVIII w.».
120

121

Zazdrość.

122

Mochnacki.

123

Jacek Malczewski.

124

Ibidem.

125

Piłsudski.

126

Obżarstwo i pijaństwo.

127

Mochnacki.

128

Herostrates.

W znaczeniu ‘srebrzysta’, por. srebrny w USJP: 2. «mający kolor srebra, srebrzysty»
(podkr. – A.S.D.).
129

130

*** [Na niebo wypływają białych chmurek żagle...].
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e) barwy ubiorów ludzi
biały kontusz131 / srebrzyste kontusze132, biała suknia133 / białe suknie134, mundur
szary135;
f) barwy części ciała, oczu, włosów ludzi
białe kości136, wargi czerwone137 / pobielały wargi138, oczy modre139 / oczy błękitne140, włos siwy141, siwa broda142, oczy zielone143, zbielałe usty144, (niepokój) cię
żarzy145.
Natomiast w wyrażeniach ręka krwawa, por. „Na rogach ulic piszą straszną
ręką krwawą, / Uśmiechają się dziwnie i giną na prawo.”146, i krwawe zboże, por.
„Tako się Polska nam rozcudni, / Gdy skwarny przyjdzie czas południ / Na nasze
krwawe zboże”147, przymiotnik krwawy jest niejednoznaczny – oznaczać może
albo ‘mający na sobie krew’ (w pierwszym z wyrażeń), ‘zawierający w sobie
krew’ (w drugim z wyrażeń)148, albo „mający barwę krwi’149, lub może występować w obu znaczeniach jednocześnie.

131

Sejm.

132

Mochnacki.

133

Tamże.

134

Piłsudski.

135

Ibidem.

136

Pycha.

137

Jacek Malczewski.

138

Sejm.

139

*** [Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną...].

140

Pycha.

141

Jacek Malczewski.

142

Ibidem.

143

Herostrates.

144

Piłsudski.

145

Spotkanie.

146

Piłsudski.

147

Polonez artyleryjski.

148

Zob. w USJP: krwawy 1. książk. b) «zbroczony krwią, mający na sobie krew; zakrwawio-

149

Zob. w USJP: krwawy 2. poet. «mający kolor krwi, intensywnie czerwony».
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Na szczególną uwagę zasługują wyrażenia, w których przymiotniki lub rzeczowniki barw służą charakterystyce innych obiektów niż te, na które wskazują
określane przez nie rzeczowniki, por. białe panny150, panny niebieskie, różowe151
(istotne jest ich współwystępowanie z wyrażeniem czarne fraki, które pojawia
się w dalszym wersie: „Białe panny i panny niebieskie, różowe, / Przelotnie a zalotnie przechylają głowę / I mówią czarnym frakom: »Przyjdźcie do nas jutro«
/ I podają im usta za podane futro.”152), białe margrabiny153, markiza liliowa154,
złoty kirasjer155 (por. jeden z wcześniejszych wersów: „A tam w kącie kirasjer
w wyzłacanym kasku”156), czarna Rachel157, księża idą w czerwieni i złocie158
[...], biskupi strojni w fijoletach / w fijolecie159. W tych wyrażeniach przymiotnikowe wykładniki barw są tylko formalnymi określeniami rzeczowników osobowych, których znaczenie tekstowe jest wynikiem metonimii: zastępują nazwy
elementów ubioru (sukien, kasku, szat duchownych) osób nazywanych tymi rzeczownikami160. Semantycznie ich określenia wskazują na kolor tych elementów
ubioru. Inny typ metonimii ilustrują związki biały Krzemieniec161 i ogród jak
mlekiem oblany162. Przymiotnik biały i wyrażenie porównawcze jak mlekiem oblany formalnie określają nazwy miejsc (własną Krzemieniec i pospolitą ogród),
ale semantycznie charakteryzuje obiekty w tych miejscach (np. budynki w Krze-

150

Piłsudski.

151

Ibidem.

152

Ibidem (podkr. – A.S.D.).

153

Ibidem.

154

Ibidem.

155

Mochnacki.

156

Ibidem (podkr. – A.S.D.).

157

Piłsudski.

Tamże. Rzeczownik złoto może oznaczać tu albo złoty kolor szat księży, albo artefakty
ze złota (por. odpowiednią definicję w USJP: złoto 1. «(Au) pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79, metal szlachetny o żółtej barwie, miękki, kowalny, ciągliwy, odporny na działanie tlenu,
powietrza, kwasów, w przyrodzie występujący rzadko, najczęściej w stanie rodzimym, używany
w postaci stopów do wyrobu biżuterii, przedmiotów ozdobnych, monet itp.», podkr. – A.S.D.).
158

159

Sejm.

160

Metonimia typu NAZWA OSOBY ZA NAZWĘ UBIORU TEJ OSOBY.

161

Pani Słowacka.

162

Sprzeczka.
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mieńcu, drzewa w ogrodzie)163. Z kolei w związku czarne fraki164 przymiotnik
określa nazwę obiektu, jakim są fraki, ale nazwa ta odnosi się jednocześnie do
osób, gdyż fraki w tym związku to ‘mężczyźni we frakach’165.
Ten sam przymiotnik (CZARNY) został użyty jako określenie nazwy osobowej Robespierry, por. „Pobladłe Robespierry, cisi, smutni, czarni, / Wychodząc, z hukiem drzwiami trzasnęli kawiarni”166, ale w tym wypadku nie wydaje
się, by miał on oznaczać kolor ubioru tak nazwanych osób167. Robespierry to
– jak można przypuszczać – rewolucjoniści, a określający ich przymiotnik może
odnosić się do ich stanu ducha, do ich myśli168 (istotny dla takiej interpretacji jest
cały szereg określeń, w którym znalazł się przymiotnik czarny: „cisi, smutni,
czarni”).
Symboliczne znaczenie wydaje się też mieć przymiotnik CZERWONY
w trzech użyciach. W pierwszym jest określeniem rzeczownika kolor, ale istotny
jest kontekst, w jakim się pojawia, por. „A on [Mochnacki], blady jak ściana,
plącze, zrywa tony / I kolor spod klawiszy wypruwa – czerwony”169. Cytat ten
wyraźnie współbrzmi z fragmentem bezpośrednio następnego wiersza w tomie
Karmazynowy poemat, w którym przymiotnik czerwony jest określeniem rzeczownika nuta, por. „Skriabin wchodzi czerwoną nutą”170 (warto nadmienić, że
Skriabin chciał połączyć muzykę z wyrażaniem barw za pomocą kolorowych
świateł na ekranie, barwa czerwona odpowiadać miała tonacji C-dur). Czerwony kolor wydobywający się spod klawiszy, a więc – inaczej rzecz nazywając
– czerwona nuta to symbol rewolucji (‘rewolucyjna nuta’)171, por. dalsze wersy
drugiego z cytowanych wierszy, które przynoszą jej poetycki obraz: „…Skriabin.

163

Metonimia typu NAZWA CAŁOŚCI ZA NAZWY JEJ CZĘŚCI.

164

Piłsudski.

165

Metonimia na zasadzie NAZWA UBIORU ZA NAZWĘ OSOBY.

166

Piłsudski (podkr. – A.S.D.).

To sugerują Podlawska i Wilczyńska, pisząc, że przymiotnik czarny w cytowanym fragmencie wiersza charakteryzuje wygląd, choć uznają ten epitet za metaforyczny (Stylistyczna funkcja nazw barw..., s. 198).
167

168
Por. następujące definicje w USJP: czarny 4. książk. c) «złowieszczy, złowróżbny, pesymistyczny», d) «smutny, trudny do zniesienia, pełen nieszczęść» i myśl fraz. książk. Czarne
myśli «ponure, złowróżbne przypuszczenia, pesymistyczne przewidywania».
169

Mochnacki.

170

Piłsudski.

171

Por. też D. Podlawska, G. Wilczyńska, Stylistyczna funkcja nazw barw..., s. 200.
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/ Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, / Muzykę wyprowadza przed dom,
na ulice, / Na place, rozkrzyczane w potępieńcze ryki, / I rzuca w twarz akordom zgłodniałe okrzyki”172. W trzecim z analizowanych związków przymiotnik
czerwony jest określeniem rzeczownika szal, por. „Czarna Rachel w czerwonym
idzie szalu drżąca / I gałęzie choiny potrąca idąca – / Nikogo nie chce budzić swej
sukni szelestem”173. Pamiętać należy, że Lechoń był antykomunistą, a więc Rachel (w czerwonym szalu) – zdaniem niektórych interpretatorów – symbolizuje
reakcjonistów, a jej czerwony szal (podobnie jak czerwona nuta, zob. wyżej) – rewolucję. Omawiany przymiotnik ma tu zatem dwojakie znaczenie: realne (wskazuje na kolor szala) i symboliczne (nawiązanie do czerwonego koloru sztandarów
rewolucji bolszewickiej)174.
Podwójne znaczenie (realne i symboliczne) mają także rzeczownikowe nazwy barw w zwrotach śpiewają bielą, amarantem i dzielą się bielą i krwią175. Biel
i amarant czy biel i krew to nie tylko barwy (krew w znaczeniu przenośnym, zob.
wyżej), ale i polskie symbole narodowe176. Przenośnie została użyta forma trybu
rozkazującego czasownika POSREBRZAĆ w związku posrebrzaj nas177, której znaczenie ujawnia się w szeregu podobnych form innych czasowników, por.
„utop nas w Twych światów bezmiernej głębinie”, „Nalewaj nas powietrzem
w błękitne przestworze”, „Nastrajaj nas jak echo”178. Ich metaforyczne rozumie-

Ibidem. Tu rzeczownik Skriabin to metonimia typu NAZWA TWÓRCY ZA NAZWĘ
DZIEŁA.
172

173
Piłsudski. Jak piszą Podlawska i Wilczyńska, Lechoń w ten sposób opisał Helenę Sulimę
– aktorkę, która jako pierwsza zagrała Rachelę w Weselu Wyspiańskiego (zob. Stylistyczna funkcja
nazw barw..., s. 197).
174
Podlawska i Wilczyńska interpretują „czerwony szal” Rachel jako symbol walki (zob. Stylistyczna funkcja nazw barw..., s. 200). Niewątpliwie, zgodnie ze słowami obu autorek, kolory
czerwieni (szal) i czerni (suknia) kontrastują ze sobą, ale nie wynika z tej relacji, że walka (symbolizowana przez czerwień) jest przeciwieństwem żałoby (symbolizowanej przez czerń), ewentualnie
żałobę można uznać za konsekwencję / jeden ze skutków walki.
175
Piłsudski. Rzeczownik krew jest przykładem metonimii typu NAZWA OBIEKTU PROTOTYPOWEGO BARWY ZA NAZWĘ TEJ BARWY.

Kolor amarantowy jako jedna z barw narodowych Polski był stosowany (szczególnie w okresie przed uzyskaniem niepodległości w 1918 r.) zamiennie z czerwonym. Dopiero rozporządzenie
prezydenta RP z 13 grudnia 1927 r. precyzowało, że czerwień będąca barwą państwową powinna
odpowiadać barwie cynobru (zob. S. Russocki, S.K. Kuczyński, J. Willaume, Godło, barwy i hymn
Rzeczypospolitej, Warszawa 1978, s. 214).
176

177

Modlitwa.

178

Ibidem (podkr. – A.S.D.).
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nie wynika z charakteru wiersza, który (zgodnie z tytułem) jest skierowany do
Boga, który nazwany jest m.in. „gwiazd siewcą i księżyców”179.
Natomiast w takich związkach wyrazowych, jak gorsów biel180 (biel = ‘białe
gorsety’), tęcze skrzydeł (tęcze = ‘tęczowe skrzydła’)181, włosów złoto182 (złoto
= ‘włosy o złotej barwie’), miodne złoto (złoto = ‘miód o złotej barwie’)183, to
wykładniki barw występują w znaczeniu metonimicznym. W każdym z nich rzeczownik nazywający barwę (biel, tęcze, złoto) zastąpił formalnie i znaczeniowo
rzeczownik nazywający obiekt charakteryzujący się tą barwą (gorsy, skrzydła,
miód)184, ale jednocześnie rzeczownikowa nazwa obiektu stała się określeniem
rzeczownikowej nazwy barwy, por. muskają (włosów) złotem = muskają (złotymi) włosami, upił się (miodnym) złotem = upił się (złotym) miodem, tęczami
(skrzydeł) muska = (tęczowymi) skrzydłami muska (nastąpiła swoista zamiana
funkcji składniowych). Także w zwrocie (księżyc) seledynem oblewa (mu głowę)185 rzeczownik seledynem ma znaczenie metonimiczne – można by go zastąpić wyrażeniem seledynowym światłem186.
5. Podsumowanie
Wszystkie opisane wyżej językowe wykładniki barw, które posłużyły Janowi Lechoniowi do stworzenia poetyckich obrazów składających się na dwa
międzywojenne tomy wierszy, odnoszą się do następujących kolorów: amarantowego (AMARANT), białego (BIAŁY, BIEL, BIELONY, POBIELEĆ, ZBIELAŁY; tu także wyrażenie jak mlekiem oblany), brunatnego (BRUNATNY187),

179

Ibidem.

180

Obżarstwo i pijaństwo.

181

Jacek Malczewski: „Tęczami sennych skrzydeł po czole go muska”.

182

Ibidem: „Muskają twarz mi skrzydłem i włosów swych złotem”.

183

Sejm: „Upiłże się, upił miodem, upił miodnym złotem”.

184

Metonimia NAZWA BARWY ZA NAZWĘ OBIEKTU O TAKIEJ BARWIE.

185

Duch na seansie.

186

Metonimia typu NAZWA BARWY ZA NAZWĘ ŚWIATŁA O TAKIEJ BARWIE.

Kolor brunatny traktuję jako odrębny kolor od brązowego, ponieważ zawiera on odcienie także innych kolorów (oprócz dominującego brązowego), por. brunatny w USJP: książk.
a) «ciemnobrązowy z odcieniem szarawym lub czerwonawym», podobnie w WSJP: „mający kolor ciemnobrązowy o czerwonym lub szarym odcieniu” (podkr. – A.S.D.).
187
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czerwonego (CZERWONY, CZERWIEŃ, KREW, KRWAWY188, ŻARZYĆ; tu
także zwrot ogień żarzy), czarnego (CZARNY, KARY, SCZERNIAŁY), fioletowego (FIOLET), liliowego (LILA, LILIOWY), niebieskiego (BŁĘKITNY, MODRY, NIEBIESKI)189, rdzawego (RDZAWY), różowego (RÓŻOWY), siwego
(SIWY), srebrnego (POSREBRZAĆ, SREBRNY, SREBRZONY, SREBRZYĆ,
SREBRZYSTY, SREBRZYŚCIE), szarego (SZARY), zielonego (SELEDYN190,
ZIELONY), złotego (WYZŁACANY, ZŁOCISTY, ZŁOTY, ZŁOTO), żółtego
(ŻÓŁTY). Rzeczownik TĘCZA oznacza wielobarwność, różnokolorowość191.
Najwięcej językowych wykładników (po 6) mają kolory: biały (3 przymiotniki, 1 rzeczownik, 1 czasownik, 1 wyrażenie porównawcze), czerwony
(2 przymiotniki, 2 rzeczowniki, 1 czasownik i 1 zwrot) i srebrny (3 przymiotniki, 2 czasowniki, 1 przysłówek), a w dalszej kolejności: 4 wykładniki – złoty
(3 przymiotniki, 1 rzeczownik), po 3 wykładniki – czarny i niebieski (tylko przymiotniki), 2 wykładniki – liliowy (tylko przymiotniki) i zielony (1 przymiotnik,
1 rzeczownik); pozostałe kolory mają po jednym wykładniku – dla brunatnego, rdzawego, różowego, siwego i żółtego są to przymiotniki, dla amarantowego
i fioletowego – rzeczowniki (zob. tabela 2).

Nie wyróżniam koloru krwawego, uznając go za odmianę czerwonego, por. krwawy
w USJP: 2. poet. «mający kolor krwi, intensywnie czerwony» (podkr. – A.S.D.).
188

189
Kolory błękitny i modry traktuję tu jako odmiany niebieskiego, por. definicje odpowiednich
przymiotników w USJP: błękitny książk. «intensywnie niebieski; lazurowy», modry poet. «intensywnie niebieski». Przymiotnika błękitny także nie ująłem w moim artykule Uwagi o definicjach
przymiotników wyrażających kolory w słownikach języka polskiego (zob. przypis 19). Rzecz ciekawa, że na liście kolorów (http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_kolorów) nie ma nazwy koloru błękitny, a jedynie nazwy zawierające rzeczownik błękit (np. błękit paryski). Poza tym kolory te odróżnia
się od modrego.

Kolor seledynowy (wyrażony rzeczownikiem seledyn) traktuję jako odmianę zielonego,
por. definicję odpowiedniego przymiotnika w USJP: książk. «bladozielony».
190

Por. definicję tęczy w zn. 3. w USJP: książk. przen. «o wielu kolorach zestawionych ze
sobą lub znajdujących się blisko siebie» (podkr. – A.S.D.).
191
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Tabela 2
Barwy i ich językowe wykładniki w utworach poetyckich Lechonia
z tomów Karmazynowy poemat oraz Srebrne i czarne
Wykładniki
barw
Barwy

Leksykalne
przymiotniki
(26)*

rzeczowniki
(8)

czasowniki
(4)

przysłówki
(1)

Nieleksykalne
(2)

biały (6)**

BIAŁY (15)***
BIELONY (1)
ZBIELAŁY (1)

BIEL (3)

POBIELEĆ (2)

jak mlekiem
oblany (1)

czerwony (6)

CZERWONY (5)
KRWAWY (2)

CZERWIEŃ (2)
KREW (1)

ŻARZYĆ (1)

ogień żarzy (1)

srebrny (6)

SREBRNY (7)
SREBRZONY (1)
SREBRZYSTY (3)

złoty (4)

WYZŁACANY (1) ZŁOTO (2)
ZŁOCISTY (1)
ZŁOTY (3)

niebieski (3)

BŁĘKITNY (3)
MODRY (1)
NIEBIESKI (1)

czarny (3)

CZARNY (4)
KARY (1)
SCZERNIAŁY (2)

liliowy (2)

LILA (1)
LILIOWY (4)

zielony (2)

ZIELONY (3)

amarantowy (1)
brunatny (1)

FIOLET (2)
RDZAWY (1)

różowy (1)

RÓŻOWY (2)
SIWY (2)

szary (1)

SZARY (3)

żółty (1)

ŻÓŁTY (1)

*

**
***

SELEDYN (1)
AMARANT (1)

siwy (1)

wielobarwny /
różnokolorowy (1)

SREBRZYŚCIE
(1)

BRUNATNY (1)

fioletowy (1)
rdzawy (1)

POSREBRZAĆ
(1)
SREBRZYĆ (1)

TĘCZA (1)

Liczba różnych wykładników barw należących do danej klasy leksemów (lub liczba nieleksykalnych
wykładników barw).
Liczba różnych leksykalnych i nieleksykalnych wykładników wskazanej barwy.
Liczba użyć danego leksemu lub nieleksykalnego wykładnika barwy.

Rozwiązanie skrótów tytułów słowników
SJPD – Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego. Przedruk elektroniczny: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
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SW

– Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=234&from=publica
tion.
USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, wersja 3.0 CD ROM,
Warszawa 2008.
WSJP – Wielki słownik języka polskiego, pod red. P. Żmigrodzkiego, www.wsjp.pl.

THE LANGUAGE EXPONENTS OF COLORS
IN THE INTERWAR (1918–1939)
POEMS BY JAN LECHOŃ

Summary
Keywords: Lechoń’s poetry, colors vocabulary, grammar and semantics
This article presents linguistic exponents of colors that Jan Lechoń used in poems
of poetry volumes: Karmazynowy poemat (The Crimson Poem) and Srebrne i czarne (The
Silver and The Black). The poet has used two types of colors exponents: lexical (adjectives, such as czarny = black, nouns, such as fiolet = violet, verbs, such as pobieleć = to
whiten, adverb srebrzyście – silvery) and non-lexical (comparative expression jak mlekiem
oblany = as bathed in milk and syntactic structure ogień żarzy = fire glows). The lexical
exponents of colors co-creation of various syntactic relationships in which their meaning is revealed. Most linguistic exponents of colors serve as descriptive in the analyzed
poems, for example: białe chmurki = white clouds, żółty blask = yellow glow. Sometimes
the exponents describe imaginary phenomenons, see mgła wspomnień błękitna = the blue
haze of memories. Some exponents of colors are symbolic, cf. śpiewają bielą, amarantem
= (they) sing white, amaranth (white and amaranth is the Polish national symbols). The
metonymic meanings are also interesting, as in the phrase upił się miodnym złotem = (he)
got drunk honey gold.

2014

SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

KATARZYNA KLÓSKA
Uniwersytet Szczeciński

NAZWY NACZYŃ DO NAPOJÓW
W POLSZCZYŹNIE OGÓLNEJ XVI WIEKU

Słowa kluczowe: polszczyzna historyczna, leksyka, słownictwo

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i próba językowo-kulturowego opisu roli i miejsca nazw naczyń do napojów w polszczyźnie ogólnej
XVI wieku. Przez polszczyznę ogólną XVI wieku rozumie się polszczyznę pisaną, odzwierciedloną w tekstach źródłowych zawartych w Słowniku polszczyzny
XVI wieku1. Materiał leksykalny wyekscerpowany z tegoż słownika na litery od A
do hasła Rowny liczy 30 nazw podstawowych oraz ich formy derywowane. Należy założyć, że wszelkie teksty pisane (w tym słowniki) nie oddają w pełni stanu
występowania, a zatem istnienia słownictwa w polszczyźnie badanego okresu.
Ponadto Słownik polszczyzny XVI wieku nie został jeszcze w całości wydany, dlatego badany materiał objął litery od A do Rowny. Dla uzupełnienia sprawdzono

Słownik polszczyzny XVI wieku, pod red. M.R. Mayenowej, F. Pepłowskiego, t. I–XXXV
(A–Rowny), Warszawa 1966–2009 (dalej SPXVI).
1

92

Katarzyna Klóska

szesnastowieczne leksemy w Słowniku staropolskim2, by sprawdzić ich wcześniejsze występowanie i dokładniej określić użyteczność badanych nazw naczyń
w gospodarstwach domowych Polaków.
Do odtworzenia faktów kulturowych wykorzystano opracowania W. Łozińskiego3, J.S. Bystronia4 i A. Chwalby5. Etymologie poszczególnych leksemów zaczerpnięto ze słowników F. Sławskiego6 i A. Bańkowskiego7. W związku z tym,
że opracowania tych słowników nie ukończono, etymologię wyrazów na literę R
zaczerpnięto ze słownika A. Brücknera8. Ponieważ nie wszystkie nazwy naczyń
mają opis etymologii we wskazanych wyżej słownikach, nie ma również takich
informacji w opisie poszczególnych wyrazów.
W początkach średniowiecza mieszkano dość prymitywnie, w ziemiankach
czy lepiankach. Później ich miejsce zaczęły zajmować domy drewniane, a nawet ceglane9. Od majętności gospodarza zależne były wielkość i wyposażenie
domu. Władysław Łoziński w Życiu polskim w dawnych wiekach zaznacza, że
„nie tylko w XV, ale jeszcze i w XVI i XVII wieku budują się z drzewa nawet
wielkopańskie rezydencje, nawet obronne zamki”10. Liczyły się przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo. Pomieszczenia w domach zamożnych właścicieli
urządzano bogato, kosztownie, jednocześnie starając się nie przepełniać ich nadmiarem sprzętów, gdyż „lubowano się w wolnych przestrzeniach”11.
Bez względu na zamożność właścicieli najważniejszym i najobszerniejszym
pomieszczeniem w domu była sala stołowa, czyli jadalnia. Spożywano tu posiłki,
urządzano bankiety, a jednym z głównych mebli, w którym przechowywano za-

2

Słownik staropolski, pod red. S. Urbańczyka, t. I–XI, Warszawa 1953–1995 (dalej Sstp).

3

W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1958.

4

J.S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. II, Warszawa 1976.

Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, pod red. A. Chwalby,
Warszawa 2004.
5

F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1–5 (A–N), Kraków 1965–1983 (dalej SES).
6

7
A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2 (A–P), Warszawa 2000 (dalej ESB).
8

A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985 (dalej SEB).

9

Obyczaje w Polsce…, s. 48.

10

W. Łoziński, op.cit., s. 13.

11

Ibidem, s. 25.
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stawę stołową i srebra, był kredens nazywany w najwcześniejszym okresie służbą12.
Każde spotkanie, oficjalne czy prywatne, było doskonałą okazją do urządzania biesiad. Jak powszechnie wiadomo, Polacy chętnie jedli i pili, często nie
znając umiaru13. Nie było to wynikiem jedynie łakomstwa, „ludzie średniowiecza, niezależnie od nacji czy uwarunkowań klimatycznych, jedzeniem odreagowywali jakże często towarzyszący im strach przed głodem”14. Aby potrawy miały
lepszy smak, mocno je doprawiano, używając do tego między innymi dużych
ilości soli, która służyła równocześnie do konserwowania jedzenia, co zapewne
musiało wzmagać u spożywających pragnienie. „Pito przede wszystkim wodę
i wywary ziołowe, a także mleko, serwatkę i maślankę oraz oczywiście napoje
procentowe”15.
Początkowo naczynia były jedynie drewniane i metalowe, w biedniejszych
domach cynowe, w bogatszych srebrne. Z czasem na salonach pojawiły się szkło,
fajans, porcelana. Na szczególne wyróżnienie zasługiwały te naczynia, z którymi
łączyły się drogie właścicielowi wspomnienia czy tradycje rodzinne, na przykład kielichy, z których pijali wielcy przodkowie, oraz czary, z których wychylali
napój znamienici, dostojni goście. Naczynia te przyjmowały rozmaite kształty
i wielkości16.
Jak wspomniano, ludność doby staropolskiej i XVI wieku nie stroniła od
spożywania napojów alkoholowych, ale nie wszyscy mogli sobie na nie pozwolić. Ich rodzaj i jakość zależne były od sytuacji materialnej danej rodziny i świadczyły o jej statusie społecznym. „Jedynie kuchnia uboga zadowalała się wodą,
co zresztą było uważane za wyraz szczególnej nędzy”17. Jak łatwo się domyślić,
ludzie zamożni, właściciele ziemscy, niechętnie sięgali po wodę. „Pito cokolwiek, byle nie wodę, częścią dla podkreślenia wyższości socjalnej, częścią zaś
istotnie z przyzwyczajenia”18. Powszechnie uważano, że woda przysparza problemów zdrowotnych, a do jej spożywania trzeba się przyzwyczaić, „aby ją móc
12

Ibidem, s. 27.

13

Ibidem, s. 201.

14

Obyczaje w Polsce…, s. 55.

15

Ibidem, s. 59.

16

J.S. Bystroń, op.cit., s. 421–422.

17

Obyczaje w Polsce…, s. 153.

18

J.S. Bystroń, op.cit., s. 493.
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znosić bez szkody dla organizmu”19. „Picie wody źródlanej, poza grupą biednych
chłopów, uchodziło za dziwactwo i było niezwykle rzadkie. Traktowano je jako
przejaw ascezy właściwej mnichom i świątobliwym dewotom”20.
Nieco bogatsi Polacy, posiadający zwierzęta domowe, takie jak kozę czy
krowę, mogli pozwolić sobie na spożywanie mleka, maślanki i serwatki.
Podstawowym trunkiem w każdym bogatszym domu było piwo spożywane
w dużych ilościach. Początkowo pito również spore ilości miodu, jednakże z czasem zastąpiła go wódka (tańsza i prostsza w produkcji), nazywana gorzałką. „Na
stołach biedoty tani alkohol pojawiał się sporadycznie, prawie wyłącznie z okazji
świąt lub ważnych uroczystości”21. Niekwestionowanym napojem sfer wyższych
było wino, chętnie sprowadzane z zagranicy22.
Różnorodność nazw naczyń do napojów, jakimi posługiwała się ludność
doby staropolskiej i XVI wieku, wiązała się zapewne z rzeczywistym zapotrzebowaniem na nie i z zasobnością sakiewki ich właściciela.
Na podstawie analizy cytatów zgromadzonych w słownikach źródłowych
wskazano trzy sposoby zastosowania staropolskich i szesnastowiecznych naczyń
na napoje: a) naczynia służące do czerpania płynów; b) naczynia służące do przechowywania i podawania płynów oraz c) naczynia służące do spożywania płynów. Zebrane nazwy nie zostaną jednak omówione zgodnie z tym porządkiem,
ponieważ niektóre z nich należałoby wtedy przyporządkować do dwu, a nawet
trzech kategorii. W związku z powyższym prezentacja materiału słownego przebiegać będzie w porządku alfabetycznym.
Jako pierwszą wymienić należy ampułę (3x)23, ampułkę (7x), czyli ‘niewielkie naczynie na olej lub płyny do picia, dzban’ (SPXVI/I, 151). Według
A. Bańkowskiego ampuła po raz pierwszy została odnotowana w polszczyźnie
XVI wieku, nazwa pochodzi od łacińskiego ampulla ‘flakonik z uszkiem’, które
powstało od łacińskiego ampla ‘uchwyt, uszko’ (ESB I, 11). W Leksykonie latino-polonicum Jana Mączyńskiego czytamy o ampule: Fidelia Nieyáki gliniány
kruż / dobra Ampuła gliniana z ktorey ſie nápiyáyą (SPXVI/I, 151), zatem służyła
ona do picia, a zrobiona była z gliny. Autorzy Słownika polszczyzny XVI wieku
19

Ibidem, s. 493.

20

Obyczaje w Polsce…, s. 157.

21

Ibidem, s. 153.

22

Ibidem, s. 153–157.

23

Za wyrazem hasłowym podaję w nawiasie za SPXVI liczbę użyć danego wyrazu.
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dwukrotnie przywołują również ampułę z Dykcjonarza Jana Murmeliusza, ale
bez cytatu. W Leksykonie Jana Mączyńskiego odnajdujemy ponadto szersze zastosowanie owego naczynia: Ampulla Ampułká / też kruż álbo dzban / y bániá
oleyowa. Ampulla in balneis, Słoyek s oleykiem łaźiennym, które miało szerokie
zastosowanie zarówno jako duży pojemnik na olej, jak i mały słoik na olejek
kosmetyczny. W cytacie zawarte zostały również synonimy: kruż/dzban/bania
olejowa/słoik. Ponadto fragment z Calepina: Ampulla – Ampulka, Banka dowodzi, że synonimem ampuły/ampułki była bania/bańka, które zaprezentowane zostaną w dalszej części szkicu (SPXVI/I, 151). Rejestrację ampułki potwierdzają
ponadto Bartłomiej z Bydgoszczy i dwukrotnie Franciszek Mymer, jednak bez
przytoczenia cytatów.
W polszczyźnie ogólnej XVI wieku obecna była również bania (61x) ‘naczynie pękate ze szkła, gliny, metalu, skóry itp., służące do przechowywania płynów,
produktów sypkich, owoców’ (SPXVI/I, 300). Zdaniem Sławskiego oznaczała
‘pękate naczynie’ i obecna była w polszczyźnie od XV wieku (SES I, 26), co potwierdzają również użycia w Słowniku staropolskim (Sstp I, 59). Badacz uważa,
że jest to prasłowiańska pożyczka z ludowej łaciny *bānea, balnia, łacińskiego
klasycznego bal(i)neum, a to z kolei z greckiego βαλανεĩον (SES I, 26). Opinię
tę potwierdza Bańkowski (ESB I, 30). W baniach przechowywano miód, piwo
i wodę, o czym informują: Żywot Ezopa Biernata z Lublina (Każdą trochę miodu
chował / Poſpołu go w bánię zlewał), Worek Judaszów Sebastiana Fabiana Klonowica (Koſturámi ſzermuią / cżáſem ſię y ránią: Cżáſem w roboćie bywa groch
y piwo z bánią) i Pieśni Jana Kochanowskiego (wody nie ſytą Bánię beżdenną)
(SPXVI/I, 300). W zielniku Stefana Falimirza czytamy, że banie robione były ze
szkła, w Biblii Jana Leopolity przywołane zostały banie złote (SPXVI/I, 300).
Z Leksykonu latino-polonicum Jana Mączyńskiego dowiadujemy się, że wykorzystywane były ku chowániu koſztownych olieyów (SPXVI/I, 300). Bańka (60x)
to również ‘naczynie wypukłe, pękate ze szkła, metalu lub innych materiałów,
najczęściej do płynów i rzeczy sypkich’ (SPXVI/II, 1). W Kronice świata Marcina Bielskiego czytamy: cudne [dziewki niewolne] kiedy ſię ſtárzeią / noſzą zá
pániámi wodę z báńką gdy ná potzebę idą ku vmywániu żádney twarzy (SPXVI/
II, 1). Marcin Siennik w Lekarstwach doświadczonych pisze: náleyże podrożnikowey wodki / w báńkę śkláną z noſkiem (SPXVI/II, 1). Było to zatem szklane naczynie zakończone u wylotu noskiem (dzióbkiem), co ułatwiało nalewanie płynu,
a wykorzystywane było do noszenia wody i podawania wódki. Z opisu w Wypra-
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wie Królewny Jej Mości Katarzyny Polskiej i Księżnej Finlandzkiej wynika, że
bańki miały różne rozmiary i przykrywane były pokrywką (SPXVI/II, 1).
Zgodnie z klasyfikacją źródeł zaproponowaną w Słowniku polszczyzny
XVI wieku24, fragmenty źródłowe, w których wystąpiły prezentowane wyrazy, to
teksty prozaiczne, i tak w obrębie prozy religijno-moralizatorskiej: Apocalypsis
Mikołaja Reja, w obrębie literatury specjalistycznej dotyczącej medycyny i zielarstwa: Cieplice Wojciecha Oczki, Lekarstwa doświadczone Marcina Siennika i zielnik Stanisława Falimirza, z zakresu prozy narracyjnej: Kronika świata
Marcina Bielskiego. Wskazano tu również literaturę wierszowaną, np. z zakresu
poezji dydaktycznej i satyrycznej: Żywot Ezopa Biernata z Lublina, Worek Judaszów Klonowica, Zwierzyniec i Wizerunk własny Mikołaja Reja, z zakresu poezji
opisowej i narracyjnej: Historyja o Helijaszu Proroku. Wielokrotnie sięgano po
przekłady Biblii, np. Biblię Jana Leopolity, Biblię świętą to jest Księgi Starego
i Nowego Zakonu i słowniki, np. Leksykon latino-polonicum Jana Mączyńskiego, Dictionarium decem linguarum Calepina. Duża liczba użyć wyrazów bania
(61x), bańka (60x) świadczy, że nazwy tych naczyń do przechowywania czy
podawania płynów były często używane w polszczyźnie XVI wieku.
Baryła (7x) to ‘miara ciał płynnych, zawierająca 24 garnce; beczka’ (SPXVI/
II, 21). Liczba tylko 7 użyć wskazuje, że był to wyraz rzadki. Zdaniem Bańkowskiego polszczyzna przejęła ten leksem z (staro)ukraińskiego barýło, a powstał
on wcześniej na gruncie języka hiszpańskiego jako barril ‘beczka’ (najpierw ‘naczynie gliniane’ od barro ‘glina’) (ESB I, 35). Sławski wywodzi leksem z włoskiego barile ‘beczułka’, a formę ukraińską barýła ‘beczka’ uznaje za powstałą
od polskiej formy (SES I, 28). Obaj etymolodzy wskazują XV wiek jako moment
pierwszych poświadczeń wyrazu w tekstach źródłowych, co potwierdza również
rejestracja hasła w Słowniku staropolskim, gdzie baryła definiowana jest jako
‘beczka pękata do przechowywania piwa, wina’ (Sstp I, 70). Na potwierdzenie
tych faktów wskazano piętnastowieczny cytat z Ksiąg sądowych brzesko-kujawskich (1418–1424): Jakom ya ne wszyanl barili piwa (Sstp I, 70) i szesnastowieczny ze Zwierciadła Mikołaja Reja: Pánie dobre wino v mnie / A wy macie
śiłá w gumnie / Báryłę go wziąć nie wádzi (SPXVI/II, 21). Kolejne źródła podają
pojemność ze wskazaniem ówczesnych jednostek miar. U Tomasza Kłosa w Algoritmusie: To jest nauce liczby: Polską rzecżą wydanej […] czytamy, że w ba-

Teksty źródłowe omawiane są zgodnie z układem rzeczowym zaproponowanym w części
wstępnej SPXVI, CII–CVII.
24
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ryle mieściło się 96 Kwarth w barile / á 24. garncze / 4. kwarty w garniecz, zaś
Stanisław Sarnicki w Statvta y metryka przywileiow koronnych zaznacza: Gárcy
záś tákich w barile dwádźieśćiá y cztéry (SPXVI/II, 21). Baryłka (1x) to deminutywna forma od baryła, czyli ‘mała beczka’ (SPXVI/II, 21), z poświadczeniem w Wizerunku własnym Reja: Więc poydzyeſz do piwnice / báryłek koſztowáć
/ W ktorey lepſze / á s ktorey maſz goſcie cżeſtowáć. Użyty tu zwrot: báryłek koſztowáć oznaczał ‘próbować (smakować) różnych gatunków wina’ (SPXVI/
II, 21). Wśród źródeł, w których wystąpiły takie wyrazy, wskazać można teksty
należące do literatury specjalistycznej z zakresu matematyki (Algoritmus Tomasza Kłosa); literatury o charakterze dydaktycznym (Wizerunk własny i Zwierciadło Reja), przekład Nowego Testamentu pióra Jakuba Wujka i słownik Calepina.
Beczka (52x), beczołka (3x) to ‘naczynie wykonane z klepek drewnianych;
o wypukłych ścianach bocznych ujętych obręczami’ (SPXVI/II, 39–40). Pięćdziesiąt dwa użycia wyrazu beczka pozwalają stwierdzić, że wyraz był często
używany, w przeciwieństwie do beczołki poświadczonej jedynie 3 razy. Etymolodzy datują beczkę na XIV wiek (SES I, 29 i ESB I, 39), co potwierdza rejestracja hasła w Słowniku staropolskim jako ‘dolium, cupa’ (Sstp I, 72). Zdaniem
Bańkowskiego jest to wyraz prasłowiański, oznaczający ‘wielkie naczynie skonstruowane z giętych klepek drewnianych’ (ESB I, 39). Badacz uważa, że nie ma
podstaw do snucia hipotezy o zapożyczeniu ad hoc z germańskiego ̊bukjô (ESB
I, 39), co sugeruje Sławski i zaleca porównanie z bawarskim die Butschen, Bütschen (SES I, 29). W beczkach i beczołkach przechowywano piwo, wino i wodę,
o czym informują cytaty z: zielnika Stefana Falimirza (Piwo aby do cżyſtych á nie
wſtęchłych becżek było lano), Pieśni (Każ wino nosić / póki beczká leie) i Fraszek
(A dźiś co młodźi pácholey vmieią? Iedno w ſię wino / iáko w beczkę / leią) Jana
Kochanowskiego oraz Kroniki świata Marcina Bielskiego (Wzyął tedy Abráám
becżołkę wody á chlebá / włożył ná rámioná Agár / dáwſzy iei ſyná Hizmáelá /
ſzłá precż) (SPXVI/II, 39–40). Badane wyrazy wystąpiły w literaturze specjalistycznej z zakresu medycyny i zielarstwa (zielnik Stefana Falimirza, Lekarstwa
doświadczone Marcina Siennika, Problemata Aristotelis Andrzeja Glabera), zagadnień wojskowości (Sprawa rycerska Marcina Bielskiego) oraz spraw związanych z gospodarstwem (Gospodarstwo Anzelma Gostomskiego, O sprawie…
i rybieniu stawów Olbrychta Strumieńskiego). Liczne poświadczenia odnotowano w słownikach (Jana Murmeliusza, Jana Mączyńskiego, Calepina), w prozie
narracyjnej (kronikach Marcina Bielskiego i Macieja Stryjkowskiego, Żywotach
świętych Piotra Skargi) oraz w utworach poetyckich (fraszkach Jana Kochanow-
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skiego i Malchera Pudłowskiego, Panoszy Bartłomieja Paprockiego, Sejmie niewieścim Marcina Bielskiego, Krótkiej rozprawie między trzema osobami Mikołaja Reja) (SPXVI/II, 39–40).
Do grupy naczyń na płyny zaliczyć należy bęben (2x), czyli ‘naczynie do
przechowywania płynów’ (SPXVI/II, 84). Dwa użycia wyrazu świadczą niezaprzeczalnie, że wyraz w tym konkretnym znaczeniu był bardzo rzadko używany.
Fragmenty zaczerpnięte z Proteusa. Abo odmieńca: Bo drugi zá to woli kupić
bęben winá i ze Zwierciadła Mikołaja Reja: thylko chodzi [próźniak] iáko ow
bęben v koſarzow co weń pełno wody nálewáią pozwalają sądzić, że w naczyniu
tym przechowywano zarówno wino, jak i wodę (SPXVI/II, 84). Oba teksty mają
charakter dydaktyczny. Sławski i Bańkowski nie notują hasła bęben w tym znaczeniu.
Bukał (3x) to ‘naczynie do wina określonej miary; puchar, kubek’ (SPXVI/
II, 502), co potwierdza cytat z Leksykonu latino-polonicum Jana Mączyńskiego:
Cirnea. Miárá winná / Kwatrá / Bocal (SPXVI/II, 502). Wyraz poświadczony
został jeszcze w dwu tekstach źródłowych: w Wyprawie Królewny Jej Mości Katarzyny Polskiej i Księżnej Finlandzkiej i w Fraszek księdze pierwszej Malchera
Pudłowskiego. Ani Sławski, ani Bańkowski nie rejestrują hasła.
Czara (czarka, czareczka) to naczynie do płynów. Niestety nie można powiedzieć o niej zbyt wiele, gdyż Słownik staropolski hasła nie podaje, a Słownik polszczyzny XVI wieku nie rejestruje żadnych cytowań, odsyła jedynie do
słownika S.B. Lindego, który podaje cytaty późniejsze (SPXVI/IV, 7). Czarka to
deminutywna forma powstała od wyrazu czara, oznaczająca ‘małe naczynie do
płynów’ (SPXVI/IV, 7). Poświadczona została w dwu źródłach. W Dworzaninie
Łukasza Górnickiego czytamy tylko, że z czarki pito jakieś napoje. Maciej Stryjkowski w Kronice z 1582 roku zaznacza jeszcze, że czerpano nią krew po zabiciu
byka (SPXVI/IV, 7). Brak cytowań przy wyrazach czara i czareczka oraz dwa cytaty przy wyrazie czarka pozwalają sądzić, że w polszczyźnie ogólnej XVI wieku
nie były to jeszcze nazwy przyswojone. Zdaniem Sławskiego czara rozumiana
jako ‘puchar’ pierwsze pisemne potwierdzenie posiada z XVII wieku z tekstu
Grzegorza Knapskiego. Badacz uważa, że polszczyzna zaczerpnęła wyraz z języka rosyjskiego (literackie i poetyckie przestarzałe) čára ‘puchar’, ukraińskiego
čára ‘ts’. Dla porównania z kazańskim, ałtańskim, turkiestańskim čara ‘wielka szklanica’, kirgistańskim šara ‘wielki drewniany puchar’, mongolskim čara,
cara ‘rodzaj metalowego kielicha’ i mandżurskim čara (SES I, 113). Bańkowski
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datuje wyraz na rok 1621 i uznaje go za rutenizm, wskazując obecność w językach: ukraińskim, białoruskim, rosyjskim, staroruskim – čara (ESB I, 215).
Czasza (czaszka) to ‘naczynie do płynów, przeważnie niewielkich rozmiarów, służące do picia’ (SPXVI/IV, 104). Wysoka liczba użyć wyrazu czasza (114x) wskazuje, że był on powszechnie stosowany w polszczyźnie ogólnej
XVI wieku. Etymolodzy datują czaszę na XIII wiek, stąd rejestracja hasła w Słowniku staropolskim jako ‘kielich, czara’ (Sstp I, 356). Bańkowski uważa, że jest to
wyraz ogólnosłowiański, o znaczeniu ‘miseczka półkolista do picia albo czerpania napoju’ (ESB I, 217). Czasza ‘puchar’ to według Sławskiego pożyczka
z czeskiego čiše, rosyjskiego čaša ‘kielich’, serbo-chorwackego čä ša ‘szklanka,
czasza’, starocerkiewnosłowiańskiego čaša ‘naczynie do picia, puchar’. Zaznacza jednocześnie, że etymologia ta jest niepewna, gdyż istnieje możliwość pożyczki irańskiej (SES I, 114). Pito z niej wina, miody i wodę. W Biblii Świętej
to jest Księgach Starego i Nowego Zakonu czytamy: piią wino cżáſzámi, Siennik
w Lekarstwach doświadczonych zaleca, by wody w czáſzy ná pierśiach poſtáwić.
Czasze wykonywane były z różnych materiałów. Mikołaj z Wilkowiecka w Historyi o chwalebnym zmartwychwstaniu… pisze: Y miod dam pić / z złotey cżáſze.
W Rejowych Figlikach pojawiła się ſoſnowa o trzech vchoch cżáſza. Biernat
z Lublina w Żywocie Ezopa pisze o cudownej mocy czaszy, w której podobno
drzemią magiczne siły: Pierwſzać ieſt ku posileniu / Wtora ku vweſeleniu (SPXVI/
IV, 104). Jan Kochanowski w Iezdzie do Moskwy przywołuje czaszę stołową,
w Biblii Szymona Budnego czytamy o czaszy wodnej, a czasza pocieszenia, czyli
‘wino posyłane osieroconej rodzinie po śmierci kogoś bliskiego’, wystąpiła w Biblii Świętej to jest Księgach Starego i Nowego Zakonu (SPXVI/IV, 104). W Wyprawie Królewny Jej Mości Katarzyny Polskiej i Księżnej Finlandzkiej o czaszce
(11 x) napisano pozlocziſta, natomiast w Biblii Świętej to jest Księgach Starego
i Nowego Zakonu określono ją jako nacżynie miedziane. Mączyński sytuuje ją
na równi z kielichem álbo ynſzim Kubkiem z którego piyáyą (SPXVI/IV, 105).
Klasyfikacja gatunkowa zaproponowana w Słowniku polszczyzny XVI wieku pozwoliła stwierdzić, że czasza i czaszka wystąpiły w tekstach o charakterze dydaktycznym (Żywot Ezopa Biernata z Lublina, Wizerunk własny i Zwierzyniec Reja,
Dworzanin Górnickiego); kilkakrotnie pojawiła się w lirykach Jana Kochanowskiego (w Pieśniach, Pieśni świętojańskiej o Sobótce czy Psałterzu Dawidów)
i w tekstach narracyjnych (w Brodzie, Monachomachii Parysowej i Wzorze pań
mężnych). Wyrazy wielokrotnie przywołane zostały również w przekładach Biblii i Nowego Testamentu (w Biblii Świętej to jest Księgach Starego i Nowego
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Zakonu, w Bibliach w tłumaczeniu Szymona Budnego i Jana Leopolity, w Nowym Testamencie w przekładzie Jakuba Wujka).
W dzbanach (56x) i dzbankach (22x), czyli ‘naczyniach baniastych lub
wysmukłych, z szyjką i uchwytem’ przechowywano gorzałkę, piwo i wino, niekiedy też miód (SPXVI/VI, 304). Pisze o tym Józef Wereszczyński w Gościńcu
pewnym: mam ieſzcze ſám dobry á pełny dzban dobrey gorzałki; w Liber Maleficorum: steyze pywnycze […] vthoczila dzban pywa czarnego i w Dictionarium
decem linguarum Calepina: Diotae – Dzban o dwu vchach, wktorim wino chowaią. Wykonywano je z gliny, metalu lub szkła. Z utworów Jana Kochanowskiego wynika, że mogły być one malowane, polewane lub zielone (SPXVI/VI, 304).
Dzbany służyły do czerpania wody, o czym pisze Biernat z Lublina w Żywocie
Ezopa: wźiąwſzy dzban ſzedł do ſtudniey / Y náczerpał wody źimney (SPXVI/
VI, 304). Dzban rozumiany jako ‘naczynie do przechowywania trunków’ poświadczony został w tekstach 56 razy, jako ‘naczynie do czerpania wody’ 22 razy
(na łączną liczbę użyć 85). Przy haśle dzbanek odnotowano 9 użyć, co wskazuje
na niski stopień upowszechnienia tej formy w polszczyźnie ogólnej XVI wieku.
Omawiane nazwy odnotowane zostały przede wszystkim w słownikach (Leksykonie latino-polonicum Mączyńskiego, Wokabulariuszu Bartłomieja z Bydgoszczy, dykcjonarzach Franciszka Mymera i Jana Murmeliusza, Dictionarium decem linguarum Calepina), ponadto w tekstach o charakterze dydaktycznym (Żywot Ezopa Biernata z Lublina, Wizerunk własny Reja), w inwentarzach (Wyprawa Królewny Jej Mości Katarzyny Polskiej i Księżnej Finlandzkiej, Inwentarze
mieszczańskie z ksiąg miejskich Poznania) oraz utworach lirycznych (m.in. Jana
Kochanowskiego i Malchera Pudłowskiego). Wielokrotnie przywołane zostały
również fragmenty Pisma Świętego (w tłumaczeniu Szymona Budnego, Jana
Leopolity i Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu). Formy dzbanuszek/
dzbanyszek/zbanyszek rejestruje Słownik polszczyzny XVI wieku, ale bez przytoczeń cytatowych. Według Bańkowskiego dzban to wyraz ogólnosłowiański, stare
zapożyczenie pochodzące z nieznanego źródła. Staropolska forma czban obecna była w polszczyźnie od XIV do XV wieku, dzban pojawił się w XVI wieku
(ESB I, 320). Sławski zauważa, że dzban pochodzi od prasłowiańskiej formy
čьbanь (SES I, 187).
Flasza (36x), czyli ‘naczynie ze szkła, gliny, cyny, skóry itp. z wąską szyjką
do zatykania, służące do przechowywania płynów’ (SPXVI/VII, 78), to według
Bańkowskiego pożyczka z języka niemieckiego, która pochodziła od średnio-górno-niemieckiego vlasche, staro-górno-niemieckiego flasca, niemiecko-łacińskie-
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go, włoskiego flasca ‘naczynie na wino z wąską szyjką’. W polszczyźnie znana
była od 1495 roku (ESB I, 374), co potwierdza rejestracja u Jana Ptaśnika w Studiach nad patrycjatem krakowskim wieków średnich. II (Sstp II, 360). O flaszce
Bańkowski pisze, że w swoich początkach niekoniecznie była ona zdrobnieniem
od flasza, mogła pochodzić wprost z łacińskiego flasca. Dziś jest to regionalizm
recesywny wyparty przez butelkę (ESB I, 374). Sławski datuje flaszkę ‘butelkę’ na XIV wiek, zgadzając się z Bańkowskim, że jest to pożyczka niemiecka
ze średnio-górno-niemieckiego vlasche, staroniemieckiego flasca (skąd też
śrłac. flasca), dziś niemieckie Flasche ‘ts’ (SES I, 231). W Słowniku polszczyzny
XVI wieku odnotowano 36 użyć wyrazu flasza i 13 formy deminutywnej flaszka,
co pozwala przypuszczać, że były to wyrazy dość często używane. We flaszach
i flaszkach trzymano miody i wina, o czym świadczą cytaty zaczerpnięte z Biblii Szymona Budnego: [Sarka] miodu podle ſiebie poſtáwiłá fláſzę i z Kroniki
świata Marcina Bielskiego: Włożyłá [Judyt] ná ſłużebnicę fláſzkę winá / báńkę
oleiu (SPXVI/VII, 78). Z flaszki pito wodę, o czym czytamy w Biblii Jana Leopolity: vzrzawſſy ſtudnię wody / ſzłá / y nápełniłá fláſzkę [implevit utrem] / y dáłá
dziećięćiu pić (SPXVI/VII, 78). W Kronice polskiej Marcina Bielskiego napisano, że służyła do czerpania wody: Y szłá / y nábráłá wody fláſzę [implevit utrem]
(SPXVI/VII, 78). Badane nazwy wielokrotnie przywołane zostały w słownikach (Leksykonie latino-polonicum Mączyńskiego, Wokabulariuszu Bartłomieja
z Bydgoszczy, dykcjonarzach Jana Murmeliusza i Calepina) i przekładach Biblii
(m.in. tłumaczenia Jana Leopolity i Szymona Budnego). Kilkakrotnie wystąpiły w tekstach kronik (Marcina Bielskiego i Macieja Stryjkowskiego), literaturze
specjalistycznej z zakresu medycyny i zielarstwa (w zielniku Stefana Falimirza
i Cieplicach Wojciecha Oczki), tekstach poetyckich (Jana Kochanowskiego,
Malchera Pudłowskiego, Mikołaja Reja) i inwentarzach (Wyprawa Królewny
Jej Mości Katarzyny Polskiej i Księżnej Finlandzkiej, Inwentarze mieszczańskie
z ksiąg miejskich Poznania).
Hoffbesser to ‘kielich, kubek’ opatrzony zaledwie jednym cytatem
z Inwentarzy mieszczańskich, w którym czytamy: roztuchaników 6 ważą marcas
3 scotos 131/2, roztuchaników 4 stare, a piąty hoffbesser ważą marcas 3 scotos
15 (SPXVI/VIII, 354). Wyrazu tego nie notuje Słownik staropolski ani słowniki
etymologiczne Sławskiego i Bańkowskiego.
Wyraz kasa odnotował już Słownik staropolski, potwierdzając użycie ‘kielich, kubek’ w dwu tekstach źródłowych, w tym między innymi w Jakuba syna
Parkoszowego traktacie o ortografii polskiej z ok. 1440 (Sstp III, 248). Słownik
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polszczyzny XVI wieku leksem rejestruje, ale nie przytacza cytowań (SPXVI/
X, 159). Nie rejestrują go w tym znaczeniu Bańkowski (ESB I, 639) i Sławski
(SES II, 91).
Do wyrazów o trudnej do ustalenia etymologii zaliczyć należy również kibel ‘kubek’ (Sstp III, 267), który we współczesnej polszczyźnie jest potocznym,
pospolitym określeniem ubikacji (USJP II, 89). Słowniki etymologiczne Sławskiego (SES II, 131) i Bańkowskiego (ESB I, 660) nie rejestrują wyrazu w poszukiwanym znaczeniu. Rejestrację staropolską odnajdujemy w Rękopiśmiennych
luźnych ekscerptach z ksiąg sądowych grodzkich i ziemskich: Terrestria Cracoviensia z 1430 roku, zawartych w Archiwum Państwowym Województwa Krakowskiego (Sstp III, 267). Wyraz odnotowuje Słownik polszczyzny XVI wieku bez
poświadczeń źródłowych (SPXVI/X, 262).
Naczyniem do picia najczęściej kojarzonym z dawnymi czasami był kielich
(133x) ‘naczynie do picia, głównie wina (pierwotnie w kształcie kubka, później
wsparte na nóżce)’ (SPXVI/X, 297). Wbrew tej opinii w słownikach źródłowych
dominują cytowania związane z liturgią, eucharystią i osobą Jezusa Chrystusa,
np.: że Pan Kryſtus tenże chleb ciáłem ſwoim názwał / á kielich krwią (Mikołaj
Rej); Pan krew ſwą trzymał w kielichu y wylewał (Jakub Wujek Nowy Testament)
(SPXVI/X, 297). Kielich służył głównie do picia wina, o czym informuje cytat
z tekstu Jana Rybińskiego Gęśle różnoryme: cżyniąc dźięki / Po Wiecżerzy z ſwey
ręki / Kielich z Winem im dáć racżył. Jako że pijali z nich przede wszystkim
ludzie bogaci, kielichy wykonywano ze złota, srebra i szkła, co potwierdza między innymi Piotr Skarga w Żywotach świętych: raz y kielich złoty cżáſu głodu
przedał / á vbogie żywił (SPXVI/X, 297). Wychylenie kilku kieliszków jakiegoś
napoju w celach leczniczych zalecał Wojciech Oczko w Cieplicach, pisząc: Piją
tedy dniá piérwſzégo kieliſzków ſześć / wtórégo ośm / trzećiégo dźieśięć (SPXVI/
X, 299). Kielich poświadczony został w szesnastowiecznych tekstach źródłowych 133 razy, zaś kieliszek 11 razy. Zatem wyraz kielich, w przeciwieństwie
do kieliszka, musiał być powszechnie znany ówczesnym użytkownikom języka
i często stosowany. Kielich i kieliszek odnotowane zostały nie tylko w tekstach
prozaicznych (np. Marcina Białobrzeskiego Katechizm, Mikołaja Reja Postylla),
ale również w wierszowanych (np. Jana Rybińskiego Gęśle różnoryme, Malchera Pudłowskiego Fraszki), w słownikach (m.in. Jana Mączyńskiego, Franciszka
Mymera) i przekładach Pisma Świętego (m.in. Jakuba Wujka, Jana Leopolity).
Zarówno Sławski (SES II, 140), jak i Bańkowski (ESB I, 663) uznają wyraz za
pożyczkę łacińską calix, -icis ‘czasza’. Ponadto Bańkowski precyzuje, że do pol-
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szczyzny wyraz przeniknął bezpośrednio z średnio-górno-niemieckiego kelich
(nm. Kelch), staro-górno-niemieckiego chelih (ESB I, 663).
Powszechnie wiadomo, że kobiety tamtych czasów stroniły od spożywania alkoholu, „winny były demonstrować swą wstrzemięźliwość”, więc maczały
w naczyniu jedynie usta, gdy było to konieczne25. Przeczy temu Marcin Bielski
w Rozmowie nowych proroków, zauważając jednocześnie, że piwo serwowane
było w konwiach: Konew piwá z imbirem pod ſobą piáſtuiąc / Popiją ſie kobiety. Mączyński w Leksykonie latino-polonicum z kolei wyjaśnia, że w konwiach
noszono również wino: Winna konew álbo ynſze naczynie / którym wino noſzą
(SPXVI/X, 527). W polszczyźnie XVI wieku konew to ‘duże naczynie do noszenia i przechowywania płynów’ (SPXVI/X, 527), poświadczone 57 razy. Wyraz
konewka obejmuje w Słowniku polszczyzny XVI wieku 16 użyć, zaś koneweczka
jedno. Z Zapisków i rot polskich XV–XVI wieku z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej i zielnika Stanisława Falimirza dowiadujemy się, że robiono je z cyny.
Marcin Bielski w Kronice świata pisze o konwi złotej. W Zwierciedle Mikołaja
Reja czytamy: Ale opilec ieſzcże niewie ieſli żyw á iuż znowu konwie podle ſiebie
macá. Użyty przez Reja zwrot konwie macać oznacza ‘szukać wina’ (SPXVI/X,
527). W Wyprawie Królewny Jej Mości Katarzyny Polskiej i Księżnej Finlandzkiej przywołana została koniewka ſrebrna biala, a u Bartłomieja z Bydgoszczy
konewka vinna (SPXVI/X, 528). Mączyński definiuje koneweczkę jako: małą
s cyplikiem álbo noſeczkiem yákie przes dzieci miewayą (SPXVI/X, 528). Zarówno konew, jak i konewka najczęściej występują w słownikach (m.in. Jana
Murmeliusza, Bartłomieja z Bydgoszczy), równie często w Liber Maleficorum,
które jest tekstem o charakterze prawnym. Nieco rzadziej pojawiają się w kronikach i w twórczości Mikołaja Reja (zwłaszcza w Wizerunku własnym i Zwierciadle) oraz w literaturze specjalistycznej z zakresu zielarstwa i medycyny, tzn.
w zielniku Stefana Falimirza i Lekarstwach doświadczonych Marcina Siennika.
Leksem konew obecny jest w polszczyźnie od XV wieku (SES II, 412). Najwcześniejszą rejestrację tekstową wyrazu datuje się na 1437 rok, a użyto go w Starodawnych Prawa Polskiego Pomnikach (Sstp III, 326). Zdaniem Sławskiego
jest to wyraz zachodniosłowiański, wcześniej pożyczka germańska, chyba ze
staro-górno-niemieckigo channa, dziś niemieckie Kanne ‘konewka, dzbanek’
(SES II, 412). Bańkowski datuje konew na 1528 rok i uważa, że w staropolszczyź-
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nie częściej stosowaną formą była konwia. Podobnie jak Sławski uznaje wyraz za
zachodniosłowiański, zapożyczony z germańskiego konnô (ESB I , 778).
Jednym z szesnastowiecznych naczyń na napoje był korbel ‘rodzaj kubka, kufel’ (SPXVI/X, 628). Wyraz posiada tylko jedno poświadczenie tekstowe
w Dictionarium… Franciszka Mymera z 1528 roku, w którym czytamy: Picarium Bock korbel (SPXVI/X, 628). W Słowniku staropolskim wyrazu nie odnotowano. Sławski przypuszcza, że korbel trafił do polszczyzny za pośrednictwem
staroczeskiego korbel ‘naczynie do picia’ ze średnio-górno-niemieckiego körbel
‘naczynie, dzbanek’ (SES II, 476). Bańkowski nie rejestruje tego wyrazu.
Wśród naczyń na napoje wymienić trzeba naczynie o nazwie korczak (15x),
czyli ‘naczynie do picia; kubek, kielich, czara’ (SPXVI/X, 629). Według Bańkowskiego korczak to ‘rodzaj naczynia na wodę, czerpaka, dzbana’. Autor uważa, że jest to stare zapożyczenie wędrowne ze staroruskiego korčagъ (ESB I,
796). Natomiast Sławski pisze, że jest to wyraz staropolski oznaczający ‘naczynie najczęściej z kory, z wydrążonego drzewa czasza, misa, czerpak’, obecny
w polszczyźnie od XIV wieku. Autor uznaje go za derywat od wykazującego to
samo znaczenie korzec. Postrzeganie wyrazu jako rusycyzmu jest jego zdaniem
błędne (SES II, 478). Z Biblii szaroszpatackiej (Sstp III, 345) i Żywotów filozofów
Marcina Bielskiego (SPXVI/X, 629) dowiadujemy się, że z korczaka pito wodę.
W Historyi o świętym Józefie czytamy o kortzaku śrebrnym, u Krescencjusza
o wykonanym z korzenia brzozowego drzewa, który bárzo ieſt twardy y záwiły
/ tak iż też z niego cżynią cżyſte korcżaki ku piciu (SPXVI/X, 629). W Żywocie Ezopa Biernata z Lublina odnajdujemy cytat: Korcżak wody z morzá nábierz
(SPXVI/X, 629), a zatem służył on nie tylko do picia, ale również do czerpania
wody. Zgodnie z podziałem gatunkowym zaproponowanym w Słowniku polszczyzny XVI wieku teksty źródłowe, w których użyto wyrazu korczak, należą do
prozy narracyjnej, religijno-moralizatorskiej, literatury specjalistycznej z zakresu
gospodarstwa, poezji dydaktyczno-satyrycznej i słowników.
Szesnastowiecznym naczyniem na napoje był również kosz ‘naczynie do picia, kielich, kubek, czasza’ (SPXVI/XI, 13), poświadczony czterokrotnie w Biblii
Szymona Budnego. W przytoczonych fragmentach ma on znaczenia metaforyczne – nie służy do spożywania konkretnego napoju, lecz do napojenia wszystkich
narodów: Wezmi koſz wina popędliwośći [calicem vini furoris] tey z ręki moiey /
á nápoiſz wſzytkie narody; A (tak) wziąłem koſz [calicem] z ręki Iehowy / y nápoiłem wſzytki narody. Wyraz kosz użyty w wyrażeniu „kosz zbawienny” oznaczał ‘kielich ofiarowany z powodu ocalenia’ (Co wrocę Iehowie za wſzytkie iego
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dobrodzieyſtwa ku mnie? Koſz zbáwienny [calicem salutum] wezmę / á imieniá
Iehowy przyzowę), natomiast w wyrażeniu „kosz pocieszenia” oznaczał ‘wino,
które posyłano osieroconej rodzinie po śmierci kogoś bliskiego’ (Ani (chlebá)
łámáć dla nich przy płaczu (będą) / poćieſzáiąc kogo przy martwym / áni ich
nápáwáć będą koſzem poćieſzánia [calicem consolationum] dla oycá iego / y dla
mátki iego). Słowniki etymologiczne Sławskiego (SES II, 536) i Bańkowskiego
(ESB I, 802) nie rejestrują znaczenia.
Omawiając naczynia na napoje obecne w polszczyźnie ogólnej XVI wieku,
nie można pominąć kredencu. W Słowniku polszczyzny XVI wieku definiowany
jest on za pomocą trzech synonimów ‘kielich, czasza, czara’, zaś poświadczony
zaledwie 9 razy. Wyraz ten był zatem stosunkowo rzadko używany. Klonowic we
Flisie pisze o śrebrnym kredencu […] miſternie robionym, u Reja w Zwierzyńcu zaś mamy: kredenc s krzyſztału niebácżnie obálił (SPXVI/XI, 139). Musiały
być one bardzo kosztowne, skoro tenże Rej w Wizerunku własnym wspomina
koſztem wyſtáwione Kredence obfitym (SPXVI/XI, 139). Wśród źródeł przywołanych w artykule hasłowym wskazać można teksty wierszowane o charakterze
dydaktyczno-satyrycznym (Wizerunk własny i Zwierzyniec Reja, Satyr albo dziki
mąż Jana Kochanowskiego) i opisowo-narracyjnym (Flis Klonowica) oraz słowniki (Synonyma latina… Calagiusa, Dictionarium decem linguarum Calepina).
U Sławskiego czytamy, że polska forma wyrazu kredenc powstała ze średnio-wysoko-niemieckiego crêdenz ‘pełnomocnictwo, list wierzytelny; kosztowanie,
próbowanie wina; naczynie do tego celu służące; mebel na naczynia, przybory
stołowe’, które zaczerpnięto z włoskiego credenza ‘wiara, zaufanie; kosztowanie,
próbowanie napojów, pokarmów; miejsce przechowywania kosztowności, np.
mebel na naczynia stołowe’, a to z kolei ze śrłac. credentia ‘pewność, wiarygodność; próbne sprawdzanie jakości napojów, potraw; list polecający, pisemne pełnomocnictwo; srebro stołowe; szafa do przechowywania zastawy stołowej’, zaś
początek dało mu łacińskie crēdere ‘oddać komuś pod opiekę, powierzyć; ufać,
wierzyć’ (SES III, 82). Bańkowski uzupełnia etymologię krótkim komentarzem,
w którym czytamy: „W polszczyźnie najpierw o kielichu, o zastawie stołowej,
także o próbowaniu (kosztowaniu) potraw i napojów, o liście uwierzytelniającym
i o zaufaniu w ogóle; o miejscu (izbie, szafie) przechowywania zastawy stołowej
dopiero w XVII–XVIII wieku” (ESB I, 813–814).
Do naczyń, z których spożywano płyny zaliczyć należy również ‘małe naczynie z gliny lub metalu, dzbanek’, czyli krożlik (krożliczek), będący deminutywum od niezaświadczonego w polszczyźnie rzeczownika krużel (SPXVI/XI,
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267). Niewielka liczba użyć wyrazów krożlik (11x) i krożliczek (2x) świadczy, że
w polszczyźnie ogólnej XVI wieku nie były one często używane. Badane nazwy
wystąpiły kilkakrotnie w słownikach (Jana Murmeliusza, Bartłomieja z Bydgoszczy, Franciszka Mymera i w Wokabularzu Trydenckim), dwukrotnie w przekładzie Biblii pióra Jana Leopolity i w pojedynczych fragmentach z tekstów
Marcina z Urzędowa, Bartłomieja Groickiego i Jana Cervusa. Z Wokabularza
Trydenckiego dowiadujemy się, że z krożlika pito rynſkie wino. Marcin z Urzędowa w Herbarzu polskim zaleca z kolei, aby w celach leczniczych na zápſowáną
śledzionę […] czynić kruzliki z Támáryſku / á z tych piiáć. Prawdopodobnie krożliki nie posiadały zbyt dużej wartości, skoro w Tytułach prawa magdeburskiego
Bartłomieja Groickiego określane są jako niczemne á ſproſné, dawane na czyjąś
wzgárdę (SPXVI/XI, 267). Zdaniem Sławskiego króżlik i króżliczek to formy
derywowane od zapożyczonego z niemieckiego dialektalnego krüseli, kräusel
(SES III, 161).
Kruglik to ‘małe naczynie (z uszkiem), dzbanuszek, kubek’ (Sstp III, 407).
Wyraz posiada jedno poświadczenie tekstowe (czternastowieczne) zaczerpnięte
z Rachunków dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388 do
1420 (Sstp III, 407). Słownik polszczyzny XVI wieku wyraz odnotowuje, ale nie
przytacza żadnych szesnastowiecznych cytatów (SPXVI/XI, 270). Sławski potwierdza, że jest to wyraz staropolski wyjątkowy z roku 1393, używany na określenie ‘dzbanuszka, kubka’. Badacz uznaje go za pożyczkę ze średnio-wysoko-niemieckiego crūgelin, krüeglī, krüegelīn, niemieckie dialektalne krugel, krügel
‘dzbanuszek’ zdrobniałe od średnio-wysoko-niemieckiego kruog, niemieckiego
Krug ‘dzbanek’ (SES III, 171).
Rzeczownik kruż w polszczyźnie ogólnej XVI wieku oznaczał ‘naczynie
do picia i przechowywania płynów; dzban, kubek’ (SPXVI/XI, 277). W tekstach
źródłowych odnotowano jedynie 14 użyć, zatem wyraz należał do rzadko używanych. Najczęściej przywoływany był w słownikach: Dictionarium trilingue tripartitum Volckmara i w Leksykonie latino-polonicum Mączyńskiego. Kruż wystąpił również w tekście z zakresu medycyny i zielarstwa oraz w tekście lirycznym
Jana Kochanowskiego. W Leksykonie latino-polonicum autor porównuje kruż do
czáſzy uchátey, którą poſpolicie zowiemy Wiadro, co niezupełnie pozwala sądzić,
że z tego naczynia pito. Jednakże dalej w tym samym tekście czytamy o nieyákim
gliniánym krużu […] z którego ſie nápiyayą, zatem służył do picia i wykonany
był z gliny. Formy derywowane od kruż – krużak (2x), krużyk (6x), krużyczek
(1x) również uznać można za rzadko używane w polszczyźnie ogólnej badanego
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okresu. Wyrazy wystąpiły w różnych gatunkach tekstów, między innymi w inwentarzach, słownikach i przekładach Biblii i Nowego Testamentu. Z cytatów
zamieszczonych w artykule hasłowym wyrazu krużyk dowiadujemy się jedynie
(za Janem Mączyńskim i Stanisławem Murzynowskim), że było to gliniáne palone naczynie, z którego można się napić, zaś cytat z Mączyńskiego o krużyczku: Pocillum, Kubeczek / krużiczek / becherek informuje, że synonimami wyrazu
były kubeczek i becherek (SPXVI/XI, 277–278). Bańkowski wyrazu nie rejestruje, zaś u Sławskiego czytamy, że wyraz kruż to ‘czasza z uchem, dzban, kubek’,
który obecny był w polszczyźnie od XVI wieku. Zdrobnienie krużyk wystąpiło
już w polszczyźnie XV wieku, częstsze było w polszczyźnie XVI wieku. Badacz
uważa, że wyraz jest pożyczką z dwóch źródeł niemieckich: średnio-wysoko-niemieckiego krūse (późniejsze niem. Krause) lub średnio-dolno-niemieckiego
krūs ‘dzbanek, gliniane naczynie do picia’. Krużyk, kruzyk, kruzycek to dzisiejsze
formy dialektalne (SES III, 186).
W polszczyźnie ogólnej XVI wieku wyraz kubek występował w czterech
różnych znaczeniach, w obrębie których wyróżniono kolejne podznaczenia. Na
potrzeby tej pracy wykorzystano dwa z nich: 1. ‘naczynie do picia o niewielkich
rozmiarach; kielich, puchar, kufel, dzbanek, czasza’ w 194 użyciach (SPXVI/XI,
525); 4d) ‘dzbanek, kociołek do płynów’ w jednym cytacie (SPXVI/XI, 528).
Wysoka liczba użyć wyrazu kubek w znaczeniu pierwszym wskazuje niezaprzeczalnie, że to małe naczynie było w XVI wieku powszechnie znane i stosowane,
zaś jako ‘dzbanek, kociołek do płynów’ poświadczone zostało tylko raz w Wokabulariuszu Bartłomieja z Bydgoszczy, gdzie czytamy: Crater, vas vini vel olei,
kubek, cophlyk (SPXVI/XI, 528). Teksty źródłowe, z których wyraz wyekscerpowano, to przede wszystkim słowniki (głównie Jana Mączyńskiego i Bartłomieja
z Bydgoszczy) i przekłady Biblii i Nowego Testamentu (m.in. w tłumaczeniu
Szymona Budnego, Jakuba Wujka, Jana Leopolity). Wśród tekstów prozatorskich wskazać można wielokrotnie przywoływane kroniki (Marcina Bielskiego,
Macieja Stryjkowskiego), teksty specjalistyczne z zakresu prawa (Libri Legationum, Liber Maleficorum, Zapiski Warszawskie) i inwentarze (Wyprawa Królewny Jej Mości Katarzyny Polskiej i Księżnej Finlandzkiej). Kilkakrotnie wymienione zostały teksty o charakterze dydaktycznym (m.in. Żywot Ezopa Biernata
z Lublina, Dworzanin Łukasza Górnickiego) i utwory narracyjne (m.in. Historia
o świętym Józefie, Historie rzymskie, Historia o Aleksandrze Wielkim). Literaturę wierszowaną reprezentuje Monachomachia Parysowa Jana Kochanowskiego
i Żywot Józefa Mikołaja Reja. Z cytatów zamieszczonych w artykule hasłowym
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wynika, że kubki musiały być naczyniami kosztownymi, skoro w Liber Maleficorum czytamy, że odlewano je ze srebra, zaś w Historii o żywocie i znamienitych sprawach Aleksandra Wielkiego napisano: podcżáſzi noſili picie w kupkach
złotych y w perłách barzo koſztownych. Z tegoż tekstu dowiadujemy się również,
że w Macedonii zmarłych grzebano razem z ich kubkami perłowymi. Spożywano
z nich różne napoje, na przykład Józef Wereszczyński w Gościńcu pewnym pisze
o kubku wielkim dobrego winá, Jakub Wujek w Nowym Testamencie o kubku
źimney wody, a Marcin Laterna w Harfie duchownej wspomina o miodzie. Niejednokrotnie Słownik polszczyzny XVI wieku przywołuje cytaty, w których trućizny do kupkow nálewano á gośćiom dawano (SPXVI/XI, 525–526, 528). Wśród
derywatów wskazać można zdrobnienia kublik (Sstp III, 459), niepoświadczony w Słowniku polszczyzny XVI wieku i kubyszek (SPXVI/XI, 528) wskazany
trzykrotnie w Inwentarzach mieszczańskich, które tym różnią się od kubka,
że są mniejsze. Sławski definiuje kubek jako ‘naczynie do picia’, w staropolszczyźnie często ze szlachetnego metalu ‘puchar, roztruchan, kielich, dzbanek’
(SES III, 295). Jego zdaniem wyraz obecny jest w polszczyźnie od XIV wieku.
Słownik staropolski podaje cytaty z dwu tekstów z pierwszej połowy XV wieku
(Sstp III, 458). Według Sławskiego forma kubek to wcześniejsze zdrobnienie
z przyrostkiem -ek od północnosłowiańskiego *kubъ, prasłowiańskiego *kubъ
‘naczynie z wydrążonego drzewa’ (SES III, 295). Bańkowski datuje kubek rozumiany jako ‘puchar, kielich’ na wiek XV–XVII. Uważa, że jest to staroruska
pożyczka od kubъkъ ‘ts’, także kubьcъ, co jest zapewne zdrobnieniem od kubъ
‘o większym naczyniu okrągłym’ (ESB I, 844).
Kolejną, często używaną w polszczyźnie ogólnej XVI wieku, nazwą naczynia, z którego pito płyny, był kufel (65x), czyli ‘naczynie z jednym uchem do picia wina lub piwa’ (SPXVI/XI, 535). Formy derywowane to kufelek (1x), kuflik
(22x), kufliczek (2x). Użycia te poświadczone zostały głównie w źródłach wierszowanych, przede wszystkim o charakterze dydaktycznym (Satyry, Rozmowa
nowych proroków i Sejm niewieści Marcina Bielskiego, Wizerunk własny i Zwierzyniec Mikołaja Reja, Proteus. Abo odmieniec) i utworach lirycznych (Pieśni
i Fraszki Jana Kochanowskiego, Fraszki Malchera Pudłowskiego, Gęśle różnoryme Jana Rybińskiego), nieco rzadziej w źródłach prozatorskich, z zakresu literatury specjalistycznej dotyczącej zagadnień prawnych (Porządek sądów i spraw
miejskich Bartłomieja Groickiego), pedagogiki (Książki o wychowaniu dzieci
Erazma Glicznera) i gospodarstwa (Gospodarstwo Anzelma Gostomskiego)
oraz w kronikach (Macieja Stryjkowskiego, Marcina Bielskiego). Wielokrotnie

Nazwy naczyń do napojów w polszczyźnie ogólnej XVI wieku

109

powoływano się na słowniki Mączyńskiego, Calepina i Volckmara. Z fragmentów zaczerpniętych z materiału źródłowego wynika, że kufel przyjmował różne
kształty i wielkości: u Franciszka Mymera czytamy o roggatim kufflu, u Calepina
o kufflu ſzerokym. Wytwarzany był z różnym materiałów: Malcher Pudłowski
pisze o kuflu wydrożonym i ſoſnowym, a Jan Rybiński o bukowym (SPXVI/XI,
535–536). U Reja w Wizerunku własnym czytamy o kofliku ſrebrnym nadobnym,
u Bielskiego w Kronice świata – o kofliku złotym. Mączyński definiuje kuflik
jako ynſze naczinie ze złotemi / álbo pozłoćiſtemi obrączkami / álbo łáńcuſzkámi.
Według Calepina kuflik jest na kſztałt czołnu vcziniony (SPXVI/XI, 536–537).
Kufelek odnotowany został tylko u Volckmara w Dictionarum trilingue tripartitum z 1596 roku (SPXVI/XI, 536). Kufliczek przytoczony został w Wizerunku
własnym Reja i w Leksykonie latino-polonicum Mączyńskiego (SPXVI/XI, 536).
Obaj etymolodzy datują kufel na XVI wiek (Bańkowski precyzuje, podając rok
1528) jako moment najwcześniejszej rejestracji tekstowej wyrazu. Już w XV
wieku odnotowano formy zdrobniałe kuflik, koflik ‘naczynie do picia, kubek’
(SES III, 319 i ESB I, 846). Zdaniem Bańkowskiego polszczyzna zaczerpnęła
wyraz ze staroczeskiego koflík, który pochodzi ze średnio-górno-niemieckiego
zdrobnienia do kopf ‘puchar’ (ESB I, 846). U Sławskiego czytamy, że jest to zapożyczenie ze średnio-wysoko-niemieckiego küefel, niemieckiego dialektalnego
küfel ‘mała beczka’, kufel, kuffel ‘gliniane albo szklane naczynie do picia, kufel’.
Pierwotnie zdrobnienie od średnio-wysoko-niemieckiego kuofe, niemieckiego
Kufe (też ‘naczynie do picia’) (SES III, 319).
Kula (kulka) to bliżej nieokreślone ‘okrągłe naczynie z uchwytem na napoje’ (SPXVI/XI, 543). Znaczenie to odnotowano tylko dwukrotnie w Słowniku
polszczyzny XVI wieku, brak go zarówno w Słowniku staropolskim, jak i nowszych słownikach rejestrujących polszczyznę pisaną. Kula poświadczona została w: Inwentarzach mieszczańskich, gdzie znajduje się objaśnienie: drzewiana,
wielka, malowana do piwa i w Dictionarium decem linguarum Calepina, gdzie
autor pisze: Bacrionem dicebant genus vasis longioris manubrii – Kulia do napoiow (SPXVI/XI, 543). Kulka odnotowana została tylko w Inwentarzach mieszczańskich, gdzie wymieniona została razem ze skrzynią zwartą, stołkiem i wałkownicą (SPXVI/XI, 545). Etymologii wyrazu nie ustalono, ponieważ Sławski
i Bańkowski nie wspominają w swych słownikach badanego znaczenia (SES III,
339–341 i ESB I, 849).
W polszczyźnie ogólnej XVI wieku wyróżnić należy również kusz (10x)
‘naczynie do picia, kufel, kubek, czasza’ (SPXVI/XI, 593). Niewielka liczba użyć
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wyrazu wskazuje, że nie był on często używanym określeniem. Poświadczony
został w tekstach wierszowanych, takich jak: Fraszki i Monachomachia Parysowa Jana Kochanowskiego, w tekstach prozatorskich, czyli: Żywotach świętych
Piotra Skargi i Dworzaninie Łukasza Górnickiego oraz w słowniku Calepina.
Piotr Skarga w Żywotach świętych wymienia kuſz winá, w innym fragmencie
czytamy, że kusz przeznaczony był do wody bránia, zatem pito z niego wino
i wodę. Był również złotem y drogiemi kámieńmi opráwiony, musiał więc być
naczyniem kosztownym, na które pozwolić sobie mogli tylko nieliczni. Zapewne
był większych rozmiarów, skoro Jan Kochanowski we Fraszkach pisze: Litowáty
przy biéśiedźie Pił z kuſzá práwie ſporego / Ták iż tylko brodę z niego Widać było
krokoſową (SPXVI/XI, 593). Wedle ustaleń Bańkowskiego wyraz pierwszą rejestrację zawdzięcza Piotrowi Skardze, który umieścił go w Żywotach świętych
(1579 r.), następnie Jan Kochanowski we Fraszkach (1584 r.). Badacz uważa, że
jest to sztuczny hebraizm biblistów, jak kosz ‘naczynie do picia, czasza, puchar’
u Szymona Budnego. Za nieuzasadnione uznaje łączenie ze staroruskim kovš
‘czerpak drewniany’, co zaleca Sławski (ESB I, 863). Według Sławskiego historia i geografia wyrazu polskiego wskazują właśnie na pożyczkę z Rusi. Samogłoska -u- w kusz ma być odbiciem dawnej i dialektalnej wymowy staroruskiego
ō. Wyrazy wschodniosłowiańskie uważa się zwykle za starą pożyczkę z litewskiego káušas ‘czerep, czaszka; czerpak’, mało prawdopodobna jest rodzimość
czy nawet prasłowiańskość wyrazu (SES III, 22).
O mleczniku można powiedzieć jedynie, że było to ‘naczynie służące od
przechowywania mleka’ (SPXVI/XIV, 336). Wyraz zarejestrowany został dwukrotnie przez Volckmara w Dictionarum trilingue tripartitum z 1596 roku, gdzie
czytamy m.in.: mlecznik / sinum lactis i raz przez Artomiusa w Nomenclator selectissimas rerum appelationes tribus linguis Latina, Germanica, Polonica explicatas indicans z 1591 roku (bez cytatu). Słowniki etymologiczne Sławskiego
i Bańkowskiego nie rejestrują mlecznika.
Szesnastowiecznym naczyniem na napoje była również ‘pękata flasza ceramiczna na trunki’, którą nazywano mnichem (SPXVI/XIV, 377). Leksem
mnich rejestruje jednokrotnie Słownik polszczyzny XVI wieku, brak poświadczeń
w Słowniku staropolskim i w nowszych leksykonach historycznych. O jego istnieniu w języku polskim dowiadujemy się z cytatu zamieszczonego w Inwentarzach mieszczańskich z lat 1528–1635 z ksiąg miejskich Poznania, gdzie znalazł
się w rejestrze sprzętów domowych rzeźbiarza: dzbanków 6, 2 kubki i mnich 1,
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korbaszewa flasza 1 (SPXVI/XIV, 374). Sławski i Bańkowski nie notują hasła
mnich w tym znaczeniu (SEB 341 i ESB II, 202).
Niewiele wiadomo również o napojniku. Zdaniem redaktorów Słownika
polszczyzny XVI wieku było to ‘naczynie do picia (głównie wina)’ (SPXVI/XVI,
105). Jako nazwę synonimiczną słownik podaje kielich. Wyraz poświadczony został tylko raz w Recepcie na Plastr Czechowica Marcina Łaszcza, gdzie widnieje
zapis, że dla ſtárych Polakow był on tym samym co kos, kuſz ábo kubek (SPXVI/
XVI, 105). W słownikach etymologicznych wyrazu nie zarejestrowano.
W polszczyźnie ogólnej XVI wieku mianem rostruchanu/rostuchanu (rostruchanku, rostruchaniku) określano ‘wielki, srebrny, niekiedy bogato zdobiony kielich, puchar, używany do wznoszenia toastów’ (SPXVI/XXXV, 406).
Rostruchan/rostuchan poświadczony został w trzech fragmentach zaczerpniętych z dwu tekstów: Cracovia artificum Jana Ptaśnika i Epitalamium na wesele
jego M. Pana Jana Zrusca Jakuba Ostrowskiego, rostruchanek użyty został
w jednym tekście, a rostruchanik przywołano sześciokrotnie w Inwentarzach
mieszczańskich, Dworzaninie Łukasza Górnickiego i Przymiocie Wojciecha
Oczki. W Epitalamium na wesele Jakuba Ostrowskiego czytamy, że roztruchany
dawano nowożeńcom w prezencie ślubnym: Bo tám ieſt táki zwyczaj / że káżdy onemu / Ráduiąc ſie niezmiernie małżonkowi cnemu / Iedni złoto oddáią /
drudzy roſtruchany […] (SPXVI/XXXV, 406). Rostruchanik nieraz określany był mianem białego lub srebrnego, jak np. w Inwentarzach mieszczańskich,
a pić z niego można było syrop, o czym świadczy cytat z Łukasza Górnickiego:
á znałem iednego co roſtruchániká (iż raz ſniego wypił ſyrop) żadną miarą pić
nie mogł (SPXVI/XXXV, 407). Rostuchan/dostuchan/hostruchan/rostruchan
obecny był już w polszczyźnie doby staropolskiej, co potwierdza rejestracja hasła w Słowniku staropolskim jako ‘wielki kielich, wielka czasza’ (Sstp VII, 498).
Zdaniem Aleksandra Brücknera rostruchan jest zapożyczeniem z tursko-tatarskiego tostakan ‘misa’, która to forma powstała od kirgiskiego tustahan ‘szklanka’ (SEB, 463).
***
Niniejszy szkic prezentuje 30 nazw naczyń na napoje występujących w polszczyźnie ogólnej XVI wieku. W polu semantycznym nazw naczyń, którymi
czerpano napoje, wskazano: dzban (dzbanek), flaszę (flaszkę) i korczak. Do
pola semantycznego nazw naczyń wykorzystywanych do przechowywania i podawania płynów należą: bania (bańka), baryła (baryłka), beczka (beczułka),
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bęben, dzban (dzbanek), flasza (flaszka), konew (konewka, koneweczka),
kruż (krużak, krużyk, krużyczek) i mlecznik oraz mnich. Pole semantyczne
nazw naczyń, z których spożywano napoje jest najliczniejsze i obejmuje: ampułę
(ampułkę), bukał, czarę (czarkę, czareczkę), czaszę (czaszkę), flaszę, hoffbesser, kasę, kibel, kielich (kieliszek), korbel, korczak, kosz, kredenc, krożlik
(krożliczek), kruglik, kruż (krużak, krużyk, krużyczek), kubek, kufel (kufelek, kuflik, kufliczek), kulę (kulkę), kusz, napojnik i rostruchan/rostuchan
(rostruchanek, rostruchanik).
Materiał cytatowy, którym opatrzone zostały hasła słownikowe, jest mało
zróżnicowany, nieopisujący omawianych naczyń w sposób szczegółowy, tym samym trudno dokładnie scharakteryzować poszczególne obiekty i sformułować
jednoznaczne wnioski w zakresie materiału, z którego zostały wykonane, ozdób,
kształtu, napitków z nich spożywanych czy choćby tego, którym warstwom społecznym były właściwe. Najczęściej wykorzystywanymi tworzywami były glina,
drewno i metale. Naczynia te służyły głównie do przechowywania napojów alkoholowych (wina, piwa) i wody, sporadycznie do leczniczych naparów.
Analizowane nazwy zachowały się głównie dzięki licznym wzmiankom
w szesnastowiecznych słownikach (leksykonach, dykcjonarzach, wokabularzach), przekładach Pisma Świętego i w inwentarzach będących wykazem dóbr
obywateli poszczególnych obszarów Rzeczypospolitej lub konkretnych osób.
Wielokrotnie odnotowano je również w ówczesnej literaturze specjalistycznej,
zwłaszcza z zakresu medycyny i zielarstwa, nieco rzadziej w pismach o charakterze prawnym, sporadycznie w dokumentach dotyczących wojskowości i prowadzenia gospodarstwa. Chętnie przywoływano je również w utworach lirycznych
i tekstach o charakterze moralizatorskim, dydaktycznym.
Znaczna większość zebranych nazw odznacza się niską frekwencją w tekstach źródłowych. Jedynie w przypadku sześciu z przywołanych tu nazw liczba
użyć jest wyższa niż pięćdziesiąt: bania – 61 użyć, beczka – 52 użycia, dzban
– 56 użyć, konew – 57 użyć. Najliczniej reprezentowane są: czasza – 114 użyć
i kubek – 195 użyć. Zdecydowanie rzadziej reprezentowane są flasza – 36 użyć,
korczak – 15 użyć, kruż – 14 użyć, krożlik – 11 użyć, kusz – 10 użyć, kredenc – 9 użyć, baryła – 7 użyć. Pozostałe poświadczone zostały w pojedynczych
źródłach lub kilkakrotnie w tym samym tekście w różnych jego fragmentach,
co pozwala uznać te nazwy za swego rodzaju wyjątki właściwe badanej epoce.
Wskazać tu można między innymi: bukał – 3 użycia, hoffbesser – 1 użycie, kulę
– 2 użycia, napojnik – 1 użycie.
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W zgromadzonym materiale leksykalnym znalazły się: czasza, dzban,
krożlik i kruglik będące wyrazami rodzimymi, ogólnosłowiańskimi, cztery germanizmy: flasza, konew, kredenc i kruż, zaczerpnięte z łaciny ampuła i bania
oraz zapożyczony z dialektu/języka tursko-tatarskiego rostruchan/rostuchan.
Jednolitego stanowiska brak w przypadku baryły, która zdaniem Sławskiego
jest pożyczką włoską, natomiast Bańkowski uznaje ją za rutenizm. Przez Bańkowskiego wyraz beczka postrzegany jest jako prasłowiański, z kolei Sławski
podaje, że jest on germanizmem. Trudno jednoznacznie określić pochodzenie
czary, która według Sławskiego jest rusycyzmem, a według Bańkowskiego rutenizmem, jak i korbla, który powstać miał pod wpływem języka staroczeskiego
lub średnio-górno-niemieckiego. Etymolodzy spierają się również w kwestii pochodzenia korczaka, który w opinii Sławskiego jest wyrazem rodzimym, a przez
Bańkowskiego uznany został za pożyczkę staroruską, i kusza, który uznawany
jest za rusycyzm lub sztuczny hebraizm.

LINGUISTICALLY-CULTURAL REGISTRATIONS OF NAMES
OF UTENSILS FOR BEVERAGES IN SIXTEENTH CENTURY
WRITTEN POLISH LANGUAGE

Summary
Keywords: historical Polish, lexis, vocabulary
The article presents 30 names of utensils for beverages (such as wine, beer, honey,
water) appeared in sixteenth century written Polish language. Whole material selected
from Słownik polszczyzny XVI wieku was divided into three groups: a) utensils assigned to
ladle fluids; b) utensils assigned to keep and serve fluids; c) utensils assigned to consume
fluids. Moreover the article describes cultural context, etymology of words, number and
examples of use.
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SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

AGNIESZKA LIS-CZAPIGA
Uniwersytet Rzeszowski

BARWY W LIRYCE FIODORA GLINKI

Słowa kluczowe: Fiodor Glinka, poezja rosyjska, barwa

Fiodor Glinka (1786–1880) zajmuje szczególne miejsce w historii poezji
rosyjskiej. Jego twórczość, obejmująca okres siedemdziesięciu lat, odzwierciedla przemiany dokonujące się w literaturze rosyjskiej XIX wieku – przejście od
klasycyzmu do romantyzmu. Debiut literacki autora Tajemniczej kropli przypada
na początek wieku, kiedy żywe są jeszcze osiemnastowieczne tendencje oświeceniowe, tradycje poetyckie Michaiła Łomonosowa i Gawriły Dierżawina, zaś
schyłek twórczości – na lata siedemdziesiąte, czyli rozkwit prozy realistycznej
w Rosji. Jego spuścizna obejmuje kilkaset utworów – lirycznych, prozatorskich,
kilka poematów, tragedię i teksty o charakterze pamiętnikarskim.
W dorobku literackim Glinki zaznaczyły się także wielkie wydarzenia historyczne XIX wieku. Poeta był zarówno naocznym świadkiem, jak i uczestnikiem
między innymi wojny z Napoleonem w 1812 roku i ruchu dekabrystowskiego.
Chociaż uczestniczył tylko w jego wczesnej działalności konspiracyjnej i nie brał
czynnego udziału w wydarzeniach grudniowych 1825 roku, za powiązania ze
szlacheckimi rewolucjonistami został aresztowany, a następnie skazany na przy-
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musowy pobyt na północy Rosji, w guberni ołonieckiej, co wywarło duży wpływ
zwłaszcza na rozwój jego poezji religijnej.
Glinka znany jest bowiem w literaturze rosyjskiej nie tylko jako poeta dekabrysta, twórca liryki patriotycznej, historycznej, ale przede wszystkim jako autor
utworów religijnych – „rosyjski poeta, pisarz duchowy”1. Parafrazy wątków biblijnych, psalmów, sięganie do apokryfów stanowią istotny rozdział w dorobku
poetyckim autora Hioba2. Przez niektórych badaczy rosyjskich uważany jest także za kontynuatora osiemnastowiecznej poezji filozoficznej3, zaszeregowywany
jest również do poetyckiej szkoły Fiodora Tiutczewa4.
Malarskość poezji Glinki z jednej strony jest nawiązaniem do rosyjskich
tradycji klasycystycznych, z drugiej – może być przejawem typowego dla romantyków zaabsorbowania kolorem5. U autora Dymów moskiewskich barwa występuje głównie w opisach i pejzażach. Gamę kolorystyczną jego poezji stanowią
barwy chromatyczne (czerwona, niebieska, żółta) oraz achromatyczne (biała,
czarna i odcienie szarości), a spośród pochodnych występuje tylko zielona6. Barwy rzadko występują w swojej zasadniczej postaci, poeta zdecydowanie częściej
preferuje ich odcienie.

1
В.П. Зверев, Федор Глинка – русский духовный писатель, Москва 2002; idem, «И долгота и счастье лет!», w: idem, Русские поэты первой половины XIX века. Очерки жизни
и творчества с приложением избранных стихов и библиографических справок, Москва 2002,
s. 11–37.

Ł. Kusiak-Skotnicka, O poezji religijnej Fiodora Glinki, „Zeszyty Naukowe KUL” 1991,
nr 1–2, s. 79–88; E. Małek, Biblia i apokryfy w późnej twórczości Fiodora Glinki. Poemat „Tajemnicza kropla”, w: Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich, pod red.
R. Łużnego, D. Piwowarskiej, Kraków 1998, s. 231–240.
2

3
В.И. Карпец, И мне равны и миг, и век..., w: Ф.Н. Глинка, Сочинения, Москва 1986,
http://az.lib.ru/g/glinka_f_n/text_0140.shtml (dostęp: 28.08.2008); В.И. Сахаров, Романтизм
в России: эпоха, школы, стили. Очерки, Москва 2004, s. 106; В.П. Зверев, Духовные связи
Ф.И. Тютчева и Ф.Н. Глинки, w: http://www.portal-slovo.ru/rus/philology/37118.php. (dostęp:
4.08.2008).
4
В.B. Кожинов, О «тютчевской» школе в русской лирике (1830–1860-е годы), w: К истории русского романтизма, отв. ред. Ю. Манн, Москва 1973, s. 345–385. Por. także: A. Lis-Czapiga, Szkoła Tiutczewowska w poezji rosyjskiej XIX wieku – aspekt formalny (płaszczyzna stylowa
i leksykalna), „Slavia Orientalis” 2012, nr 1 (t. LXI), s. 29–48.
5
M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. II, Warszawa 1989,
s. 478–483.
6
M. Rzepińska, Historia koloru…, t. I, s. 17–48; W. Michera, Kolory w procesie symbolizacji,
w: Symbol i poznanie. W poszukiwaniu koncepcji integrującej, pod red. T. Kostyrko, Warszawa
1987, s. 86–106.
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W liryce autora Hioba kolor wyrażany jest najczęściej przy użyciu takich
środków językowych, jak: przymiotniki, rzadziej czasowniki, typu краснеть, забелеть, алеть, седеть, синеть, засребриться, золотеть, рдеть, озеленить,
rzeczowniki – золото, пурпур, белое, лазурь, синева i imiesłowy – рдеясь,
серебримый, позолоченный; w celu jego wizualizacji poeta sięga także po porównania, np. И черный лоск, как перья врана (Wędrowiec, Странник, 1827–
1840). Pod względem ilościowym pozycję dominującą w malarskiej percepcji
świata zajmuje u Glinki barwa czerwona (28% słów nazywających kolory)7
i niebieska (24%), za nimi plasuje się żółta (18%) i biała (13%), następnie czarna
(9%), najrzadziej występuje kolor zielony i szary (po 4%)8.
Barwa czerwona (mająca najważniejsze znaczenie kulturowe, barwa najdoskonalsza, zajmująca również szczególną pozycję w kulturze rosyjskiej9)
w liryce autora Muzyki światów właściwie nie jest wyrażana epitetem красный.
Glinka sięga po określenia sugerujące różne odcienie i stopień nasycenia koloru
– od jaskrawych, wyrazistych, po bardziej stonowane i łagodne, np.: кровавый,
алый, багряный, кроваво-рдеющий, пурпур, вишневый, румяный, огненный,
томпаковый, розовый, nie zawsze też nazywa barwę dosłownie, jej wizualizacja
dokonuje się na zasadzie skojarzeń, np.: Московские дымы! [...] // С отливом
радуги и роз (Dymy moskiewskie, Московские дымы, lata czterdzieste); купол
неба синий, // C оттенком роз нa вышинах (Wędrowiec) [podkr. – A.L.C.].
Czerwień występuje przede wszystkim w deskrypcjach pejzażu: jest barwą winorośli z gronami owoców – И пурпуром блещут на Рейне брега (Ren
i Moskwa, Рейн и Москва, 1841), jesieni – Краснеет даль главой кудрявыя
рябины (Usługa niedźwiedzi, Услуга от медведей, 1827 albo 1828), oddaje kolorystykę zórz porannych i wieczornych. Barwa czerwona eksponuje malowniczość momentów przełomowych, wprowadza swoiste ożywienie w przyrodzie,
napełniając ją licznymi odcieniami, np.: Пролилась заря: // Зарумянились серебристых // Облаков края (Obraz nocy, Картина ночи, między 1812–1816);
7
Zarówno tu, jak i w następnych przykładach uwzględniono barwę w zasadniczej postaci
włącznie z odcieniami.

Analizy utworów dokonano w oparciu o następujące wydania poezji Fiodora Glinki:
Ф.Н. Глинка, Избранные произведения, Ленинград 1957; idem, Сочинения, Москва 1986,
http://az.lib.ru/g/glinka_f_n/text_0140.shtml (dostęp: 28.08.2008); Поэты тютчевской плеяды,
Москва 1982; В.П. Зверев, Русские поэты первой половины XIX века…
8

9
Por.: W. Michera, Kolory w procesie…, s. 98, 102; R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995, s. 87–90; E. Komorowska, Barwa w języku polskim i rosyjskim.
Rozważania semantyczne, Szczecin 2010, s. 116–131.
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Заря вечерняя алеет, // Глядясь в серебряный поток (Przywoływanie snu,
Призывание сна, 1819); И алой лентою денница // У позолоченных краев //
На синий небосклон ложится (Psalm 103, Псалом 103, 1831); Заря румянцем
обливала // Раскаты серые полей (Poranne westchnienie, Утренний вздох,
1854); Прозрачный розовый букет, // (То поздний заревой отсвет) // Расцвел
на шпице колокольни (Muzyka światów, Музыка миров, lata trzydzieste-czterdzieste). Czerwień tworzy także dominantę barwną w opisie burzy. Zjawisko to
szczególnie absorbuje wyobraźnię autora, co ilustrują rozbudowane opisy, przytoczone poniżej:
Спустился вечер – запылало
На поднебесной высоте;
Кругами пламя выступало;
Полнеба, в чудной пестроте,
Горя и рдеясь, не сгорало!...
Но ярко, меж ночных теней,
То реки молний без ударов,
То невещественных пожаров,
Бездымных, неземных огней,
Сияли пылкие разливы
И сыпались лучи в тиши10.
Wędrowiec
От молний рдеет свод небес,
И пышут огненные токи,
И на лице полей широких
Все стало пылом, все огнем […]11.
Poszukiwanie Boga (Искание Бога, między 1826–1830?)
И солнце [...]
Побагровело, зашаталось,
И покатилось в море туч,
Как тусклый шар, налитый кровью...
[...]
– Смотрите: – молния зажглась,
И стала огненной змеею;
[...]

10

Ф.Н. Глинка, Сочинения…

11

Поэты тютчевской плеяды…, s. 201.
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Заволокло всю чашу неба:
День смеркнул. Вдруг в выси – пожар!
[...]
[...] Праху океан
Взлетел... Все мчится ураган
Крутой, огнистый, бурный, рьяный.
Он красные моря песчаны
Горами поднял...12
Nagle coś czarnego przemknęło…
(Вдруг что-то черное мелькнуло..., między 1826–1834)

Poeta tworzy nader plastyczny i malowniczy obraz żywiołu, nasycony czerwienią o różnym natężeniu. Ukazuje niezwykłość zjawiska, jego przerażającą
siłę, intensywność, fascynujące piękno, ale i niszczycielską moc. Burza nabiera
kosmicznego wymiaru, urasta do rozmiarów potężnego, wręcz apokaliptycznego kataklizmu, obejmującego całą przyrodę i, zdaje się, niosącego jej zagładę13.
Emocjonalność przekazu dodatkowo wzmaga jednakowa tonacja uzyskana poprzez harmonijne zestawienie różnych odcieni barwy, tak zwana harmonia przez
analogię14. Oprócz opisów pejzażu, czerwień u autora Innego życia podkreśla też
kobiece piękno – И алые уста с улыбкой (Ciemne wspomnienie, Темное воспоминание, 1825).
Barwa czerwona w poezji Glinki obok pozytywnych konotacji aktualizuje
także te negatywne, zwłaszcza kolory багряный, кровавый, томпаковый – kojarzy się z wojną, rozlewem krwi, niszczycielskim ogniem, np.: В крови омоченны знамена // Багреют в [...] полях (Pieśń wojenna, Военная песнь, 1812);
От курева пожаров рьяных, // И в небесах, в лучах багряных, // Всплыла
погибель; мнилось, кровь // С них капала... (Rok 1812, 1812 год, 1839);
И кругом в ночи краснеет // Море огненно (Obraz nocy); Земля засохла, всё
в огне // И запад красной пoлосою, Как уголь, тлеет (Susza, Засуха, między
1827–1829) i burzą piaskową: Cухая пыль, как дым от ста пожаров [...] //
пожирает высь и солнце гаснет, // Кроваво-рдеющим, скругляясь пятном

12

Ibidem, s. 212–213.

Por. М. Эпштейн, „Природа, мир, тайник вселенной...”. Система пейзажных образов
в русской поэзии, Москва 1990, http://www.nvkz.kuzbass.net/dworecki/other/e/enter.htm (dostęp:
23.05.2007).
13

Harmonia przez analogię, jak również przez opozycję to techniki stosowane w malarstwie.
Por. M. Rzepińska, Historia koloru..., t. I, s. 23–25.
14
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(Już niedaleko granice Palestyny!..., Уж недалеко пределы Палестины!..., lata
czterdzieste-pięćdziesiąte).
Kolor czerwony jest znakiem przygnębiającego, surowego i nieprzyjaznego dla człowieka krajobrazu Północy, z jego dziką przyrodą: И на томпаковое
небо // Взошла кровавая заря (Letni północny wieczór, Летний северный вечер, między 1827–1829), który wywołuje nastrój smutku u bohatera lirycznego15,
natomiast jego zanik łączy się z przemijaniem i utratą życia: Линяет румянец на
впалых щеках, // И жизнь догорает во взорах (Drogocenna książka, Заветная
книга, 1824). Symbolika czerwieni u Glinki nawiązuje przede wszystkim do archetypów, tradycji kultury rosyjskiej, oznacza ona piękno, pełnię życia, zdrowie,
wyjątkowość, ale także zagrożenie, zniszczenie, cierpienie i śmierć16.
W grupie kolorystycznej o odcieniu niebieskim obok barwy podstawowej
– голубой, синий – odnotowujemy też inne – темно-синий, лазурный, бирюзовый, яхонт, сине-яхонтовый. W celu wzmocnienia wrażeń optycznych, wyeksponowania walorów oraz siły każdej z barw poeta zestawia kolory antagonistyczne (ciepłe i zimne) – niebieski z żółcienią – […] яркие зарницы // Синий
воздух золотят (Pogoń, Погоня, 1837) i czerwienią, np.: Зарделся блеск зари
в лазури (Pieśń awangardowa, Авангардная песнь, między 1812–1816); Заря,
как пламя, разгоралась // На дальней синеве небес (Moi przewodnicy, Мои
вожатые, 1822); […] и купол неба синий, // С оттенком роз на вышинах
(Wędrowiec); И алой лентою денница // […] На синий небосклон ложится
(Psalm 103), uzyskując tak zwaną harmonię przez opozycję. Skontrastowanie
barwy niebieskiej nie tyle z żółtą, ile ze złotą podkreśla wyrazistość tej pierwszej
– kolor złoty rozświetla niebieski, dodając mu jasności i blasku.
Barwa niebieska określa koloryt nieboskłonu, np.: голубая тафта, голубые зыби (Gwiazda); купол неба синий, темно-синяя вышина (Wędrowiec);
бирюзовые облака (Mój piewca), wody – лазоревые реки (Burza, Буря, 1826);
влага голубая (Kąpielisko, Купальня, 1830); синяя влага (Niewiadoma, Неизвестность, 1832) i powietrza – cиний воздух (Pogoń), jej lazurowy odcień
15
Zob. także: A. Lis-Czapiga, Obraz Północy i Południa w liryce Szkoły Tiutczewowskiej,
w: Świat Słowian w języku i kulturze XIII. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich,
pod red. D. Dziadosz, A. Krzanowskiej, Szczecin 2012.
16
Por. Herder, Leksykon symboli, przekł. J. Prokopiuk, Warszawa 1992 (hasło: czerwień);
W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2001 (hasło: czerwień); Славянская мифология.
Энциклопедический словарь, отв. ред. С.М. Толстая, Москва 2002 (hasło: цвет); R. Tokarski, Semantyka barw..., s. 87–106; E. Komorowska, Barwa w języku polskim i rosyjskim…,
s. 116–131.
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łączy się ze sferą niebiańską, sferą sacrum – лазорево-священные небеса (Łzy
wzruszenia, Слезы умиления, 1869), wyraża kobiece piękno i urodę – лазоревые
очи (Długo, długo patrzyłbym, Я долго, долго бы гладел, 1832). Jej brak niesie
wartości negatywne – łączy się z ujemnie waloryzowanym obszarem Północy,
miejscem zesłania poety: […] Cкучна страна [Олония], // Куда меня замчали
бури: Увы, тут небо без лазури! // Сии бесцветные луга (Porównanie, Сравнение, 1826). Tak więc w zastosowaniu koloru niebieskiego Glinka nie wychodzi
poza jego tradycyjne ujęcie; w utworach funkcjonuje on jako element opisów
i portretów, jest symbolem transcendencji, przestworzy niebieskich i żywiołu
wodnego17.
Kolor żółty występuje w kilku odcieniach. Poza podstawowym желтый,
używanym sporadycznie, wyróżniamy też inne: золотой (o największej frekwencji), позолоченный, палевый, янтарный, янтарно-золотой. Niekiedy
jakości barwy, jej walory autor uzyskuje za pośrednictwem określeń uzupełniających kolor, np.: потускло золото (Anioł, Ангел, 1835); луна янтарная сияла
(Muzyka światów) lub peryfrazy – цвет шафрана (Wędrowiec).
W poezji Glinki żółcień i jej odcienie, między innymi bursztynowy, złoty
i słomkowy, są atrybutem nadchodzącej jesieni: Золотой мятелью // Мчится
желтый лист (Jesień, Осень, 1863); янтарный лист дрожит на ветках;
золотеют скирды хлеба (Jesień i wiejski byt, Осень и сельское житье, 1830),
służą też zobrazowaniu księżyca – желтая луна (Wspomnienie, Воспоминание, 1831), księżycowej poświaty, spowijającej i tym samym zabarwiającej całą
scenerię – Как светел там янтарь луны, // Весь воздух палевым окрашен
(Porównanie); И город пожелтел под палевой луною (Smutek w ciszy, Грусть
в тишине, między 1826–1830), dopełniają nastrój smutku (Smutek w ciszy) oraz
melancholii, barwa żółta przywołuje także myśl o przemijaniu (Jesień), konotuje
stan chorobowy, cierpienie – Везде болезнь и вид болезни, // [...] желта трава
(Susza).
Kolor złoty wskazuje na kremlowskie kopuły – Кремль, весь золотом одетый (Ren i Moskwa), łany zbóż – золотые нивы (Psalm 103), winorośl – гроздь
янтарно-золотой (Ren i Moskwa), płody natury – И в роще лавровой златой лимон мелькает (Szarada, Шарада, 1819); златобокая душисто зреет
дыня (Step, Степь, między 1827–1829), kojarzy się z dostatkiem – золотеют

Herder, Leksykon symboli… (hasło: błękit); W. Kopaliński, Słownik symboli… (hasło: błękit); M. Rzepińska, Historia koloru..., t. I, s. 130.
17
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скирды хлеба (Jesień i wiejski byt). Barwa złota przypisana jest ciałom niebieskim – księżycowi: Луна [...] // И ярче золота золотила // Главы [...] церквей
(Księżyc, Луна, 1826) i słońcu; poeta sięga po wyrażenia tradycyjne, znane
w literaturze rosyjskiej18, typu месяц золотой (Głos w ciszy, Глас в тишине),
солнце золотое (Psalm 103); złoto pojawia się także w opisach zorzy, np.: […]
с рассветом в злате // Давно день новый засиял (Pieśń więźnia, Песнь узника,
1826); […] денница // У позолоченных краев // На синий небосклон ложится (Psalm 103), obłoków – раззолоченные облака (Step), służy zobrazowaniu
blasku światła słonecznego, napełniającego krajobraz pustyni – И душен воздух
золотой, // И блеск песков смущает очи (I duszne powietrze…, И душен воздух..., lata czterdzieste-pięćdziesiąte).
Oprócz obiektywnych cech rzeczywistości kolor złoty uzyskuje znaczenie
przenośne – sygnalizuje wartości najwyższe, np. natchnienie poetyckie – цепь
чудесных снов златая (Drogocenna chwila, Заветное мгновение, 1841), sakralność – под златым огнем кадила (Nocna rozmowa i marzenia, Ночная беседа и мечты, 1818; Anioł), piękno, wywołuje skojarzenia ze szczęśliwym dzieciństwem – детства золотые дни (Dźwięki, Звуки, 1827 albo 1828). Osłabienie natężenia barwy konotuje wartości negatywne. W wierszu Anioł utrata koloru
łączy się ze sferą profanum, dolnym światem przeciwstawionym sferze niebiańskiej, sferze sacrum: У судьбы земной под молотом // В стороне страстей
и бурь // Ярких крыл [ангела] потускло золото, // Полиняла в них лазурь...
Barwa żółta występuje przede wszystkim w deskrypcjach i niesie zarówno
wartości dodatnie (piękno, bogactwo, świętość, światło, słońce), jak i ujemne
(łączy się symboliką śmierci i rozkładem19), jej poetycka interpretacja nawiązuje
do tradycji kulturowych.
Kolor biały w poezji Glinki wyrażany jest nie tylko epitetem белый; poeta wykorzystuje także inne określenia wskazujące odcień, np.: серебристый,
серебро, оловянный20 (wnoszące do kolorystyki metaliczny połysk), жемчуг,
млечновидный; autor modyfikuje również natężenie bieli, na przykład osłabiając je: Месяц, в мутных облаках // Бледно серебрился (Pokłony, Поклоны,
18
Por. W. Jakimiuk, Malarski charakter percepcji świata w liryce Fiodora Tiutczewa, Białystok 1996, s. 51.

Por. Herder, Leksykon symboli… (hasło: żółć); W. Kopaliński, Słownik symboli… (hasło:
żółcień); Славянская мифология. Энциклопедический словарь...
19

Kolor „cynowy” jako niepodstawowy łączy się ze srebrem, które z kolei przyporządkowane
jest barwie białej (R. Tokarski, Semantyka barw…, s. 78).
20
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1826?); И что-то белое дымилось // На тусклом помосте полей (Letni północny wieczór). Przygaszona biel koresponduje ze stanem emocjonalnym bohatera lirycznego, zesłańca, jego smutkiem i przygnębieniem. Niekiedy Glinka
nie nazywa barwy wprost, ale tworzy jej iluzję poprzez zestawienia pośrednio
barwne. W utworze Przywidzenie w księżycu (Видение в луне, 1824) porównanie
ciała niebieskiego do łabędzia wywołuje skojarzenia z bielą: И вот прекрасный круг безоблачной луны! // Она из-за лесов, как лебедь, выплывает..., natomiast w wierszu Słońce gaśnie… (Солнце гаснет...) tafla wody, zestawiona
ze zwierciadłem odbijającym światło księżyca, wywołuje asocjacje z kolorem
srebrnym: А луна, блеснув с востока, // Рассиялась, как алмаз, // И на зеркале
потока // Отражается сто раз, co jest jednocześnie nawiązaniem do jednego
z kluczowych motywów romantycznych – lustra.
Barwa srebrna to nie tylko barwa lśniącej tafli wody, np.: Все взморье –
серебро литое! (Żegluga za dnia, Плавание днем, 1835); Реки в волнистом
серебре (Wszechobecne światło, Повсеместный свет, 1826); водное серебро
(Psalm 103); мчись же, наш Рейн, серебрясь полосой (Ren i Moskwa). Wykorzystywana jest także do zobrazowania kwiatów – И нега утра лобызала //
Уста серебряных лилей (Poranne westchnienie) oraz unoszącego się nad Moskwą dymu, spowijającego czyste i mroźne niebo – Московские дымы! // Как вы
клубитесь серебристо, […] // Когда над вами небо чисто // И сыплет бисером мороз... (Dymy moskiewskie). Srebro nadaje obrazom połysk i wyrazistość,
rozświetla je, uwydatnia i podkreśla też piękno pejzażu. Jako kolor bliski perceptualnie barwie białej, wykazuje również związek z symboliką śmierci21 – służy do
przedstawienia światła księżyca, zalewającego zniszczony przez huragan północny krajobraz, np.: И, серебримые луною, // Верхи иглистые торчат // Гряды
печальной бурелома: Сюда от беломорских стран // Ворвался наглый ураган
– // И бор изломан, как солома... (Letni północny wieczór). Biel w swojej czystej postaci przypisana jest śniegowi – Постлалась белая, холодная постель
[…] // И забелелося высокое крыльцо (Pierwszy śnieg, Первый снег, 1832),
ścianom moskiewskiego Kremla – белокаменная [Москва] (Moskwa), łączy się
też z transcendencją (Mój piewca, Мой певец, 1842). Jej odcień perłowy oddaje
koloryt spienionej wody, np.: влага голубая, // С своим кипучим жемчугом

Por. Herder, Leksykon symboli… (hasło: biel); W. Kopaliński, Słownik symboli… (hasło:
biały), także: E. Komorowska, Barwa w języku polskim i rosyjskim…, s. 96–99.
21
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(Kąpielisko), natomiast cynowy, sugerujący zszarzałą biel – północnego nieba,
symbolu Rosji – оловянная высь неба (Rok 1812).
Barwa czarna występuje w czystej postaci черный, asocjacje z nią wywołują
także leksemy: темный i мрак. W celu wydobycia silnych napięć kontrastowych
występuje ona w zestawieniu z opozycyjną bielą22: Под черною ночью, на белом
коне, // Скакал паладин (Nadzieja, Надежда, 1826). Czerń poza obiektywną
cechą rzeczywistości, np.: темнеет бурная ночь (Pieśń rosyjskiego wojownika,
Песнь русского воина, pomiędzy 1812–1816); черный вран (Pożegnanie, Прощание, pomiędzy 1812–1816); черная ночь (Nadzieja); темный лес (Smutek
w ciszy) łączy się z nocą, porą napawającą lękiem i trwogą – То черная, в пустыне, ночь // Полна страшилищ (Daleko, marzeniem dzikim…, Далеко, дикою
мечтою..., między 1826–1834), symbolizuje niepewną i nieznaną przyszłość
– Вдали темно (Niewiadoma).
Pod względem częstotliwości użycia wśród kolorów najmniej liczną grupę
stanowią barwy zielona i szara. Kolor zielony (зеленый) jest tradycyjnie barwą
roślinności, np.: острова с зелеными елями (Żegluga za dnia); зеленый луг, //
Как расстилаешься ты гладко! (Do łąki, К лугу, 1829); Душистой зеленью
долина устилалась (Do N***, К N***, 1831); Зеленым морем льется поле
(Czegoś brakuje, Чего-то нет), wiosennego ożywienia przyrody – Уж озимь
[...] озеленила пашни (Wczesna wiosna w ojczyźnie, Ранняя весна на родине,
1830), natomiast szary jesiennych mgieł – Седеет в воздухе (Jesień i wiejski byt),
wierzbowych bazi – Седеют ивинки пушистым серебром (Wczesna wiosna
w ojczyźnie), chmur – сизая туча (Przelotny ptak, Перелетная птичка, 1820);
седые облака (Poranek na pokładzie, Утро на палубе, 1825) oraz wieczornych
cieni – Сизый сумрак мир одел (Motylek, Мотылек, 1817).
Reasumując: wśród barw w liryce Fiodora Glinki dominuje jaskrawa tonacja. Wielobarwność, wyrazistość, blask (który nadają złoto i srebro), intensywne
i żywe kolory to zapewne dziedzictwo kolorystyki XVIII wieku. Barwy są obiektywnymi cechami przedmiotów, uplastyczniają obraz i eksponują urok świata,
oddają pełnię życia (светлых радуг переливы, // То чудный бархатов отлив, //
И с яхонтом смарагды в споре, // Хрустальное браздили море – Wędrowiec),
są również wyrazem nastroju podmiotu lirycznego; w swojej symbolice nawiązują głównie do kultury i archetypów; barwy są wartościowane ambiwalentnie.
Niekiedy poeta nadaje im także nowe znaczenia – na przykład barwy czerwona
22

W. Jakimiuk, Malarski charakter percepcji świata…, s. 63.
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i biała są znakiem ujemnie waloryzowanej Północy, miejsca zesłania. U autora
Hioba kolor wyraźny, nasycony, niesie wartości zdecydowanie dodatnie. Osłabienie jego natężenia lub zanik konotuje zjawiska negatywne.
Bogata kolorystyka pełni, oprócz funkcji obrazotwórczej i informacyjnej,
także funkcję nastrojotwórczą, ekspresywną i oceniającą. Za pomocą środków
językowych autor naśladuje również techniki znane z malarstwa (harmonię przez
opozycję i analogię), tworzy iluzję koloru poprzez zestawienia pośrednio barwne, co jest potwierdzeniem jego kunsztu poetyckiego.

COLOURS IN FIODOR GLINKA’S POETRY

Summary
Keywords: Fiodor Glinka, Russian poetry, colours
The article discusses functions of colours in the poetry of Fiodor Glinka – 19th century Russian poet. The colour range of his poetry is filled with chromatic and achromatic
colours mainly.
Not only clear colours but also their shades have been analysed in the present survey. Red and blue appear most frequently in Glinka’s poetry, yellow, white and black
coming next, and green as the least frequent. High tones predominate in the poetry, the
colours are usually intense, rich and vivid. Their symbolic function is usually to link with
the culture and archetypes.
Rich colours help to create vividness, build atmosphere, display informative, expressive and evaluative functions. With the help of linguistic means of expression the
author imitates the techniques characteristic for painting, what confirms his high poetic
artistry.

2014

SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY
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FUNKCJE BARW W LISTACH HENRYKA SIENKIEWICZA
DO CZŁONKÓW RODZINY

Słowa kluczowe: stylistyka historyczna, idiolekt, nazwy barw i wrażeń świetlnych

W dotychczas opublikowanych pracach poświęconych zjawiskom barwnym
w twórczości Henryka Sienkiewicza badacze zajmowali się głównie tekstami artystycznymi, czyli Trylogią1, Rodziną Połanieckich2, nowelami amerykańskimi3

1
K. Siekierska, Nazwy barw w Trylogii Henryki Sienkiewicza, „Poradnik Językowy” 1988,
s. 106–119; eadem, Kolorystyczna charakterystyka postaci „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, „Poradnik Językowy” 1988, s. 177–193; eadem, Barwy przyrody w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza,
„Poradnik Językowy” 1988, z. 5, s. 324–331. Szczegółowe uwagi na ten temat zawierają również
prace A. Wilkonia, O języku i stylu Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza, Kraków 1976 oraz
L. Mariak, Leksyka z zakresu wojskowości w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Część I. Analiza
i interpretacja, Szczecin 2010 (tu zwłaszcza podrozdział pt. Udział barw i światła w kreacji scen
batalistycznych, s. 219–226).

K. Handke, Henryk Sienkiewicz i Stefan Żeromski jako koloryści, w: Henryk Sienkiewicz
w kulturze polskiej, pod red. K. Stępnika, T. Bujnickiego, Lublin 2007, s. 319–336.
2

K. Widerman, Sienkiewicz – kolorysta czy rysownik, „Poradnik Językowy” 1969, z. 9,
s. 520–526.
3
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oraz oficjalną korespondencją, tu zwłaszcza Listami z podróży do Ameryki4 i Listami z podróży do Afryki5. Zbiory te ze względu na tematykę, sposób ujęcia
tematu oraz formę popularyzacji zaliczane są do kategorii reportażu podróżniczego6. Z lektury wskazanych opracowań wynika, że podjęta w nich problematyka
dotyczyła głównie funkcji barw w kreacji świata przedstawionego wybranych
utworów literackich oraz cech warsztatu pisarskiego Sienkiewicza w zakresie
doboru i frekwencji określeń kolorystycznych. Warto podkreślić, że w każdym
z tych źródeł wyraźnie podkreśla się mistrzostwo pisarza w operowaniu wprawdzie niezbyt licznym, ale zróżnicowanym funkcjonalnie i formalnie repertuarem
określeń barwnych, zwłaszcza w opisie postaci oraz kreacji świata przyrody.
Na temat roli nazw barw, które uwypuklają wrażenia kolorystyczne oraz
plastykę i niezwykłą sugestywność opisów, wypowiadali się również krytycy
oraz pisarze7 współcześni Sienkiewiczowi. Jako przykład można tu przywołać
słowa Bolesława Prusa, który w zakończeniu jednej z pierwszych recenzji OgA. Szczaus, Pole barw w „Listach z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza, „Studia
Językoznawcze” 2004, t. 3, s. 375–386; eadem, Pole światła i cienia w „Listach z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza, „Studia Językoznawcze” 2005, t. 4, s. 355–364.
4

I. Seifert, Barwy Afryki w utworach Henryka Sienkiewicza, w: Język pisarzy jako problem
lingwistyki, pod red. T. Korpysza, A. Kozłowskiej, Warszawa 2009, s. 265–285.
5

6
Zob. np. K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie, Warszawa 2009, s. 55.
7
Oto kilka wybranych cytatów z różnych wypowiedzi, w których autorzy zwracają uwagę na tę cechę warsztatu artystycznego Sienkiewicza (w związku z tym, że wszystkie przytoczenia pochodzą z jednego zbioru: Trylogia Henryka Sienkiewicza. Studia. Szkice. Polemiki, oprac.
T. Jodełka, Warszawa 1962, w kolejnych adresach bibliograficznych zaznaczam tylko tytuł szkicu,
recenzji, stronę oraz datę pierwodruku): A. Potocki: „pod względem potęgi plastyki, kolorytu,
rysunku i malowniczego rzutu całości nic równego nie znam. To podobno wszyscy już powiedzieli,
a jednak nie sposób pójść dalej, nie powtórzywszy tego od siebie” (idem, Szlachetczyzna – bohater
Trylogii, s. 298; prwdr. 1903); P. Chmielowski: „[opisy bitew] tak się wpijają w wyobraźnię czytelnika, że niemal na jego własność przechodzą, świadcząc o nadzwyczajnej potędze plastycznego talentu u autora” (idem, O „Potopie” wstrzemięźliwie, s. 201; prwdr. 1889); E. Orzeszkowa: „wizje
[Sienkiewicza] są dziwnie jasne, rozległe, kolorowe [...]. Stąd pochodzi nieporównana barwność,
płomienność i plastyczność jego obrazów, opisów, scen, czyli uzewnętrznień tych wizji” (eadem,
Poufne zwierzenie o twórczości Sienkiewicza, s. 288; prwdr. 1903). Z XX-wiecznych źródeł i autorów można wymienić np.: W. Bruchnalskiego: „[Sienkiewicz] gdy chciał plastykę doskonałą
łączył z językiem przepysznym, jak w Panu Tadeuszu” (idem, Sienkiewicz, Lwów 1917, s. 25);
H. Kurkowską i S. Skorupkę: „realizm i plastyka trzymają cały czas uwagę czytelnika w napięciu, pozwalają mu prawie widzieć i słyszeć wszystko, co się podczas przeprawy Skrzetuskiego
[i innych scen batalistycznych] dzieje” (eadem, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959, s. 318);
A. Ładykę: [Sienkiewicz] tworzy obrazy skomponowane z różnych szczegółów odwołujących się
do wyobraźni czytelnika. Odgrywają w nim rolę nie tylko kształty i barwy, światła i cienie, elementy dynamiki i statyki, ale także dźwięki i szmery, a nawet zapachy.” (eadem, Henryk Sienkiewicz,
Warszawa 1965, s. 141).
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niem i mieczem z 1884 roku tak ocenił plastyczność scen batalistycznych zawartych w tej powieści: „[Sienkiewicz] używa wyrazów, które bezpośrednio malują
przedmiot czy własność i budzą w czytelniku nie tylko pojęcie, ale poczucie. [...]
[Pisarz] zarzuca na duszę czytelnika tyle haczyków, że wywikłać się z nich nie
można. Widzisz, słyszysz, dotykasz, czujesz, a w końcu wierzysz. A jest tych
wrażeń takie mnóstwo, że wydaje ci się, że on nie pisze, ale gra pełnymi akordami, całą orkiestrą, albo, że maluje wszystkimi barwami”8.
Wobec przytoczonych tu uwag na temat kreacji świata barw w utworach
literackich Sienkiewicza warto byłoby poszerzyć i uzupełnić zakres prowadzonych badań o teksty nieartystyczne, którym zasadniczo nie przyświecają cele
estetyczne. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są określenia barwne
występujące w korespondencji prywatnej Sienkiewicza, czyli w piśmiennictwie
o charakterze głównie użytkowym, a więc niezdeterminowanym wymogami literackości oraz zasadami stylistyki i sztuki słowa9. W badaniach skupiono się
głównie na analizie struktury, wartości semantycznej oraz funkcji tej warstwy
słownej w treści listów. Ponadto, w celu pokazania wrażliwości kolorystycznej
i preferencji językowych pisarza w wyborze leksemów przynależnych do konkretnych pól barw, porównano repertuar określeń barwnych i świetlnych występujących w korespondencji prywatnej i w tekstach literackich.
Z ustaleń Marii Bokszczanin wynika, że Sienkiewicz pisał listy przez całe
swoje dorosłe życie, zwykle jeden list dziennie, i zajęcie to traktował bardzo poważnie. Codzienna korespondencja zastępowała mu rozmowę z bliskimi i stanowiła namiastkę życia rodzinnego, gdy przebywał poza domem. Częste wyjazdy
pisarza w różne zakątki Europy i kraju, a także egzotyczne podróże do Afryki
i Ameryki zaowocowały 15 tysiącami listów, z których ocalało około 3 tysięcy
adresowanych do 450 osób10.

B. Prus, „Ogniem i mieczem” – powieść z dawnych lat Henryka Sienkiewicza, w: Trylogia
Henryka Sienkiewicza. Studia. Szkice. Polemiki..., s. 195–196 (prwdr. 1884).
8

9
Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź 1988, tu por. hasło: Literackość, s. 258–259.
10
Zob. nota wydawnicza na okładce publikacji Henryk Sienkiewicz. Listy. Tom IV – Część
pierwsza. Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa – Maria z Wołodkowiczów Sienkiewiczowa – Maria z Babskich Sienkiewiczowa (1888–1907), oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008.

130

Leonarda Mariak

Badania zjawisk barwnych i świetlnych w tym szkicu objęły materiał leksykalny zebrany z wszystkich zachowanych listów Sienkiewicza pisanych do
członków rodziny11, w tym:
– 616 listów adresowanych do trzech kolejnych żon: pierwszej – Marii
z Szetkiewiczów (10 listów), drugiej – Marii z Wołodkowiczów (6 listów), trzeciej – Marii z Babskich (blisko 600 listów);
– 58 listów do dzieci: Jadwigi (92 listy) i Henryka (66 listów);
– 64 listy do siostry Heleny;
– 1 list do Lucjana Sieńkiewicza – męża siostry pisarza;
– 563 listy do szwagierki – Jadwigi z Szetkiewiczów Janczewskiej i jej
męża Edwarda.
W sumie przebadano obszerny – liczący ponad 1400 listów – zbiór, zajmujący
blisko 3 tysiące stron druku w wydaniu zbiorowym korespondencji Sienkiewicza, pod redakcją M. Bokszczanin. Tak pełna i znacząca baza materiałowa upoważnia do formułowania wniosków uogólniających na temat zasobu słownictwa
barwnego w korespondencji prywatnej pisarza.
Przechodząc do analizy i opisu zebranego materiału leksykalnego, należy
zaznaczyć na wstępie, że w listach prywatnych Sienkiewicza występuje spora
liczba określeń barwnych. Pełna lista leksemów oraz ich frekwencja znajduje się
w tabeli 1.
Z analizy zawartości tabeli 1 wynika, że Sienkiewicz wykorzystał w swoich
listach 196 różnych pod względem formalnym i semantycznym określeń barwnych i świetlnych. Przy czym nazwy czystych barw, z wyłączeniem: odcieni
(białawy, ciemnoczerwony, jasnoróżowy), ogólnych określeń kolorystycznych
(kolorowy, blady, barwny), nazw barw mieszanych i zjawisk wielobarwnych
(pstry, nakrapiany, tęczowy) oraz nazw podkreślających przejrzystość desygnatów (kryształowy, przejrzysty, przezroczysty) dają grupę 34 odrębnych leksemów12. (Dla porównania dodajmy, że w Trylogii ta kategoria nazw liczy 57 wy11
Korzystam ze zbioru: Henryk Sienkiewicz. Listy. Tom II – Część pierwsza. Jadwiga i Edward
Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996; Tom II – Część druga. Jadwiga i Edward
Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996; Tom II – Część trzecia. Jadwiga i Edward
Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996; Tom IV – Część pierwsza. Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa – Maria z Wołodkowiczów Sienkiewiczowa – Maria z Babskich Sienkiewiczowa (1888–1907), oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996; Tom IV – Część druga. Maria
z Babskich Sienkiewiczowa (1908–1913), oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008; Tom IV – Część
trzecia. Henryk Józef Sienkiewicz – Jadwiga Sienkiewiczówna – Helena Sienkiewiczówna – Lucjan
Sieńkiewicz, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008.
12

W tabeli wyrazy te oznaczono jedną gwiazdką.
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razów). Słownictwo odsyłające do zjawisk związanych z polem światła i cienia13,
takie jak: blask, błyszczeć, iluminowany, iskrzyć się, jasny, mienić się, migotać,
połyskliwy, promień, rozednieć, rozjaśnić, rozświecać, światło, świecić się, świetlisty, widny, zorza; ciemnawo, ciemno, ciemny, ciemność, cień, cienisty, pociemnieć, podcień, pomroka14, liczy 52 jednostki, czyli ponad 25% całej zebranej bazy
materiałowej. Dodać należy, że określenia związane z polem światła wyraźnie
dominują nad nazwami z pola cienia, co daje odpowiednio 35 i 17 przykładów.
O impresjonistycznym efekcie „świetlistości”, który uzyskał pisarz w Listach
z Ameryki, pisała A. Szczaus15. Z badań autorki wynika, że w kreacji krajobrazów
leksyka związana z wydzielaniem i odbijaniem światła jest znacznie bogatsza niż
ta związana ze zjawiskiem redukowania światła.
Tabela 1
Określenia barwne i świetlne w listach prywatnych Sienkiewicza
Przymiotnikowe nazwy
barw, zjawisk barwnych
i świetlnych
(84 jedn.)
1

biały (58)*
czarny (45)*
jasny (38)*/**
szary (32)*/**
czerwony (26)*
ciemny (21)*/**
zielony (19)*
niebieski (17)*
żółty (12)*
błękitny (9)*

Czasownikowe i imiesłowowe nazwy barw,
zjawisk barwnych
i świetlnych
(50 jedn.)

Rzeczownikowe
nazwy barw, zjawisk
barwnych
i świetlnych
(37 jedn.)

2

świecić (się) (10)**
opalony (4)
błyszczący (3)**
błyszczeć (3)**
ściemniać się (3)**
poczernieć (2)
połyskujący (2)**
przeświecający (2)
uczerniony (2)
uróżowiony (2)

3

kolor (21)
światło (14)**
błękit (8)*
blask (7)**
zorza (7)**
blondyn/ka (8)
ciemność (5)**
noc (5)**
cień (4)**
barwa (3)

Przysłówkowe
nazwy barw, zjawisk barwnych
i świetlnych
(24 jedn.)
4

ciemno (19)**
jasno (13)**
szaro (12)*
czarno (5)
chmurno (4)**
czerwono (4)
różowo (4)
słonecznie (3)**
ciemnawo (2)**
biało

13
Niektóre nazwy ze względu na znaczenie mogą odnosić się zarówno do zjawisk barwnych,
jak i świetlnych, jest to uzależnione od desygnatu, z którym się łączyły, np. szary w wyrażeniach:
szare rękawiczki, szary chart, szary surdut i inne wyraźnie wskazuje na barwę. Natomiast w połączeniach: szary dzień, szara godzina, szary Kair mamy wyraźnie odniesienia do zjawisk wizualnych związanych z cieniem. Zależność kontekstowa w ustaleniu znaczenia odnosi się również
do takich leksemów, jak: jasny, ciemny, srebrny (zob. dystrybucja określeń barwnych i ich łączliwość). W tabeli wyrazy te oznaczono: */**.
14

W tabeli wyrazy te oznaczono dwiema gwiazdkami.

15

A. Szczaus, Pola światła i cienia..., s. 358.
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różowy (8)*
słoneczny (7)*
blady (6)
kolorowy (6)
rumiany (6)*
srebrny (6)*/**
złoty (6)*
jasnowłosy (5)
ołowiany (4)*
złotawy (4)
brązowy (3)*
fioletowy (3)*
granatowy (3)*
jaskrawy (3)
jasnozielony (3)
jaśminowy (3)*
pawi (3)
siwy (3)*
zielonawy (3)
białawy (2)
bladobłękitny (2)
czerwonawy (2)
jasnoróżowy (2)
przezroczysty(2)
siny (2)*
szafirowy (2)*
szarutki (2)
widny (2)**
barwny
bladawy
brunatny*
ciemnokasztanowaty
ciemnowiśniowy
cienisty**
cynobrowy*
czarniawy
czarnobiały
czarnosiwy
homarowy*
jasnożółty
kasztanowaty
kryształowy
lakierowany**
liliowy*

2

wypłowiały (2)
zarumienić się (2)
czerwienieć (2)
złocić (się) (2)**
bielić się
blednąć
błękitnieć
iluminowany**
iskrzyć się**
kolorować się
kolorowany
mienić się**
migotliwy**
nakrapiany
ocienić**
oświecać**
oświecony**
oświetlony**
płonić się
pociemnieć**
poczerniały
poczerwienieć
pokropkowany
połyskiwać*
posiwieć
rozednieć**
rozjaśnić**
rozświecać**
różowić się
sczerniały
siwieć
skrzyć się**
ubielić
ukolorowany
zamglony**
zaróżowić się
zazielenić się
zblednąć
zielenić się
złocony

3

koloryt (3)
szarość (3)
zieloność (3)
blond (2)*
iluminacja (2)**
jaskrawość (2)
tęcza (2)
zieleń (2)*
brunet/ka (2)*
bladość
fiolet*
fosforescencja**
odblask**
odcień
ogień**
podcień**
pomarańcz*
pomroka**
pozłota**
promień**
promyk**
przejrzystość
przezroczystość
purpura*
różanek
szarotek
złoto

4

bladobłękitno
błękitnie
dymno
jaskrawo
księżycowo
na jesienno
mglisto**
ognisto**
owsiankowato
po ciemku**
pstro
srebrno
widno**
złocono
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1

2

3

4

mglisty**
migdałowy*
nieczarny
nieróżowy
oliwkowy*
oliwny
opalowy
płomienisty/
płomienny*
płowowłosy
pomarańczowy*
popielaty*
pozłocisty**
promienny**
przejrzysty
pstry
purpurowy*
różany*
różnokolorowy
rudy*
ryży
sinawy
szaro-perłowy
śnieżny*
świetlisty**
tęczowy
turkusowy*
widniejszy**
zamglony**
złotawobrunatny
złotozielony
żółtawy

Podobną zależność, ale w odniesieniu do charakterystyki stanów emocjonalnych bohaterów w powieści Rodzina Połanieckich, wykazała również
K. Handke16. Z przedstawionych konstatacji można wywnioskować, że częste
posługiwanie się leksyką z zakresu światła jest istotną i stałą cechą warsztatu
pisarskiego i idiolektu Sienkiewicza. Ponadto preferencje i wyraźne upodobania
Sienkiewicza w kwestii użycia nazw z zakresu światła świadczą o pewnej cesze
charakterologicznej pisarza. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że
16

K. Handke, Henryk Sienkiewicz i Stefan Żeromski..., s. 330–331.
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Sienkiewicz prywatnie był człowiekiem raczej pogodnym, pozytywnie nastawionym do innych ludzi, który pomimo wielu różnych przeciwności losu postrzegał
życie w jasnych, a nie ciemnych barwach.
Jeśli chodzi o frekwencję użyć poszczególnych określeń barwnych i świetlnych, to najliczniej reprezentowane są nazwy przymiotnikowe: biały (59)17, jasny
(51), czarny (50), szary (44), ciemny (40), czerwony (30), co w większości odpowiada liście frekwencyjnej opracowanej przez K. Siekierską w odniesieniu do
110 przymiotników barwnych zarejestrowanych w Trylogii. Według autorki sześć
pierwszych miejsc na liście rangowej zajmują: biały (226), czarny (204), czerwony (170), jasny (152), ciemny (143), blady (115). Warto odnotować również, że
wśród zebranej leksyki dominuje słownictwo użyte jedno-, dwu- lub trzykrotnie
(w sumie jest to 170 jednostek, co stanowi prawie 80% bazy materiałowej). Taki
układ frekwencyjny oznacza, że pisarz przywiązywał duże znaczenie do kolorystycznej charakterystyki realiów opisywanych w listach i starał się maksymalnie
ten przekaz urozmaicać.
Pod względem palety barw zebrany materiał leksykalny jest różnorodny
i przynależy do ośmiu grup kolorystycznych: biel, czerń, szarość, błękit, czerwień, zieleń, żółć oraz fiolet. Zestawienie palety barw występujących w Listach
z podróży, Trylogii, Rodzinie Połanieckich oraz korespondencji prywatnej Sienkiewicza zawiera tabela 218.
Jak widać z zawartości tabeli 2, nazwy barw użyte w korespondencji prywatnej w dużej mierze pokrywają się z określeniami barwnymi poświadczonymi
w tekstach literackich. Leksyka barwna i świetlna zarejestrowana tylko w listach
adresowanych do członków rodziny liczy 41 jednostek i są to następujące wyrazy: bladobłękitny, bladość, blondyn/ka, brunatny, ciemnawy, ciemnokasztanowaty, ciemnowiśniowy, cynobrowy, dymny, homarowy, jasnozielony, jaśminowy,
kasztanowaty, liliowy ‘biały’, migdałowy ‘tu w odniesieniu do różowych kwiatów drzewa migdałowca’, oliwny, owsiankowaty, płonić się, poczerniały, poczernieć, poczerwienieć, pomarańcz, pomarańczowy, popielaty, pozłota, różowić się,
sczerniały, słoneczny, szaro-perłowy, szarość, szarotek, szarutki, śnieżny, turkus,

17

Podaję frekwencję wraz z poświadczeniami w formie przysłówka.

W zestawieniu wykorzystałam wyniki badań K. Siekierskiej (Nazwy barw w „Trylogii”
Henryka Sienkiewicza, Kolorystyczna charakterystyka postaci „Trylogii” Henryka Sienkiewicza,
Barwy przyrody w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza), K. Handke (Henryk Sienkiewicz i Stefan
Żeromski jako koloryści) oraz A. Szczaus (Pole barw w „Listach z podróży do Ameryki” Henryka
Sienkiewicza, Pole światła i cienia w „Listach z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza).
18
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turkusowy, uróżowiony, zaróżowić się, zblednąć, złocić się, złotawobrunatny,
złotawy. Spośród wymienionych przykładów Słownik warszawski19 oraz Słownik
języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego20 nie notują bądź notują, ale w innym znaczeniu 7 określeń: homarowy, oliwny, owsiankowaty, różanek, szarotek,
szarutki, uróżowiony. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można je uznać za neologizmy (słowotwórcze i znaczeniowe) utworzone przez Sienkiewicza.
Tabela 2
Paleta barw w wybranych utworach i korespondencji prywatnej Sienkiewicza
Polea

Listy z Ameryki, Listy z Afryki, Trylogia,
Rodzina Połanieckich

1

2

Biel
(20/14)

białawy, biały, bladawy, blady, mleczny,
perłowy, siwy, srebrny; białość, biel;
bieleć, bielejący, blednąć, osrebrzony,
poblednąć, posrebrzany, siwieć, ubielony, zabieleć, zbladły
Czerń
ciemny, czarniawy, czarny, kruczy;
(12/10) brunet; czernić się, okopcony, osmolony, sczernieć, uczerniony, zaczernieć,
zasmolony
Błękit
błękitny, granatowy, lazurowy, modry,
(12/10) niebieski, sinawy, siny, szafirowy, szaroniebieski; błękit, granat; błękitnieć
Szarość ołowiany, popielaty, siwy, stalowy, sza(8/9)
rawy, szary, szpakowaty; szarzeć
Czerwień ciemnoczerwony, czerwonawy, czer(33/23) wony, karmazynowy, krasny, krwawy,
makowy, malinowy, miedziany, ognisty, pąsowy, płomienny/płomienisty,
purpurowy, rdzawy, różany, różowy,
rudy, rumiany, szkarłatny, tycjanowski,
wiśniowy; czerwień, czerwoność, pąs,
purpura, róż, rumieniec; rumienić się,
spąsowieć, zaczerwieniony, zapłoniony,
zarumienić się, zarumieniony
Zieleń
ciemnozielony, oliwkowy, seledynowy,
(10/6)
szmaragdowy, zielony, zielonawy; zieleń, zieloność; zielenić się, zieleniejący
się

Korespondencja prywatnab
3

białawy, biały, bladawy, blady, jasny, jaśminowy, liliowy ‘biały’, srebrny, śnieżny; bladość; bielić się, blednąć, ubielony,
zblednąć
ciemnawy, ciemny, czarniawy, czarny;
brunet/ka; opalony, poczerniały, poczernieć, sczerniały, uczerniony
bladobłękitny, błękitny, granatowy, niebieski, sinawy, siny, szafirowy, turkusowy; błękit, turkus
dymny, ołowiany, popielaty, siwy, szarutki, szary, szaro-perłowy; szarość, szarotek
ciemnowiśniowy, cynobrowy, czerwonawy, czerwony, homarowy, jasnoróżowy,
migdałowy ‘tu w odniesieniu do różowych kwiatów drzewa migdałowca’,
ognisty, płomienny/płomienisty, purpurowy, różany, różowy, rudy, rumiany; purpura, różanek; czerwienić się, płonić się,
poczerwienieć, różowić się, uróżowiony,
zaróżowić się, zarumienić się
jasnozielony, oliwkowy, oliwny, zielony,
zielonawy; zieloność

19
Słownik języka polskiego, pod red. A. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego,
t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.
20

Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. I– XI, Warszawa 1958–1969.
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2

Żółć
(18/19)

bladozłotawy, bułany, kanarkowy, konopny, owsiany, płowy, ryży, woskowy/
woskowaty, złocisty, złotawożółty, złoty, żółtawy, żółty; blond, pozłocistość,
złoto; złocony, wyżółkły
fioletowy, fiołkowy, liliowy, irys; fiolet

jasnowłosy, jasnożółty, owsiankowaty,
płowowłosy, pomarańczowy, słoneczny,
ryży, złocisty, złotawy, złoty, żółtawy,
żółty; blond, blondyn/ka, pomarańcz,
pozłota, złoto; złocić się, złocony
fioletowy; fiolet

brązowy, chrabąszczowaty, cisawy,
cynamonowy, gniady, miedziany, ogorzały, oliwkowy, smagły, śniady, rudy,
rdzawy, żółtobrązowy; szatyn

brązowy, brunatny, ciemnokasztanowaty,
kasztanowaty, złotawobrunatny

Fiolet
(5/2)
Brąz
(14/5)

a

3

Cyfry w nawiasach oznaczają odpowiednio liczbę określeń barwnych dla poszczególnych pól barw w tekstach literackich, cyfry po ukośniku – liczbę w listach prywatnych.

b

Podkreślenie zastosowano przy wyrazach niepoświadczonych w tekstach literackich.

Największą różnorodnością, zarówno w tekstach literackich, jak i w listach, charakteryzuje się kategoria nazw z pola czerwieni, odpowiednio – 33 i 23
określenia, chociaż pod względem frekwencji czerwień zajmuje w powieściach
miejsce trzecie, a w korespondencji prywatnej dopiero szóste. Odnosząc się do
ustaleń K. Siekierskiej21, można stwierdzić, że lista rangowa określeń barwnych
w korespondencji prywatnej Sienkiewicza jest najbliższa układowi frekwencyjnemu w twórczości Adama Mickiewicza. U obu pisarzy powtarza się dominacja
trzech barw: białej, czarnej, jasnej, czerwień zaś plasuje się na dalszym miejscu.
Przechodząc do analizy dystrybucji określeń barwnych w listach prywatnych Sienkiewicza, należy zaznaczyć, że leksyka z tego zakresu tematycznego
pojawia się najczęściej w portretach osób, opisach krajobrazu i zjawisk atmosferycznych oraz charakterystyce przedmiotów i wytworów kultury, np.:
1. Ludzie
– oczy:
błękity spojrzeń: gdy do tego dołączą się [...] dobroć Twojej siostry, błękity spojrzeń jej kuzynki i moja interesująca walka wewnętrzna, wówczas te parę miesięcy
wyda się snem, (HS; 1897, 14)22; czarne oczy: Ty na tej fotografii masz ciemne
21

K. Siekierska, Nazwy barw..., s. 113.

W nawiasach podano inicjały adresatów listów, czyli: HJS – Henryk Józef Sienkiewicz
– syn; JJ – Jadwiga Janczewska – szwagierka; JS – Jadwiga Sienkiewiczówna – córka, MSz – Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa – pierwsza żona, MW – Maria z Wołodkowiczów Sienkiewiczowa – druga żona, MB – Maria z Babskich Sienkiewiczowa – trzecia żona; HS – Helena Sienkiewiczówna – siostra; natomiast cyfry oznaczają odpowiednio: rok powstania listu i jego numer
w kolejnym tomie zbioru Listów Sienkiewicza, zob. przypis 11.
22
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włosy i czarne oczy (jak zawsze) (JJ; 1886, 14); błyszczące oczy: Co za figury!
Młodzi i starzy: twarze ciemne, oczy błyszczące, na głowach zawoje (JJ; 1886,
20); niebieskie oczy: Ma czarne włosy, niebieskie oczy i bardzo łagodną twarz.
Szkoda, że mówi ciągle po francusku. (JJ; 1887, 88); szarutkie oczy: Być może, że
p. K. ma rozumne i poczciwe oczy, ale gdzie im do tych szarutkich, Dziniowych,
wyrysowanych jakby przez Rafaela. (JJ; 1887, 87); wypłowiałe źrenice: z takimi wypłowiałymi źrenicami, mógłby narobić tyle spustoszeń wśród koncepistów,
przejezdnych pedagogów (JJ; 1890, 203); jasne oczy: Mała spała od 8–6; obecnie jest wesoła, oczy jasne, humor dobry (JJ; 1889, 167)
– włosy:
białe włosy: Spotkałem dziś staruszka chudego, z białymi włosami i wąsami
(MB; 1906, 163); ciemna główka: Tymczasem ściskam i całuję tę moją ciemną, najdroższą i najlepszą główkę jak najmocniej i najserdeczniej (MB; 1906,
185); jasna blondynka: Pani Żółtowska, jasna blondynka i bardzo jeszcze młoda
(MB; 1911, 495); blondyn: Wysoki, blondyn, chudy, z dużymi wąsami, przypomina trochę Potkańskiego (HJ; 1910, 56); blondynka, brunetka, blond, ciemne włosy: mówię, że najpiękniejszą kobietą jest blondynka albo brunetka, która umie
być blondynką. Ty na tej fotografii masz ciemne włosy i czarne oczy (jak zawsze),
ale zostawiono Ci wyraz blond. (JJ; 1886, 14); siwe włosy: Staruszek to o siwych włosach i pogodnej twarzy. (JJ; 1886, 25); jasne włosy: Są różnych kolorów
[kapelusiki], a ciemnowiśniowe bardzo ładne – i dobrze by taki przypadał do
Twojej cery i jasnych włosów. (JJ; 1886, 17); płowowłosa: nie będę tego czytał,
chyba mi miły list od płowowłosej Nefele, jaką wiadomość przyniesie (JJ; 1886,
18); jasno-główka: A kupisz płaszcz, jasno-główko? (JJ; 1887, 83); jasna główka:
Głaszczę po rączkach, po jasnej główce. (JJ; 1887, 83); jasnowłosa „ziaba” ‘Jadwiga Janczewska’: Gdy inni dopytywali, kiedym widział jasnowłosą i złotorzęsą
„ziabę”, a raczej panią, jeden nakrył oczy powiekami i milczał (JJ; 1887, 82);
jasne warkocze: zdaje się, że przyjazne węzły między nimi a mną zawiązane były
na pewnych jasnych, długich i miękkich warkoczach (JJ; 1887, 88); czarne włosy:
Ma czarne włosy, niebieskie oczy i bardzo łagodną twarz. Szkoda, że mówi ciągle po francusku… (JJ; 1887, 88); popielaty warkocz: próżno tylko upatrywałem
szarej sukni, złotawego kapelusza i popielatego warkocza (JJ; 1889, 180); szara
łepetynka: Nie pisuj często, nie siedź z tą szarą łepetynką schyloną. (JJ; 1890,
232); biała peruka: Była jakaś bardzo piękna pani Klasen – peruka biała, suknia
niebieska. (JJ; 1889, 151)
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– wąsy, broda:
żółte wąsy: Jest rumiany, zdrów, ma żółte do góry podkręcone wąsy (JS; 1910,
37); białe wąsy: Spotkałem dziś staruszka chudego, z białymi włosami i wąsami
(MB; 1906, 163); siwa broda: Naprzeciw nas siadł Turko z siwą brodą, którego
Pochwalski zaczął rysować (JJ; 1886, 20); blond broda: Jest to mężczyzna lat
czterdziestu kilku, dość wysoki, ze szczupłą, inteligentną twarzą, orlim nosem
i blond brodą (JJ; 1886, 22); brody farbowane na czerwono: Brody niektórych
Arabów farbowane są na czerwono. (JJ; 1891, 283)
– ręce:
liliowe ręce: ściskam Twoje liliowe ręce (MB; 1895, 12); jaśminowa dłoń: Ściskam Twą jaśminową dłoń (MB; 1898, 20); srebrne ręce: Całuję te srebrne ręce
z niezmierzonym uwielbieniem i pobożnością (MB, bez daty, 550); śnieżne dłonie:
Ściskam Twoje śnieżne dłonie. (JJ; 1892, 311); biała rączka: Może by ją troszkę
uderzyli po tej białej rączce (JJ; 1887, 87); jasna łapeczka: Kładę niegodne wargi
na jasną łapeczkę i do widzenia Ziabie i wszystkim. (JJ; 1889,167); czarna łapa,
biała łapka: Tymczasem gładzę czarną łapą białą łapkę (JJ; 1891, 297)
– cera:
różowy Mareczek ‘Maria z Babskich’: Jak sypiasz i sypiaj mi dobrze, żebym Mareczka zastał różowego (MB; 1905, 137); bardzo poczerniała: Wandzia, gorzej
teraz wygląda, bo jeszcze chudsza i bardzo poczerniała. (MB; 1908, 290); bardzo
opalony: Henio przyjechał wczoraj; jest krótko ostrzyżony, bardzo opalony i dobrze wygląda (MB; 1909, 353); czarny, pokropkowany, sczerniały: Witkiewicz
wygląda jakby elementy, z których się składa, były już ziemią: czarny, pokropkowany, strasznie wychudły. [...] poprzednio był jeszcze chudszy i bardziej sczerniały (MB; 1909, 362); promienny: Jak spałaś i czy jesteś choć trochę promienna?
(MB; bez daty, 562); rumiany: Widziałem go na pogrzebie Cioci. [...]. Jest rumiany, zdrów (JS; 1910, 37); bladawy smyk: nie jestem bankierem i nie mam stu
tysięcy rubli do zmiany, a natomiast mam dwoje bladawych smyków. (JJ; 1887,
54); wyglądać księżycowato, owsiankowato ‘blado, niezdrowo’: Pan Obertyński
zaś mógł w swoim czasie wyglądać księżycowo (czytaj: owsiankowato) i poetycznie – obecnie jednak ma minę zasuszonego śledziennika (JJ; 1887, 71); nieczarny,
jasnożółty sułtan: Młody jeszcze [sułtan], nieczarny, raczej jasnożółty, na twarzy
nieco ospy. Oczy czarne, śliczne i słodkie. (JJ; 1891, 283)
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– twarz:
uczernione twarze: Jednego [ze złodziei] poznał ksiądz, drugiego służąca, ale że
mieli uczernione twarze, więc ksiądz wahał się przysiąc. (JS; 1908, 13); ciemna
twarz: Co za figury! Młodzi i starzy: twarze ciemne, oczy błyszczące, na głowach
zawoje (JJ; 1886, 20); uczerniona, uróżowiona Francuzka: siedziałem wczoraj
podczas obiadu i dziś przy śniadaniu obok tłustej, uczernionej, uróżowanej, wybrylantowanej i źle wychowanej, a pełnej kokieterii Francuzki. (JJ; 1890, 218);
uróżowana osoba: Wikcia i córka tej baby, która pilnowała poprzednio – młoda
osoba, jeśli się nie mylę, nieco uróżowana. (MB; 1911, 485); za czerwona twarz:
Ma trochę za czerwoną, ale dość słodką twarz, duże nogi [o Stefanii – arcyksiężnej, żonie arcyksięcia Rudolfa] (JJ; 1887, 54); złotawy odblask w twarzach: Dzieci mają się pysznie. Opaliły się i mają złotawy odblask w twarzach.
(JJ; 1888,122)
– ubiór:
biały krawat: Bronisław uciekł, bo był w smokingu, a znalazł dekolty i białe krawaty (MB; 1904, 87); worek z czarnej skóry: Dziś kupiłem worek dla Marka
z czarnej skóry. (MB; 1906, 150); żółta burka: Henio [...] kupił burkę grubą na
cal, żółtą (MB; 1906, 152); serdak szary, serdak wyszywany pstro: Przy tym może
byś kupiła serdak w Krakowie. [...] być może, że w Zakopanem będą tylko [...]
wyszywane zbyt pstro. Ja swój, ten szary, kupiłem w Krakowie (MB; 1906, 184);
czarne lakierowane pantofle: Zapomniałem [...] czarnych lakierowanych pantofli
(MB; 1907, 210); czerwona przepaska: Ludzi z czerwonymi przepaskami i krawatami ani dudu! (MB; 1908, 240); żółte buty, ciemne trzewiki: Każ za to Marysi wyszukać grubych butów, wysoko sznurowanych żółtych, a raczej ciemnych
trzewików (MB; 1908, 260); pelerynka z białej włóczki: Zrobiła [Wandzia] dla
niej [Dzini] długą i istotnie bardzo ładną pelerynkę z białej włóczki (MB; 1909,
365); biała sukmana, czerwona czapka: Między prawdziwymi chłopami pojechał
w białej sukmanie i czerwonej czapce Rydel. (MB; 1908, 280); płaszcz czarny
z migdałowym: [Mała] Kupiła wczoraj letni płaszcz i trzewiki. Płaszcz podobny do Twoich fioletów, bo czarny z migdałowym (MB; 1911, 416); granatowy
kostium: przyszedł Józef od Stefana z poleceniem wysłania Ci kostiumu granatowego, bluzki jedwabnej i kapelusza (MB; bez daty, 596); jaskrawy kaftan: Co
za figury! Młodzi i starzy: na głowach zawoje, na ciele kaftany podarte, ale jaskrawe, pasy ogromne, wełniane (JJ; 1886, 20); niebieski kapelusik: Widziałem
dziś w Wiedniu takie małe kapelusiki jak mój, ów niebieski, po 84 centy. (JJ; 1886,
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17); ciemnowiśniowy kapelusik: Są różnych kolorów [kapelusiki], a ciemnowiśniowe bardzo ładne – i dobrze by taki przypadał do Twojej cery i jasnych włosów.
(JJ: 1886, 17); granatowa kurta: Przyszedł chłopiec od krawca i przyniósł mi granatową wojskową kurtę, którą kazałem na wzór białej sobie zrobić. (JJ; 1886, 10);
biała kurtka: To „do reszty” odnosi się nie do mojej osoby, ale do białej kurtki.
(JJ; 1886, 10); biały jaszmak, ubrany czarno: Czasem trafi się wieś turecka nędzna i odrapana, w pobliżu której dostrzec można tu i ówdzie kilka Turczynek ubranych czarno, z białymi jaszmaki na głowie, pracujących w polu (JJ; 1886, 22);
biała spódniczka: Po raz pierwszy widziałem tu Albańczyków, ubranych w fez,
krótki kaftan bez rękawów i białą spódniczkę, nie dochodzącą kolan (JJ; 1886,
22); czerwone papucie: ledwośmy się poznali z Wróblewskim, gdy ten zwraca
się do jakiegoś Turka w fezie, czerwonych papuciach (JJ; 1886, 22); czarczaf
biały ze złotem: widziałem czarczaf biały ze złotem, który mi się więcej podobał
i który Tobie będzie bardziej do twarzy. (JJ; 1886, 27); szalik z gazy haftowany
bladobłękitno: mam także dwie kefie z Damaszku, 6 chustek z muślinu, trochę
ręczników i śliczny szalik z jedwabnej gazy haftowany bladobłękitno z Brussy
– nie licząc broni. (JJ; 1886, 29); czapka z czerwonej włóczki: Miała na głowie
marynarską czapkę z czerwonej włóczki w kształcie bomby i wyglądała świeżo. (JJ; 1887, 67); szare rękawiczki: zabrałem niechcący Twoje szare rękawiczki
(JJ; 1887, 67); biały kapelusz, biała suknia: panna Czarnowska z Kroczewa i jedna Sienkiewiczówna przebrane za młynarki – duże kapelusze białe, puder na włosach, suknie białe (JJ; 1889, 151); niebieska suknia: Była jakaś bardzo piękna
pani Klasen – peruka biała, suknia niebieska. (JJ; 1889, 151); czerwony frak:
Czerwonych fraków pełno, które dobrze się wydają, bo tworzą ładne plamy na
czarnym tle ubrań męskich – dają wesoły pozór i pompę. (JJ; 1889, 151); czarne
pończochy: Nosi się do tego czarne pończochy i płytkie trzewiki. (JJ; 1889, 151);
homarowy strój: Czerwonych fraków pełno [...]. Ze znajomych widziałem w tym
homarowym stroju G. Taubego. (JJ; 1889, 151); szara suknia, złotawy kapelusz:
próżno tylko upatrywałem szarej sukni, złotawego kapelusza i popielatego warkocza (JJ; 1889, 180); jasne perkale: Wiosna, ciepło. Kapua (‘świat niewieści’)
wymyta, wystrojona w jasne perkale, bardzo wywiośniona, kokietliwa – bardzo
lekkiej treści (JJ; 1892, 303); czerwony płaszcz: Bardzo też mile wyglądała w tym
czerwonym płaszczu na Zwierzyńcu. (JJ; 1890, 232); granatowy bask ‘rodzaj kapelusza’: Kupiłem sobie taki prosty z grubego sukna, czy czegoś, bask granatowy
i w nim jeżdżę. (JJ; 1889, 178)
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Do charakterystyki kolorystycznej portretów należy włączyć leksemy, którymi Sienkiewicz oddawał stany emocjonalne widoczne na twarzach obserwowanych osób. Najczęstsze są tu określenia: blady, blednąć, czerwony, czerwienić
się, rumienić się, pąsowy, np.: Panny bardzo zbladły, Niedźwiedzia był w strachu
(JJ; 1889, 179); Oni tłomaczyli się zimnem – jakoż zauważyłem, że dwom uszy
poczerwieniały nadzwyczajnie (JJ; 1887, 85); Panna zarumieniła się po uszy,
częścią przez zakłopotanie, częścią zapewne z satysfakcji. (JJ; 1889, 179).
2. Przedmioty
– codziennego użytku:
niebieska kołderka: Wczoraj byłem u Bauerertza. Leży. Ma kołderkę niebieską atłasową (MB; 1904, 86); niebieska puszka: Puszkę niebieską ja zabrałem
(MB; 1905, 130); czarne pudełko: Proszę Mareczka, by zabrał ze sobą moje ordery, w czarnym długim pudełku (MB; 1908, 272); ciemne pudełko: Przywieź także,
Mareczku, moje ordery; są oba w długim ciemnym pudełku (MB; 1909, 328);
czarna teczka: wedle kontraktu (który tu mam ze sobą w czarnej teczce) obowiązani są zapłacić za wydrukowaną ilość wierszy (MB; 1909, 29); biała kartka:
Przyznaję zresztą, że jestem zmęczony i że na całkiem białą, wielką kartkę patrzę
jak na wroga (MB; 1911, 428); biała obsadka: zasadzam nowe pióro w białą obsadkę i poczynam od błogosławieństw. (JJ; 1886, 10); manierki malowane jaskrawo: Widziałem bardzo ładne manierki do wody, drewniane, wielce oryginalnych
kształtów, malowane jaskrawo i z rzemieniami. (JJ; 1886, 20); niebieskie binokle: O jedenastej przyjechał doktor, młody Grek w fezie i niebieskich binoklach
(JJ; 1886, 26); ręczniki haftowane złotem: Kupiłem [...] trzy ręczniki haftowane
złotem za trzydzieści franków. (JJ; 1886, 27); niebieski papier: ten list na niebieskim papierze taki dobry i pobłażliwy (JJ; 1887, 56); szary papier: Papier szary,
ale list tak miły i Dży taka zabawna i dobra! (JJ; 1887, 60); kołdra złotawa,
czerwona: Chcę jej kupić kołdrę złotawą po jednej stronie, czerwoną z drugiej
(JJ; 1980, 256)
– wytwory kultury:
brązowa oprawa (książki), zielona skórka (Iliady Homera): Książka duża w brązowej oprawie. Iliada Homera. Średnia, oprawna w zieloną skórkę. (MB; 1904,
102); żagle koloru purpury: Mam przed sobą morze jak turkus, a na nim z powodu zorzy wieczornej żagle koloru purpury (MB; 1908, 285); czarny rewolwer:
powiedz Pawłowi, żeby mój rewolwer czarny zaniósł do Bronisława (HS; 1900,
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22); pozłocista mozaika: W czterech stronach olbrzymie tarcze zielone z tureckimi napisami zawieszone są wysoko pod kopułą. Kopuła środkowej bazyliki wykładana pozłocistą mozaiką. (JJ; 1886, 26); czarny aksamit: Moska Mohameda
jest to turecka koronkarska robota w kształcie wesołej altany, w środku której
stoją groby pokryte czarnym aksamitem z tureckimi napisami. (JJ; 1886, 26);
złotawobrunatne kolumny: Nagle droga skręca się; na stromym wiszarze widać
szereg złotawobrunatnych kolumn połączonych wyszczerbionymi szczątkami architrawów. (JJ; 1886, 31); złocone naczółki: Wedle portyku wznoszą się dwie
potężne kolumny z pentelickiego marmuru, o złoconych naczółkach. (JJ; 1886,
31); jasnoróżowe, jasnozielone marmury: Przy zachodzącym słońcu te marmury
wydawały się jasnoróżowe i jakby żywe; potem w blasku księżyca jasnozielone,
tak czarująco leciuchne, jakby nie ciążyły ziemi. (JJ; 1886, 31)
– meble i wyposażenie wnętrz:
zielona kanapka, zielonawa makata: Broń z gabinetu, znad zielonej kanapki wszystką, wraz z suknem. Makatę z pieca i tę moją zielonawą. (MB; 1904,
102); wazony i kwietniczki w szarej i bladej zieloności: szczególniej wazony
i kwietniczki, ale wszystkie bardzo podobne do siebie, trochę monotonne i jakby
przygasłe i stopione w szarej i bladej zieloności (MB; 1905, 142); zielone szafeczki: Idziemy tedy do zielonej szafeczki i szukamy: jest pasport Marysi (MB;
1905, 133); mebel ma kolor spokojny, zielony: Mebel w każdym razie będzie
ładny. Kolor spokojny, zielony. – Materiał nazywali mokesem, czy coś takiego
(MB; 1911, 486); czerwony wojłok: Dziura pójdzie pod okno przy biurku, a że
i tak się pokrywa czerwonym wojłokiem, więc nie będzie jej widać (MB; 1911,
488); fotel wybity czerwoną skórą: Stefan przysłał ogromny i wspaniały fotel
wybity czerwoną skórą. (JS; 1913, 74); lampa w kolorach niebieskim i białym:
kup: niezbyt wielką lampę [...]. Najlepiej, jeśli będzie porcelanowa lub fajansowa w kolorach niebieskim i białym. (HS; 1902, 32); tiul fioletowy, szafirowy:
Przywieź czternaście łokci tiulu fioletowego, a w razie, jeśli fioletowego nie znajdziesz, weź szafirowego na zasłony do okien. (HS; 1902, 32); tkaniny różnych kolorów: w oknach zasłony indyjskie, a japońszczyzny, a chińszczyzny; nad obrazami podobne do pajęczyn. Tkaniny różnych kolorów i najdziwaczniejszych haftów
(JJ; 1886, 26); żółte mebelki: Pod dużą panoplią są te żółte mebelki, pod mniejszą, czyli pod tacą, żelazny stolik na bilety. (JJ; 1887, 39); meble zielone: W dawnym gabinecie fortepian stanął, gdzie było biurko (wedle rad Dzinki), meble zielone, gdzie była sofa. (JJ; 1887, 39); zielona kanapka: Mała zielona kanapka
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stoi pod półką z encyklopedią. (JJ; 1887, 39); portiery zahaftowane złotem, które
pociemniało ze starości: We drzwiach portiery kupowane w meczetach, stare, zahaftowane złotem, które pociemniało ze starości (JJ; 1886, 26).
3. Budowle i pomieszczenia:
białe domki, zielone dachy: Domki białe ze słomianymi dachami, i zielonymi od
mchów. (MB; 1905, 141); pokój przemalowany na różowo: dawny pokój będzie
przemalowany na różowo, tak jak jeden z gościnnych. (MB; 1903, 59); pokój
jasnoróżowy, sinawy, widniejszy: Twój pokój maluje się na jasnoróżowy kolor,
weselszy niż dawny sinawy – i zarazem widniejszy. (MB; 1903, 60); czarne belkowanie: Wyobraź sobie starą, ale bardzo czystą izbę z czarnym belkowanym
pułapem i z ogromnym kominem. (MB; 1908, 292); ściany lakierowane na jasno:
Obicie w moim jest jasne, a raczej ściany lakierowane na jasno. (MB; 1908,
302); widne pokoje: Oba pokoje są o dwóch oknach – i widne. (MB; 1908, 304);
ciemny pokój: Może ten pokój od podwórza będzie mimo dwóch okien trochę
ciemny, chociaż dziedziniec jest dość obszerny. (MB; 1908, 309); mieszkanie słoneczne: Dziecko rade z mieszkania i powiada, że „pyszne”, słoneczne i pokoje
niezbyt ciupowate. (MB; 1909, 313); ciemny sklep: Jest coś pierwotnego w tych
strojach, twarzach, ruchach, w tym mrowiu nieznanych typów, w tych ciemnych
sklepach (JJ; 1886, 20); białe ściany zalane słońcem: nie dba się o to, jak dom
wygląda od ulicy. Białe ściany zalane słońcem i piekące się w żarze oto wszystko.
(JJ; 1888, 129); zielone kabinki: Kąpiele męskie i damskie są osobno. Kabinki
małe, zielone, popychane ku wodzie przez ludzi (JJ; 1889, 178).
4. Przyroda
– woda (w różnym stanie skupienia), zbiorniki wodne:
biały szron: Rano na granicy pogoda i biały szron, potem jeszcze zimniej i mokwa
obrzydliwa. (MB; 1908, 237); śnieg biały; śnieg w kolorze czekolady: Tam może
być także szaro i odwilżnie, ale przynajmniej śnieg jest biały, tu zaś ma kolor czekolady (JS; 1907, 2); biały śnieg odbija się żałobnie: Deszcz dziś prawie nie padał, ale ciemno na całym niebie i jak żałobnie odbija się biały śnieg na szczytach
od tych ciemnych chmur, trudno wypowiedzieć. (JJ; 1887, 78); jasna, błyszcząca
smuga wody: wreszcie znów płaszczyzna i szeroka smuga wody, jasna, błyszcząca, w oddali lasy przesłonięte tumanem (JJ; 1886, 20); jasny Dunaj: wszystko
razem odbijało się w spokojnym i jasnym Dunaju (JJ; 1886, 21); morze błękitnieje: Wczoraj deszcz. Dziś rano deszcz. Teraz się rozpogadza i morze błękitnieje
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(MB; 1909, 330); morze koloru ołowiu: Morze było leniwe, koloru ołowiu
(JJ; 1886, 31); morze poczerniało: Wyglądają one jakby morze, które w czasie burzy nagle zakrzepło i poczerniało. (JJ; 1886, 35); morze bladobłękitne:
Na niebie wysokie białe obłoki, skutkiem czego morze bladobłękitne, wiatru
nic, deszczu nic (JJ; 1887, 51); morze szafirowe, turkusowe w delikatnych tonach: Pytasz, czy morze szafirowe? Nie. Raczej turkusowe, o niezmiernie delikatnych tonach. (JJ; 1887, 51); sine morze: po pół godziny lub więcej dreptania w górę będziesz miała rozlegle z wyniosłości widoki na morze, na sine.
(JJ; 1890, 255)
– rośliny:
zielone jabłka: Gruszki poulęgały się w znacznej części, za to jabłka są tak zielone i twarde, że można by nimi strzelać. (MB; 1904,106); czarny las: Za linią kolejową, naprzeciw domu, o niespełna kilometr las liściasty i czarny.
(MB; 1908, 250); jabłonie zaróżowiły się: Pogoda ciągle piękna. [...] jabłonie
się zaróżowiły. (MB; 1909, 333); białe lilie: Bardzo mi w Janinie radzi i właścicielka ubrała pokój... w białe lilie! (MB; 1913, 507); wino, kochie czerwienieją:
Liście trochę już opadają, wino i kochie czerwienieją. (HJ; 1912, 61); czarne
dęby: Wszędy widzisz ogrody, w nich palmy, czarne dęby, laury, kaktusy i aloesy.
(JJ; 1886, 31); jasnozielone listki: Większość ulic wysadzana jest drzewami pieprzowymi, o gałęziach zwieszających się tak, jak u naszych brzóz płaczących,
i delikatnych, jasnozielonych listkach (JJ; 1886, 31); rumianki o różowych brzeżkach: znalazłem bogdaj pierwsze rumianki i posyłam Ci je, bo ładne i oryginalne
przez te różowe brzeżki. (JJ; 1887, 56); żółte prymulki: Prócz tego już od tygodnia
ziemia się obsypała żółtymi prymulkami. (JJ; 1887, 56); purpurowe kwiatki: Są
tu także małe purpurowe kwiatki o czterech listkach. (JJ; 1887, 56); brzoskwinie
i migdały kwitną na różowo: Wiosnę czuć bardzo. Brzoskwinie i migdały kwitną
na różowo. (JJ; 1887, 51); laury, mirty zielenią się różnorodnie: nisko w parku
całe rodziny laurów i mirtów oraz tui zielenią się różnorodnie (JJ; 1887, 51);
rude dęby: Kasztany [...] dostały dużych pąków, ale dęby jeszcze rude (JJ; 1887,
52); jasna zieleń drzew: Natomiast lasy są cudowne. Jasna zieleń drzew dopiero
co rozwiniętych (JJ; 1887, 67); ciemna barwa sosen: Jasna zieleń drzew dopiero
co rozwiniętych przy ciemnej barwie sosen daje wszystkie tony, jakie by mogła
mieć zielona tęcza (JJ; 1887, 67); zielona tęcza ‘roślinność w różnych odcieniach
zieleni’: Jasna zieleń drzew dopiero co rozwiniętych przy ciemnej barwie sosen
daje wszystkie tony, jakie by mogła mieć zielona tęcza (JJ; 1887, 67); jasnozie-
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lone kopuły ‘korony drzew liściastych’: można od rana do wieczora siedzieć na
dworze w letnim ubraniu, pod jasnozielonymi kopułami. (JJ; 1887, 68); czerwone
buki: A jaka jesień, a jakie buki czerwone. Dawno nic podobnego nie widziałem.
(JJ; 1891, 295)
– zwierzęta:
pies biały z kasztanowatym: Przepyszny pies angielski najczystszej rasy. Biały
z kasztanowatym i oczy ma mądre jak człowiek (MB; 1904, 86); pies ciemnokasztanowaty: Psa nowego przywiozłem teraz z Warszawy. Jest cały ciemnokasztanowaty, duży, z gatunku wyżłów niemieckich. (HJ; 1903, 20); wyżły białe
w brązowe łaty: donosi Marysia z Oblęgorka, że jakiś ksiądz nadesłał tam dwa
wyżły, białe w brązowe łaty, młode i podobno bardzo rasowe. (JS; 1910, 36);
chart szary, nakrapiany czarno: Chart jest szary, nakrapiany czarno, nadzwyczajnej wesołości i ogromnie miły. (JS; 19101, 41); białe, szare mewy: Między nimi
krążą statki rybackie, łodzie sanitarne, a nad wszystkim unoszą się stada mew
białych i szarych (JJ; 1886, 24); czarne, białe, pstre koty: Dzieci nie mają i całą
jej pociechę stanowią koty, których w domu zwyczajnych i angorskich, czarnych,
białych i pstrych, starych i małych jest równo czterdzieści. (JJ; 1886, 26); angory
o dzikich kolorach: A! widziałem koty, jest siedemnaście, [...] znajdują się pyszne
angory o dzikich kolorach i ogonach jak kita lisia. (JJ; 1886, 27); ptaki barwy pomarańczowej: Widzę ryby latające znów i ptaki barwy pomarańczowej (JJ; 1891,
282)
– skały, minerały:
skały czerwonawego koloru: Skały mają kolor czerwonawy, nad tym wszystkim
zwiesza się błękit bez chmurki. (JJ; 1886, 31); czarne wiszary, czarne lawy, czarne
popioły, czarniejsza góra: Chwilami przelatywały mgły jak jakieś stada pędzące
w cwał – i zasłaniały wszystko – chwilami wicher je zamiatał, odsłaniając czarne
wiszary, czarne lawy, czarne popioły i całą górę jeszcze od szczegółów czarniejszą, groźną i złowrogą a żałobną. [opis Wezuwiusza] (JJ; 1886, 35); jaskrawe
plamy kwiatu siarczanego: Tu i ówdzie na żałobnym tle leżały jaskrawe plamy
kwiatu siarczanego, który wygląda jak jasno żółta pleśń grzybkowa obrastająca
pnie zmurszałe. (JJ; 1886, 35); lawa barwy czarnosiwej, połyskującej, przybiera
odcień czerwonawy, płynie ognisto; bałwany lawy barwy płomiennej: Na powierzchni [lawa] ma barwę czarnosiwą, połyskującą; kruszy się z takim dźwiękiem jak węgiel. Im dalej się zapuszczasz, tam bardziej przybiera odcień czerwonawy. Doszliśmy wreszcie do miejsca, gdzie to pole płynie jeszcze ognisto. Co za
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widok! Przez porozdzierane strzępy starej lawy wytaczają się wolno i ociężale
nowe bałwany barwy płomiennej. (JJ; 1886, 35)
– góry:
brunatne góry: Góry jeszcze brunatne, bo wyżej drzewa nie mają dotąd liści
(JJ; 1887,51); wzgórza ubielone śniegiem: Wczoraj była burza, wicher, słota, dziś
rano nawet wzgórza ubielone śniegiem i wicher znowu (JJ; 1887, 56): zielone
wzgórza: Jestem już w Rudolfshofie i zielone wzgórza, które widać przez okna,
wydają mi się ładne. (JJ; 1887, 65).
5. Zjawiska pogodowe i atmosferyczne
– niebo:
szare niebo; błękit: Niebo w naszej kimeryjskiej marnie jest tak szare, że kto by
chciał trochę błękitu obaczyć, musiałby chyba przyjść, spojrzeć w oczy Twoje
(MB, 1895, 12:); ołowiane niebo: Gderałem na nią i na ciocię przez całą drogę
z powodu ołowianego nieba. (MB; 1906, 161); rumiane niebo: świeci zorza wieczorna, a na rumianym niebie połyskują pierwsze gwiazdy (JJ; 1886, 24); błękit
bez chmurki: Skały mają kolor czerwonawy, nad tym wszystkim zwiesza się błękit
bez chmurki. (JJ; 1886, 31); niebo się skrzy: Noce są przepyszne – niebo się skrzy,
księżyc świeci (JJ; 1889, 200); ciemno na całym niebie: Deszcz dziś prawie nie
padał, ale ciemno na całym niebie (JJ; 1887, 78)
– chmury:
ołowiane zawały: Ten Biedny, a tak kochany, słyszy może w tej chwili deszcz
i patrzy na ołowiane zawały. (MB; 1908, 285); chmury różowią się i złocą: Kita
dymu rozkłada się gdzieś pod niebem w kształcie chmur, ktore różowią się i złocą
(JJ; 1886, 35); białe obłoki: Na niebie wysokie białe obłoki, skutkiem czego morze
bladobłękitne, wiatru nic, deszczu nic (JJ; 1887, 51); ciemne chmury: Deszcz dziś
prawie nie padał, ale ciemno na całym niebie i jak żałobnie odbija się biały śnieg
na szczytach od tych ciemnych chmur, trudno wypowiedzieć. (JJ; 1887, 78)
– mgła:
mgła jasna, przejrzysta: boki wulkanu [Wezuwiusza] przesłaniała jeszcze mgła,
jasna i przejrzysta, jakby północna. (JJ; 1886, 35); biaława mgła: zrobiła się noc,
nie świetlista, ale blada i jasna, przesycona białawą mgłą (JJ; 1886, 31); szary,
ołowiany zapar: Owszem, niebo pokryte – ale jest taki szary, ołowiany zapar, widocznie po dawnych upałach – duszno ogromnie. (MB; 1906, 161)
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– inne:
świeci zorza wieczorna; gwiazdy połyskują: świeci zorza wieczorna, a na rumianym niebie połyskują pierwsze gwiazdy (JJ; 1886, 24); noc nie świetlista, ale
blada i jasna: zrobiła się noc, nie świetlista, ale blada i jasna, przesycona białawą
mgłą (JJ; 1886, 31).
Do grupy określeń barwnych odnoszących się do zjawisk atmosferycznych
i pogody można włączyć przymiotniki, przysłówki i rzadziej rzeczowniki określające ogólnie ładną, ciepłą i słoneczną pogodę, np.: jasno/jasny, słonecznie/
słoneczny, błękitnie lub pogodę pochmurną, zimną, deszczową, np.: szaro/szary,
ciemno/ciemny/ciemnawo, czarno, szarość, ciemność, chmurny/chmurno, np.:
Wiatru dziś nie ma żadnego, ale dzień nudny, bo szary. (MB; 1911, 432); Jakoż powlekła [mgła] góry, morze, niebo i było „szaro, szaro, szaro” i miało się
„poczucie, że tak zawsze będzie” (JJ; 1889, 159); Pogoda ohydna. Wczoraj nie
było tak źle, ale już wilgotno i ciemnawo. (MB; 1911, 414); Pogoda straszna,
listopadowa. Wiatr wyje i gwiżdże, deszcz leje, ciemno i chmurno. (MB; 1911,
456); Czarno, mokro, nudno, słowem: obrzydliwie. (JJ; 1888, 124); Ale dzień,
lubo ciepły, jest jakiś szary [...] i trochę przez swą szarość melancholijny. Nic się
w nim nie śmieje, a czuje się, że tak bywa, gdy jest bardzo jasno. (JJ; 1890, 215);
Tu pogoda była zgniła. Od wczoraj trochę jaśniej, jutro pewno znowu będzie szarość i wilgoć, i posępność, i mgła, i obślizgłość. (JJ; 1982, 333); Tu była onegdaj
wielka burza, dziś jasno, słonecznie i cicho. (JS; 1908, 28); Na niebie gdzieniegdzie obłoki lekkie jak pióra, zresztą błękitnie, słonecznie, ni ciepło, ni zimno,
kurzu nic, świeżość niezrównana. (JJ; 1887, 52); Nareszcie mamy pierwszy dzień
wiosenny. Spokojny, słoneczny i ciepły (JJ; 1909, 323); Trochę tu pogoda wraca. Ranek dziś zimny, ale potem mgła opadła i było trochę słonecznej pozłoty.
(MB; 1906, 182); Do dobrej słonecznej pogody, która panuje od pewnego czasu
w Oblęgorku, przydałby się promyk jeden bardzo miły (MB, 1902, 42); Ciepło, jasno
i kwiecisto. Marynuszka różowsza i ładniejsza niż kiedykolwiek (JJ; 1893, 333).
Przytoczone cytaty dowodzą, że zjawiska pogodowe były ważnym, często podejmowanym i szeroko komentowanym tematem w listach do bliskich
oraz że warunki atmosferyczne miały znaczący wpływ na stan ducha pisarza.
W przypadku opisów brzydkiej, pochmurnej, deszczowej pogody, oprócz wymienionych określeń barwnych, Sienkiewicz użył negatywnie nacechowanych
epitetów: nudny dzień, melancholijny dzień, w którym nic się nie śmieje; ohydna,
straszna, zgniła pogoda; emocjonalizmów rzeczownikowych: posępność, wil-
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goć, obślizgłość oraz intensywów przysłówkowych: mokro, nudno, obrzydliwie.
Kontekstom zaś przedstawiającym piękną, słoneczną pogodę zawsze towarzyszy
dodatnia waloryzacja, np.: dzień ciepły, wiosenny, spokojny, obłoki lekkie jak
pióra, świeżość niezrównana, dobra pogoda; ciepło, kwiecisto. Warto dodać, że
w przebadanym zbiorze listów prywatnych wzmianki na temat złej pogody są
znacznie częstsze niż te opisujące piękną aurę, co może sugerować, że podczas
wielu różnych krajowych i zagranicznych wypraw Sienkiewicz raczej rzadko
cieszył się słońcem i błękitnym niebem. Zwykle doniesienia z podróży, nawet
te ze słynących z ciepła i pięknej pogody krajów Europy południowej, zawierają
najczęściej informacje o deszczu, zimnie i braku słońca.
Przedstawiony, z konieczności skrótowy, rejestr nazw barw i określanych
przez nie desygnatów wskazuje, że słownictwo tego typu było potrzebne Sienkiewiczowi do portretowania ludzi, opisów przyrody oraz niektórych przedmiotów
codziennego użytku. Dystrybucja nazw barwnych w tym przypadku ma bezpośredni związek z utylitarnym charakterem listu prywatnego, w którym tematyka
oraz dobór środków językowych zależą od bezpośrednich odniesień sytuacyjnych zdeterminowanych konkretnymi wydarzeniami. I tak w przypadku relacji
z podróży, zwłaszcza tych bardziej egzotycznych, Sienkiewicz starał się przybliżyć członkom rodziny nieznane realia, dlatego na przykład w listach z podróży
do Hiszpanii, Grecji, Włoch, Turcji czy Zanzibaru można znaleźć szczegółowe,
nasycone słownictwem barwnym i świetlnym opisy podkreślające odmienność
cywilizacyjną, klimatyczną i przyrodniczą tych krajów. W codziennej zaś korespondencji, zaliczanej do nurtu listów teraźniejszych23, znajdujemy informacje,
często szczegółowe, dotyczące codziennego życia i spraw bieżących, takich jak
urządzanie mieszkań w Warszawie, remontów, zakupu mebli, życia w Oblęgorku,
chorób, posiłków i wiele innych. Listy o takiej tematyce adresowane były głównie do trzeciej żony – Marii z Babskich, zawarte tu określenia barwne dotyczą
głównie przedmiotów codziennego użytku, ubrań, mebli, artykułów wyposażenia
wnętrz itp.
Przegląd leksyki barwnej i z zakresu światłocienia pokazuje, że jest ona bogata oraz zróżnicowana pod względem formy, funkcji i znaczenia. Oprócz omówionych wyżej nazw barw czystych określających zjawiska i desygnaty jednobarwne, w korespondencji prywatnej Sienkiewicza występują również określenia
odsyłające do zjawisk dwubarwnych i wielobarwnych. Wśród tej kategorii nazw
23

Zob. S. Skwarczyńska, Teoria listu, Lwów 1937, s. 109–110, 119.
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znalazły się takie przymiotniki rzeczowniki i przysłówki, jak pstro, (bardzo) kolorowo, nakrapiany, pawi, pokropkowany, barwny, jaskrawy, tęczowy, różnokolorowy, opalowy, np.: pstry: Przy tym może byś kupiła serdak w Krakowie, być może,
że w Zakopanem będą tylko niepachnące, skórzane lub wyszywane zbyt pstro.
(MB; 1906, 184); kolorowy: Wieś duża – i nie za blisko. Lud ogromnie kolorowy.
(MB; 1908, 250); nakrapiany: Wanny wydają się ciężkie i grube z nakrapianego kamienia, a gdy się w nie postuka, pokazuje się, że są blaszane (MB; 1908,
289); pawie kolory: Pogoda była bardzo piękna – laguna w pawich kolorach.
(MB; 1908, 295); pokropkowany: Witkiewicz wygląda jakby elementy, z których się
składa, były już ziemią: czarny, pokropkowany. (MB; 1909, 362); barwny: Rudawa
jest pod Krzeszowicami. Szczera wieś i wesoła okolica. Lud niesłychanie barwny.
(JS; 1908, 23); jaskrawość: gdy tam byłem, wydało mi się wszystko bardzo zielone i kolorowe z powodu sukman i chustek chłopskich, których jaskrawość przechodzi imaginacje. (JS; 1908, 24); tęczowe kolory: wzgórza pokryte dębowymi
i bukowymi lasami, które jesień pomalowała w tęczowe kolory. Dość to ładne.
(JJ; 1886, 19); bardzo kolorowy: W ogóle wszystko, co się tu widzi, warto widzieć, bo to świat inny, bardzo malowniczy, bardzo kolorowy. (JJ; 1886, 20); rozmaitość w kolorach: Wszystkie Turczynki noszą podobne. Tylko jest rozmaitość
w kolorach. (JJ; 1886, 26); różnokolorowy: mozaiki złote, mozaiki różnokolorowe – i znów koronki – i znów kolumny – cały las! (JJ; 1888, 129); opalowy: Przez
mosty wracały tłumy ludzi: rzeka miała kolor zupełnie opalowy. (JJ; 1888, 121).
Określeniu zjawisk dwubarwnych służą wyrażenia przyimkowe typu: biały
ze złotem: czarczaf przeznaczony dla Ciebie rozwiał się także w mgłę. A miał być
biały ze złotem... Szkoda! (JJ; 1886, 29); biały z kasztanowatym: Przepyszny
pies angielski najczystszej rasy. Biały z kasztanowatym i oczy ma mądre jak człowiek. (JJ; 1904, 86); czarny z migdałowym, które to połączenie barwne, zdaniem Sienkiewicza, powinno dać odcień fioletowy: (Mała) Kupiła wczoraj letni
płaszcz i trzewiki. Płaszcz podobny do Twoich fioletów, bo czarny z migdałowym.
(MB; 1911, 416).
Z punktu widzenia struktury formalnej leksyki służącej nazywaniu zjawisk
barwnych i świetlnych istotną grupę stanowią określenia skojarzeniowe, oparte najczęściej na konstrukcji porównania. Sienkiewicz tworzył je zwykle przy
opisach krajobrazu i portretowaniu postaci. Konstrukcje tego typu pogłębiały
i konkretyzowały odcienie barw podstawowych, np.: noc bardzo ciemna. – Woda
jak oliwa i tak jest zawsze (MB; 1905, 141); obecnie pogoda śliczna i morze
jak oliwa. (MB; 1909, 364); Kropiło dziś ze sześć razy, a niebo jest jak ołów.
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(MB; 1906, 187); Mam przed sobą morze jak turkus (MB; 1908, 285); Pogoda ciągle piękna. Wiśnie obsypane kwiatem jak śniegiem (MB; 1909, 333); Tu
nic nowego. Pogoda. Wiśnie zawsze jak w śniegu. Liście wszędzie się puściły
(MB; 1909, 334); widzieliśmy Berlerbej, pałac sułtański. Ciekawe to, bo czysto tureckie, pełne kolorów, jak szal perski – ale ostatecznie niezbyt piękne.
(JJ; 1886, 28); W bazarze targowałem dla pewnej pani nie dywan, [...] ale jakąś
materię dziką jak pies, w pasy złotawe i niebieskie i w Bóg wie jakie rzuty, bardzo lekką. (JJ; 1886, 26); Z tych szczeniąt Tokaj jest wcale niepodobny do dwóch
innych i wygląda jak kłębek białych nici. – Kot jest czarny jak podziemie, zły,
waleczny i opryskliwy. Do tego jest żarłoczny i ma zielone jak szmaragdy, a fałszywe oczy. (JJ; 1888, 102); Tu i ówdzie na żałobnym tle leżały jaskrawe plamy
kwiatu siarczanego, który wygląda jak jasno żółta pleśń grzybkowa obrastająca pnie zmurszałe. (JJ; 1886, 35); Nagle to wszystko, co widać, bezpłodne, ani
drzew, ani mieszkań ludzkich; ziemia oliwnego koloru, jakoby spalona od słońca
i wypłowiała pod oddechem jesieni – ale porozciągana w długie i śmiałe linie
proste. (JJ; 1886, 26); Wandzia urosła, ale, zmizerniała i opalona już jest jak cyganiątko (MB; 1908, 265); Jest czarny jak kominiarz i zachwyca całą Bretanię
wykwintnością swych manier. [Ignacy Chrzanowski] (HS; 1898, 16); Ów Nagel,
co to tak nie sypiał, wrócił zdrów i czerwony jak rydz. (JJ; 1886, 8); Oprócz tego
była upudrowana jak młynarz [p. Haldaker] i ma syna w politechnice – to dosyć!
(JJ; 1886, 15); Przybyłem do Pragi o 3, 15, czarny jak ta ziemia, zmęczony jak ta
ciuchcia i głodny jak wróbel w zimie. (JJ; 1889, 163); Ręce Twoje kochane całuję
i zawsze będę łajał, póki nie będzie jak ta róża różowe i jak ten smerczek zdrowe.
(JJ; 1889, 174); Ostatecznie ten Dzidzio to takie dobre stworzenie jak szczere
złoto i takie poczciwe, a białe, jak chleb pytlowy (JJ; 1887, 82).
Inwencja twórcza i wrażliwość kolorystyczna Sienkiewicza ujawniają się
w nazwach zjawisk barwnych i świetlnych o niezwykłej, niepowtarzalnej formie i nowym, często metaforycznym znaczeniu, np.: Po drodze rozedniało. Kraj
równy, szronem okryty, [...]. Domki białe ze słomianymi dachami, i zielonymi od
mchów. Olszyny, stawki, borki sosnowe – równina i melancholia szaro-perłowa.
(MB; 1905, 141); Całuję światło zodiakalne Twych dłoni. (MB; bez daty, 551);
Tak tu teraz zdrowo i ładnie, a drzewa tak się kolorują na jesienno, że chciałbym,
abyś je jak najprędzej zobaczyła. (MB; 1904, 96); Co ty porabiasz, Mała, jak
się miewasz i jak pracujesz? Czyś zawsze rada z Paryża i z wyjazdu – czy przyszłość przedstawia Ci się w takich kolorach, jakie mają obrazy impresjonistów?
(JS; 1908, 13); Nefele! niech zimne powiewy nie rozpraszają Twych kształtów,
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niech zorze nasycą Twą przejrzystość różanym blaskiem (JJ; 1886, 10); Wschód
swoją drogą jest oryginalny, ale ta delikatna, jasnowłosa mimoza wśród jaskrawości, wyrazistości i barbarzyństwa Wschodu to także widok niepospolity i godzien widzenia. (JJ; 1886, 20); Stały tak, literalnie skąpane w blaskach, mając
zorzę nad sobą, a błękitną roztocz morską pod nogami. (JJ; 1886, 31); Zakopane
naprawdę ładniejsze niż w lato, bo błękit ślicznie odbija od tego obrusa śniegów,
którymi pokryte niziny, regle, turnie i szczyty. Takie te kolory czyste i delikatne! (JJ; 1888, 102); Pyszny podwórzec – de los oranjos – pomarańcz, utopiony
w słońcu – fontanny biją – naokół nikogo, tylko w podcieniach drzemie kilka
dziadów. [Chodzi o opis alei obsadzonej drzewami pomarańczowymi prowadzącej do meczetu] (JJ; 1888, 129).
W opracowaniach poświęconych warsztatowi artystycznemu Sienkiewicza badacze zwrócili uwagę na bogactwo nazw ze sfery światłocienia. W korespondencji prywatnej leksyka tego typu jest również liczna i najczęściej pojawia
się w opisach egzotycznych krajobrazów, rzadziej ludzi, obserwowanych podczas podróży zagranicznych w różne zakątki Europy. Zwłaszcza korespondencja pisana w czasie wyjazdów do krajów regionu Morza Śródziemnego obfituje
w przesycone światłem opisy przyrody i wspaniałych zabytków tego regionu:
Wyjechałem z Bebek wieczorem [...] koło piątej, o zorzy wieczornej, bardzo mocnej, w której minarety wyglądały jak palące się pochodnie nad morzem mgły.
(JJ; 1886, 31); Koło północy ustał i zrobiła się noc, nie świetlista, ale blada i jasna, przesycona białawą mgłą. Morze było leniwe, koloru ołowiu [...]. Zeszedł
księżyc w lisiej czapie. (JJ; 1886, 31); Stały tak, literalnie skąpane w blaskach,
mając zorzę nad sobą, a błękitną roztocz morską pod nogami. (JJ; 1886, 31).
Niezwykle sugestywny obraz greckich ruin, które Sienkiewicz oglądał w pełnym, południowym słońcu przynosi list adresowany do Jadwigi Janczewskiej
z listopada 1886 roku: Gdybyś spotkała znajomego, wolałabyś z nim nie mówić,
tylko spojrzeć mu pytająco w oczy i przejść, i siąść gdzie w cieniu, i patrzeć, jak
słońce zatapia w blaskach rumowisko. Bo tu światło nie pada, ale się po prostu
leje potokiem, jakby z jakąś zaciekłością. I zdawałoby Ci się może, że te gorące,
żywe zdroje są czymś przeciwnym ruinie, temu zniszczeniu i tej śmiertelnej ciszy
[...]. Więc siedzisz, patrzysz na to kamienne uroczysko, na potop słoneczny, na
zatopione w świetle zręby, złamy, aż wreszcie coś wstaje od ruiny, idzie i wstępuje w Ciebie. Zaczynasz się jednać z tym światem, później zlewać, w końcu po
prostu kamieniejesz. [...] człowiek spogląda na te rozległe linie Parthenonu, na
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biały Erechtejon i na leżące niżej Propyleae. Nie masz pojęcia, jak się to wszystko
rysuje w słońcu i w błękicie, jaka czystość tych zarysów (JJ; 1886, 32).
Taki sposób prezentacji pogłębiał wrażenie egzotyki i niezwykłości greckich krajobrazów, zwiększał plastyczność i sugestywność opisu, dzięki czemu
adresatka listów – Jadwiga Janczewska – mogła „oczyma wyobraźni” zobaczyć
wszystko to, co podczas wycieczek i spacerów widział Sienkiewicz. W głównej mierze pisarz osiągnął ten efekt dzięki opisom zawierającym nagromadzenie
słownictwa z zakresu światłocienia. Analiza tych relacji wskazuje, że Sienkiewicz był doskonałym i wnikliwym obserwatorem zjawisk barwnych i świetlnych.
Za pomocą odpowiednio dobranej leksyki modelującej wrażenia świetlne i nasycenie barw potrafił oddać kolorystykę i światłocień realiów nieobecnych w polskich warunkach, z uwagi chociażby na inny kąt operowania światła słonecznego
w naszej szerokości geograficznej.
Na zakończenie podjętych tu rozważań warto przyjrzeć się dystrybucji
określeń barwnych zdeterminowanych osobą adresata oraz czasem powstania listu. Przeprowadzone badania dowiodły, że największe nasycenie leksyką barwną
występuje w listach pisanych do Jadwigi Janczewskiej. Sienkiewicz korespondował z nią przez blisko 40 lat, od 1879 aż do swojej śmierci w 1916 roku. W 563
listach adresowanych do szwagierki frekwencja określeń barwnych i świetlnych
przekracza 250 użyć, co istotne – występujące tu nazwy są zróżnicowane formalnie i semantycznie, często współtworzą opisy o charakterze metaforycznym, poetyckim i określają znacznie bogatszy zbiór desygnatów. Najbardziej oryginalne
pod względem kolorystycznym opisy przyrody, pejzaży oraz ludzi pochodzą z listów pisanych podczas podróży do Hiszpanii, Grecji oraz Afryki. Na niezwykły
charakter korespondencji Sienkiewicza z Jadwigą Janczewską zasadniczy wpływ
miała złożoność łączących ich relacji. M. Bokszczanin we Wstępie do zbioru
Listów pisze, że z siostrą pierwszej żony pisarz „czuł się związany potrójnym węzłem – rodzinnym, bo była szwagierką, siostrą jego żony, i jej rodzice byli również jego rodzicami; przyjacielskim, bo była jego doradczynią i powiernicą, oraz
uczuciowym, bo była jego Egerią i Beatrycze [...]. Ta troistość ich wzajemnego
stosunku [...] jest w rzeczywistości jednością uczucia, bogatego w swojej różnorodności”24. Liczne określenia barwne i świetlne zawarte w tej korespondencji,
prócz funkcji stricte informacyjnej, pełniły również funkcję artystyczną i ekspresywną. Przyjęta przez Sienkiewicza poetycka konwencja prezentacji w listach
24
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adresowanych do Jadwigi nie razi jednak sztucznością, pisarz świadomie używał
sformułowań o literackiej proweniencji, ponieważ odpowiadały one upodobaniom i niezwykłej osobowości adresatki listów25.
Równie bogaty zbiór listów kierowanych do trzeciej żony – Marii z Babskich26, a także do dzieci i siostry Heleny zawiera znacznie mniej określeń barwnych, a te, które są, odnoszą się najczęściej do sfery życia codziennego. Słownictwo barwne, podobnie jak inne detale określające osoby, przedmioty lub zjawiska, pełnią tu funkcję stricte informacyjną, ukonkretniającą i precyzującą opisy
przywoływanych realiów. Pod względem formy i znaczenia nazwy barw i światłocienia, z wyjątkiem kilku przykładów, są również konwencjonalne i znacznie
mniej oryginalne od tych poświadczonych w listach do Jadwigi Janczewskiej.
Analiza określeń barwnych w listach prywatnych ujawniła jeszcze jedną,
istotną cechę Sienkiewicza – nie tylko językową, ale również charakterologiczną.
Otóż dystrybucja słownictwa z tego zakresu tematycznego była zależna od stanu
psychicznego i sytuacji osobistej pisarza. Jeśli w życiu prywatnym Sienkiewicza
wszystko się układało, zdrowie dopisywało, a pisanie kolejnych powieści szło
sprawnie, wtedy w listach pojawiało się wiele różnorodnych określeń barwnych
i świetlnych. Udział kolorów zasadniczo spada w korespondencji pochodzącej
z czasów, gdy w życiu Sienkiewicza działo się źle (śmierć pierwszej żony, nieudane drugie małżeństwo, częste choroby, pojawiająca się niemoc twórcza). Dowodem potwierdzającym to spostrzeżenie może być analiza zbioru prawie setki
listów pisanych do Jadwigi Janczewskiej w ciągu dwóch lat (1894–1895), w których pisarz ze szczegółami opisywał swój związek z Marią Wołodkowiczówną.
Na początku, gdy relacje między Marią i Sienkiewiczem rozwijały się pomyślnie,
określenia barwne były częstym elementem tworzywa językowego korespondencji. Sytuacja zmieniła się diametralnie w czasie trwającego prawie dwa lata rozwodu, po nieudanym kilkutygodniowym małżeństwie, Sienkiewicz pisał wtedy
zupełnie inne – bardzo emocjonalne, ale zupełnie pozbawione barw listy.
25
We Wstępie do drugiego tomu Listów Sienkiewicza Maria Bokszczanin tak charakteryzuje osobowość Jadwigi Janczewskiej: „Intelektualistka, jak byśmy dziś powiedzieli, obdarzona
talentem towarzyskim, posiadająca wysoki kunszt prowadzenia rozmów z osobami o rozległych
i zróżnicowanych zainteresowaniach, przyjmowała w swym salonie świat naukowy, literacki i artystyczny Krakowa. [...] Nie tylko żyła literaturą – na modłę literatury kreowała swe życie i swą osobowość. Oczywiście na modłę literatury o wysokich wzorcach etycznych i estetycznych”. (Ibidem,
s. 8).

W listach do dwóch pierwszych żon nie pojawiły się określenia barwne. Dodać należy, że
zachowane zbiory są niekompletne.
26
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Podsumowując poczynione dotychczas rozważania, stwierdzić należy, że
leksyka nazywająca zjawiska barwne i świetlne jest istotnym elementem tworzywa językowego listów prywatnych Sienkiewicza. Prócz funkcji stricte informacyjnej, wyodrębniającej i identyfikującej kolorystycznie opisywane krajobrazy,
zjawiska przyrodnicze, pogodowe, przedmioty lub osoby, nazwy barw i światłocienia podkreślały ich egzotykę, niezwykłość i piękno, współtworzyły nastrój
i scenerię opisywanych realiów, zwiększały również plastyczność i sugestywność
relacji, dzięki czemu najbliżsi mogli bez trudu wyobrazić sobie to, co Sienkiewicz
obserwował w rzeczywistości. Jeśli chodzi o dystrybucję i frekwencję określeń
barwnych i świetlnych, istotne jest to, że pisarz dbał o wrażenia estetyczne adresatów, ale też nie zamęczał ich drobiazgowymi wywodami w kwestii odcieni,
różnorodności barw czy struktury przedmiotów. Jego opisy są zwykle oszczędne
pod względem kolorystycznym, choć zdarzają się pełniejsze, nasycone barwami
relacje, przypominające malowane słowem portrety osób lub impresjonistyczne
pejzaże. Na pierwszy rzut oka przyjęta przez Sienkiewicza konwencja mogłaby
świadczyć o braku indywidualizmu i schematyzmie pisownianym. Jeśli jednak
weźmiemy pod uwagę, że listy te powstawały z przyczyn czysto praktycznych,
nie artystycznych, z chęci utrzymywania stałego kontaktu z bliskimi sercu osobami, podczas częstych zagranicznych i krajowych podróży, taka forma wydaje się
jak najbardziej pożądana i właściwa. Jak zauważa Stefania Skwarczyńska, w tego
typu piśmiennictwie nadawca nie kieruje się kryterium piękna, tu „wolność ujęć
i kompozycji krępuje praktyczność i celowość listu”27.

FUNCTION OF COLOURS IN HENRYK SIENKIEWICZ’S
LETTERS TO HIS FAMILY MEMBERS

Summary
Keywords: historical stylistic, idiolect, names of colours and impressions of light
The text contains an analysis of terms of colour and light impressions included in
Henryk Sienkiewicz’s private letters. The examination takes into consideration a comprehensive collection – counting over 1400 letters and taking up nearly 3000 printed pages,
27
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from which 196 formally and semantically different terms of colour and light have been
extracted.
The lexis from the examined theme range is a relevant element of the language material of Henryk Sienkiewicz’s private letters. Apart from the stricte information function,
which distinguishes and identifies colourfully described landscapes, natural phenomena,
weather, objects or people, the names of colours and chiaroscuro, it emphasizes their exotic, singularity and beauty, cocreates the mood and scenery of the described realities as
well as it increases the vividness and suggestiveness of the writer’s story.
Translated by Aneta Szczepaniak
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SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

RÓŻA MODRZEJEWSKA
Uniwersytet Szczeciński

FUNKCJE BARW W JĘZYKOWEJ KREACJI ŚWIATA
IZABELI ŁĘCKIEJ W LALCE BOLESŁAWA PRUSA

Słowa kluczowe: idiolekt, językowa kreacja, zjawiska leksykalno-stylistyczne

1. Wstęp
Na temat twórczości Bolesława Prusa powstało już wiele prac monograficznych,
rozpraw i artykułów podejmujących różnorodne zagadnienia ogólne i szczegółowe1. Teoretycy literatury i literaturoznawcy próbowali opisać dominujące
1
Zob. Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut, t. XVII, cz. 1 Bolesław Prus (Aleksander Głowacki), oprac. T. Tyszkiewicz, Warszawa 1981; Z. Przybyła, Prusologia: przeszłość
i aktualny stan badań, w: Spojrzenie na Prusa i jego bohaterów. Materiały z sesji w 150. rocznicę
urodzin Bolesława Prusa, pod red. S. Żaka, Kielce 1998, s. 9–22. Do istotniejszych opracowań
literaturoznawczych można zaliczyć: J. Bachórz, Spotkania z „Lalką”. Mendel studiów i szkiców
o powieści Bolesława Prusa, Gdańsk 2010; J.S. Bystroń, Wyobraźnia artystyczna Bolesława Prusa,
Warszawa 1922; J. Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus, Warszawa 1975; E. Lubczyńska-Jeziorna,
Gatunki literackie w twórczości Bolesława Prusa, Wrocław 2007; J.A. Malik, „Lalka”. Historie z różnych światów, Lublin 2005; H. Markiewicz, „Lalka” Bolesława Prusa, Warszawa 1967;
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cechy poetyki dzieł Prusa i wskazać na ich związki z poglądami estetycznymi
i krytyczno-literackimi twórcy, a nawet wykazać powiązanie pewnych tendencji z przeżyciami, doświadczeniami życiowymi i osobowością autora. Spornym
i różnie interpretowanym zagadnieniem stał się zwłaszcza problem wyobraźni artystycznej autora Lalki. Poglądy kilku badaczy zestawił Z. Kozak w artykule pt.
Spór o wyobraźnię artystyczną Bolesława Prusa2. W kontekście interesującego
nas tu tematu warto przypomnieć niektóre spośród często powtarzanych opinii
dotyczących warsztatu pisarskiego Prusa.
Do ważniejszych monografii należy jedna z pierwszych rozpraw na temat
twórczości powieściopisarza napisana przez J.S. Bystronia3 i wydana w 1922
roku. Autor studium posłużył się metodą psychoanalizy w interpretacji wybranych tekstów pisarza i sformułował kilka ogólnych sądów, które przez długi czas
pokutowały w świadomości i pracach jednych badaczy, niemniej spotkały się również z zastrzeżeniami, a nawet ostrą krytyką innych. Bystroń stwierdził bowiem
jasno i kategorycznie: „Opisom Prusa brak obrazowości. Prus nie jest malarzem;
opisuje nam krajobraz, jak człowiek, patrzący nań z codziennego, utylitarnego
niejako punktu widzenia, z pominięciem bezinteresownego, ściśle artystycznego. Stąd też w opisie nie zwraca Prus wyłącznej uwagi na wrażenia barwne
czy słuchowe, lecz podaje bardzo często wiadomości o stosunku człowieka

H. Markiewicz, Prus i Żeromski, Warszawa 1964; A. Martuszewska, Bolesława Prusa „prawidła” sztuki literackiej, Gdańsk 2003; E. Paczoska, Lalka, czyli rozpad świata, Białystok 1995;
H. Piersa, Wiedza astronomiczno-fizykalna w twórczości literackiej Bolesława Prusa, Lublin
2007; Z. Przybyła, Lalka Bolesława Prusa. Semantyka – kompozycja – konteksty, Rzeszów 1995;
Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972; O. Tokarczuk, Lalka i perła, Kraków
2001. Wiele cennych artykułów znalazło się również w: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, pod red.
J.A. Malika, Lublin 2009; Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel, pod red. M. WoźniakiewiczDziadosz i S. Fity, Lublin 2003; Jubileuszowe „Żniwo u Prusa”. Materiały z międzynarodowej sesji
prusowskiej w 1997 r., pod red. Z. Przybyły, Częstochowa 1998; „Lalka” i inne. Studia w stulecie
polskiej powieści realistycznej, pod red. J. Bachórza i M. Głowińskiego, Warszawa 1992; Na pozytywistycznej niwie, pod red. T. Lewandowskiego i T. Sobieraja, Poznań 2002; Nowe stulecie trójcy
powieściopisarzy, pod red. A.Z. Makowieckiego, Warszawa 1992; Prus i inni. Prace ofiarowane
prof. Stanisławowi Ficie, pod red. E. Paczoskiej i J.A. Malika, Lublin 2003; Prus. Z dziejów recepcji twórczości, pod red. E. Pieścikowskiego, Warszawa 1988; „Przegląd Humanistyczny” 1983,
z. 9/10 (numer w całości poświęcony twórczości Bolesława Prusa). Większość prac traktujących
o zróżnicowanych językowych aspektach piśmiennictwa Bolesława Prusa (70 pozycji książkowych i artykułów) omówiła V. Machnicka w ramach Stanu badań nad językiem Bolesława Prusa,
w: eadem, Peryfrazy Bolesława Prusa, Siedlce 2011, s. 29– 47.
2
Z. Kozak, Spór o wyobraźnię artystyczną Bolesława Prusa, „Polonistyka” 1982, nr 6,
s. 430–436.
3

J.S. Bystroń, Wyobraźnia artystyczna Bolesława Prusa, Warszawa 1922.
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do opisywanej przyrody, lub też wprost informacje z zakresu nauk przyrodniczych”4. W innym miejscu rozprawy konstatuje również: „Skala barw jest u Prusa bardzo uboga. Zna on tylko najbardziej zasadnicze barwy i łączy je, szeregując
równorzędnie. Efekt kolorystyczny zawodzi w zupełności”5. Zdaniem Bystronia
opisom Prusa brak zatem plastyczności, barwności, a nawet widać w nich problemy z operowaniem światłocieniem6. Badacz wskazuje jednak na mistrzostwo
i nowatorstwo dzieł pisarza w jednym podstawowym aspekcie – prawdy i głębi
obserwacji życiowej: „Jest to chyba największy pisarz prawdy; usposabiały go
potemu wrodzone zdolności obserwacyjne, a zmienne koleje życiowe nastręczyły dość sposobności do obserwacji, pozwalając mu przyglądnąć się dokładnie
i wżyć się w psychikę szerokich warstw społeczeństwa. […] Świetna plastyka
socjologicznego i psychologicznego uwarstwienia wyróżnia twórczość Prusa od
współczesnych mu powieściopisarzy, nawet największych […]”7.
Polemikę z Bystroniem podjęli kolejno Z. Wasilewski, F. Araszkiewicz
i K. Wojciechowski, którzy wzięli w obronę typ wyobraźni artystycznej Prusa
i swoisty sposób kreowania świata przez autora. Na uwagę zasługują szczególnie
opinie Z. Wasilewskiego zawarte w jego studium Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), w którym czytamy: „Prus nie chciał być tylko malarzem, mogąc być
czymś więcej. Egzaminując artystę, nie trzeba na niego narzekać, że czegoś nie
zrobił, że przekracza przepisy rzekome estetyki. Lecz należy pytać, co zamierzył i czy cel osiągnął. Zamierzył wzruszyć i wzruszył. Poezja jego, dla której
stał się artystą, polegała na tym, że widział świat prześwietlony sercem. To był
jego punkt obserwacyjny, a to nie jest kąt widzenia malarski”8. Z kolei F. Araszkiewicz i K. Wojciechowski podkreślali ruchliwy, ruchowo-rysunkowy, a nawet
filmowy charakter wyobraźni Prusa9.

4

Ibidem, s. 6.

5

Ibidem, s. 9.

Np.: „barw niewiele; ilość ich i sposób łączenia przypomina dziecinną paletę z wodnemi
barwami”; „z jednej strony świetny obraz, z drugiej schematyczne sprawozdanie człowieka, nie
umiejącego patrzeć na kolory”; „intelektualista w opisie, nie umie wywołać wrażenia artystycznego ani za pomocą barwy, ani światłocienia” (J.S. Bystroń, op.cit., s. 10, 11, 13).
6

7

Ibidem, s. 38–39.

Z. Wasilewski, Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), w: Współcześni, Warszawa–Kraków–Lublin–Łódź 1923, s. 139 (cyt. za: Z. Kozak, op.cit., s. 431).
8

9

Za: Z. Kozak, op.cit., s. 431.
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Na podstawie analizy słownictwa topograficznego i nazw barw M. Czachorowska wskazała i porównała cechy charakterystyczne wyobraźni pisarskiej
dwóch twórców – Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego. W ocenie językoznawczyni w tekstach Prusa odnaleźć można: „uboższy w środki artystyczne,
pełen schematyzmu, ostrożny w sposobie kreowania świat osoby, która dobrze
czuje się w oswojonej przestrzeni zamkniętej. […] Prus roztacza przed odbiorcą obraz zamknięty w ramy perfekcyjnie skonstruowanego wykładu”10. W tym
świecie, przeciwnie niż w literackim świecie Żeromskiego, dominującą funkcją
kolorów jest funkcja informacyjna11, co M. Czachorowska potwierdziła również
w artykule przedstawiającym podstawowe funkcje barw w powieści Lalka12.
Wszystkie przedstawione powyżej opinie uczonych oraz moje dotychczasowe próby badania językowej kreacji bohaterów męskich w Lalce Bolesława Prusa13 zainspirowały mnie do przyjrzenia się bardziej szczegółowo temu,
w jaki sposób i w jakim celu pisarz w tej jednej z najlepszych polskich powieści
dojrzałego realizmu wykorzystał słownictwo barwne w kreacji świata głównej
postaci kobiecej – Izabeli Łęckiej – której nadał w powieści kilka ról semiotycznych14 (tj. arystokratka, panna na wydaniu, salonowa „lalka”, narzeczona kupca
10
M. Czachorowska, Wyobraźnia pisarska Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego na przykładzie słownictwa topograficznego i nazw barw, Bydgoszcz 2006, s. 386.
11

Ibidem, s. 385.

M. Czachorowska, Funkcje barw w „Lalce” Bolesława Prusa, „Studia Językoznawcze”
2005, t. 4, s. 45–53.
12

13
R. Modrzejewska, Od subiekta do bogatego kupca – językowa kreacja Stanisława Wokulskiego, „Studia Językoznawcze” 2010, t. 9, s. 139–160; eadem, Indywidualizacja języka Suzina
w „Lalce” Bolesława Prusa (na przykładzie rusycyzmów gramatyczno-leksykalnych), w: Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka I, pod red. E. Komorowskiej, K. Kondzioły-Pich i E. Panter, Szczecin 2010, s. 168–176; eadem, Stanisław Wokulski w kręgu nauki – językowa kreacja postaci, w: Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku, pod red. I. Kępki
i L. Wardy-Radys, Gdańsk 2011, s. 435–443; eadem, Językowa kreacja uczuć Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej, „Studia Językoznawcze” 2011, t. 10, s. 189–209; eadem, Językowa kreacja doktora Szumana w Lalce Bolesława Prusa, „Studia Językoznawcze” 2012, t. 11, s. 151–163;
eadem, Językowa kreacja Stanisława Wokulskiego w rolach pracodawcy i dobroczyńcy, „Świat
Słowian w języku i kulturze XII. Językoznawstwo” 2012 [w druku]; eadem, Językowa kreacja
świata starego Szlangbauma w „Lalce” Bolesława Prusa, „Studia Językoznawcze” 2013, t. 12,
s. 107–120.

Pojęcie rola semiotyczna wprowadziła do badań stylistycznych T. Skubalanka (zob. T. Skubalanka, Językowa kreacja Jacka Soplicy (księdza Robaka), w: eadem, Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem, Lublin 1997, s. 24–25). W badaniach nad językową kreacją
postaci zastosowały to pojęcie np. M. Pietrzak czy A. Seniów (M. Pietrzak, Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza, Łódź 2004; A. Seniów, Językowa
kreacja świata kobiet w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej, Szczecin 2011).
14
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itp.). By zrealizować to zamierzenie, z dwóch tomów powieści wyekscerpowano
111 cytatów (77 cytatów z I tomu i 34 cytaty z II tomu) o różnej długości linearnej. Materiał badawczy zaczerpnięto przede wszystkim z partii narratorskich,
w ograniczonym zakresie natomiast pochodzi on z wypowiedzi bohaterów czy
z Pamiętnika starego subiekta.
W niniejszym artykule zostaną wskazane i zanalizowane określenia nazywające barwy15 oraz nieliczne środki stylistyczne opisujące kolory lub zawierające w swojej budowie nazwę koloru, które pisarz wykorzystał w utworze do
nakreślenia językowej kreacji16 elementów (tj. wygląd, ubiór, emocje, otoczenie) składających się na powieściowy świat17 Izabeli Łęckiej – głównej bohaterki
Lalki. Obok określeń barwnych w opisie zwrócono również uwagę na funkcję
często pojawiających się w kreacji tejże postaci wyrażeń z pola semantycznego
światłocienia.
2. Wygląd zewnętrzny (włosy, zęby, oczy, twarz) i emocje
Bolesław Prus zbudował w Lalce kreację niezamężnej arystokratki Izabeli,
której ojciec strwonił majątek rodowy, a konkurentów do jej ręki odstręcza
głównie brak dużego posagu. Pisarz namalował słowami obraz wyjątkowo urodziwej panny, gdyż jak czytamy na kartach Lalki, Izabela była „niepospolicie
piękną kobietą” (I, 90)18.
W deskrypcjach wyglądu zewnętrznego bohaterki pisarz wyeksponował
przede wszystkim niektóre części głowy i twarzy, stąd określenia barwne i nazwy

15
W niniejszym artykule przyjmuje się, że barwa to pewna cecha desygnatów materialnych,
postrzegana za pomocą wzroku, która jest odbierana jako swoiste wrażenie zmysłowe i estetyczne
(za: E. Skorupska-Raczyńska, Funkcja barw w językowej kreacji wybranych postaci w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, w: Twórczość Elizy Orzeszkowej, pod red. K. Stępnika, Lublin 2001,
s. 95; por. M. Ampel-Rudolf, Barwa a kolor, „Poradnik Językowy” 1987, z. 8, s. 621–625). Określenia: barwa, kolor, zabarwienie uznaje się za synonimy i w artykule używa się ich wymiennie.

Termin językowa kreacja przyjęty za T. Skubalanką, która stwierdza, że jest to „całokształt
procesów językowych stworzonych przez twórcę tekstu w pewnym celu; […] określony byt fikcjonalny będący cząstką «wizji świata» artysty” (T. Skubalanka, Językowa kreacja Jacka Soplicy…,
s. 25).
16

17
Takie założenie przyjęli w swojej książce K. i R. Handkowie, stwierdzając, że do świata
kobiet czy mężczyzn przynależy „wszystko, co tyczy istot ludzkich” (K. Handke, R. Handke, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. XIII Świat kobiet i świat mężczyzn, Kraków 2007, s. 10).
18
Wszystkie cytaty wykorzystane w niniejszym artykule zostały zaczerpnięte z: B. Prus, Lalka, t. I i II, BN seria I, nr 262, Wrocław 1998. W nawiasach umieszczonych po cytatach liczba
rzymska oznacza numer tomu powieści, liczba arabska – numer strony.
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z pola światłocienia pojawiają się zwłaszcza jako element opisu włosów, zębów
i oczu. Prus obdarzył zatem arystokratkę włosami koloru blond19 (I, 90; nazwa ta
pojawia się tylko raz w kreacji bohaterki) o specyficznym odcieniu – popielatym.
Ten przymiotnik porównawczy (derywowany od rzeczownika popiół; popielaty,
czyli ‘koloru popiołu’20) pisarz wykorzystał w Lalce trzy razy do opisania barwy
włosów Łęckiej: raz w konstrukcji włosy blond z odcieniem popielatym (I, 90),
a dwukrotnie jako element epitetu popielate włosy (I, 104; II, 587).
Piękna panna musiała mieć również idealne zęby, stąd w powieści odnajdujemy konwencjonalny epitet perłowe zęby (I, 90), który wykorzystywany był
już w poezji klasycystycznej w deskrypcjach romansowych heroin. W definicji
przymiotnika perłowy w Słowniku warszawskim czytamy, że perłowy to ‘odznaczający się barwą perły’, a kolor perły to ‘biały z odcieniem popielato-niebieskawym’21.
Prus nie określił w powieści dokładnie barwy oczu Izabeli, w tekście pojawiają się natomiast wzmianki o zmianach następujących w ich wyglądzie pod
wpływem różnych doświadczanych przez bohaterkę emocji. W tym kontekście
pisarz wykorzystał w opisie oczu postaci trzy nazwy kolorów: niebieski, czarny
i stalowy, podkreślając zmianę za pomocą połączeń typu: nabierać barwy, mienić
się barwami, np.:
Pannie Izabeli w jednej chwili obeschły oczy, nabierając przy tym barwy
stalowej. (I, 132);
Tym razem [Wokulski – dop. R.M.] śmiało wywoływał z pamięci obrazy
panny Izabeli. Śmiało przypatrywał się jej […] oczom mieniącym się wszystkimi
barwami, od niebieskiej do czarnej. (II, 587).
Arystokratce nie wypadało okazywać gwałtownych emocji, powinna być
spokojna i opanowana w każdej sytuacji. Poruszenie zdradzały głównie sygnały
niewerbalne, a to właśnie oczy są zwierciadłem duszy, w którym odbijają się różnorodne odczucia, zarówno negatywne, jak i pozytywne. W kreacji oczu Izabeli
A. Zaręba wskazuje, że nazwa blond, wyspecjalizowana do określania koloru ludzkich włosów, została zapożyczona do języka polskiego z języka francuskiego w XVIII wieku (A. Zaręba,
Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego, Wrocław 1954, s. 120).
19

20

Popielaty ‘odznaczający się kolorem popiołu drzewnego, myszaty’ (SW IV, 646).

21

Perłowy (SW IV, 117).

Funkcje barw w językowej kreacji świata Izabeli Łęckiej

163

pisarz z mistrzostwem operował czasownikami z pola światłocienia, tj.: błysnąć,
błyszczeć, świecić się, zamigotać, pociemnieć, by odmalować zdenerwowanie,
gniew, nienawiść lub zadowolenie, rozmarzenie, ekstazę bohaterki, np.:
– Ach, Floro, nie pocieszaj mnie, nie kłam! Czyżeś nie słyszała przy obiedzie,
że nawet tych kilkanaście rubli, które ma obecnie mój ojciec, są wygrane od…
Panna Izabela mówiąc to, drżała na całym ciele. Oczy jej błyszczały, na
twarzy miała wypieki. (I, 135–136);
[…] panna Izabela odetchnęła. Nawet oczy jej nieco pociemniały i straciły
połysk nienawiści. (I, 146);
Panna Izabela w milczeniu podała mu [Starskiemu – dop. R.M.] rękę; mocny rumieniec oblał jej twarz, a w oczach zamigotało rozmarzenie. (I, 609).
Tylko jedna, utarta konstrukcja porównawcza posłużyła autorowi Lalki do podkreślenia blasku oczu szczęśliwej Izabeli znajdującej się w otoczeniu adoratorów: oczy błyszczały jak brylanty albo jak gwiazdy (II, 429–430).
Emocje bohaterki zdradzały również zmieniające się barwy twarzy, czyli
bladości i rumieńce. Na wielość określeń dotyczących reakcji organizmu na doznawane uczucia w Lalce zwrócił już uwagę J. Bachórz w artykule Rumieńce
Stanisława Wokulskiego, w którym zauważył, że w powieści Prusa – doskonałego obserwatora i mistrza szczegółu – wszystkie te reakcje mają bardzo trafne
umotywowanie: „[…] bohaterowie Prusa czerwienią się, bledną i drżą w sytuacjach, w których – gdy się nad tym zastanowić – ludzie naprawdę rumienią się,
bledną i drżą w rzeczywistości”22.
W językowej kreacji Izabeli nie brak zatem leksykalnych wyznaczników
nazywających zmianę koloru cery spowodowaną silnymi emocjami, które najczęściej przyjmują formę czasowników procesualnych. Obok czasowników
zwrotnych rumienić się (1x), zarumienić się (10x) odnajdziemy zatem czasowniki typu poblednąć (4x), zblednąć (1x), np.:
Potem ogarniał ją bezprzyczynowy wstyd: cofała się na poręcz fotelu, rumieniła się i z wolna opuszczała długie rzęsy, jakby ją sen morzył. (I, 492);
22

J. Bachórz, Rumieńce Stanisława Wokulskiego, „Polonistyka” 1987, nr 8, s. 577.
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Spuściła oczy i zarumieniła się w ten sposób, że prezesowej wydało się koniecznym zaprosić Wokulskiego na wieś. (II, 254);
Usłyszała to mijająca ich właśnie panna Izabela i – pobladła. (I, 230);
– Cieszę się kuzynko, że twoi wielbiciele triumfują… Przykro mi tylko, że na
mój koszt […]. [baron Krzeszowski do Izabeli – dop. R.M.] Twarz hrabiny powlokła się chmurą; pan Łęcki był zakłopotany, panna Izabela zbladła. (I, 412).
Jasny kolor fizjonomii bohaterki pisarz oddał przede wszystkim za pomocą
przymiotnika blady (7x), który występuje również w tekście w konstrukcjach
z przysłówkami trochę i bardzo, pełniącymi funkcję modyfikatorów intensywności barwy, np.:
W salonie czekała go panna Izabela. Była trochę blada, ale tym piękniejsza.
(I, 607);
Panna Izabela z wolna podsunęła się tuż do kantorka, za którym siedział
Wokulski. Była bardzo blada. (I, 146).
W celu podkreślenia silnej bladości postaci wywołanej nagromadzeniem
różnych sprzecznych emocji (gniew, złość, przerażenie, zaskoczenie, niepokój,
wstyd) powieściopisarz użył konwencjonalnego porównania blady jak papier
(I, 602), w którym komparans odnosi się do desygnatu o jasnej barwie.
Czerwony, rumiany kolor cery Izabeli jako niewerbalny znak emocji opisują natomiast formy nominatywne: rumieniec (16x) i pluralia tantum wypieki
(2x) oraz imiesłowy, tj.: rumieniąc się (5x), zarumieniony (2x), zarumieniwszy
się (1x). Podobnie jak w przypadku bladości, pisarz zaznaczył intensywność rumieńców bohaterki związaną zazwyczaj z siłą doznawanych uczuć. Do repertuaru określeń modyfikujących zabarwienie twarzy arystokratki można zaliczyć:
przymiotniki (lekki, słaby, silny, mocny), przysłówki (lekko; mocno – występujący tylko w stopniu wyższym – mocniej; bardzo) i czasownik zwrotny wzmocnić
się, np.:
[…] panna Izabela zawahała się. Po chwili jednak słaby rumieniec wrócił
jej na twarz. Ciągnęła dalej:
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– Zapewne pan sprzeda te przedmioty? [Izabela o srebrach rodzinnych kupionych przez Wokulskiego – dop. R.M.]
– W tym celu je kupiłem.
Rumieniec panny Izabeli wzmocnił się. (I, 145);
Pomimo przecież jej [Izabeli – dop. R.M.] panowania nad sobą Mikołaj
poznał z silnych wypieków na twarzy, że jest wzruszona […]. (I, 585);
Panna Izabela lekko zarumieniła się i postanowiła – wcale nie rozmawiać
z Wokulskim, a przynajmniej traktować go z góry, ażeby sobie nic nie wyobrażał.
(I, 445);
Panna Izabela zarumieniła się mocniej niż poprzednio i spuściła piękną
głowę. (I, 596).
Jednokrotnie w tekście autor Lalki wykorzystał w deskrypcji rumieńców
arystokratki przenośny zwrot spiec raczka (II, 195), odwołujący się do zmiany
koloru raka wrzuconego do wrzątku23. Metaforyczne porównanie przeplatania się
bladości i rumieńców w fizjonomii Izabeli do pulsowania promieni i blasków zorzy polarnej24 Prus umieścił w komentarzu narratora, w którym panna opisywana
jest z punktu widzenia zakochanego w niej Wokulskiego:
[…] cofała się na poręcz fotelu, rumieniła się i z wolna opuszczała długie
rzęsy, jakby ją sen morzył. Patrząc na grę jej fizjognomii, Wokulskiemu przypominały się cudowne falowania zorzy północnej […]. (I, 492).

23
Przen. spiec raka ‘zaczerwienić się, dostać żywych rumieńców, oblać się pąsem’ (SW V,
470). Spiec raka ‘zarumienić się (ze wstydu albo przez skromność); aluzja do zmiany koloru raka
z czarnego na czerwony po wrzuceniu go do wrzątku’ (W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji
kultury, Warszawa 1988, s. 961).
24
J. Bachórz w komentarzu do omawianego fragmentu powieści stwierdza: „Owe falowania
zorzy północnej to zapewne wspomnienie z czasów zesłania. Chodzi o zjawisko zorzy polarnej,
dobrze widoczne jako pulsowanie wspaniałych łuków, promieni i pasm – białawych, zielonkawych
i żółtawych w rejonach bliższych kołu polarnemu, a czerwonawych, niebieskich i fioletowych
w rejonach bardziej oddalonych na południe” (zob. przypis w: B. Prus, Lalka, t. I, s. 492).
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3. Ubiór
Opisom ubiorów w Lalce brak szczegółowości, co zauważył już W. Klemm,
który stwierdził, że w powieści: „[…] wiele informacji ogranicza się do nazwania pojedynczych elementów stroju, bądź określenia jednym słowem całości
ubioru”25. Podobnie jest w przypadku językowego portretu Izabeli, w którym
sporadycznie pojawiają się szczątkowe opisy strojów, a w nich nieliczne nazwy
barw. Prus, wiernie naśladując dziewiętnastowieczne kanony w modzie i ówczesne zwyczaje związane z ubiorem, wykorzystał w deskrypcjach sukien Łęckiej
kolory, które wypadało nosić młodej, niezamężnej pannie z arystokratycznego
domu.
Mimo kłopotów finansowych Łęckich suknie Izabeli były strojne i dostosowane do okazji, a w ich kolorystyce przeważały jasne odcienie, o czym
świadczą przymiotniki barwne proste typu: biały (1x; I, 160), kremowy
(3x; np. I, 485), szary (2x; np. I, 328), popielaty (1x; I, 608) oraz przymiotnik
złożony bladoniebieski (3x; np. I, 222), w którym człon blado- określa natężenie barwy chromatycznej26. Przy czym należy zauważyć, że kolory: biały, kremowy i bladoniebieski Prus wykorzystał do opisu sukni wizytowych, wyjściowych, zakładanych na specjalne okazje (tj. spotkania salonowe, wyjścia do teatru, spotkania świąteczne), natomiast strój w odcieniach szarości (suknia szara
i popielata) był odzieniem codziennym, domowym.
Typowo domowym ubraniem Izabeli był również szlafrok, który w powieści
ma barwę niebieską (I, 112). Przymiotnikiem popielaty (2x; np. I, 515) opisany
jest w tekście wiosenny płaszczyk arystokratki. Tylko dwa akcesoria w ubiorze Izabeli zyskały zabarwienie kolorystyczne, czytamy zatem o pąsowej róży
(2x; np. I, 485) jako dodatku do kremowej sukni oraz wachlarzu z białych piór
(1x; I, 532) używanym przez bohaterkę w teatrze. Biżuteria i inne kosztowne dodatki są w powieści oznaką pozycji społecznej, statusu materialnego posiadaczki,
W. Klemm, „Panna Leokadia widzi cały garnitur”. O ubraniach w „Lalce” Bolesława
Prusa, „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 4, s. 56.
25

26
R. Tokarski zauważa, że najczęściej to człony jasny- i ciemny- w zestawieniu z nazwą barwy w drugim członie złożenia pełnią swoistą funkcję ilościowego określania udziału barwy chromatycznej: „Ważną […] rolę pełnią określenia ciemny i jasny jako modyfikatory intensywności
barw chromatycznych. Różne natężenie lub stopniowanie jasności tego samego tonu barwy, czemu
w sztukach plastycznych odpowiada termin walor barwy […], w języku określane jest w sposób
maksymalnie schematyczny poprzez złożenia typu ciemnoczerwony, ciemnozielony – jasnoczerwony, jasnozielony” (R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 2004,
s. 64).
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w językowym portrecie Łęckiej można odnaleźć kilka leksemów nazywających
takie elementy, które pośrednio działają na wyobraźnię plastyczną czytelnika,
odsyłają do znanych desygnatów i barw z nimi związanych, np. nazwy ozdób,
kamieni szlachetnych: perły (I, 222), brylanty (I, 478), szafiry27 (I, 449).
Wśród barw strojów Izabeli dominują kolory: biały, niebieski i szary (popielaty), warto zatem zwrócić uwagę na symbolikę tych barw i ich głębszą wymowę w kontekście powieściowej kreacji bohaterki. Biały to symbol doskonałości,
prawdy, niewinności, czystości, uczciwości28, z kolei szary symbolizuje smutek
i cierpienie, ale także nieczułość, obojętność, nudę, pośledniość, małe znaczenie czegoś29. Natomiast niebieski, w zależności od odcienia, z jednej strony jest
symbolem trwałości, stałości, prawdy, wierności, ale z drugiej istnieje również
w kulturze jako kolor nierealności, fantastyczności, marzenia sennego30. Zdaniem W. Klemma w prezentacji Izabeli Prus prowadzi swoistą grę iluzji, którą
rozszyfrowuje uważny czytelnik, z czasem poznając prawdziwe oblicze bohaterki. Na początku Łęcka jest przebrana w biel, jakby zamaskowana, w oczach Wokulskiego jest niebieskim marzeniem, niedoścignionym ideałem, który wreszcie
okazuje się być szarą, popielatą (znamienne odniesienie do popiołu), pospolitą,
obłudną oszustką31. Literaturoznawca stwierdza nawet: „Jak się wydaje, szarość
jest powieściowym kolorem przynależnym postaci Izabeli w tym symbolicznym
znaczeniu, które obejmuje nieczułość, pospolitość, zło […], a nawet brud”32.
4. Otoczenie
Najbliższe otoczenie, podobnie jak ubiór, jest oznaką wysokiej pozycji
społecznej bohaterki, której miejsce bytowania wypełnione jest zbytkownymi
rzeczami. Izabela jest otoczona w domu i salonach przedmiotami wykonanymi
z najlepszych i najdroższych materii, kruszców, których nazwy często odsyłają
do desygnatów o zabarwieniu znanym czytelnikom. Meble z hebanów (I, 91)
27
Szafir ‘przezroczysta odmiana korundu; klejnot przezroczysty, różnego błękitnego koloru’
(SW VI, 554).
28

Za: W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 22.

29

Ibidem, s. 408–409.

30

Ibidem, s. 27–28.

31

Por. W. Klemm, op.cit., s. 67–68.

32

Ibidem, s. 68.
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i palisandrów (I, 91) to meble o barwie ciemnobrunatnej, czarnej z odcieniem
różu lub fioletu33. W mieszkaniu Izabeli znajdują się marmurowy34 (I, 103) posążek Apollina i alabastrowa35 (I, 600) figura Matki Boskiej, czyli przedmioty
kultu o białym kolorze. Kielichy są kryształowe (I, 91), sztućce i zastawa srebrne
(I, 91), pudełka złote (I, 459). Książeczka do nabożeństwa oprawna jest w kość
słoniową (I, 115), tomiki wierszy drukowane na welinowym36 papierze (I, 94),
a listy wysyłane w bladoniebieskich kopertach z wizerunkiem niezapominajek
(I, 575). W najbliższym otoczeniu Izabeli dominuje kolor błękitny37, gdyż w gabinecie panny Łęckiej znajdują się meble kryte błękitną materią (I, 112), błękitny
fotel (I, 479).
Barwy natury sporadycznie pojawiają się w kreacji głównej bohaterki Lalki
i najczęściej stanowią tło wydarzeń fabularnych, na przykład kolory wiosennej
przyrody w Łazienkach, które są miejscem spacerów arystokratki, czy barwy Zasławka, w którym Izabela przebywała w czasie letniego wypoczynku (w tekście
są głównie elementem składowym epitetów, np.: szare trawniki nabrały zielonawego38 odcienia [I, 139]; niebo gdzieniegdzie poplamione białymi obłokami
[I, 139]; zielone klomby [I, 515]; połyskująca fala na lazurowej wodzie [I, 516];
zielone obłoki drzew [I, 517]; białe motyle [I, 517]; białe łabędzie [II, 289]; zielone pagórki [II, 292]; wąwozy z żółtymi ścianami [II, 292]).
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych przypadkach zmiany
barw w naturze i najbliższym otoczeniu odzwierciedlają emocje, nastrój, humor
bohaterki. Ten zabieg artystyczny, w którym zmiany w przyrodzie odzwierciedlają uczucia postaci, a natura jest „wspólnikiem szczęścia i cierpienia” stosowany
był powszechnie, jak wskazuje Łucja Ginkowa, w sentymentalnej i wczesno-

33

Zob. przypisy w: B. Prus, Lalka, t. I, s. 91.

34

Marmur posągowy ‘wapień drobnoziarnisty, śnieżnobiały’ (SW II, 883).

Alabastrowy ‘1. z alabastru składający się; 2. z alabastru zrobiony; 3. do alabastru podobny:
cera, białość alabastrowa’ (SW I, 21).
35

Welin ‘skórka cielęca, wytwornie przyrządzona do pisania albo druku, delikatniejsza i piękniejsza od pergaminu’; papier welinowy ‘papier biały, gładki, gruby, wytworny’ (SW VII, 503).
36

37
O losach nazwy błękitny w historii języka polskiego pisze A. Zaręba w: idem, Nazwy barw
w dialektach…, s. 47–48.
38
Jest to tzw. deminutivum przymiotnikowe utworzone za pomocą sufiksu -awy, oznaczające osłabienie cechy (zob. R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa 1979,
s. 70).
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romantycznej liryce krajobrazowej39. Zły humor i niepokój bohaterki przejawiają
się w tekście w nasyceniu opisu mieszkania i przyrody nazwami barw ciemnych,
tj. szary, popielaty i czarny, np.:
Panna Izabela siedzi w swoim gabinecie i czyta najnowszą powieść Zoli
[…]. Czyta bez uwagi, co chwila podnosi oczy, spogląda w okno i półświadomie
formułuje sąd, że gałązki drzew są czarne, a niebo szare. Znowu czyta, spogląda
po gabinecie i półświadomie myśli, że jej meble kryte błękitną materią i jej niebieski szlafroczek mają jakiś szary odcień i że festony białej firanki są podobne
do wielkich sopli śniegu. […] czuje żal do nieba, że jest takie szare, ze złotawe
żyłki na nim są tak wąskie… Dręczy ją jakiś cichy niepokój, jakieś oczekiwanie,
ale nie jest pewna, na co czeka: czy na to, ażeby się chmury rozdarły, czy na to,
ażeby wszedł lokaj i wręczył jej list, zapraszający na wielkotygodniową kwestę?
Już taki krótki czas, a jej nie proszą. (I, 111–112);
[…] znowu poczęła patrzeć na swój pokój, który wydał jej się popielatym,
na czarne gałązki, które chwiały się za oknem, na parę wróbli […], na niebo, które stało się jednolicie szarym, bez żadnej jaśniejszej prążki. W jej pamięci znowu
odżyła sprawa kwesty i nowej toalety […]. (I, 119).
Prus zastosował również grę światłocieniem w opisach emocji Izabeli odbijających się w otoczeniu (formy werbalne: wyjaśniać się; napełniać się światłem), np.:
Panna Izabela bierze do rąk książkę [do nabożeństwa – dop. R.M.] […].
W miarę jak czyta, szare niebo wyjaśnia się, a przy ostatnich słowach […] chmury pękają, ukazuje się kawałek czystego błękitu, gabinet panny Izabeli napełnia
się światłem, a jej dusza spokojem. Teraz jest pewna, że modły jej zostały wysłuchane, że będzie miała najpiękniejszą tualetę i najlepszy kościół do kwesty.
(I, 115–116).
Cień, brak światła spowodowany obecnością czarnych dymów (np. I, 129)
i białych par (np. I, 130) charakteryzuje nieprzyjazny i wrogi dla Izabeli świat pracy. Fabryki żelazne, które Łęcka widziała we Francji, napawają ją strachem i kojaŁ. Ginkowa, Cechy języka sentymentalnej i wczesnoromantycznej liryki krajobrazowej,
„Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4, s. 188.
39
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rzą się z otchłanią Wulkana, a w ich opisie, przedstawionym w powieści z punktu
widzenia bohaterki, dominuje barwa czerwona, konotowana przez rzeczowniki
i połączenia wyrazowe odsyłające do desygnatów o takiej barwie, np.: płomienie
(I, 97), rozpalone żelazo (I, 97), krwawa łuna (I, 98). Opozycję między lepszym,
piękniejszym światem arystokratycznym a strasznym, nieprzyjaznym światem
ludzi pracujących pisarz podkreślił za pomocą kontrastu jasności i ciemności
występującego w partiach opisujących przywidzenia, wyobrażenia, sny na jawie
Izabeli (np. I, 129; I, 130–131).
5. Podsumowanie
Bolesław Prus w kreacji świata głównej bohaterki Lalki wykorzystał paletę
podstawowych nazw barw oraz określeń z pola światłocienia. W tekście przyjmują one najczęściej formę przymiotników, rzeczowników i czasowników, sporadycznie imiesłowów, bezpośrednio lub pośrednio (przez odniesienie do danego
desygnatu) opisujących barwę lub jej odcień. W warstwie stylistycznej utworu
pisarz zastosował epitety oraz nieliczne konwencjonalne porównania, by określić
zabarwienie poszczególnych elementów w kreacji świata arystokratki.
Występowanie leksykalno-stylistycznych wykładników nazywających kolory w kreacji Izabeli motywowane jest przede wszystkim prawdopodobieństwem życiowym, a podstawową ich funkcją jest urealnienie i uprawdopodobnienie portretu bohaterki w różnych rolach nadanych jej w powieści przez autora. Szczegółowe analizy zdają się również potwierdzać słuszność tez stawianych
przez M. Czachorowską, gdyż w kreacji świata Izabeli mamy do czynienia głównie z funkcją deskrypcyjną (we fragmentach charakteryzujących postać i opisujących jej mieszkanie) oraz ekspresywną barw (gdy służą one ilustracji uczuć,
przeżyć i reakcji postaci).
Kunszt pisarski Prusa w Lalce objawia się więc w umiejętnym i celowym
wykorzystaniu podstawowej palety barw oraz znalezieniu dla niej odpowiedniego miejsca w tym przemyślanym „perfekcyjnie skonstruowanym wykładzie”.
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THE FUNCTION OF COLOURS IN THE CREATION
OF IZABELA ŁĘCKA IN THE DOLL BY BOLESŁAW PRUS

Summary
Keywords: idiolect, linguistic creation, lexical-stylistic phenomena
In creating the fictional world of the protagonist of The Doll, Bolesław Prus used
a range of basic terminology concerning colours and chiaroscuro. The text provides those
terms in the form of mainly adjectives, nouns and verbs, rarely participles, which directly
or indirectly describe the colour or its shade. Stylistically speaking, the author of the novel used epithets and a few conventional colour similies. Lexical and stylistic indicators
which name colours in the creation of Izabela’s character are chosen mostly on the basis
of probability and their primary function is to make the portrait of the character more real
and credible (the descriptive and expressive function of colours).
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SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY
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KONOTACJE SEMANTYCZNE SREBRA
W POEZJI MARII PAWLIKOWSKIEJ-JASNORZEWSKIEJ

Słowa kluczowe: językoznawstwo, stylistyka, idiolekt

W literaturze językoznawczej odnajdujemy liczne opracowania omawiające
semantyczno-funkcjonalną sprawność nazw metali szlachetnych w aspekcie diachronicznym i synchronicznym. Studium R. Tokarskiego1 zawiera rozważania
na temat semantyki barwy srebrnej we współczesnej polszczyźnie. A. Zaręba2
przedstawił funkcjonowanie tego koloru w dialektach i historii języka polskiego.
K. Handke3 opracowała pole srebra wyłaniające się z dzieł Stefana Żeromskiego,
zaś E. Teleżyńska4 z twórczości Cypriana Norwida. Lingwiści poświęcili srebru
uwagę również w artykułach omawiających semantyczno-stylistyczne właściwo-

1

R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995.

2

A. Zaręba, Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego, Wrocław 1954.

3

K. Handke, Świat barw, w: Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 5, Kraków 2002.

4

E. Teleżyńska, Nazwy barw w twórczości Cypriana Norwida, Warszawa 1994.
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ści koloru białego w wybranych epokach literackich5 lub w twórczości wybranych pisarzy6.
R. Tokarski stwierdza, że „nazwy kolorów powstały w ścisłej zależności
formalnej od nazw metali postrzeganych poprzez ich jakości barwne”7. Srebro
jako nazwa metalu – kontynuuje badacz – wnosi do kolorystycznego określenia
srebrny swoisty odcień metalicznego połysku, nie gubiąc jednocześnie znaczeniowego związku z bielą8. Badania S. Skwarczyńskiej wykazały, iż „kolor srebrny, którego podstawowy ton jest blado-szary (sic!), w okresie romantyzmu miewał różną wartość. W zasadzie za jego ton podstawowy uważano kolor biały”9,
ale np. „u Słowackiego srebro ma kolorystycznie podwójną wartość10, a więc
raz jego tonem podstawowym jest biel, gdy poeta określa przedmioty bliskie, lub
przedmioty w oderwaniu od jakiejkolwiek perspektywy; drugi raz barwa szara
– gdy operuje nim jako elementem krajobrazu, a więc w uzależnieniu od pewnej
perspektywy”11.
Marię Pawlikowską-Jasnorzewską interesowały między innymi zjawiska
ulotne, przemijające, „impresjonistyczne pejzaże pełne migotliwego, drgającego
światła i barw”12, na co wskazywała już J. Zacharska. By nakreślić te krajobrazy, poetka sięgnęła po nazwy kamieni13 i metali szlachetnych. Zasadnym wydaje

5
S. Skwarczyńska, Wartość treściowa kolorów w romantyzmie a dzisiaj, „Pamiętnik Literacki” 1932, z. 2, s. 273–301.
6
Przykładowe opracowania: E. Badyda, Świat barw – świat znaczeń w języku poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk–Sopot 2008; A. Bal, Kolor złoty i srebrny w metaforach Bohdana Zaleskiego, „Język Polski” 2004, t. LXXXIV, z. 4, s. 280–290; M. Czachorowska, Wyobraźnia pisarska
Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego na przykładzie słownictwa topograficznego i nazw barw,
Bydgoszcz 2006; E. Teleżyńska, „Gałąź bzu białego i cyprysowa czarność”, czyli o barwie białej
i czarnej w poezji Norwida, w: Studia nad językiem Cypriana Norwida, pr. zbior. pod red. J. Chojak
i J. Puzyniny, Warszawa 1990, s. 123–152; J. Trypućko, Epitety „złoty” i „srebrny” w poezjach
Konopnickiej, Warszawa 1960; J. Rychter, Konotacje semantyczne przymiotnika „srebrny” w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego, „Studia Językoznawcze” 2005, t. 4, s. 273–292.
7

R. Tokarski, Semantyka barw..., s. 77.

8

Ibidem, s. 78.

9

S. Skwarczyńska, op.cit., s. 292.

Potwierdziły to badania J. Rychter, Konotacje semantyczne przymiotnika „srebrny”…,
s. 273–292.
10

11

S. Skwarczyńska, op.cit., s. 293.

12

J. Zacharska, Ofiara migotania, miłośnica blasków, „Poezja” 1970, nr 7, s. 39.

Por. J. Rychter, Konotacje nazw kamieni szlachetnych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w: Ścieżkami pięknej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Mi13

Konotacje semantyczne srebra w poezji Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

175

się zatem prześledzenie konotacji semantycznych srebra14 w lirykach poetki15.
Istnieje wiele definicji pojęcia konotacja. Problemem tym zajmowali się między
innymi J.D. Apresjan16, R. Tokarski17, J. Bartmiński18, U. Majer-Baranowska19,
L. Jordańska i I. Mielczuk20. Z istniejących propozycji badawczych w niniejszym opracowaniu przyjęto – za A. Nagórko – iż konotacje danego wyrazu stanowią fakultatywny składnik jego definicji semantycznej oraz że są uwarunkowane przede wszystkim kulturowo: ich analiza wykracza poza analizę samego
języka21. Srebro ma bardzo bogatą symbolikę22. Może oznaczać sprawiedliwość,

rosławie Białoskórskiej z okazji 65-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej, pod red. L. Mariak,
A. Seniów, Szczecin 2011, s. 201–224.
Z przeprowadzonych przez autorkę artykułu badań wynika, iż preferowanymi barwnymi
określeniami w poezji M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej są: biały (179 użyć tekstowych); złoty
(150 użyć tekstowych); czarny (114 użyć tekstowych), zielony (75 użyć tekstowych), srebrny
(63 użycia tekstowe), co sugeruje uwielbienie poetki dla zjawisk achromatycznych oraz błyszczących i migotliwych. Por. J. Rychter, Językowa kreacja barw w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Szczecin 2014.
14

15

M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje zebrane, pod red. A. Madydy, Toruń 1993, t. I–II.

J. Apresjan pod pojęciem konotacji semantycznej rozumie: „asocjacje semantyczne, które
są odbiciem wyobrażeń kulturowych i tradycji związanych z danym wyrazem, panującej w danym społeczeństwie praktyki wyzyskiwania odpowiedniej rzeczy i wielu innych czynników pozajęzykowych”. J.D. Apresjan, Semantyka leksykalna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980,
s. 94.
16

17
R. Tokarski, Konotacja jako składnik treści słowa, w: Konotacja, pod red. J. Bartmińskiego,
Lublin 1988, s. 35–55; idem, Semantyczne konotacje nazw zjawisk atmosferycznych, w: Wokół
języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci prof. Mieczysława Szymczaka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988, s. 389–396; idem, Prototypy i konotacje. O semantycznej analizie słowa w tekście poetyckim, „Pamiętnik Literacki” 1990, nr 2, t. LXXXI, s. 117–137; idem, Poziomy konotacji semantycznej, w: Język a kultura, t. 2 Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, pod
red. J. Puzyniny i J. Bartmińskiego, Wiedza o kulturze, Wrocław 1991, s. 45–52; idem, Regularny
i nieregularny rozwój konotacji semantycznych nazw barw, w: Nazwy barw i wymiarów / Colour
and Measure Terms, pod red. D. Nilsson i E. Tedorowicz-Hellan, Slavic Papers, Stockholm 1997,
nr 6, s. 63–74.

J. Bartmiński, Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa, w: Konotacja,
pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1988, s. 169–183.
18

19

U. Majer-Baranowska, Z historii użycia terminu konotacja, w: Konotacja..., s. 185–202.

Autorzy dokonali rozróżnienia konotacji leksykalnych i encyklopedycznych. L. Jordańska,
I. Mielczuk, Konotacja w semantyce lingwistycznej i leksykografii, w: Konotacja..., s. 18.
20

21

A. Nagórko, Problem konotacji semantycznych w opisie przymiotników, w: Konotacja...,

s. 57.
22
Pod pojęciem symboliki rozumiem „zespół symboli właściwych poszczególnym religiom,
mitologiom, ruchom społecznym, ideologiom, kultom narodowym”. Słownik terminów literackich,
pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1988, s. 502.
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radość, pokój, zwycięstwo, czystość, niewinność, dziewictwo, czyste sumienie,
wierność, szczęście, ducha człowieczego, duszę, zdolność, mądrość, wiedzę,
wymowę, Słowo Pańskie, miłosierdzie, białość, starość, siwiznę, noc, Księżyc,
żeńskość, pasywność, wodę, zwierciadło, pieniądz, bogactwo, handel, przekupstwo, fałsz, podstęp, zdradę, tchórzostwo, drugorzędność23. By zbadać konotacje
srebra w lirykach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, analizie poddano łączliwość rzeczownika srebro (o 10 użyciach tekstowych) oraz nazw derywowanych,
a więc:
1. form przymiotnikowych i przysłówkowych:
• srebrny (63x w stopniu równym, 1x w stopniu wyższym (srebrniejszy)),
• srebrzysty (20x w stopniu równym, 1x w stopniu najwyższym (najsrebrzysty)),
• srebrnie (1x), srebrzyście (1x),
w tym złożeń, o jednokrotnej reprezentacji tekstowej:
• srebrnobiały,
• srebrnołuski,
• srebrno-szklanie;
2. form czasownikowych (w tym imiesłowowych):
• srebrzyć (1x), srebrzyć się (4x),
• posrebrzany (2x), srebrzony (1x).
Ogółem badaniom poddano 14 leksemów (17 jednostek leksykalnych)
w 108 użyciach tekstowych, co szczegółowo przedstawia tabela.
Lp.

Wyraz

1

2

1.

srebrob

2.

srebrnyc

3.
4.

srebrniejszyd
srebrniee

5.

srebrzystyf

6.

najsrebrzysty

Definicjaa
3

przen. ‘blask, połysk, odblask srebrny’
‘z blasku, z barwy podobny do srebra, srebrnawy, srebrzysty’ 55x
‘zawierający w sobie srebro, obfitujący w srebro’ 6x

Liczba
użyć
4

10

63

‘dźwięczy jak dźwięk srebra, dźwięczny, metaliczny’ 2x

23

‘st. wyższy od Srebrny’
przen. ‘z blaskiem, połyskiem srebra’
‘mający wygląd srebra; błyszczący, iskrzący się jak srebro’ 19x
‘zawierający srebro, obfitujący w srebro’ 1x
‘st. najwyższy od Srebrzysty’

W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2001, s. 403–405.

1
1
20
1
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1

2

7.
8.
9.
10.

srebrzyście
srebrnobiałyg
srebrnołuskih
srebrno-szklaniei

11.

srebrzyćj

12.

srebrzyć sięk

13.

srebrzonyl
posrebrzanym

14.

3

4

przen. ‘z błyszczeniem, iskrzeniem jak srebro’
‘biały ze srebrnym odcieniem’
‘mający srebrne łuski; okryty łuską srebrnego koloru’
‘dźwięczy jak dźwięk srebra i szkła, dźwięczny, metaliczny’
przen. ‘pokrywać blaskiem, połyskiem, srebrnym odblaskiem’
‘błyszczeć, świecić jak srebro, wydawać się srebrnym;
odróżniać się od tła srebrnym kolorem’
‘pokrywany białą farbą z połyskiem, srebrnym odblaskiem’
przen. ‘pokryty blaskiem, połyskiem, srebrnym odblaskiem’

1
1
1
1

Razem
a

b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

l
m

177

1
4
1
2
108

Definicje wyrazów ustalono na podstawie znaczeń zawartych w Słowniku języka polskiego, pod red.
J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, Warszawa 1900–1927, t. I–VIII (dalej SW) oraz
w Słowniku języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1958–1969, t. I–XI (dalej SJPD).
W wypadku gdy M. Pawlikowska-Jasnorzewska modyfikowała znaczenie, podano własne definicje kontekstowe ustalone przy pomocy przywołanych słowników.
Srebro SW VI 371–372; przen. ‘ts’ SJPD VIII/666.
Srebrny SW VI/271. SJPD podaje następujące znaczenia: 1. ‘ts’; 2. ‘ts’; 3. przen. ‘ts’ SJPD VIII/665.
X Srebrniejszy ‘st. wyższy od Srebrny’ SW VI/370; SJPD brak.
Srebrnie ‘p. srebro’ SW VI/ 370.
Srebrzysty SW VI/372–373; 1. przestarz. ‘ts’; 2. ‘ts’ SJPD VIII/667–668.
Srebrnobiały SW brak; ‘biały ze srebrnym odcieniem’ SJPD VIII/664.
Srebrnołuski SJPD VIII/664; ‘ts’ SW VI/371.
SW brak; SJPD brak.
Srebrzyć ‘błyszczeć, świecić, bieleć jak srebro’ SW VI/ 372; przen. ‘ts.’ SJPD VIII/667.
Srebrzyć się ‘błyszczeć, świecić jak srebro, wydawać się srebrnym; odróżniać się od tła srebrnym kolorem’
SJPD VIII/667.
Srebrzany ‘p. Srebrny’ SW VI/ 372; rzad. ‘p. srebrzysty w zn. 1’ SJPD VIII/667.
Posrebrzany w znaczeniu przenośnym, innym, niż podaje SW: (Posrebrzany) ‘cienką warstwą srebra powleczony, platerowany, srebrny po wierzchu’ SW IV/756.

1. Noc
Jak zauważyła S. Skwarczyńska, srebrny jest uważany za wariant koloru
białego, ale przez czasową i przestrzenną styczność z ciemnym niebem staje się
barwą nocy24, a nawet może przejąć negatywne asocjacje barwy czarnej. Ciemność jest kulturowo waloryzowana ujemnie, kojarzy się ze stanem niebezpieczeństwa i grozy25.
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska konwencjonalnie łączy epitet srebrny z księżycem, traktując to ciało astronomiczne jako dawcę nocnego świat24

S. Skwarczyńska, op.cit., s. 79.

25

W. Kopaliński, op.cit., s. 41.
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ła, stąd metaforyczne połączenia wyrazowe: piękna pełnia w srebrze ‘księżyc’
[Ur Paźdz, II 331]26, srebro miesiąca [Ur Dźwięk, II 426], srebrna smuga ‘promień księżyca’ [Rm Lun, I 109], srebrny ciężar smugi księżyca [Pbd Naj, I 321],
(księżyc) srebrzystym źródłem zza chmury wytryśnie [Ur Paźdz, II 330], srebrna rtęć ‘księżycowy blask’ [Pbd lunatycz, I 325] czy porównanie – księżyc jest
jak pierś srebrzysta [dan weran, I 211]. Srebro jest semantycznym wskaźnikiem
obecności księżyca na nocnym niebie i pełni funkcję nastrojotwórczą.
W wierszu Madrygał poświatę księżycową opisuje poetka za pomocą czterech metafor:
Niechaj księżyc brocząc w srebrze po niebie kroczy,
Niechaj księżyc w srebrnych kolcach rozbłyska nocą,
Niechaj księżyc cebrem leje potoki srebra,
Niechaj księżyc stroi ziemię w srebrzystą larwę, [Rm Mad, I 88]
Słońcu na zasadzie kontrastu przypisana jest w tym liryku barwa złota oraz
możliwość wykreowania barwy tęczowej ‘czerwonej’27:
niechaj słońce w własnym złocie po niebie broczy,
niechaj słońca złote kolce w oknie migocą,
niechaj słońce złoto leje z jasnego cebra,
niechaj słońce stroi ziemię w tęczową barwę [Rm Mad, I 88]
W liryku Noc księżycowa odnajdujemy upersonifikowany obraz luny, której
jednym z elementów są srebrne palce imitujące obraz blasków księżycowych.
W mitologii grecko-rzymskiej księżyc jest wizualizowany jako kobieta, wynikiem czego jest utożsamianie z Księżycem-Seleną-Luną Artemidy-Diany-Hekate-Febe, zaś ze Słońcem-Heliosem identyfikowanie jej brata bliźniaka:
[Luno] Pukasz z cicha do okien palcami srebrnemi,
W modrej tunice, rudą otoczona łuną,
Wypuszczasz psy tęsknoty, łowczyni Artemis!28 [Ur Noc, II 417]
W nawiasach kwadratowych podano lokalizację cytatu w następującej kolejności: skrót nazwy tomiku, skrót tytułu wiersza, po przecinku nr tomu, w którym znajduje się liryk oraz stronę.
26

27

Tęczowy ‘przym. od Tęcza. Przen. świetlany, promienny, ponętny, czerwony’ SW VII/56.

Artemida mit. ‘córka Zeusa i Leto, bliźniacza siostra Apollina, bogini łowów, władczyni lasów, dzikich zwierząt, dawczyni szybkiej śmierci, opiekunka rodzących (jako dawne bóstwo płodności; potem dziewica, wymagająca dziewictwa od całej swojej świty) i młodzieży, uzdrowicielka,
wieszczka, opiekunka żeglarzy, rolników i hodowców, bogini księżyca. Jej atrybuty: łuk, strzały;
28
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Szlachetny metal wykorzystała poetka jako składnik peryfraz nazwy księżyc: złota czaszka, z której srebro kapie [Ur Obr, II 404] oraz złoty lub srebrny
rekwizyt literatury [Szkic 48, I 567]29: Księżycu, nie ty, frazesie poetycki, złoty
lub srebrny rekwizycie literatury, ulubieńcze wierszokletów, którzy piszą o tobie
z pamięci przy blasku żarówki. Srebro w połączeniu z rzeczownikiem księżyc ma
konotacje ‘typowości, konwencjonalności, braku oryginalności’. W obu peryfrazach obok nazwy srebro pojawia się złoto, dowodząc, iż w tradycji poetyckiej
wielokrotnie obrazowano to ciało astronomiczne za pomocą nazw obu metali
szlachetnych30.
Srebro konotujące noc jest wartościowane ambiwalentnie. Gdy poetka wykorzystuje je dla zobrazowania nocnych pejzaży z udziałem księżyca, gwiazd czy
komet, ma zazwyczaj pozytywną waloryzację (jest dawcą światła, kreatorem nastrojowych, tajemniczych scenerii). Metafora piękna pełnia w srebrze ‘księżyc’
[Ur Paźdz, II 331] poświadcza konotację ‘piękna, uroku’. Noc to również czas
zakochanych, stąd srebro pośrednio staje się elementem obrazowania miłości,
ale w wypadku poezji Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jest to uczucie ‘miłości nieszczęśliwej, niespełnionej’: i drżeć z zachwytu w objęciu twoim, które zaszczyca
/ ciężarem lżejszym niż srebrny ciężar smugi księżyca [Pbd Naj, I 321]. Księżyc
został wykorzystany jako rekwizyt w opisie nieosiągalnego kochanka. Związek
srebra z nocą, kojarzącą się z ciemnością i złem, uaktywnia kulturowo uwarunkowaną ujemną konotację – ‘śmierć, ból’31, np. gdy w srebrnym świetle księżyca
„człowiek ranny / patrzy w niebo –” [Ur Dźwięk, II 426].
Rzadziej srebro współkreuje obraz gwiazd (srebrna drobnica (gwiazd)
[Szkic 78, I 601]), kosmosu (srebrna galaktyka [Ou Omar, II 204]) i komety (komety tęskniące jak lecące srebrne lampy kopcą [P N, I 295]). Za pomocą metafory srebrna drobnica (gwiazd) przedstawia poetka zjawisko upływającego czasu,
jej zwierzęta: łania, jeleń, niedźwiedź. Utożsamiana z rzymską Dianą. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Kraków 1991, s. 55.
Por. J. Rychter, Peryfrazy nazw astronomicznych i meteorologicznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Studia Językoznawcze” 2009, t. 8, s. 107–124.
29

30
Juliusz Słowacki za pomocą epitetu złoty obrazuje księżyc 16x tylko w utworach poetyckich: złota aleja (od blasku księżyca) (1x); złote łono (miesiąca) (1x); złote miesiące błyszczące
(1x); złoty księżyc (7x); złoty miesiąc (3x); złoty nów (1x); różano-złota Dyjanna (1x); złote oczy
‘Dyjanny’ (1x). J. Rychter, Konotacje semantyczne przymiotnika „złoty” w utworach poetyckich
Juliusza Słowackiego, „Studia Językoznawcze” 2004, t. 3, s. 272.
31
Jak zaznacza R. Tokarski, częsta łączliwość typu srebrny księżyc, srebrne gwiazdy pozwala
stwierdzić, że związek barwy srebrnej z nocą, śmiercią należy do konwencjonalnych środków ekspresji językowej w tekstach poetyckich. R. Tokarski, Semantyka barw..., s. 80.
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tak pisząc: Z wiekiem naszym, z latami idącymi, coraz będą obojętniejsze i pospolitsze, aż w zwykłe gwoździe zamienią się wreszcie, gwoździe naszych trumien
[Szkic 78, I 601]. Komety przyrównane do lecących srebrnych lamp kopcących
są komponentem nocnego krajobrazu, w którym podmiot liryczny odczuwa dojmującą samotność, a więc srebro jest wyznacznikiem temporalnym nocy, ale
poza tym ‘samotności’, intensyfikowanej przez tę porę.
Barwę srebrną przedmioty mogą zyskać pod wpływem padającego na nie
światła księżycowego. W lirykach znajdujemy srebrny gościniec: – a wśród błota na srebrnym gościńcu / Błotnik leżał i ziewał, niedbały. […] [Nm Bł, I 82],
srebrny balkon: Na srebrnym balkonie pękatym, / w smudze lipowych olejków
/ milczymy. I powój dźwiga noc w pobladłym lejku [Poc Na bal, I 162]. Taką
barwę może zyskać zarówno człowiek, jak i poszczególne elementy jego ciała,
oświetlone przez księżyc: srebrna żona [2x Rm Lun, I 109], srebrne paznokcie
[Rm Lun, I 109], srebrne oczy [Poc Na bal, I 162] (Oczy masz srebrne i mocne,
/ a włosy przygładzone przez księżyc). Imiesłów posrebrzany dwukrotnie oddaje
blask, połysk nadany przez światło księżyca rękom zakochanego [P Nokt, I 301;
Ur łódź, II 351]:
Siedzi w niej [łodzi] mój kochanek
i ręce posrebrzane
opiera na wiośle.
Srebrzyste staje się również oświetlone księżycem łoże, np.: miesiąc […] /
zaczepił promieniem o twarz lunatyka / śpiącego w srebrzystym łożu [Rm Lun,
I 109], zwane noszami srebrzystymi [Nm Ber, I 55], natomiast oświetlona księżycem kapa jest w srebrzyste smugi [P Inkub, I 293]. Tę barwę pozyskały srebrne
helikoptery [Ur puchu, II 489] oraz srebrny krążownik: W oddali błędnej, najdalszej chwieje się srebrny krążownik [Poc Mar, I 140]. Nocną porą znajdujemy
również oświetlone przez miesiąc kwiaty, które jęły drzemać w srebrzystej anemii [Ur BajMi, II 356]:
aż noc spadła –
i kwiaty szare, bure i siwe
jęły drzemać w srebrzystej anemii...
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***
Za pomocą srebra poetka przywołuje obecność księżyca, barwę białą oraz
niekiedy poświatę. Ten metal szlachetny poprzez przestrzenną i czasową styczność z nocą jest epitetem gwiazd, kosmosu. Zyskuje waloryzację nocy i ciemności, a więc staje się nośnikiem naddanej treści ‘samotność’; ‘cierpienie, ból’;
‘nieszczęśliwa miłość’. Poprzez styczność ze światłem i bielą może pozyskać
pozytywne konotacje ‘nastrojowość’; ‘piękno’.
2. Blask, świetlistość
Srebro wyróżnia się pięknym połyskiem. W poezji Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jest semantycznym wykładnikiem ‘blasku, świetlistości’, o czym
świadczą połączenia wyrazowe z czasownikiem błyskać czy rzeczownikami
blask, światło32, reflektory. W wierszu Miłość srebro może oznaczać zarówno
‘zrobione ze srebra, powleczone srebrem’, a więc zyskać konotacje ‘cenne’, jak
również ‘świetliste, lśniące’. Obie konotacje uzupełniają się w obrazie błyskającego w skrzynce pudełka. Srebro wnosi też naddane znaczenie ‘tajemniczość’,
kryjąc w sobie niewielką, ale zapewne cenną kasetę:
W tej skrzynce błyska srebrem
okrągłe pudełko,
kryjące pod pokrywą
kasetę niewielką. [Ur Miłość, II 430]
W liryku Kłosy na ziemi znajdujemy przyrównanie blasku księżycowego do
reflektorów ścielących się po niebie, niczym srebrne kłosy po ziemi: reflektory
ścielą się po niebie, jak srebrne kłosy na ziemi [Ou Kłos, II 191]. Owo porównanie wnosi informacje na temat promieni księżyca, ich kształtu i świetlistości.
Krajobraz srebrnego globu w wierszu Na księżycu wykreowała poetka za
pomocą czasownika srebrzyć się, implikującego obecność poświaty księżycowej,
a jednocześnie blask rowerowej ramy: Rower, w rowie złożony, wirował wciąż
jeszcze, / Coraz wolniej, coraz ciszej, srebrzyście... [Ou NaKs, II 198]. Podobne
zestawienie wyrazowe znajdujemy w liryku Notatki z Bielan – szkielety rowerów
/ srebrzą się nad rowem [Ur Notatki, II 399].

32

Światło ‘fiz. przyczyna, wskutek której ciała stają ś. dla nas widocznemi’ SW VI/769.
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Rzeczownik srebro oddaje blask topoli oświetlonej w nocy jedynie przez
gwiazdy. W połączeniu wyrazowym ciemne srebro metal posiada treść znaczeniową ‘blask’, dzięki czemu topola widoczna jest nawet w półmroku: O nadwodna ławko! / W ciemnym srebrze topoli, zwisających pionem, [K Akw, I 485].
Personifikacją światła rozmawiającego cichą, srebrną mową poetka kreuje obraz refleksów świetlnych, odbijających się w tafli morskiej wody: światło,
rozmawiające cichą, srebrną mową, / płynie w morzu tysiącem rzek [Cl Morze,
I 268]. W połączeniu srebrna mowa metal jest leksykalnym wskaźnikiem ‘blasku’, tracąc właściwy mu również atrybut dźwięczności.
Metaforyczne połączenie wyrazowe blask33 srebrnej piersi [Szkic 35,
I 552] konotuje ‘życie’: Zawleczone przez nieświadomych pośredników, którzy byli
w kontakcie ze śmiercią, docierają nawet i tam, gdzie pod strażą miłości, w blasku srebrnej piersi spoczywa nowe życie. Podobne zestawienie, bez komponentu
blask – srebrne piersi – obrazuje boga Madhawę34 ‘inne imię Kryszny’ w liryku
Bajka indyjska: Wdeptał w proch ręce, srebrne piersi jak śpiew powstrzymany /
i tańczy na mnie, obce całując kolana, swój taniec boga Madany [Ur Baj,
II 342].
Towarzyszące srebru konotacje ‘świetlistość, blask’ wykorzystała poetka do
sportretowania istot pozaziemskiego pochodzenia. Zaznaczyć należy, iż srebro
w tych zestawieniach zyskuje dodatnią waloryzację ‘dobro, świętość’. W poezji
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej znajdujemy nimfy, które w zielonym pomroku, /
wyciągają srebrne ręce nie wiadomo gdzie i czemu? [Rm Wod, I 111], a więc
przymiotnik srebrny wnosi znaczenie ‘białe, świetliste’ oraz przejmuje symbolikę bieli ‘czystość, dziewictwo’. Obraz zjaw został wykreowany poprzez przypisanie im odpowiednich atrybutów i tak towarzyszy im srebrne wino oraz iskra
srebrzysta i złota:
Noc ich się pyta pokornie:
„Zjawy, czegóż wy chcecie?”
Wówczas, roziskrzone tęsknotą,
ku górnym szybom pną się
dzikim winem, srebrnym winem

33

Blask ‘mocne światło, pewien czas trwające; jasność’ SW I/162.

Por. J. Rychter, Językowa kreacja Boga w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
w: Język doświadczenia religijnego, pod red. G. Cyrana i E. Skorupskiej-Raczyńskiej, Szczecin
2008, t. I, s. 107–121.
34
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i każdą iskrą srebrzystą i złotą
krzyczą: „Życia! Życia! Życia choć godzinę!...” [Pbd szyb, I 310].
Poza tym przymiotniki srebrny oraz srebrnobiały zostały użyte do zwizualizowania aniołów. Zaznaczyć należy, iż to słońce (a nie księżyc) nadaje piórom
anielskim barwę srebrną35, przy czym może być ono metaforycznym wskaźnikiem Boga:
Skrwawione ręce, opalone skrzydła –
usłyszał – „Odejdź! Nic nie wskórasz”:
już nie błyszczą srebrne w słońcu pióra,
Lecz czarna wstaje przeciw chmurze chmura... [Ou Rubw V
Anioł, II 157]
Złożenie srebrnobiały charakteryzuje szatę anioła stróża, a więc jest semantycznym wskaźnikiem ‘blasku’, ‘świetlistości’, pośrednio również wraz
z barwą białą ‘niewinności, czystości’36:
zatańczył w triumfie jakiś taniec boski –
potem twarz zakrył szatą srebrnobiałą,
zamyślił się pełen troski – – – [Nm An, I 78]
Srebro skontrastowane ze złotem, atrybutem życia doczesnego, charakteryzuje zmarłego Stefana Żeromskiego, wnosząc konotacje ‘dobroć, anielskość,
świetlistość’ w portrecie pisarza – anioła: masz srebrne pióra u ramion – / lecz
Twoje złote pióro wypadło Ci z ręki [Ur Żerom, II 310].
Za pomocą czasownika srebrzyć oraz imiesłowu srebrzony poetka zobrazowała refleksy świetlne: Mgławice / baniek, duchów nasiennych, srebrzą łąkę
[Szkic 87, I 613]; Latarnie roztrzęsione, / Chudą farbą srebrzone – [Śz karawan, I 410]. W poetyckiej wizji Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej srebrzyć się może
człowiek od trądu, a więc czasownik posiada konotacje ujemne, wskazując na

Por. J. Rychter, Językowa kreacja anioła w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
w: Język. Religia. Tożsamość, pod red. G. Cyrana i E. Skorupskiej-Raczyńskiej, Gorzów Wielkopolski 2008, t. II, s. 59–70.
35

Badania E. Skorupskiej-Raczyńskiej wykazały, iż z niebem związane są dwie barwy: błękitna i biała – implikujące niewinność i doskonałość. Eadem, Stylistyczna funkcja barw w liryce religijnej, w: Język religijny dawniej i dziś II, pod red. S. Mikołajczaka i ks. T. Węcławskiego, Poznań
2005, s. 489.
36
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‘chorobę, ból, cierpienie’: Toż i tym, co się srebrzą od trądu, / Wolno rodzić nas,
rodzić bez sądu, [Śz Prawo, I 420].
W metaforycznym obrazie życia ludzkiego jako potoku srebrny fragment
piany (wody potoku) oznacza intensywne przeżycia, zastosowanie epitetu srebrny jest wynikiem metaforycznego ujęcia doznań ludzkich jako iskier:
Potok życia przeleciał
Iskrami pijany!
Chwyć go, a znajdziesz w garści
Srebrny fragment piany! [Ur Wykrz, II 455]
***
Za pomocą nazwy metalu, jak i przymiotników srebrny, srebrzysty, złożenia srebrnobiały, form czasownikowych: srebrzyć, srebrzyć się, srebrzony
obrazuje poetka refleksy świetlne towarzyszące elementom przyrody i portretom
postaci nieziemskiej proweniencji. W wypadku określania epitetem srebrny istot
pozaziemskiego pochodzenia (aniołów, zjaw, nimf) widać rozszerzenie konotacji
z bieli, a więc pojawia się nadwyżka semantyczna ‘czystość, dziewictwo, niewinność’. W opisie srebrzących się od trądu ludzi poza blaskiem znajdujemy
negatywne konotacje ‘choroba, ból, cierpienie’.
3. Biel
Srebro, metal barwy białej, często jest wykorzystywane jako semantyczny
wskaźnik tego koloru i przejmuje jego konotacje. W tym znaczeniu autorka Niebieskich migdałów wykorzystuje go również do zwizualizowania bieli elementów
przyrody nieożywionej i zjawisk atmosferycznych (nieba, mgły, śniegu, szronu)
oraz składników przyrody ożywionej, flory (buków) oraz fauny (rybitwy).
3.1. Przyroda nieożywiona

Barwa srebrna współkreuje obrazy przyrody nieożywionej, zwłaszcza nieba i zjawisk atmosferycznych, pełniąc funkcję obrazotwórczą, wskazując na ich
immanentne cechy fizyczne (białą barwę).
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3.1.1. NIEBO

Srebrny w znaczeniu ‘biel’ występuje przede wszystkim w funkcji obrazotwórczej, na przykład jest elementem kreującym widok jesiennego błota na
polskich drogach, w którym odbijają się srebrne krople deszczu:
Błoto nasze, uprzykrzone, niepotrzebne,
Tło jesiennej, złotolistnej feerii37,
Jest jak strumień jakiejś pramaterii,
W której niebo przegląda się srebrne.
W te błyszczące jak polewa odmęty
Pada z wichrem liść o doli niestałej –
I w deszczu tonie kraj cały, [Ou żywioł, II 213].
3.1.2. ZMIERZCH

W wierszu Zmierzch odnajdujemy metaforyczne połączenie wyrazowe
srebrne pasmo, w którym przymiotnik srebrny oznacza ‘biel’:
Zmierzch z nocnym mrokiem zaplatają matę,
matę szeroką, półciemną, półjasną,
na czarne pasmo kładą srebrne pasmo, [Rm Zmierz, I 106]
W powyższym obrazie znajdujemy poetycki opis gry barw; czarnej, określonej
nocnym mrokiem, oraz wprost czarnym pasmem z białą, określoną jako srebrne pasmo ‘białe, świetliste’. Powyższą opozycję oddają również przymiotniki
półciemny – półjasny. Efektem gry jest powstanie nieprzezroczystego, siwego38
zmierzchu.
3.1.3. MGŁA

Semantyczna cecha barwy srebrnej ‘biel’ stała się podstawą do przyporządkowania tego koloru mgle, uwypuklając jej ‘mleczny’ odcień i ‘nieprzejrzystość’

Feeria SW brak; ‘widok, widowisko odznaczające się jaskrawością efektów świetlnych,
nastrojem baśniowym’ <fr. feerie> SJPD II/837.
37

SW definiuje kolor siwy jako ‘odznaczający ś. kolorem białym, wpadającym nieco w czarny’
SW VI/124.
38
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w dynamicznym obrazie: Mówmy o cichym lesie, gdzie mgła srebrną webą39 /
Plącze się wśród gałęzi [Go rozm, II 47].
3.1.4. ŚNIEG, SZRON

Styczność kolorystyczna pomiędzy nazwą metalu a zjawiskami atmosferycznymi – szronem, śniegiem – stała się przyczyną wyzyskania go w opisach
tych zjawisk. Srebrny jest semantycznym wskaźnikiem obecności ‘śniegu’ i być
może odbijających się promieni słonecznych w metaforze srebrna niwa:
Śniegi w łukach falowały życzliwie,
A narciarze jak lotne jaskółki fruwali
Po srebrnej niwie – [O śniegu, II 202]
Srebrny w powyższym obrazie konotuje radosną biel falującego życzliwie śniegu.
Przymiotnik srebrzysty w metaforze śniegi pączkują kurzajką40 srebrzystą [Ur g, II 413] jest składnikiem nakreślonego piórem obrazu zamieci śnieżnej
w górach.
Poza tym srebrny bierze udział w kreowaniu obrazu oszronionych szyb,
podkreślając białą barwę rysunków. Srebrzysty kolor szronu został skontrastowany z zielenią szyb w okresie wiosny i lata w upersonifikowanym obrazie kwiatów
na szybie:
Szybo, szybo zielona i o róże wsparta!
Pamiętasz, jak to w zimie
Kwiaty szyb na srebrzystych ślizgają się nartach? [Bp Frg, I 438]
Jest elementem współkreującym malowidło mrozu na oszronionej szybie w wierszu Sen opaczny: wzrosły szklane łopuchy na srebrnej pokrzywie / i szczawie
pełne gwiazd [Nm Op, I 38]. ‘Biel’ oraz ‘poblask’ konotuje czasownik srebrzyć
się w upersonifikowanym obrazie śniegu:
Zlodowaciała ręka jednej z marzycielek
srebrzy się jeszcze w cieniu,
strzeżona przez niego...
39

Weba tkac. ‘wyższy gatunek płótna lnianego’ SW VII/497.

Kurzajka lek. ‘brodawka rosnąca na rękach przeważnie u osób młodych, często w wielkiej
liczbie’ SW II/646.
40
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Wkoło dymią słoneczne bomby i szrapnele.
Pokój zabitym śniegom... [Pbd Marc, I 331]
3.1.5. WODA

Przymiotnik srebrny zestawiony z nazwami akwatycznymi również wnosi
element kolorystyczny ‘bieli’, a fakultatywnie także ‘świetlistości’. Te konotacje odnajdujemy w zestawieniu słownym – srebrna, deszczowa kałuża [Ou Pl,
II 201]. Srebro wnosi element dynamizmu i akcent kolorystyczny bieli w obrazie
pływającej w spienionych wodach oceanu kobiety:
Zamieszana w srebrzystą pianę,
zamiatana szumiącą grzywą,
przekomarza się z oceanem,
który chciałby ją kochać nieżywą. [Poc Kob, I 136]
Przymiotnik srebrny zastosowany w metaforze srebrna dżonka41 z piany
konotuje ‘biel’ oraz ‘ruch’:
z olejnej niwy wstaje
tysiące fal wezbranych –
a po każdej z nich
zjeżdża
srebrna dżonka
z piany. [Ur Bryzgi, II 387]
Obraz fal wody morskiej zobrazowanych jako srebrne ryby oddaje ich barwę oraz nieustanny ruch:
Wejdę w nią [wodę morską] i rozleje się wkoło mnie cudnie,
zepną mi ją dwie ryby srebrne na ramionach,
potoczy się na zachód, na wschód i południe
fioletowo-zielona! Łokciem nie zmierzona! [Rm Morze, I 112]
3.2. Przyroda ożywiona

Srebro jest również określeniem barwnym oddającym kolor wielu elementów przyrody ożywionej, a więc roślin i zwierząt.
41

Dżonka ‘statek chiński’ SW I/669.
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3.2.1. ROŚLINY

W obrazach oddających świat roślin zauważamy, iż srebro posiada ambiwalentną aksjologizację. Gdy oddaje kolor kwiatów, ma dodatnią waloryzację,
konotuje ‘biel, piękno’, co ilustrują następujące połączenia wyrazowe niosące
pozytywne doznania estetyczne:
• srebrne wieńce ‘białe, z lilii i róż’ [Ou król, II 168],
• pęk lunarii42, cały w srebrnych plackach [Ur Noc, II 417],
• bukiet srebrnych miesięcy (=lunaria biennis) w pełni [Śz Lunaria, I 390],
• srebrny kotek na wierzbie ‘biały’ [Nm Sł, I 50],
• srebrna pierś (ostu górskiego) [Śz oset, I 403],
• srebrny dziesięciornik43 ‘oset’ [Ur g, II 412],
• srebrne bańki ‘dmuchawce’ [Go maj, II 38],
• akacjowa srebrzysta flota [Śz zał, I 381],
• srebrne kandelabry buków [Rm ukra, I 116], srebrzysta powłoka buka
[Rm Kto, I 87].
Epitety srebrny, srebrzysty obrazują biel kwiatów ostu, kotków wierzby,
dmuchawców, lunarii, kory akacji i buków.
3.2.2. ZWIERZĘTA

Obraz zwierząt kreśli poetka, dbając o szczegóły. Epitet srebrny dookreśla
białą barwę ptaków – gołębi srebrny prąd (skrzydeł gołębi) [Ou Eti gołę, II 231]
oraz łabędzi o srebrnych lotkach [Ur O, II 511].
Łączliwość semantyczna srebra i nazw derywowanych z rzeczownikami
walc, czasownikami tańczyć, przymiotnikiem ruchliwa wskazuje, iż poetka poza
prymarną konotacją ‘biel’ wykorzystuje znaczenia naddane ‘dynamika’, ‘ruch’,
utrwalone we frazeologizmie żywy jak srebro44, oraz dodatkowo konotację ‘błysk,
poblask’ w następujących przedstawieniach:

Lunaria SW brak. Miesiącznik a. Miesiącznica a. Miesięcznik bot. ‘(lunaria) roś. z rodziny
krzyżowych’ SW II/962.
42

43

Dziesięciornik SW brak; SJPD brak.

Srebro przen. ‘o osobie żywej, ruchliwej’. S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1967, t. II, s. 191–192. Por. również E. Skorupska-Raczyńska, Frazeologizmy
z komponentem złoto (złoty), srebro (srebrny) w polszczyźnie ogólnej, „Studia Językoznawcze”
2004, t. 3, s. 299–316.
44
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• walc brzucha srebrnego (rekinów):
a rekiny wkoło tańczą walc brzucha srebrnego... [Rm Mel, I 113],
• srebrna, ruchliwa (rybitwa):
[rybitwa] Potem zmaga się z rybą i z siłą wypływa,
A czując, że się to wszystko światu podobało,
Zaczyna od początku: srebrna i ruchliwa
Przybiera nagle żądzy omdlałość... [K Akw, I 488],
• najsrebrzysta (rybitwa):
I wysoko nad wodą krążąca rybitwa,
Która nagle, łup wziąwszy na cel –
Z najsrebrzystym patosem samą siebie łamie,
Przeistacza się w szmatę, a następnie w kamień
I pionem spada [K Akw, I 488]
• czy w połączeniu: srebrzysty nóż, będącym metaforyczną nazwą ruchliwych ryb akwariowych:
rybki jak serca bijące skrzelami, węgorze jak lite pasy,
żyjący młotek i nóż srebrzysty, i zardzewiała tarcza, [W Akw, I 231].
Przymiotnik złożony srebrnołuski współkreuje obraz nieokreślonej gatunkowo ryby morskiej, której srebrnołuski ogon rozdzielono cięciem – [Sj Drzewo,
I 362], zaś epitet srebrny określa owady, wskazując na towarzyszące im refleksy
świetlne: Ćmy srebrne, ślepe i ciche lecą w ogniste sidła [Poc Oczy, I 161].
Oczywiście w wielu wypadkach dochodzi naddane znaczenie, na przykład
w opisie panny srebrny lis podkreśla jej ‘próżność’, gdyż jest niepotrzebnie
w upalny dzień narzucony na szyję, wyciągniętą jak przed nie istniejącym lustrem
[Szkic 2, I 514]. W połączeniu długowłosy lis promieniujący srebrzyście wnosi
dodatkowe znaczenie ‘świetlistość, blask, połysk’: I schylona zanurzyła czysty
swój owal twarzy, różanym pudrem owiany, w puszystą toń długowłosego lisa,
promieniującego srebrzyście wkoło jej ramion [Szkic (IV) 5, II 87].
W kilku wypadkach srebrny ma neutralne znaczenie, wskazując tylko na
kolor materiałów, ubrań nim określonych, np.: srebrny muślin [Szkic (I) 4, II 62]
czy srebrna lama sukni [Szkic 6, I 518].
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***
Srebro i jego derywaty wykorzystuje Pawlikowska-Jasnorzewska, by zobrazować liczne odcienie koloru białego, a mianowicie mleczność, nieprzejrzystość
mgły; biel śniegu i szronu, a także roślin (buk, akacje) oraz zwierząt (gołąb,
łabędź). Ten metal staje się elementem wnoszącym dodatkowe naddane sensy,
a więc współkreuje obraz człowieka próżnego (lis srebrny). Staje się epitetem
współkreującym postaci i przedmioty przedstawiane w ruchu, na przykład rekiny, które tańczą walc brzucha srebrnego, czy obraz dynamicznego spienionego
oceanu (zjeżdża / srebrna dżonka / z piany).
4. Szarość
Srebro może być nośnikiem treści pojęciowej ‘szarość’45. Ten akcent kolorystyczny możemy odnaleźć w metaforycznym obrazie zmierzchu. Na szary,
nieprzezroczysty kolor tej pory wskazuje rzeczownik srebro we fragmencie: Gdy
zmierzch zamuli wszystko srebrem / Klęcząc pić będę z twej mądrości [Ur Iżeś,
II 501]. Srebro, konotując późną porę, pośrednio wskazuje na mądrość, dojrzałość. Poza tym srebrny może wskazywać na ‘brudny, szary kolor’ dawno opadłego śniegu: Drzemią, / W szeregu, / Srebrne widma / Niegdysiejszych śniegów
[Ur Cumu, II 458].
5. Siwizna, starość
Srebro wykorzystuje Pawlikowska-Jasnorzewska w funkcji charakteryzującej jako stereotypowy symbol siwizny, starości, czego dowodzi metafora srebro
siwizny: Najpodobniejsi do kwiatów są starzy, piękni ludzie, gdy kwitną / dla
rodziny w srebrze swojej siwizny [Szkic (X), II 178]. Podkreślić należy, iż srebro konotuje pozytywne cechy, a więc starość kojarzona jest z urodą, pięknem,
doświadczeniem, mądrością życiową. Odmienną aksjologizację ma przymiotnik
srebrny w metaforze: starości srebrne kwiaty: O, jakaż to nieszczęśliwa miłość,
kochać starości srebrne kwiaty [Szkic (X), II 178], kwiaty symbolizują krótko-

45

Szary ‘ciemno-siwy (sic!), popielaty’ SW VI/571.
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trwały żywot46 i podatność na unicestwienie, zaś miłość w tym wieku jest nieszczęśliwa.
Przymiotnik srebrny wykorzystuje autorka Niebieskich migdałów w funkcji
charakteryzującej jako stereotypowy symbol starości, siwizny w następującym
opisie: I ta matka tak srebrna jak łabędź, jak róża [Ril Zaz, II 25]. Porównanie
koloru włosów kobiecych do łabędzia sugeruje, iż są one koloru białego.
Epitet srebrniejszy w porównaniu tej, która srebrniejsza niźli talerz miesiąca, oddaje barwę włosów czarownicy, świadcząc o jej starości, dojrzałości:
[diabeł] i czarownic się pyta:
tej, której włos ryży,
tej, co siwa trzęsąca,
i tej, która srebrniejsza niźli talerz miesiąca: [Nm Czar, I 30]
Na ambiwalentną waloryzację srebra jako symbolu starości i siwizny wpływ
miały odczucia samej poetki, która lęk przed upływającym czasem odczuwała
jako lęk przed utratą urody i szans na miłość47.
6. Czystość
Cechy semantyczne ‘czystość, przejrzystość’ były podstawą wykorzystania
przysłówka srebrnie48 do zobrazowania łez:
Ręce jej – białe słońca, promienistopalce.
Rzęsy – gwiazdy złociste. Łzy – uczuć planety,
Po elipsie policzków toczące się srebrnie... [Bp Port, I 434]
Czasownik srebrzyć się obrazuje lśnienie, blask łez w metaforze łzy srebrzą się. W Szkicowniku poetyckim czytamy: Łzy, wstrętne Złemu Duchowi jak
woda święcona (gdyż są one zawsze szczere i Bogu się srebrzą) [Szkic (VII) 3,
II 116].
Jak podaje D. Piekarczyk, „Cechy ‘przemijalności’, ‘nietrwałości’ uznać chyba można za
skonwencjonalizowane i właściwe całej kategorii KWIAT”. D. Piekarczyk, Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata, Lublin 2004, s. 135.
46

J. Kwiatkowski, Wstęp, w: M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji, Wrocław 1972,
s. XLIX.
47

Srebrnie ‘p. srebro’ SW VI/ 370; ‘p. srebrno’ SJPD VIII/663; srebrno ‘przysł. od Srebrny’
SJPD VIII/64.
48
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7. Dźwięczność, metaliczność
Srebro wystąpiło w znaczeniu ‘dźwięczy jak dźwięk srebra, dźwięczny,
metaliczny’, oddając czystość oraz piękno śpiewu słowika w metaforycznym połączeniu srebro brzmi:
Gdy przed świtem słowik śpiewa, drzewa w cieniach słuchają, [...]
Srebro brzmi, z liści spływa, drzewa się kołyszą,
kwiaty siwe słuchają, nieba siwe słuchają... [Rm Słow, I 102]
Śpiew słowika oddała poetka również za pomocą złożenia z łącznikiem srebrno-szklanie:
słowik skryty w drzew obłokach wykwita pytaniem...
– I pyta się srebrno-szklanie, nutą słodką, śmigłą,
co łagodnie w niebo wnika kryształową igłą... [Rm Śp, I 108]
Przymiotnik srebrny wykorzystany w przenośni srebrna strzała oznacza dźwięk
cichy, nieśmiały: I jeszcze się pyta szklanic, cicho i nieśmiało, / a dźwięk spada
srebrną, słabo wypuszczoną strzałą... [Rm Śp, I 108].
Obraz dynamicznego, prędkiego światła oddaje poetka epitetem srebrzyste
oraz porównaniem jak świergot skowrończy, które sugeruje, iż chodzi o dźwięczność tegoż zjawiska fizycznego: Światła prędkie, srebrzyste jak świergot skowrończy [K Akw, I 487].
***
Rzeczownik srebro, przymiotniki srebrny, srebrzysty, złożenie srebrno-szklanie zastosowała Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, by oddać piękno słowiczego śpiewu oraz prędkość światła.
8. Cenność
Znaczenie cenności, szczególnej wagi wnosi przymiotnik srebrny, gdy występuje czterokrotnie w znaczeniu realnym, a więc oznacza przedmioty wykonane z tego metalu, np. srebrna grzechotka, srebrna szpilka.
Przymiotnik srebrny jest określeniem przedmiotu drobnego, o naddanym
kulturowo znaczeniu ‘cenność, pomyślność’:

Konotacje semantyczne srebra w poezji Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

193

Srebrna grzechotka
Z gwiaździstą koroną –
Jakiemuż dziecku
Ją przeznaczono? [2x Bp Szelest, I 465]
Srebro ma konotacje ‘cenności, użyteczności’, gdy charakteryzuje szpilki:
Srebrne są małe szpilki. Żółta jest panna Anna, / Klęcząc upina suknię stojącej
bladej hrabiny [W Szp, I 235].
Dwukrotnie odnosi się do pieniędzy, a więc ma konkretną wartość materialną: srebrna piątka ‘pieniądz’: Dłoń zaciska z ciepłą, srebrną piątką, srebrny
pieniądz ‘ze srebra’ [Śz Zdob, I 382].
Srebrny konotuje wagę tajemnicy w zestawieniu: srebrna tajemnica:
i zgłosić przynależność do gwiazd, do lepszych światów, których olśniewające
albeda kryją w sobie srebrne tajemnice…[Szkic 74, I 597]. Poprzez odniesienie
srebra do odległej gwiazdy (symbolu czegoś nieosiągalnego)49 przejmuje on jej
konotacje ‘tajemniczość’.
Konotacje ‘cenności’ wnosi przymiotnik srebrny w kolokacji z innymi wartościowymi nazwami metali szlachetnych, a więc złotem i platyną:
I żadne serca złote, srebrne, platynowe,
żywe czy z drogich kamieni,
nie ukoją, nie uciszą zdumienia,
które się w oczach twych mieni... [Sj portret, I 339]
W połączeniu słownym srebrzysta chwila wnosi znacznie ‘krótkotrwałości’: To, co się nie da powiedzieć, co nigdy powiedziane nie będzie, / trzepotało
się przez krótką chwilę i spadło po srebrzystej chwili / na heliotrop kwitnący
półkolem, [Rm Heliotrop, I 124].
Wnioski
Reasumując, w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej tonem podstawowym srebra są różne odcienie bieli, na przykład gdy poetka określa elementy
Gwiazdy są „[...] symbolem przeznaczenia; wiedzy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, mądrości, (duchowego) przewodnika; nieskończoności, nieosiągalnego ideału, przeznaczenia”.
W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 105. Por. Hasło Gwiazda, w: Słownik symboli
ludowych, pod red. J. Bartmińskiego, t. I Kosmos, cz. 1, Lublin 1996, s. 203–234.
49
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pejzażu nieba, zjawiska atmosferyczne: śnieg, szron, mgłę oraz rośliny i zwierzęta. Zdecydowanie rzadziej srebro oznacza barwę szarą, gdy poetka oddaje
zjawiska ulotne, przemijające – zmierzch lub brudny śnieg. Szlachetny metal
wykorzystywany jest w funkcji charakteryzującej jako stereotypowy epitet księżyca, gwiazd, komety, o ambiwalentnych konotacjach. Przejmując aksjologizację nocy, ciemności, śmierci srebro konotuje ‘samotność’, ‘cierpienie, ból’, ‘nieszczęśliwą miłość’, zaś poprzez związek z bielą, światłem zyskuje pozytywne
konotacje ‘piękno’, ‘nastrojowość’. Poetka wykorzystuje świetlistość srebra, motywowaną prototypowo metalem, by nakreślić piórem obrazy refleksów świetlnych, towarzyszących zjawiskom przyrodniczym, jak i postaciom nieziemskiej
proweniencji. Staje się symbolem ‘czystości, niewinności’, gdy odnosi się do
anioła stróża odzianego w srebrnobiałą szatę, ‘blasku, świetlistości’, gdy określa zmarłego Stefana Żeromskiego i ‘dziewictwa’ – gdy charakteryzuje nimfy
o srebrnych rękach.
Poza tym w lirykach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej odnajdujemy
konotację czystości i blasku, która motywuje wykorzystanie srebra jako epitetu
łez. W opisie srebrzących się od trądu ludzi poza ‘blaskiem’ wnosi negatywne
konotacje ‘choroba, ból, cierpienie’. Poetka wykorzystuje srebro do ukazania
dynamicznych obrazów akwatycznych z udziałem będących w ruchu ryb i ptaków. Sięga po srebro jako symbol starości, siwizny oraz ‘czystego, metalicznego
dźwięku’, gdy obrazuje śpiew słowika. W wypadku określania epitetem srebrny
desygnatów grzechotka, szpilka pojawia się nadwyżka semantyczna ‘cenność,
pomyślność, tajemniczość’.
Wykaz skrótów
Bp Frg
Bp Port
Bp Szelest
Cl Morze
dan weran
Go maj
Go Przecz
Go rozm
K Akw
Nm An
Nm Ber

– Balet powojów, Fragment;
– Balet powojów, Portret;
– Balet powojów, Szelest makówki;
– Cisza leśna, Morze;
– dancing. karnet balowy, chwila na werandzie;
– Gołąb ofiarny, W maju;
– Gołąb ofiarny, Przeczucia;
– Gołąb ofiarny, Wieczorna rozmowa;
– Krystalizacje, Akwatyki;
– Niebieskie migdały, Robota anioła stróża;
– Niebieskie migdały, Berceuse;
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Nm Czar
Nm Op
Nm Sł
Ou O śniegu
Ou Eti gołę
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– Niebieskie migdały, Błotnik;
– Niebieskie migdały, Historia o czarownicach;
– Niebieskie migdały, Sen opaczny;
– Niebieskie migdały, Pocałunek słońca;
– Ostatnie utwory, O śniegu w lecie;
– Ostatnie utwory, Etiudy wiosenne, Jak szaleją gołębie na jaskrawym niebie;
Ou Fata
– Ostatnie utwory, Fatamorgany;
Ou Kłos
– Ostatnie utwory, Kłosy na niebie;
Ou król
– Ostatnie utwory, „A jak poszedł król...”;
Ou NaKs
– Ostatnie utwory, Na Księżycu;
Ou Omar
– Ostatnie utwory, Omar Chajjam i Droga Mleczna;
Ou Pl
– Ostatnie utwory, Planty;
Ou Rubw V Anioł – Ostatnie utwory, Rubajaty wojenne, Anioł odszedł;
Ou żywioł
– Ostatnie utwory, „Piąty żywioł”;
P Inkub
– Paryż, Inkub;
PN
– Paryż, Noc;
P Nokt
– Paryż, Nokturn;
Pbd lunatycy
– Profil białej damy, Słowa lunatyczki;
Pbd Marc
– Profil białej damy, Marcowa ballada;
Pbd Naj
– Profil białej damy, Najpiękniejszy;
Pbd szyb
– Profil białej damy, Seans szyb;
Poc Kob
– Pocałunki, Kobieta w morzu;
Poc Mar
– Pocałunki, Marina;
Poc Na bal
– Pocałunki, Na balkonie;
Poc Oczy
– Pocałunki, Oczy na skrzydłach;
Ril Zaz
– Róża i lasy płonące, Zazdrość;
Rm Heliotrop
– Różowa magia, Heliotrop;
Rm Kto
– Różowa magia, Kto chce, bym go kochała;
Rm Lun
– Różowa magia, Lunatyk;
Rm Mad
– Różowa magia, Madrygał;
Rm Mel
– Różowa magia, Melodia amerykańska;
Rm Morze
– Różowa magia, Morze;
Rm Słow
– Różowa magia, Słowik i świt;
Rm Śp
– Różowa magia, Śpiew słowika;
Rm ukra
– Różowa magia, Wiersz ukradziony;
Rm Wod
– Różowa magia, Woda;
Rm Zmierz
– Różowa magia, Zmierzch;
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Sj Drzewo
Sj portret
Szkic
Szkic (I)
Szkic (IV)
Szkic (VII)
Szkic (X)
Śz karawan
Śz Lunaria
Śz oset
Śz Prawo
Śz Urodz
Śz zał
Śz Zdob
Ur Baj
Ur BajMi
Ur Bryzgi
Ur Cumu
Ur Dar
Ur Dźwięk
Ur g
Ur Iżeś
Ur łódź
Ur Miłość
Ur Noc
Ur Notatki
Ur O
Ur Obr
Ur Paźdz
Ur puchu
Ur Wykrz
Ur Żerom
W Akw
W Szp
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– Surowy jedwab, Drzewo genealogiczne;
– Surowy jedwab, Czarny portret;
– Szkicownik poetycki,
– Szkicownik poetycki (I),
– Szkicownik poetycki (IV),
– Szkicownik poetycki (VII),
– Szkicownik poetycki (X);
– Śpiąca załoga, Niemodny karawan;
– Śpiąca załoga, Lunaria biennis;
– Śpiąca załoga, Górski oset;
– Śpiąca załoga, Prawo nieurodzonych;
– Śpiąca załoga, Dobre urodzenie;
– Śpiąca załoga, Śpiąca załoga;
– Śpiąca załoga, Zdobycz;
– Utwory rozproszone, Bajka indyjska;
– Utwory rozproszone, Bajka o miłości;
– Utwory rozproszone, Bryzgi fal;
– Utwory rozproszone, Cumulusy;
– Utwory rozproszone, Dary kochanków;
– Utwory rozproszone, Dźwiękowce;
– Utwory rozproszone, Z gór;
– Utwory rozproszone, Iżeś z tłumnego...;
– Utwory rozproszone, Złota łódź;
– Utwory rozproszone, Miłość w obłokach;
– Utwory rozproszone, Noc księżycowa;
– Utwory rozproszone, Notatki z Bielan;
– Utwory rozproszone, O, jak krótki jest czas nasz;
– Utwory rozproszone, Obrazy księżyca;
– Utwory rozproszone, Październik;
– Utwory rozproszone, *** O puchu marny;
– Utwory rozproszone, Wykrzyknik;
– Utwory rozproszone, Do Żeromskiego;
– Wachlarz, Akwarium;
– Wachlarz, Szpilki.
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SEMANTIC CONNOTATIONS OF SILVER IN THE POETRY
OF MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA

Summary
Keywords: linguistics, stylistics, idiolect
The purpose of this article is to analyse the semantic connotations of silver in the
poetry of Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. The research material includes 14 lexemes
and their 108 occurrences in the text. In most cases, silver is used as a semantic determinant of the night; then, of the colour white, and occasionally, the colour grey. It
holds numerous connotations deriving from references to metal (sparkle), moon and stars
(death and night) and the colour white (innocence, holiness, virginity, and old age). In
Pawlikowska-Jasnorzewska’s poetry, silver represents the colour and shine of inanimate
nature (it is stereotypically used to describe the Moon, stars and water, etc.); animate
nature (flora and fauna); and extraterrestrial beings. Silver is also used to convey positive
or negative connotations of the words it refers to.
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SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

ADRIANNA SENIÓW
Uniwersytet Szczeciński

PRZYMIOTNIKI BARWNY, BEZBARWNY, KOLOROWY
W HISTORII JĘZYKA POLSKIEGO

Słowa kluczowe: historia języka polskiego, leksyka, zmiana znaczenia wyrazu

Celem artykułu jest pokazanie losów przymiotników barwny, bezbarwny,
kolorowy w dziejach języka polskiego oraz prześledzenie zmian znaczeniowych
zachodzących w tych wyrazach na przestrzeni lat. Za D. Buttler przyjmuję, że
zmiana znaczeniowa dotyczy przeobrażenia odnośności pojęciowej nazwy, jej
waloru emocjonalno-stylistycznego lub zmiany w wartości systemowej1. Podstawę moich rozważań stanowią słowniki języka polskiego2 oraz Narodowy Korpus
1

D. Buttler, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa 1978, s. 25.

M.S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. I, 1951 (dalej SL); Słownik języka polskiego
[…] wypracowany przez A. Zdanowicza, M. Bohusza-Szyszkę, J. Filipowicza, W. Tomaszewicza,
F. Czepielińskiego, W. Korotyńskiego z udziałem B. Trentowskiego, wydany staraniem i kosztem
M. Orgelbranda, cz. I–II, Wilno 1861 (dalej SWil; korzystam z wersji elektronicznej http://eswil.
ijp-pan.krakow.pl)); Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, t. I, Warszawa 1900 (dalej SW); Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. I, Warszawa 1958 (dalej SJPD); Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. A–K,
Warszawa 1996 (dalej SJPSz); Uniwersalny słownik języka polskiego, pod. red. S. Dubisza, t. I,
2
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Języka Polskiego3, w których to źródłach sprawdzono występowanie badanych
leksemów.
Rzeczownik barwa pojawia się w polszczyźnie już w XV wieku, co odnotowuje Franciszek Sławski w Słowniku etymologicznym języka polskiego, gdzie
czytamy: ‘cz. barva, ukr. (z pol) bárva, z śrgniem. varwe, nowsza pożyczka farba
z niem. Farbe’ 4. W XVI wieku barwa jest już nazwą powszechną, o dużej liczbie
użyć (322x) w tekstach reprezentujących różne style funkcjonalne ówczesnej polszczyzny (SPXVI/I, 116). Mimo wysokiej ekstensji tekstowej tego rzeczownika
w pisanej odmianie języka polskiego, przymiotniki barwny (od podstawy barwa)
i bezbarwny (derywat od wyrażenia przyimkowego bez barwy) rejestrowane są
w polszczyźnie ogólnej dość późno, bowiem dopiero w wieku XIX. W Słowniku
Lindego jako hasło leksykograficzne odnajdziemy jedynie przymiotnik bezbarwny, natomiast barwny jako odrębne hasło odnotowany został dopiero w Słowniku
wileńskim. Rzeczownik kolor pojawia się w polszczyźnie dopiero w XVIII wieku
w znaczeniu ‘barwa, farba; maść’, a przymiotnikowy derywat rejestrowany jest
przez dziewiętnastowieczne słowniki. Rozwój semantyczny omawianych wyrazów zostanie ukazany na przykładach ewoluowania znaczeń w zależności od
kontekstów i konsytuacji, w których występowały oba przymiotniki w różnych
okresach języka polskiego.
1. Barwny
Jak już wspomniano, Linde nie rejestruje w ogóle przymiotnika barwny,
natomiast z cytacją z Andrzeja Kochanowskiego, tłumacza Eneidy, odnotowuje
złożenia dwubarwiany, dwubarwny ‘dwumastny, dwofarbiasty, dwójbarwisty’
w przykładzie: dwubarwna topola (SL I, 572). W XVI wieku funkcjonowały
również przymiotniki dwójbarwisty, trójbarwisty oraz barwisty ‘farbowany, zamalowany, kolorowy’, opatrzone w Lindem cytatem z tekstu Syreniusza: barwiste sukno, wełniste, nieotarte (SL I, 61). Brak tego przymiotnika jako hasła
słownikowego nie oznacza, że był on w polszczyźnie nieobecny, można jednak

Warszawa 2003 (dalej USJP); Słownik polszczyzny XVI wieku, pod red. M.R. Mayenowej, F. Pepłowskiego, t. II, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967 (dalej SPXVI); Wielki słownik języka polskiego, http://www.
wsjp.pl/.
3

Narodowy Korpus Języka Polskiego, nkjp.pl.

4

F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1, Kraków 1983, s. 28.

Przymiotniki barwny, bezbarwny, kolorowy w historii języka polskiego

201

domniemywać, że w języku polskim przełomu XVIII i XIX wieku był to wyraz
rzadki.
Pierwszą rejestrację przymiotnika barwny odnajdziemy dopiero w Słowniku wileńskim, gdzie zdefiniowano go jako ‘świetnych kolorów, fig. Styl barwny’
(SWil I, 53). Mimo że definicja odnosi się do obecności koloru, to kwalifikator
fig. (figurycznie – przenośnie)5 oraz podany przykład wskazują, że przymiotnik
barwny w połowie XIX wieku miał już znaczenie metaforyczne. W polszczyźnie ogólnej oznaczał nie tylko obecność wartości kolorystycznych, ale łączył
się z pojęciami niematerialnymi, intelektualnymi. Potwierdza to cytat z wydanej w 1856 roku Historii wymowy polskiej Karola Mecherzyńskiego, który użył
przymiotnika barwny w ocenie sposobu pisania: W pisaniu był krótki i niemal
uciskowy, chociaż zawsze żywy, barwny i dosadny (SJPD I, 362) .
O takim kierunku neosemantyzacji (od konkretu do abstraktu) świadczą
przykłady z nowszej polszczyzny. W drugiej połowie XIX wieku metaforyczne znaczenie zdaje się być dość mocno utrwalone w polszczyźnie ogólnej, co
poświadcza definicja leksykalna w Słowniku warszawskim, gdzie barwny występował w trzech znaczeniach: 1. p. barwisty6; 2. przen. ‘malowniczy, obrazowy, żywy, wymowny; kwiecisty, ozdobny’: Opis, styl barwny; 3. ślepota barwna
‘daltonizm, choroba oczu uniemożliwiająca odróżnianie kolorów’ (SW, I, 101).
Obok znaczenia pierwotnego, odnoszącego się do koloru, wyraźnie zarysowało
się znaczenie wtórne, metaforyczne, oraz specjalistyczne, medyczne, które pojawiło się w drugiej połowie XIX wieku i jest obecne w języku do dziś.
W polszczyźnie pierwszej połowy XX wieku utrzymuje się prymarne znaczenie tego przymiotnika. Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
jako pierwsze, czyli podstawowe, podaje to objaśnienie, które dotyczy postrzeganych wzrokowo cech fizycznych: ‘odznaczający się rozmaitością barw, kolorowy’ (SJPD I, 362). Potwierdzają to cytaty z dzieł literackich reprezentujących
tamten okres7, np.: Wejścia do sklepów były odgrodzone od ulicy barwną zasłoną
z kolorowych sznurów, łańcuszków lub blaszek. (J. Stryjkowski, Bieg do Fragala, 307, 1951); W łagodnym cieple słońca, pod niebem czystym i lazurowym
rozkwitają pola barwnym kobiercem. (H. Rudnicka, Uczniowie Spartakusa, 88,
5

http://eswil.ijp-pan.krakow.pl, s. 313.

Barwisty 1. a. barwiasty, barwny ‘mający żywy kolor, o świetnych barwach, pełen żywego
koloru, pełen żywych barw. 2. = a) farbowany, kolorowany, pomalowany. b) (o suknie, filcu itp.)
wełnisty, kosmaty, niewytarty (SW I, 101).
6

7

Wszystkie przykłady pochodzą z SJPD I, 362, 415.
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1952); Łąka stała w słońcu, utkana jak barwny kilim pękami kolorowych ziół.
(J. Broniewska, Ogniwo, 205, 1952).
W pierwszej połowie XX wieku utrwala się ponadto znaczenia przenośne,
co odnotowuje słownik Doroszewskiego, gdzie barwny definiowany jest jako:
‘interesujący, zajmujący, żywy, różnorodny’ (SJPD I, 362) i ilustrowany następującymi cytatami: Chłopcy, zwłaszcza wiejscy, lubią słuchać barwnych opowieści,
nie trawią schematycznych czytanek ani mdłych wierszy. (S. Otwinowski, Spotkania z uśmiechem, 64, 1952); Wyjąwszy rękopis, głosem spokojnym i równym
a pięknym językiem rozpoczynał wykład, którego jasna treść, w barwną ubrana
formę, musiała na długo pozostać w pamięci każdego słuchacza. („Tygodnik Ilustrowany”, 41, 1904.). Powszechne stają się zatem połączenia przymiotnika barwny z leksemami określającymi mówienie bądź pisanie, w których funkcjonuje on
jako melioratywnie nacechowany epitet.
W drugiej połowie XX wieku, obok utrwalonych już w polszczyźnie znaczeń dosłownych, tj.: 1. ‘odznaczający się żywymi barwami; kolorowy, różnobarwny’: barwny kilim. Barwne suknie. Barwny tłum oraz przeniesionych
2. ‘interesujący, żywy, różnorodny’: Barwne opowiadanie. Barwne życie (SJPSz
I, 120), przymiotnik barwny zyskuje nowe znaczenie: 3. ‘mający określoną barwę’, które przypisane zostaje sferze zjawisk ze świata nauki. Świadczą o tym liczne przykłady obecne w Słowniku Szymczaka, tj.: ‘mający określoną barwę’, np.
substancja barwna; barwny film, czyli ‘film, który daje obraz o barwach zbliżonych do naturalnych’; barwne minerały ‘minerały, których barwa jest uwarunkowana składem chemicznym i strukturą wewnętrzną czystej substancji mineralnej’
np. czerwony cynober; idiochromatyczne minerały (SJPSz I, 120).
W polszczyźnie przełomu XX i XXI wieku, którą reprezentuje słownictwo
pomieszczone w Uniwersalnym słowniku języka polskiego, pierwsze znaczenie przymiotnika barwny, wraz z przykładami, odpowiada definicji ze słownika Szymczaka w znaczeniu synonimicznym kolorowy, z tą jednak różnicą, że
barwny w najnowszej polszczyźnie zawęził znaczenie, co wyraża kwalifikator
książkowy (USJP I, 202), czyli nacechowany erudycyjnie. Należy tym samym do
tego „podzbioru słownictwa, które charakteryzuje wypowiedzi osób należących
do warstwy inteligencji humanistycznej”8. Natomiast znaczenie drugie zostało
sprecyzowane i ilustrują je inne niż u Szymczaka przykłady: techn. ‘mający jakąś
barwę (ale nie białą i nie czarną)’, np.: substancja barwna; chem. laki barwne;
8

USJP, XLI.
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fot. film barwny; fotografia barwna; med. ślepota barwna, zob. daltonizm; miner. geol. minerały barwne; szt. perspektywa barwna (USJP I, 202). Odnosi się
zatem do wielu desygnatów związanych ze sferą nauki i techniki, na co wskazują
użycia tego leksemu w wyrażeniach związanych ze zjawiskami medycznymi,
fizycznymi czy chemicznymi. Kwalifikatory, którym oznaczono hasło, wskazują,
iż przymiotnik barwny w polszczyźnie najnowszej ma ograniczoną sprawność
funkcjonalną, występuje bowiem w stylu wysokim bądź specjalistycznym.
W wydaniu elektronicznym najnowszego Wielkiego słownika języka polskiego pod red. P. Żmigrodzkiego przymiotnik barwny oznacza tyle, co: 1. ‘kolorowy’ 2. ‘ciekawy’9. Analiza tekstów pochodzących z Narodowego Korpusu
Języka Polskiego, pomieszczonego w Internecie, pozwala stwierdzić, że obok
użyć służących opisaniu cech fizycznych przedmiotów czy ludzi, kontynuowana jest łączliwość przymiotnika barwny z leksemami odnoszącymi się do stylu
pisania, co potwierdza fragment recenzji książki A. Szady: Szkoda, że książka
nie jest ilustrowana zdjęciami, bo chętnie zobaczyłabym jakiś kadr z tej reklamy,
a jeszcze chętniej – fotkę z planu. Język, którym napisana jest „Żonglerka tygrysami” jest zwięzły, poprawny, acz nieszczególnie barwny. Opisy ani dialogi – nawet
te najzabawniejsze – nie zapadają w pamięć10; „Jak zostać pisarzem fantastą”
jest zapisem tych absurdów w sposób bezpośredni (a przy tym barwny i dowcipny), podczas gdy dzieła wcześniejsze nierzadko przemycały je w sposób zawoalowany11.
2. Bezbarwny
Przymiotnik bezbarwny ‘bez farb i kolorów’ występuje w polszczyźnie
ogólnej od XVIII wieku, co potwierdza rejestracja w Słowniku Lindego cytatem
z tekstu Ignacego Krasickiego, pomieszczonego w Zabawach przyjemnych i pożytecznych: Sen bezbarwnemi maluje farbami (SL I, 75). Przytoczona definicja
wskazuje, że już na przełomie wieku XVIII i XIX bezbarwny miał znaczenie
przeniesione, odnosił się bowiem do przeżyć wyobrażeniowych i oznaczał brak
koloru. Cytat z tekstu Krasickiego zapowiada potencjalny kierunek semantycznego rozwoju omawianego przymiotnika w stronę znaczeń przeniesionych. Po9

Wielki słownik języka polskiego, wsjp.pl.

10

A. Szady, Kusicielka z lodówką na pustyni, „Esensja” 2008, nr 7, http://nkjp.pl.

11

K. Wągrowski, Hołd dla ironisty, „Esensja” 2007, nr 6, http://nkjp.pl.
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twierdza to opis leksykograficzny hasła bezbarwny w Słowniku wileńskim, gdzie
cytat przeniesiony z Lindego wyraża tym razem następujące znaczenie: fig. ‘styl
bezbarwny, to jest blady, niemający życia, świeżości’, np.: Sen bezbarwnemi maluje farbami (SWil I, 62). Obecność kwalifikatora figurycznie wyraźnie artykułuje odnośność przedmiotowo-logiczną przymiotnika12, który utrwalił znaczenie
metaforyczne.
W polszczyźnie drugiej połowy XIX wieku, co ilustruje Słownik warszawski, obok głównego znaczenia 1. ‘nieposiadający żadnej barwy, bezkolorowy,
x13 bezfarbny’, np.: płyn bezbarwny, szkło bezbarwne, znajdziemy następującą
definicję: 2. przen. ‘blady, bez życia, mdły, nieożywiony; bez charakteru, bez wyraźnych cech’: styl bezbarwny: Autor ten kreśli bezbarwne postacie. Bezbarwna
polityka (SW I, 119). Opis leksykograficzny hasła, pozbawiony autoryzowanych
poświadczeń cytatowych, wskazuje na wyraźną łączliwość omawianego leksemu
z pojęciami abstrakcyjnymi, odnoszącymi się nie tylko do cech postrzeganych
zmysłowo, lecz także do sfery egzystencji człowieka czy też dorobku intelektualnego. Z kolei przykład z Białych kwiatów Cypriana Kamila Norwida z lat 1856–
1857: Błogosławiony i szczęśliwy pisarz, który prawdziwej patetyczności bezbarwne słowa zna i strzeże – p i s a r z i c z ł o w i e k k a ż d y! (SJPD I, 415) wskazuje, że przymiotnik bezbarwny w drugiej połowie XIX wieku uzyskał dodatkowo
odcień pejoratywny, konotował bowiem nijakość, nudę, brak charakteru. Takie
znaczenie kontynuowane jest w polszczyźnie XX wieku, co SJPD poświadcza
licznymi cytatami z literatury pięknej, np.: Utwór jest raczej wierszowaną kroniką, suchą i bezbarwną (K. Budzyk, Z. Libera, J. Pietrusiewiczowa, Historia
literatury polskiej. Kl. IX. Od początku piśmiennictwa do końca XVIII wieku,
1952); Skanduje […] pieśń drewnianym, bezbarwnym głosem, jak modlitwę
(G. Morcinek, Zabłąkane ptaki, 57, 1952); W życiu dokoła nas niemało się snuje
takich bezbarwnych, nijakich postaci („Rocznik Literacki” 1932, 48). Marzyła…
wszak życie nieledwie teraz rozpoczęło się dla niej… Miałożby ono być ciągle tak
czcze, suche, bezbarwne? (W. Kosiakiewicz, Nowele i opowiadania, 60, 1952)
(SJPD I, 415). Ponadto w drugiej połowie XIX wieku przymiotnik bezbarwny
poszerzył zakres występowania o styl naukowy, o czym świadczy kwalifikator
fiz. umieszczony przy 3. znaczeniu w Słowniku warszawskim, gdzie czytamy:

12

D. Buttler, Rozwój semantyczny…, s. 88.

13

Kwalifikator x w SW oznacza wyraz mało używany.
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‘achromatyczny, x beztęczowy’, np.: światło bezbarwne, soczewki bezbarwne
(SW I, 119).
W polszczyźnie ogólnej XX wieku, poza znaczeniami znanymi w XIX wieku, wyraz bezbarwny oznaczał też ‘kolor nieokreślony’ (SJPD, I, 415), czego
egzemplifikację stanowi następujący cytat z dramatu Stefana Żeromskiego: Żołnierze odziani są w stare, połatane, bezbarwne od pyłu i dżdżu kurtki (S. Żeromski, Sułkowski. Tragedia, 7, 1950).
Polszczyzna końca XX i początku XXI wieku realizuje ten sam zakres znaczeń, choć daje się zauważyć postępującą specjalizację, czego ilustrację odnajdujemy w USJP, który hasło bezbarwny objaśnia jako: 1. ‘nie mający barwy,
przezroczysty’ i w użyciach: bezbarwny gaz, lakier; 2. ‘mający mało intensywne,
wyraziste barwy, robiący wrażenie szarości’, np.: bezbarwny tłum, bezbarwni ludzie, bezbarwne ubranie, bezbarwna ulica; 3. przen. ‘pozbawiony cech charakterystycznych; bez wyrazu, mdły, nijaki’, np.: bezbarwne postacie utworu; bezbarwny styl; bezbarwny głos; bezbarwne życie; są jacyś bezbarwni (USJP, I, 226).
W Wielkim słowniku języka polskiego hasło bezbarwny pozbawione jest definicji
leksykalnej, zawiera jedynie spis desygnatów, które łączą się z tym leksemem. Są
to: ‘1. Lakier 2. Ubiór 3. Dzień’14.
Z kolei z tekstów zgromadzonych w Narodowym Korpusie Języka Polskiego15 wynika, że przymiotnik ten nie oznacza przede wszystkim braku koloru, ale
używany jest w utrwalonym na początku XX wieku znaczeniu ‘mało interesujący, nieciekawy, pozbawiony wyrazu’, co ilustrują przykłady: Był dość bezbarwny, jeśli mam być szczera – powiedziała. – Tacy ludzie rzadko mają wrogów16;
Tym samym bezbarwny premier – prawdziwy „Pan Nikt” – skompromitował się
do reszty w oczach społeczeństwa i tym samym politycznie przegrał z kretesem17.
Zaobserwować można również specjalizację znaczenia przymiotnika bezbarwny
w połączeniach określających barwę głosu czy intonacji, o czym świadczą następujące przykłady podane za Narodowym Korpusem Języka Polskiego: Usiedli
w cieniu pochyłej skały i wtedy Gandżi wyjął z torby mały magnetofon, włożył do
niego kasetę i nacisnął plastikowy klawisz. Mahmud usłyszał niski, bezbarwny
14

Wielki słownik języka polskiego, wsjp.pl.

15

http://nkjp.pl.

16

Z. Miłoszewski, Uwikłanie, Warszawa 2007, http://nkjp.pl/poliqarp/nkjp-balanced/que-

ry/60/.
J. Rolicki, E. Gierek: życie i narodziny legendy, Warszawa 2002, http://nkjp.pl/poliqarp/
nkjp-balanced/query/72/.
17
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głos: „W imię Allacha litościwego, miłościwego! Ludzie! Obudźcie się!”18; Oczywiście bardzo chciałem, by występ Tadzia wypadł jak najlepiej i doznałem dużego
zawodu stwierdziwszy, że nie tylko wybrał on wiersz wyjątkowo recytacyjnie bezbarwny, ale w równie bezbarwny sposób go przeczytał19.
3. Kolorowy
Ostatni z omawianych przymiotników – kolorowy – w Słowniku Lindego
służy objaśnieniu przymiotników barwisty ‘farbowany, zamalowany, kolorowy’
oraz kwiatowy ‘barwisty, kolorowy’ (SL II, 568), nie stanowi natomiast osobnego
artykułu hasłowego. Jako hasło pojawia się w Słowniku wileńskim, gdzie definiowany jest jako ‘do koloru należący, barwiony np. suknia kolorowa’, podobne
znaczenia odnajdziemy w Słowniku warszawskim: ‘przym. od Kolor, mający kolor, barwny, kolorowany, niebiały i nieczarny, Suknia kolorowa, Papier kolorowy’ (SW, 404).
Dziewiętnastowieczne znaczenie, eksponujące obecność koloru innego
niż biel i czerń, jest kontynuowane w XX wieku. W SJPD kolorowy to tyle, co
‘będący jakiegoś koloru (ale nie białego i nie czarnego); taki, który jest kilku
kolorów; barwny, różnobarwny: Nie wpada wprost ze dworca w samo centrum
miasta, nie świecą mu neonów kolorowe blaski. (Słonimski, Poezje)’. Słownik
ten podaje ponadto nieobecne we wcześniejszych leksykonach desygnaty, które
można określić za pomocą przymiotnika kolorowy: ‘Ludność kolorowa, ludzie
kolorowi, ludzie rasy czarnej, czerwonej lub żółtej’; ‘Metale kolorowe, nieżelazne, jak miedź, cyna cynk, ołów, aluminium, nikiel’ (SJPD III, 828).
USJP powiela wcześniejsze znaczenia: 1.‘będący jakiegoś koloru (ale nie
biały i nie czarny) lub w jakichś kolorach; barwny, różnobarwny’ Kolorowe
światła, chorągiewki, kolorowa telewizja. Fiz. Metale kolorowe, fot. Film kolorowy, kulin. Wódka kolorowa 3. Pot. ‘Człowiek rasy czarnej, żółtej lub mieszanej’ Ludność kolorowa, ludzie kolorowi (USJP II, 369), ale dopiero w tym leksykonie odnotowano metaforyczne znaczenie przymiotnika, który definiowany jest

18

R. Kapuściński, Szachinszach, Warszawa 2005, http://nkjp.pl/poliqarp/nkjp-balanced/que-

ry/77.
R. Matuszewski, Alfabet: wybór z pamięci 90-latka, Warszawa 2004, http://nkjp.pl/poliqarp/
nkjp-balanced/query/70/.
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jako 2. Przen. ‘obfitujący w różnorodne, ciekawe fakty, zdarzenia, urozmaicony,
ciekawy’ kolorowe życie artysty. Kolorowe wakacje, przygody’.
W Narodowym Korpusie Języka Polskiego dominują użycia przymiotnika
kolorowy w jego prymarnym znaczeniu, stąd połączenia typu kolorowy magazyn,
kolorowy telewizor, plakat, mural, witraż, jarmark, tatuaż, deseń, film, wyświetlacz.
Dość częste jest zestawienie kolorowy tłum, który, jak wynika z analizy
przykładów, konotuje nie tylko wielość barw, ale także różnorodność, co potwierdzają przykłady: Mecenas spóźnił się pół godziny, ale Michał czekał cierpliwie,
obserwując kolorowy tłum w hotelu i przed nim. Lata schroniskowej izolacji nieco odzwyczaiły go od wielkomiejskiego gwaru – ciekawiło go wszystko i trochę
bawiło, choć coraz bardziej dokuczał mu brak powietrza i ból głowy20; Tysiące
ludzi z całego świata przyjęło zaproszenie. Dziś zjeżdżają do Atlanty. Wita ich
kolorowy tłum wolontariuszy21; Postanowiła udać się do takich zakątków miasta,
gdzie wycieczki zwykle nie docierają. Niestety, wszędzie natykała się na znienawidzone przez nią autokary, z których wysypywał się jazgotliwy, kolorowy tłum22.
Odnajdziemy również połączenia typu ‘kolorowy człowiek’, jak w przykładzie
z książki Madagaskar – okrutny czarodziej Arkadego Fiedlera: Za kilka wieków
poniewierki i żyłowania kolorowy człowiek odpłacał się białemu i jakoś nie miałem mu tego za złe, że mi miażdżył klatkę piersiową. Pokutowałem za winy popełniane do niedawna przez ludzi białych jak ja23.
Sporadyczne są natomiast zestawienia o charakterze metaforycznym, jak
choćby w przykładzie z Lapidarium Ryszarda Kapuścińskiego: Ten nie zrobi kariery, no ma taki kolorowy życiorys! Chodzi o to, że najlepszy życiorys jest szary,
bezbarwny, nijaki24.
Przedstawiony materiał ukazuje zmiany, jakie na przestrzeni wieków zaszły
w przymiotnikach barwny, bezbarwny i kolorowy. Znaczenie ostatniego z lek20

M. Pinkwart, Dziewczyna z Ipanemy, Łódź 2003, http://nkjp.pl/poliqarp/nkjp-balanced/que-

ry/9/.
21
M. Pol, D. Wołowski, Igrzyska olimpijskie, „Gazeta Wyborcza” 20.07.1996, http://nkjp.pl/
poliqarp/nkjp-balanced/query/13/.
22
M. Nurowska, Powrót do Lwowa, Warszawa 2008, http://nkjp.pl/poliqarp/nkjp-balanced/
query/1/.

A. Fiedler, Madagaskar – okrutny czarodziej, Poznań 1974, http://nkjp.pl/poliqarp/nkjp-balanced/query/0/.
23

R. Kapuściński, Lapidarium I–III, Warszawa 2008, http://nkjp.pl/poliqarp/nkjp-balanced/
query/0/.
24
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semów jest w polszczyźnie stabilne, co potwierdzają słowniki, jak i przykłady
użyć. Dominuje znaczenie dosłowne, wyraz określa zatem to, co charakteryzuje się obecnością koloru. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w przypadku
dwu pozostałych leksemów mamy do czynienia z przeobrażeniami częściowymi, które według D. Buttler polegają na równoległym współistnieniu znaczenia
pierwotnego i wtórnego, co sprawia, że wyraz staje się jednostką polisemiczną25. Mechanizm zmian semantycznych przebiegał w kierunku od konkretu do
abstraktu, nastąpiło zatem przeobrażenie odnośności pojęciowej przymiotników
barwny, bezbarwny. Pierwotne znaczenia odnosiły się do wrażeń zmysłowych,
czyli występowania barw bądź ich braku, z czasem obok nich utrwaliły się znaczenia przeniesione i one zdają się dominować w najnowszej polszczyźnie. Taki
kierunek przeobrażeń semantycznych wiąże się zapewne z czynnikami kulturowymi. Barwa jest jedną z najważniejszych dla człowieka jakości zmysłowych,
dzięki niej odbiera on świat oraz jego właściwości i być może tu należy szukać
odpowiedzi na pytanie o źródła znaczeń przeniesionych przymiotników barwny,
bezbarwny. Kolor bowiem służy identyfikacji różnych elementów przestrzeni
człowieka, jest przez niego dostrzegany, brak barwy natomiast bywa niezauważany, przeobrażenia semantyczne analizowanych przymiotników mają więc podłoże kulturowe. Barwny to tyle, co wyrazisty, ciekawy, interesujący, bezbarwny
zaś to niewidoczny, mdły, nieciekawy, niewarty uwagi. Wpisane w oba wyrazy
konotacje wiążą się zatem z niezwykle istotną rolą barwy w życiu człowieka.

ADJECTIVES BARWNY (COLOURFUL), BEZBARWNY
(COLOURLESS), KOLOROWY (HIGH-COLOURED)
IN THE HISTORY OF POLISH LANGUAGE

Summary
Keywords: history of Polish language, lexis, change of meaning of a word
The aim of the article is to show the development of adjectives barwny (colourful),
bezbarwny (colourless), kolorowy (high-coloured) in the history of Polish language as
well as to conduct the analysis of the changes that has occurred in the meaning of these
25

D. Buttler, Rozwój semantyczny…, s. 26.
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words throughout the years. The scrutiny shows that the meaning of the first lexeme is
stable in Polish language, with literal meaning prevailing. The original meanings of remaining adjectives in question referred to sensual impressions, therefore to occurrence
of colour or its lack, with time in parallel to them transited meanings were preserved and
these dominate in the contemporary Polish language. Barwny (colourful) today means
the same as wyrazisty (sharp), ciekawy (intriguing), interesujący (interesting) and bezbarwny (colourless) is niewidoczny (invisible), mdły (bland), nieciekawy (uninteresting),
niewarty uwagi (not noteworthy).

2014

SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

ELŻBIETA SKORUPSKA-RACZYŃSKA
PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

BARWY W JĘZYKOWEJ KREACJI OJCA
W POWIEŚCIACH NADNIEMEŃSKICH ELIZY ORZESZKOWEJ

Słowa kluczowe: językowa kreacja świata, semantyka, barwa

Wywodzący się z dziedzictwa praindoeuropejskiego wyraz ojciec (ociec)
jest obecny w polszczyźnie od zawsze, a w jej odmianie pisanej od XIV wieku.
Oznacza on prototypowo i przede wszystkim tego, który ma własne dziecko lub
dzieci1. Dawniej, wyrażając szacunek, mianem ojca określano każdego powaPor. A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. II, Warszawa 2000, s. 361–
362; W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005, s. 385; A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, s. 376–377; K. Długosz-Kurczabowa, Nowy
słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2003, s. 376–379. Zob. też: E. Skorupska-Raczyńska, Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne), Gorzów Wielkopolski 2013. O rozwoju semantycznym wyrazu ojciec (ociec) świadczy
bogato udokumentowany rejestr jego znaczeń, jaki odnajdujemy np. w tezaurusie polszczyzny,
czyli Słowniku języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego,
t. I–VIII, Warszawa 1900–1927, zwanym Słownikiem warszawskim (dalej SW), a także w słownikach współczesnych języka polskiego. Zob. dla przykładu Uniwersalny słownik języka polskiego,
pod red. S. Dubisza, t. I–IV, Warszawa 2003 (dalej USJP). Por. też J. Anusiewicz, J. Skawiński,
Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa–Wrocław 1996, s. 107, 184.
1
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żanego w środowisku, starszego i statecznego mężczyznę, a także – w polskich
realiach – również opiekuna (testamentowego bądź prawnego) sprawującego
pieczę nad powierzonymi mu osobami nieletnimi2. We współczesnej kulturze odnajdujemy jeszcze żywą, choć wychodzącą z użycia, formę ojcowie określającą
przodków3. W języku religijnym ojcem nazywa się Boga (Bóg Ojciec), tytułuje
papieża (Ojciec Święty), zakonnika po święceniach, a także autorów pierwszych
dzieł chrześcijańskich (ojcowie Kościoła). Ojcem nazywano i nazywa się również przenośnie mężczyznę, który coś istotnego wynalazł bądź stworzył, założył,
zainicjował czy też natchnął do działań.
W kulturze polskiej ojciec od wieków odgrywa istotną rolę w rodzinie
i społeczeństwie, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w obyczajowości, jak
i w historii prawa4. Postać ojca, bez względu na zaangażowanie rodzicielskie,
obecność w życiu dziecka bądź jej brak, towarzyszy człowiekowi we wszystkich
fazach jego życia. Wizerunek ojca zapisany w pamięci wielością doświadczeń
wpływa na identyfikowanie innych osób w antropocentrycznie postrzeganym,
zgodnie z wykształtowanymi umiejętnościami i nabytymi możliwościami analizowanym, ocenianym i nazywanym świecie. Na kształt obrazu ojca mają również wpływ jego wizerunki wykreowane w dziełach i arcydziełach literackich,
do których bezsprzecznie należą realistyczne powieści Elizy Orzeszkowej, charakterystyczne dla okresu dojrzałej twórczości pisarki, wydane w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Są to powieści: Dziurdziowie (1885) i Cham (1888) oraz
trzytomowa epopeja Nad Niemnem (1887)5. Aspektem łączącym wymienione
utwory jest miejsce, czyli wieś: szlachecka, zaściankowa i chłopska, położona
w nadniemeńskiej okolicy – rzeczywistej w dwóch powieściach (Nad Niemnem
i Cham) i domyślnej, prawdopodobnej w trzeciej (Dziurdziowie)6. Nazywam je
zatem p o w i e ś c i a m i n a d n i e m e ń s k i m i.

2

Zob. szerzej: E. Skorupska-Raczyńska, Kreacja ojca w powieściach…, s. 136–158.

W. Boryś kwalifikuje formę mnogą ojce (ojcowie) jako przestarzałą i dialektalną. Por.
W. Boryś, Słownik etymologiczny…, s. 385.
3

4

Zob. np. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III, Warszawa 1902, s. 286.

Według Pism Elizy Orzeszkowej: Dziurdziowie, Warszawa 1948 (dalej D); Cham (w ramach
Biblioteki Klasyki Polskiej i Obcej), Warszawa 1979 (dalej Ch); Nad Niemnem (w ramach Biblioteki Klasyki), Wrocław 1998 (dalej NN).
5

6
Finał tragicznych wydarzeń opisanych w powieści Dziurdziowie toczy się w sali sądowej
w Grodnie, którego położenie geograficzne nad Niemnem pozwala na sytuowanie powieściowej
Suchej Doliny w okolicy, rejonie tego miasta, a tym samym w pobliżu Niemna.
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Bohaterem zbiorowym powieści Dziurdziowie jest wieś Sucha Dolina,
gdzie rozegrała się tragedia, u której podłoża leżała wiara w gusła. Jej ofiarą
została kowalowa Pietrusia, zamordowana przez czterech Dziurdziów. Byli to:
Piotr (powszechnie szanowany we wsi gospodarz) i jego syn Klemens oraz ich
krewni Stepan i Szymon. Osieroconą w dzieciństwie Pietrusię wychowała babka
Aksena, która nauczyła wnuczkę między innymi korzystania z bogactwa świata
natury, czyli zielarstwa. Z czasem życzliwą ludziom Pietrusię oskarżono o czary,
a wracającą wieczorem z kościoła napadnięto i zakatowano.
Akcja powieści Nad Niemnem toczy się na przestrzeni kilku letnich miesięcy (od czerwca do września) 1886 roku w korczyńskim dworze, w osowieckim
pałacu, w należącym do Kirłów majątku Olszynka oraz w zasiedlonym przez
Bohatyrowiczów ich szlacheckim zaścianku. W opisanej przez Orzeszkową wytrawnie i po mistrzowsku nadniemeńskiej okolicy toczy się życie kilku rodzin,
borykających się z problemami popowstaniowej rzeczywistości lat osiemdziesiątych XIX wieku.
Powieść Cham jest swoistym studium niezwykłej miłości czterdziestokilkuletniego, prostego chłopa Pawła Kobyckiego do poznanej nad Niemnem znacznie
młodszej pokojówki Franki (przebywającej na wsi, latem, razem ze swym państwem), a później także do jej dziecka Oktawiana. Paweł, poznawszy Frankę,
postanawia ożenić się z nią i dobrocią oraz właściwym przykładem uratować od
wiecznego zatracenia. Po pewnym czasie Franka, znudzona spokojnym życiem
u boku męża rybaka, zostawia Pawła i ucieka do miasta z lokajem. Po trzech
latach wraca jednak do chaty nad Niemnem, ale przynosi Pawłowi dziecko. Ten
wybacza France zdradę i przygarnia chłopca, uznając go za własnego syna. Kobieta jednak po pewnym czasie próbuje otruć Pawła, który i to wybacza żonie,
a na dodatek wykupuje ją z rąk policyjnego urzędnika. Franka jednak popełnia
samobójstwo, a Paweł – wierzbowy ojciec – pozostaje z chłopcem sam7.
W wymienionych wyżej dziełach odnajdujemy literackie postaci ojca
w różnych jej konfiguracjach. Są to ojcowie biologiczni, naturalni i zastępczy,
opiekunowie; wychowujący swe dzieci, ale i nieobecni; żyjący i zmarli. W Nad
Niemnem zaliczam do nich: Jana herbu Pomian Bohatyrowicza i Stanisława Korczyńskiego (jako protoplastów), Benedykta Korczyńskiego, Bolesława Kirłę i Ignacego Orzelskiego (z dworu), Anzelma Bohatyrowicza i Fabiana Bohatyrowicza

Termin wierzbowy ojciec tłumaczę w rozdziale III pracy Kreacja ojca w powieściach…,
s. 86–111.
7
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(z zaścianka) oraz poległych w powstaniu – Andrzeja Korczyńskiego i Jerzego
Bohatyrowicza. W Chamie są to: Piotr Kobycki („wierzbowy ojciec” Oktawiana)
i jego szwagier Filip Koźluk; w powieści Dziurdziowie: Piotr Dziurdzia, Stepan
Dziurdzia i Michałek Kowalczuk. Każda z wymienionych postaci jest niepowtarzalna i swoista8. Mężczyźni ci prezentują różne, czasem skrajnie odmienne
osobowości, specyficzne relacje z otoczeniem, są niepowtarzalni, co wskazuje
się jako typowe dla kreacji postaci powieściowych w utworach Orzeszkowej,
o czym w odniesieniu do wizerunków kobiet pisały między innymi E. Graczyk9
czy A. Seniów10. Kreację ojca, podobnie jak i innych postaci w powieściach nadniemeńskich, odzwierciedla język, w swym bogactwie charakterystyczny dla
Elizy Orzeszkowej11, zaś istotną rolę w kreacji świata jej utworów odgrywa barwa12.
8
W powieściach nadniemeńskich Orzeszkowej odnajdujemy obok mężczyzn ojców całą plejadę mężczyzn nie-ojców, wśród nich m.in.: Zygmunta Korczyńskiego (wprawdzie żonatego, ale
bezdzietnego), Teofila Różyca, Witolda Korczyńskiego – z dworu; kilkunastu mężczyzn kawalerów – nie-ojców z zaścianka, w tym synów Fabiana Bohatyrowicza oraz wolnego stanu potomków jego krewnych i innych rodzin z nadniemeńskiej okolicy, adoratorów Antolki Jaśmontówny
i Jadwigi Domuntówny czy też narzeczonego Elżuni Bohatyrowiczówny; wreszcie wolnego stanu chłopów – nie-ojców ze wsi, jak Daniłko (brat Filipa Koźluka) oraz młodzi Klemens i Jasiuk
Dziurdziowie.

E. Graczyk, O postaciach bowarycznych w powieściach Elizy Orzeszkowej, w: Творчество
Елизы Ожэшко в эстэтичэском пространстве современности, Grodno 2011, s. 92–98.
9

A. Seniów, Językowa kreacja świata kobiet w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej,
Szczecin 2012.
10

11
O języku twórczości, a także wypowiedzi pozaliterackich Elizy Orzeszkowej pisali m.in.:
G. Borkowska, Dialog powieściowy i jego konteksty (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej),
Wrocław 1998; K. Gonczewska, Język kresowych bohaterów Elizy Orzeszkowej a współczesny język polski na grodzieńszczyźnie, w: Творчество Елизы Ожэшко…, s. 246–253; K. Handke, Regionalizmy w korespondencji Elizy Orzeszkowej, w: Język i jego odmiany w aspekcie porównawczym, Wrocław 1986, s. 105–117; eadem, O regionalizmie frekwencyjnym, „Studia Polonistyczne”
1986/1987, t. XIV–XV, s. 71–76; eadem, O właściwościach prywatnego języka Elizy Orzeszkowej,
w: Studia o twórczości Elizy Orzeszkowej, pod red. J. Paszka, Katowice 1989, s. 104–150; eadem,
Czy można mówić o rusycyzmach w prywatnym języku Elizy Orzeszkowej, w: Dzieje Lubelszczyzny, t. VI: Między Wschodem a Zachodem, cz. IV: Zjawiska językowe na pograniczu polsko-ruskim, Lublin 1992, s. 289–298; eadem, Różne odmiany w języku Elizy Orzeszkowej, w: Studia
nad polszczyzną kresową, t. VII, pod red. J. Riegera, PAN, Prace Językoznawcze 126, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1993, s. 43–51; H. Kurkowska, Składnia w utworach Orzeszkowej, „Poradnik Językowy” 1951, z. 8, s. 1–9; ibidem, z. 10, s. 1–7; M.T. Lizisowa, Ekspresywne akty mowy
w powieści Elizy Orzeszkowej, w: Творчество Елизы Ожэшко…., s. 224–235; A. Pawlukiewicz,
Zapożyczenia białoruskie w powieści E. Orzeszkowej „Dziurdziowie”, w: Twórczość Elizy Orzeszkowej a białoruska kultura, pod red. S. Musijenki, Grodno 2002, s. 93–104.

O barwach w utworach E. Orzeszkowej pisałam w artykułach: Funkcja barw w językowej
kreacji wybranych postaci w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, w: Twórczość Elizy Orzeszkowej,
12
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Celem niniejszego artykułu jest zatem próba analizy funkcji semantycznej
i stylistycznej barw, światła, blasku i cienia wykorzystywanych w kreacji postaci
ojców biologicznych i naturalnych, ojczyma (wierzbowego ojca), ojca zastępczego,
a także opiekuna (prawnego i testamentowego) w charakterystycznych dla okresu
dojrzałej twórczości Elizy Orzeszkowej jej powieściach nadniemeńskich. Odniesienia barwne, blask, światło i cień wykorzystane przez pisarkę uzupełniają charakterystykę postaci ojca w jego różnych konfiguracjach i relacjach społecznych.
Dominują w wizerunku twarzy, oczu, włosów mężczyzn; współtworzą ich tło.
Ubiór. Sporadycznie bądź jednostkowo odnajdujemy barwę w opisach ubioru wyżej wymienionych mężczyzn. Przy tym element wskazany kolorystycznie
jest zawsze charakterystyczny dla danej osoby, wyróżniający ją w plejadzie nadniemeńskich postaci. Jednego z dwóch nieudanych ojców, Ignacego Orzelskiego, mężczyznę wyalienowanego społecznie i skupionego przede wszystkim na
swych potrzebach, prezentuje Orzeszkowa dwukrotnie jako ubranego niestarannie, w szlafroku: kwiecistym, przybrudzonym (NN 760)13 i sporządzonym z kwiecistej materii (NN 52). Drugi z nich, Bolesław Kirło, charakteryzujący się skrajnie odmiennym – w porównaniu do Orzelskiego – strojem, wyróżnia się bowiem
wykrochmalonym, śnieżystym, sztywnym jak puklerz i śnieżnie białym przodem
koszuli szeroko wyłaniającym się spośród cienkiego i starannie sporządzonego
ubrania (NN 310). Jan, protoplasta rodu, i Cecylia witający króla szli w śnieżystych, płóciennych sukniach, by dwa gołębie, jedno przy drugim (NN 222).
W biały, płócienny surdut (D 58) ubrany jest szlachetny Michałek Kowalczuk,
a także Janek Bohatyrowicz, opiekun siostry Antolki, kiedy go przy orce widzi
Justyna:
Za pługiem [...] szedł wysoki i zgrabny człowiek, w białym
płóciennym surducie, długim do kolan obuwiu i małej czapeczce,
która skórzanym daszkiem osłaniając mu czoło, nie zasłaniała z tyłu
głowy jasnozłocistych włosów (NN 155).

pod red. K. Stępnika, Lublin 2001, s. 93–108; Barwy świata natury w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Studia Językoznawcze” 2002, t. 1, s. 339–354; Językowa kreacja lasu w „Nad Niemnem”
Elizy Orzeszkowej, Zeszyty Naukowe PWSZ, z. 1, Gorzów Wielkopolski 2006; Kolorystyka dworu
i zaścianka w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Studia Językoznawcze” 2006, t. 5, s. 199–215;
Językowa kreacja nadniemeńskiej wsi, w: Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej,
pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej i J. Rychter, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 85–97.
Po cytacie podaję skrót dzieła (Ch, D, NN), z którego fragment pochodzi, oraz numer strony,
na której się on znajduje (patrz przypis 5).
13
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Z kolei Piotr Dziurdzia, idąc ku rozstajom za wsią, gdzie zaplanowano rozpalenie ognia z drewna osikowego i pozyskanie tym wiedzy o wiedźmie, wyróżnia się czerwoną barwą:
Tymczasem Piotr Dziurdzia szedł wciąż naprzód krokiem powolnym
i miarowym. [...] W długiej kapocie z płótna na czerwony kolor zafarbowanego, w wysokich butach, w tej czapce, której strzępy zwisały
mu nad gęstymi brwiami, z grubą więzią drzewa w ramionach,
miał pozór kapłana niby, gotującego się do spełnienia uroczystego
i publiczne sprawy na celu mającego obrzędu (D 20);
ale do sali sądowej, podobnie jak i pozostali Dziurdziowie oskarżeni o zamordowanie Pietrusi, wchodzi w szarym więziennym ubraniu. Podobnie barwa szara
stroju dookreśla żyjącego w zaścianku Anzelma Bohatyrowicza, który choć od
ponad dwudziestu lat unika gwaru i ludzi, to jednak pomaga jak może w zagrodzie i, pracując, chodzi w ciemnej, do kolan sięgającej kapocie (NN 169).
Podsumowując: kwiecisty (czyli różnobarwny) szlafrok Orzelskiego, właściwy raczej kobietom, jest znakiem jego zniewieściałości, a przybrudzony (czyli
o przytłumionych z natury rzeczy barwach) świadczyć może nie tylko o swobodnym, lekceważącym stosunku jego właściciela do otoczenia, ale też o rozmyciu
charakterologicznym starego egoisty i safanduły. Idealnie biały (śnieżnobiały),
sztywny przód koszuli Kirły, porównany do puklerza, czyli wypukłej tarczy używanej dawniej przez jazdę, niejako chroniący tego ojca przed codziennymi, mało
dla niego atrakcyjnymi obowiązkami, sygnalizuje i podkreśla jego uczuciowe
i emocjonalne zamknięcie. Z kolei biała barwa w kreacji stroju protoplasty Jana
świadczy o jego szlachetności, podobnie jak biały surdut Janka Bohatyrowicza
i Michałka Kowalczuka. Biel w kreacji wymienionych postaci charakteryzuje się
dwuznacznością: z jednej strony podkreśla doskonałość Janka i Michałka i niemal świętość protoplasty Jana, z drugiej wyalienowanie rodzinne Kirły, któremu
przypisana barwa śnieżnobiała bliższa jest bieli całunu.
Kapota z płótna ufarbowanego na czerwono, w jaką ubrany jest przewodzący Suchej Dolinie Piotr Dziurdzia, a niosący wiązkę osikowego drewna na
skraj wsi, nawiązuje barwą do stroju monarszego, ale i rytualnego, co podkreśla porównanie poruszającego się majestatycznie i przejętego chłopa do kapłana. Czerwieni w kulturze ludowej przypisywano bowiem znaczenie szczególne
– traktowano ją jako znak rytualnego przejścia do świata śmiertelników, przyporządkowano jej jako barwie przedmiotów działanie antydemoniczne i ochronne,
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wykorzystywano w praktykach medycznych14. Jak podkreśla Piotr Kowalski:
„Mówiono, że aby ustrzec się przed złym, należy zawiązać czerwoną tasiemkę
dziecku, źrebiętom, cielakom i koniom. Aby się uchronić przed oczarowaniem
położnica powinna zawiązać sobie na ręce czerwoną wełnianą tasiemkę. Kto
zaś ma czerwoną tasiemkę na szyi, temu nie uda się zadać kołtuna ani uroku”15.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa biegły w gusłach chłop założył czerwoną kapotę (z płótna na czerwony kolor zafarbowanego), by uchronić się od czarów
i działania wiedźmy, którą wskazać miał osikowy ogień rozpalony na rozstaju
dróg, pod krzyżem. W codziennych okolicznościach chłop raczej ubierał się na
szaro, co odnajdujemy na przykład w kreacji Anzelma. Barwą wskazaną przez
Orzeszkową w jego stroju jest kolor ciemny, czyli ‘zbliżony do czarnego’16, szary,
a zatem achromatyczny, bezbarwny, właściwy tu niebytowi, a w takim przez wiele lat tkwił pokaleczony powstaniem i niespełnioną miłością Bohatyrowicz.
Twarz. Tworząc postaci nadniemeńskich ojców, Orzeszkowa barwą kreuje nie tylko ich naturalne i neutralne oblicza, ale również zmienione z powodu
emocji, doświadczanych uczuć i doznań. Ci z ojców, których domeną jest praca, najczęściej fizyczna, blisko natury i w zgodzie z nią, którzy wyróżniają się
imponującą sylwetką, tężyzną i zdrowiem, są opaleni i śniadzi. Benedykt Korczyński zatem ma twarz ogorzałą i ciemną, jest wysoki, barczysty, siwiejący,
z długim wąsem (NN 40). Michałek Kowalczuk, ojciec czworga małych, dorodnych dzieci, jest mężczyzną dojrzałym z ramionami od kowalskiej pracy szeroko
rozrosłymi, z twarzą od opalenia prawie brązową i wielkim, czarnym wąsem nad
łagodnymi usty (D 100). Kiedy pracował w kuźni, jego śniada twarz z czarnym wąsem i czarna jego czupryna stały w czerwonym blasku (D 77). Pawłowi Kobyckiemu, rybakowi o włosach ciemnych i na skroni trochę siwiejących
(Ch 7), spędzającemu całe dni, a czasem i noce na Niemnie, twarz słońce, wiatry
i wilgotne oddechy rzeki ciemnawą i zdrową śniadością okryły (Ch 7). Od nich
odróżniał się nieco Stepan Dziurdzia, brunet z czarnymi jak noc włosami i czarnym bujnym wąsem (D 8), o twarzy przedwcześnie zestarzałej i jakby spalonej
14
Zob. P. Kowalski, Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa–Wrocław
1998, s. 223–231.
15
H. Biegeleisen, U kolebki, przy ołtarzu, nad mogiłą, Lwów 1929, cyt. za: P. Kowalski,
op.cit., s. 230.

Za Słownikiem warszawskim wyraz ciemny objaśniam jako ‘mający kolor zbliżony do czarnego’, czyli szary. Por. SW I, s. 327. W Słowniku wileńskim (Słownik języka polskiego, pod red.
A. Zdanowicza i in., t. I–II, Wilno 1861; dalej SWil) z kolei wyraz ciemny (o kolorach) wytłumaczono jako ‘nie jasny, brunatny’. Por. SWil I, s. 167.
16
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(D 14), o ciemnej i grubej, prawie brązowej skórze, z takim mnóstwem zmarszczek, że nie podobna by wynaleźć na niej najmniejszego gładkiego miejsca
(D 18); a także Piotr Dziurdzia z twarzą wprawdzie brunatną i gęsto zarosłą
(D 68), ale bladawą nieco, oraz Fabian Bohatyrowicz z twarzą bardzo podobną
do takiego rydza, w którego by wprawiono zadarty nos, kępkę sterczących wąsów
i małe błyszczące oczy (NN 186). Majestatycznie blady był natomiast niewiele
ponadpięćdziesięcioletni Anzelm Bohatyrowicz z cerą od słońca trochę zaróżowioną, z zapadłymi policzkami [...], krótkim, siwiejącym wąsem (NN 173/174).
Ten zastępczy ojciec Janka i współopiekun Antolki:
czoło miał białą i cienką skórą powleczone, wysokie, z mnóstwem
zmarszczek, które snopem leżały pomiędzy brwiami i stamtąd
cienkimi nićmi rozchodziły się po całym czole aż do przerzedzonych,
siwiejących włosów (NN 426/427).
Z kolei Kirłę, ojca piątki dzieci, nieobecnego w zasadzie w ich życiu, odnajdujemy zawsze zarumienionego. Podobnie wykreowany jest Orzelski, ojciec
Justyny:
Był to staruszek średniego wzrostu, ale tuszy dobrej [...] z okrągłą,
białymi jak mleko włosami okrytą głową, z okrągłą także, pulchną,
rumianą twarzą. Wśród tej twarzy pulchne, rumiane usta uśmiechały
się teraz z pełną zmieszania dobrodusznością (NN 51/52).
Zestawione wyżej formy określające naturalną kolorystykę twarzy nadniemeńskich ojców odzwierciedlają ich status społeczny, rangę i osobowość: brązowe, ogorzałe, śniade twarze Benedykta Korczyńskiego (ogorzała, ciemnawa),
kowala Michałka (prawie brązowa) i rybaka Pawła (ciemnawa, zdrową śniadością pokryta) świadczą o ich dobrej kondycji fizycznej, tężyźnie i naturalnej
pracowitości, czego już przypisać nie można na przykład Dziurdziom, podobnie
pracowitym i równie mocno związanym z naturą, ale jednak pokaleczonym moralnie. Stepan ma zatem twarz jakby spaloną, czyli nienaturalnie ciemną i zniszczoną, Piotr zaś bladawą nieco, co sygnalizuje uszczerbek w jego kondycji.
Majestatyczność postaci (Benedykta, Michałka, Anzelma) podkreśla wąs (długi,
wielki i czarny, siwiejący), charakterystyczny w kulturze polskiej dla mężczyzn
dojrzałych, statecznych i szanowanych społecznie. Przyporządkowane raczej
charakterystyce dzieci określenie rumiany (czyli mający rumieńce, zaczerwie-
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niony) w wizerunku Orzelskiego i Kirły koresponduje z konstytucją obu wolnych
i nieodpowiedzialnych jak niedorostki mężczyzn.
Barwa twarzy odzwierciedla przeżywane uczucia i emocje, których źródłem
jest na przykład kobieta, jak w wypadku Pawła, podekscytowanego i sprowokowanego postawą i swobodnym zachowaniem Franki podczas ich pierwszego
umówionego spotkania:
Powoli, powoli na ogorzałe policzki jego wybijał się rumieniec,
jakby odblask krwistego obłoku, który po tarczy słonecznej, za bór
już zapadłej, na niebie pozostał (Ch 19/20).
Mężczyzna doświadcza przeżyć wcześniej mu nieznanych, dostarczających
obcych mu emocji, nad którymi nie panuje i których chyba nie rozumie:
Rumieniec, który wprzódy okrył mu policzki, rozpostarł się aż na
czoło, tak błękitne i spokojne zwykle oczy ściemniały i strzeliły
prawie ponurym blaskiem. W silne ramie wątłą kibić jej ochwycił,
do piersi swej przycisnął i już nad głową jej schylony usta do ust jej
przybliżał (Ch 20).
Rozlewający się na twarzy Pawła rumieniec, przenośnie porównany do odblasku
krwistego obłoku, pozostałego na niebie po zachodzie słońca, jest znakiem zmysłowego pożądania, które chłop sam, opamiętawszy się i ochłonąwszy, tłumaczy
chwilowym omamieniem: Ot tak, fiksacja17 jakaś do głowy przyszła (Ch 21).
Inne, źródłowo różne doświadczenia i uczucia oddaje z kolei rumieniec na
twarzy Stepana Dziurdzi, nieakceptowanego środowiskowo ze względu na jego
porywczy charakter. Chłop reaguje zaczerwienieniem twarzy, kiedy zebrani nie
chcą go na swego plenipotenta:
Stepanowi krwiste rumieńce buchnęły do twarzy, w sam środek
gromady wparł się i hałasować począł. Dowodził, że wybory nie
były prawne, bo wszyscy gospodarze z Suchej Doliny nie byli tu
W polszczyźnie drugiej połowy XIX w. wyraz fiksacja (zgodnie z zapisem w Słowniku wileńskim) tłumaczony był jako 1)‘rodzaj choroby umysłowej, zajęcie się wyłącznie jedną myślą,
jednym przedmiotem’; 2) fig. ‘upór, uporczywe obstawanie przy swoim, choćby najmylniejszym
zdaniu’ (SWil I, s. 313) zaś w Słowniku warszawskim jako ‘choroba umysłowa, pomieszanie zmysłów, wariacja, bzik, szał, obłęd; mania, zwariowanie na pewnym punkcie, zabicie sobie gwoździa
w głowę’; przen. ‘przesada, dziwactwo’ (tu z cytatem z dzieła I. Kraszewskiego ilustrującym znaczenie: „Pytałem jednego profesora aż do fiksacji... nie wie”). Zob. SW I, s. 740.
17
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obecni, że jego na planipotenta18 wybrać muszą, a jeżeli nie, to on
do sądu pójdzie (D 212),
i wówczas, gdy go akceptują:
Stepan Dziurdzia głośno do tej pory przewodził w niewielkiej jakiejś
gromadce, widocznie uszczęśliwiony tym, że choć raz gdziekolwiek
i komukolwiek mógł przewodzić. Na brązową, pomarszczoną twarz
Stepana wybijały się rumieńce pochodzące od żywych rozpraw,
w których rej wiódł (D 209).
Inteligentny, ale porywczy i krewki chłop, o czym świadczą dynamizujące opisy
formy buchnęły (krwiste rumieńce) wybijały się (rumieńce), reaguje spontanicznie w każdej sytuacji, zaś jego burzliwy, nieokiełznany temperament z jednej
strony, a ekstrawertyczny z drugiej odzwierciedla zaczerwienienie twarzy.
Spontanicznie reagował również zdenerwowany Benedykt Korczyński;
jego twarz pokrywała się niekontrolowanym rumieńcem, np.: od włosów do
szyi zalała się szkarłatem (NN 580). Bywało, że w wyniku emocji jego twarz
okrył ciemny rumieniec od siwiejących gęstych włosów aż po kołnierz koszuli
(NN 538).
Oczy. Trzech z wykreowanych w powieściach nadniemeńskich ojców ma
ciemne oczy: czarne oczy ma energiczny Filip Koźluk, szwagier Kobyckiego,
a także krewki Stepan Dziurdzia. Benedykt Korczyński zaś, znany z wybuchowego charakteru, ma duże, piwne oczy (NN 45), zwane też ciemnymi, czyli pozbawionymi blasku19; Do gabinetu wszedł mężczyzna wysoki, barczysty, siwiejący,
z długim wąsem, ogorzałą twarzą, pomarszczonym czołem i wielkimi, ciemnymi
oczami (NN 40). Kolejni – przeciwnie: idealny Paweł, spokojny rybak nadniemeński ma oczy z bardzo błękitną i czystą źrenicą (Ch 7), dobroduszny Orzelski
– błękitne jak turkusy (NN 51), pogodzony z losem Anzelm – bladobłękitne, zaś
Piotr Dziurdzia – szare, głęboko pod gęstymi brwiami osadzone (D 169), zwane
też siwymi, czyli wpadającymi w czarne20. Można zatem przyjąć, że w powieściach nadniemeńskich Orzeszkowej ojcowie o żywym, a nawet cholerycznym
Formy planipotent nie odnajdujemy w wykorzystanych w niniejszej pracy słownikach polszczyzny XIX wieku (SW, SWil), ani też w ułożonym przez J. Karłowicza Słowniku gwar polskich,
t. I–VI, Kraków 1900–1911.
18

19

Por. SW I, s. 327.

20

Por. SW VI, s. 124.
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usposobieniu, krewcy, wybuchowi, mają standardowo oczy ciemne, zaś ci spokojni, łagodni, opanowani, wręcz z natury powolni – jasne, błękitne, co bliskie
jest i w tym zakresie stereotypowemu w kulturze polskiej postrzeganiu rzeczywistości21. Jak podkreśla P. Kowalski: „Dość powszechne jest mniemanie, że na
podstawie koloru, wielkości, rodzaju oprawy, błysku, wilgotności, można się
wiele dowiedzieć o człowieku. Sposoby odczytywania ich znaczeń, jak większość opinii na temat ciała ludzkiego, uzależnione są nie tylko od kontekstów
kulturowych, ale także i właściwości rasowych”22. Szczególnie znaczące w danej kulturze i wspólnocie było w wyglądzie oczu to, co odbiegało od ich standardowego postrzegania. Oczom, każdemu z osobna, przypisywano (i zapewne
przypisuje się i dziś) konkretną symbolikę. Na przykład uznaje się, że swędzenie
prawego oka zapowiada powodzenie i radość, zaś lewego – pech i łzy. O swoistej
w takich sytuacjach zaradności świadczą polskie, dwuznaczne interpretacje zjawiska: Prawe śmiewe, lewe na ulewę (lub Oka prawa śmiech przydawa, oka lewa
łzę wylewa) oraz Prawe łzawe, lewe śmiewe.
Oczy mają niezwykłe właściwości i możliwości. Dzięki patrzeniu człowiek
poznaje świat, nadaje mu kształt, antropocentrycznie ocenia go i identyfikuje,
nawiązuje z nim kontakt, tworzy więzi, doznaje, doświadcza, czuje i pozwala
odczuwać innym. Oczy nazywa się zwierciadłem duszy, ponieważ ujawniają one
światu zewnętrznemu to, co mieści się w we wnętrzu człowieka. „Taka «lektura»
oczu ma uzasadnienie fizjologiczne: mięśnie tęczówki regulując zawartość źrenicy, nie podlegają kontroli świadomości. Zarówno reakcje na natężenie światła,
jak i rodzaj emocji znajdują przełożenie na wielkość źrenicy: uczucia negatywne
zwężają ją, pozytywne zaś rozszerzają”23. O uczuciach człowieka, przeżywanych
radościach bądź smutkach mówi także blask lub cień jego oczu.
Światło, blask i cień oczu odgrywają znaczącą rolę w kreacji wizerunku
nadniemeńskich ojców; odzwierciedlają ich uczucia, emocje, myśli, zamiary
i oczekiwania; ilustrują zmysłowość, czułość, zadowolenie, złość, gniew, ból,
przebiegłość i chytrość.
Nadniemeńscy ojcowie, w zasadzie stateczni i opanowani, rzadko okazują
swoje żarliwe względem kobiet uczucia. Przeżywają je Paweł Kobycki oraz SteTakie stereotypowe postrzeganie świata odnajdujemy np. już w XVI-wiecznym Kazaniu
o Maryi Pannie Czystej Jana z Szamotuł. Por. z tekstem w: W. Wydra, W.R. Rzepka, Chrestomatia
staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław–Warszawa–Kraków 2004, s. 110–114.
21

22

P. Kowalski, op.cit., s. 391.

23

Ibidem, s. 386.
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pan Dziurdzia. O namiętności Pawła Kobyckiego, jaką sprowokowała Franka,
mówią jego oczy, które dawniej przezroczyste i spokojne, gorzały (Ch 49). Płonące oczy Stepana Dziurdzi, doświadczającego niespełnionej miłości do Pietrusi, ujawniają, podczas przypadkowego spotkania obojga nad stawem, siłę jego
uczucia:
Z płonącymi oczami, z uśmiechem namiętności miłosnej na twarzy
następował na nią [...], palącym oddechem oblewał szyję jej
i plecy, żelaznym jakby ramieniem stan jej otaczał. Ona krzyknęła
z przerażenia i gniewu, skokiem łani do czółna wskoczyła i wiosło
schwyciwszy, w mgnieniu oka odbiła je od brzegu. [...] Pozostały
pod wierzbą chłop błyskał za nią oczami jak dwoma snopami
płomieni. Uśmiech miłosnej namiętności ustąpił na jego twarzy
przed zmarszczkami zgryzoty i gniewu [...] Z cienia, w którym stał,
kobieta w ogniach słonecznych po błękicie stawu płynąca wydała
mu się może strasznym, złowrogim i zarazem świetlistym, ponętnym
zjawiskiem (D 148/149).
Częściej przeżywają oni mniejsze lub większe radości. Na przykład sukcesy w nauce czytania dają Pawłowi jak dziecku poczucie wielkiego szczęścia, co
potwierdzają na chwilę oderwane od książki oczy, które świeciły znowu czystym,
pogodnym, jak u dziecka niewinnym błękitem (Ch 115). Powrót wiarołomnej
Franki do domu uszczęśliwia Kobyckiego do łez:
„– Taki powróciła!... a ja już i nie spodziewał się... wprzódy
spodziewał się... a potem i przestał... – Zachłysnął się, dłońmi
splasnął, głośno i ciągle połykał ślinę i łzy, które mu w oczach
świeciły (Ch 125);
powoduje, że za czas niedługi jak i wcześniej patrzy on na świat z promieniejącą wesołością w oczach (Ch 154). Szczęśliwy, mimo niezbyt chlubnej przeszłości, był Ignacy Orzelski, szczególnie podczas gry na skrzypcach, kiedy to z jego
czoła znikały wszystkie zmarszczki, a natchniony wzrok stawał się promienny.
Z kolei wyalienowanemu środowiskowo, smętnemu Anzelmowi, oprowadzającemu Orzelską po sadzie, jaki razem z Jankiem założył, wizyta ta i zainteresowanie Justyny życiem w zaścianku dają zadowolenie, jakie ujawnia się w oczach,
w których po raz pierwszy od lat pobłyskiwać zaczęły nikłe, lecz prawie wesołe
iskry (NN 177). Podobnie ożywiła go opowieść o Janie i Cecylii, toteż jego spło-
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wiałe zwykle i blade oczy pobłyskiwały pod wielką czapką (NN 219). Rzadko
radości przeżywa Benedykt Korczyński i jedynie czasami, jak w czasie spotkania
ze szwagrem, w jego oczach odbija się słońce (Promień słońca filuternym błyskiem przebiegł mu w piwnych źrenicach; NN 122). Z zadowoleniem natomiast
Korczyński przyjmował rozsądne decyzje młodych, dlatego podczas rozmowy
z Justyną, zdecydowaną wyjść za mąż za Janka, zazwyczaj przygaszone oczy jej
opiekuna, przekonanego o słuszności decyzji podopiecznej, tym razem miękły
i rozjaśniały się (NN 753).
Nadniemeńscy, szlachetni mężczyźni – ojcowie i opiekunowie – problemy
rozwiązują zazwyczaj w samotności, a smutki przeżywają w swoistej izolacji,
tak jak Paweł po ucieczce Franki, kiedy poczuł się oszukany i porzucony, także
po jej powrocie z dzieckiem, którego ojcem był lokaj. Paweł ma oczy bez blasku
(Ch 97), omglone i posępnymi cieniami nalane (Ch 132). Z kolei ból i smutek
Anzelma ilustrują oczy spłowiałe (NN 187). Obaj kierują wzrok kędyś daleko
(NN 187), gdzieś daleko [...], w daleki świat (Ch 97).
Główną cechą większości z analizowanych postaci jest ich naturalność,
temperament i usposobienie umożliwiające spontaniczne, żywiołowe reakcje,
kreowane za pomocą blasku oczu, które błyszczą, skrzą, ciskają. Oto przykłady:
podczas ostrych rozmów z Witoldem Benedykt patrzy na syna roziskrzonymi
oczami (NN 539), ciska z oczu błyskawice (NN 302), z piwnych źrenic ciska na
syna namiętne płomienie (NN 706). Oczy Piotra Dziurdzi, poruszonego informacją o przyczynie choroby syna Klemensa (miały to być uroki), rzucały ostre
błyski spod ściągniętych i zjeżonych brwi (D 130). Michałek Kowalczuk, wróciwszy z kuźni do domu, wpada w złość na widok głodnych dzieci:
Dzieci w kącie szeptać pomiędzy sobą zaczęły i z głośnym chrupaniem
jeść surową brukiew, którą Stasiuk gdzieś w sieni zarzuconą znalazł.
I nikt nie zwrócił uwagi na męskie kroki, które ozwały się za drzwiami.
Kowal do izby wszedł [...]. Na twarzy Michałka nie malowała się już
uprzednia wesołość bez troski ni cienia. Niezadowolenie i niepokój
przyćmiewały blask jego czarnych oczu, wargi pod czarnym wąsem
nieco wydęte objawiały skłonność do wyrzutów i gniewu (D 187).
Kiedy zaś Pietrusia skarży się na agresję wsi wobec niej, kowal się odgraża:
– Zabiję! [...] – na śmierć łajdaków tych zabiję! Czego oni do
ciebie przyczepili się, łotry te, chamy... Z żyłą na czole nabrzmiałą
i błyskawicami w oczach siadł na ławie, sapał, papierosa
z porywczymi gestami rąk zapalał. Potem [...] sarkał jeszcze: –
Durne chamy! żeby w takie głupstwa wierzyć! (D 195).
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Podobnie reaguje Stepan Dziurdzia – jego zdenerwowanie odzwierciedlają roziskrzone oczy (D 18), a rozgniewany odpowiada z błyskającymi oczami
(D 147). Również i w sądzie po ogłoszeniu skazującego Dziurdziów wyroku, z czarnych oczu Stepana strzeliła rozpaczna i zarazem groźna błyskawica
(D 222).
Błyszczące nienaturalnie oczy stereotypowo są przypisywano obcym, a także osobom przebiegłym, wyrachowanym24. Takie oczy (błyszczące) są charakterystyczne dla Kirły, który miał twarz długą, kościstą, z małymi, błyszczącymi
oczami (NN 33). Jego wzrok zdradza negatywne cechy i złe zamiary, jak nieuczciwość, przebiegłość i chytrość, np.: kiedy w czasie spotkania w Korczynie
towarzyszył żonie Benedykta, błyszczące jego oczki wpiły się w delikatne policzki pani Emilii (NN 47); słuchając wypowiedzi Różyca, swymi błyszczącymi, świdrującymi oczkami uważnie mu w twarz popatrzał (NN 58); kiedy chciał
się zabawić kosztem Orzelskiego, jego małe oczki błyszczały, najjowialniejszy
w świecie uśmiech otwierał wąskie usta (NN 116); dowiedziawszy się o zamiarach matrymonialnych Różyca względem Justyny, składał jej gratulacje ze
wzruszeniem, które małe, świecące jego oczka wilgotnymi uczyniły (NN 310).
Charakterystyczny wzrok ze względu na blask ma również Fabian – podobny do rydza, w którego by wprawiono zadarty nos, kępkę sterczących wąsów
i małe błyszczące oczy (NN 186); ze sterczącymi wąsami i błyszczącymi oczami
(NN 556), o twarzy parą małych, bystrych oczu połyskującej (NN 348).
Oczy odzwierciedlają uczucia wskazanych postaci. Miłość i namiętność
mężczyzn (Pawła i Stepana), trudne do ukrycia (o czym mówią przysłowia: Miłość i kaszel zataić trudno, Oczy w miłości są posłańcem serca25), zilustrowane
zostały standardowo płomieniami i ogniem (płonące oczy, oczy gorzały, błyskał
jak snopami płomieni), zaś ich uczucia blaskiem i cieniem. Radość zatem (Benedykta, Anzelma, Pawła i Piotra) zdradzają oczy, które promieniały, świeciły
czystym błękitem, rozjaśniały, miały wesołe iskry. Przeżywany (przez Anzelma,
Pawła i Michałka) smutek, zatroskanie, niepokój, który przyćmiewał, ujawniały
oczy spłowiałe, bez blasku, omglone, cieniami nalane. Złość i gniew (Stepana,
Piotra, Michałka i Benedykta) podkreślają błyskawice w oczach, oczy roziskrzone, błyskające, oczy, które ciskały błyskawice, ciskały namiętne płomienie, rzucały ostre błyski. Chytrość i nadpobudliwość (Fabiana) oddają jego oczy błyszczące
24

Ibidem, s. 389–390.

25

Cyt za: D. i W. Masłowscy, Przysłowia polskie i obce od A do Z, Warszawa 2003, s. 236–237.
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i połyskujące, zaś przebiegłość i fałsz Kirły – oczy błyszczące i świecące. Negatywny obraz tego ojca dodatkowo podkreśla nacechowana stylistycznie forma
deminutywna oczki.
Tło. Istotnym elementem kreacji postaci nadniemeńskich ojców i opiekunów, ich uczuć, myśli, przeżyć, są opisy naturalnego otoczenia, w jakim funkcjonują. Na przykład tłem procesji mieszkańców Suchej Doliny, przemieszczających się na jej skraj i prowadzonych tam przez niosącego osikowe drewno Piotra
Dziurdzię, jest barwna, ale pogrążająca się stopniowo w ciemności wieś:
Tu i ówdzie gołębie zrywały się z dachów i ze słodkim gruchaniem
ulatywały w powietrze na srebrzystych albo różowych skrzydłach;
pyszne, jaskrawo upierzone koguty [...] ciężko podlatywały z ziemi
i siadały na płotach; przez wrota pootwierane wybiegały żółte, czarne
i pstre kundle [...]. Tam, het za wioską, polami i gajami, słońce już
wnet zajść miało, bo ostatnie jego światła rzucały na ściany chat
i twarze ludzkie nietrwałe, różowe łuny. Rubinowo zaognione przed
chwilą szyby okien bladły i gasły, natomiast coraz częściej złocił je
blask roznieconych ognisk. Dymy nad kominami, wprzódy rumiane
i srebrne, szarzały [...]. Za wioską, polami i gajami ciemne gęste
chmury półkolem objęły zachodni kraj nieba; słońce przejmowało
jeszcze ich głębie fioletem i purpurą (D 21).
W zdynamizowanym opisie granicznej pory, pomiędzy dniem i nocą, tuż przed
zmierzchem, odnajdujemy barwy świata natury i artefaktów stałe, jak maść psów
(żółte, czarne, pstre), ale i zmieniające się. Wraz z pochodem opisywanego tłumu, zbliżającego się do rozstaju dróg, zmienia się otoczenie. Słońce rzuca różowe łuny, które są nietrwałe; szyby o rubinowej barwie bledną i gasną; rumiane
i srebrne dymy szarzeją, co świadczy o nadchodzącej, niespokojnej nocy, nie
tylko astronomicznej, ale i społecznej, mentalnej i obyczajowej. Atmosferę nocy
podkreślają ciemne, czyli zapowiadające nieszczęście, chmury o barwach fioletu
i purpury, które kulturowo konotują śmierć i cierpienie, karę i pokutę.
W kluczowych dla powieści Dziurdziowie scenach z sali sądowej, spinających fabułę klamrą, dominują – światło (w scenie inicjującej):
W ogromnej, wysokiej sali aparat sądowy roztoczył całą wspaniałość
i grozę. [...] Zwisające od sufitu żyrandole i lampy, gorejące u ścian
białych i gładkich, potoki światła lały na szkarłatne opony okien
i stołów, na pstrociznę twarzy i ubrań tłumnie zgromadzonej dziś
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publiczności. [...] U jednego z okien oskarżyciel publiczny, schylony
nad obficie oświetlonym stołem, wczytywał się pilnie w rozwartą
księgę praw [...]. Wśród wielkiej ciszy [...] przewodniczący sądowi
głośno i wyraźnie obwieścił zbrodnię, o którą podsądni oskarżonymi
zostali (D 5)
oraz światło i cień (w scenie zamykającej):
– Potem po jednemu ławę swoją opuszczać zaczęli i powoli, ciężko
stąpając, z kolei wchodzili w niskie drzwi, które otworzyły sie przed
nimi, a za którymi widać było boczną sień budynku ciemnością swą
odbijającą czarno od rzęsistego oświetlenia sali. Z powodzi świateł
jeden po drugim wstępowali oni w tę czarną ciemność; za ostatnim
z nich zniknęli dwaj zamykający pochód zbrojni żołnierze. Niskie
drzwi zamknęły się z wolna, bez szelestu... (D 223).
Obficie oświetlona sala sądowa, w której orzeczono wyrok skazujący czterech
Dziurdziów (m.in. Piotra i Stepana), którzy zakatowali niewinną kobietę, lejące
się potokami po białych i gładkich ścianach, spersonifikowane i dzięki temu zdynamizowane światło odzwierciedla żywą prawdę, uczciwość, prawe życie, i jego
przejrzystość, a także neutralność sądu. Kontrastowo czarna ciemność za niskimi
drzwiami, które przekroczyli skazani, konotuje ich więzienną przyszłość.
Pawłowi Kobyckiemu z kolei, związanemu z Niemnem rybakowi, tłem jest
rzeka, woda, niebo, czyli natura, z którą żyje on w symbiozie:
Niebo miało już wtedy ciepły błękit nadchodzącej wiosny, a na nim
wzbijało się znad boru samotne, bladawe, lecz już ciepłe słońce.
Za rzeką płachty i wzgórza roztapiającego się śniegu bielały wśród
ciemnej zieleni sosen […]. Rzeka zaś wyglądała jak nieścigniony
szlak płynącego srebra, okryty żeglującymi po nim taflami,
pagórkami, domkami z kryształu. […] środkiem szerokim, to tłumnie
i szybko, to samotnie i poważnie, płynęły te kryształowe twory,
lśniące, przezroczyste, tu i ówdzie przez promień słońca pozłocone
albo barwami tęczy nalane i opasane (Ch 80).
Budząca się wiosna i jej jasne barwy (błękit, bladawe słońce, bielejący śnieg)
podkreślają czyste, zawsze świeże i uczciwe myśli tego wierzbowego ojca. Rze-
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ka, wykreowana jako pozłocony, lśniący szlak płynącego srebra, konotuje bogactwo, które jest darem nieba, co podkreśla opasająca rzekę barwami tęcza.
Tytułem podsumowania. Analiza funkcji stylistycznej barw, światła i cienia w językowej kreacji mężczyzn w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej
pozwala na sformułowanie tu pewnych wniosków. Pisarka, kreując postaci nadniemeńskich ojców, ojczyma, opiekunów subtelnie i delikatnie operuje barwą,
szczególnie w opisie ich stroju, wykorzystywaną tu w funkcji dookreślającej.
Częściej natomiast i chętniej posługuje się światłem, blaskiem i cieniem, jakimi
ilustruje ich uczucia, emocje i przeżycia.
Standardowo ojcowie/opiekunowie aktywni, pracowici, zaangażowani,
odpowiedzialni moralnie (Benedykt Korczyński, Paweł Kobycki, Michałek Kowalczuk) mają twarze ciemne, ciemnawe, śniade, prawie brązowe, ogorzałe, co
świadczy również o ich niemal wzorcowej kondycji fizycznej, sile i zdrowiu.
Takiego statusu nie mają Dziurdziowie – Piotr, o cerze wprawdzie brunatnej,
ale bladawej nieco, oraz Stepan, z twarzą tak ciemną i brązową, że prawie spaloną. Anzelm, borykający się ze zdrowiem i traumatycznymi doświadczeniami
z przeszłości, ma typową dla melancholików cerę białą, bladą, a czasami lekko
zaróżowioną. Żyjących na cudzy koszt Orzelskiego oraz Kirłę wyróżnia Orzeszkowa rumianą barwą twarzy, charakterystyczną dla beztroskiego, wolnego od
trosk i odpowiedzialności za innych okresu dziecięctwa.
Kolor oczu opisywanych ojców pisarka komponuje nie tylko z ich fizycznym wyglądem (czarne, ciemne oczy = czarne, ciemne włosy), ale odzwierciedla
także ich zindywidualizowaną osobowość. Na przykład oczy Pawła Kobyckiego
świeciły czystym, niewinnym błękitem, co ilustruje jego nieskazitelne morale, ale
błękitne jak turkusy oczy Orzelskiego konotują z dużą dozą prawdopodobieństwa
jego dziecięcą naiwność.
O uczuciach, przeżyciach i doznaniach opisywanych mężczyzn mówią blask
i cienie ich oczu, które błyszczały, gorzały, pobłyskiwały, rozjaśniały się, świeciły; były błyszczące, płonące, promienne, połyskujące, roziskrzone, ale też bez
blasku, omglone, posępnymi cieniami nalane, przyćmione i spłowiałe. W oczach
połyskiwać zaczynały iskry (radości), ale też strzeliła rozpaczna i groźna błyskawica (gniewu). Nadniemeński ojciec błyskał (oczami) jak dwoma snopami
płomieni, ciskał z oczu błyskawice, ciskał z piwnych źrenic namiętne płomienie,
odpowiadał z błyskającymi oczami, rzucał błyskawicami w oczach, rzucał ostre
błyski spod brwi. Zdecydowanie, wykorzystane przez Orzeszkową blask i cień
oczu omawianych postaci dynamizują kreację ich uczuć.
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Elementem kreacji nadniemeńskich ojców są tło (gabinet, dwór nocą, wieczorna wieś, rzeka) oraz barwy otoczenia, w którym, bądź na tle którego, dana
postać funkcjonuje, co jest charakterystyczne dla stylistyki Elizy Orzeszkowej,
na co zwróciła uwagę między innymi A. Seniów w pracy poświęconej kreacji
kobiet w wybranych powieściach pisarki26.

THE COLORS IN THE LINGUISTIC CREATION OF THE FATHER
IN ‘UPON THE NIEMEN’ NOVELS OF ELIZA ORZESZKOWA

Summary
Keywords: language creation of the world, semantics, color
Fathers, step-father, caregivers in the ‘upon the Niemen’ novels by Eliza Orzeszkowa are figures clearly outlined. Their creations are made also by the means of color,
light and shadow. Writer, creating the characters of fathers, stepfather and caregivers
operates with the color subtly and sparingly, especially in the description of their clothes
and bodies. Names, definitions of glow, light and shadow are the components serving
the verbalization and dynamization of feelings, experiences and behaviors, as well as
descriptions of the personality in the characteristics of characters. Creation of men are
also served by the background and the environment color, which is a typical aspect of the
novel design by Orzeszkowa.

26

A. Seniów, op.cit.
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SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

JOLANTA SŁOBODA
Uniwersytet Szczeciński

FUNKCJE BARW W JĘZYKOWEJ KREACJI ŚWIATA FLORY
W DOLINIE ISSY CZESŁAWA MIŁOSZA

Słowa kluczowe: idiolekt Czesława Miłosza, zjawiska semantyczne, barwy

Dolina Issy powstawała w latach 1953–1954 w trudnym dla Miłosza okresie
stagnacji twórczej. Ciężkie przeżycia osobiste poety i niełatwa sytuacja zewnętrzna nie pozwalały na swobodne wypowiadanie się. Po latach sam stwierdził, że
książkę tę napisał dla celów autoterapii, żeby spróbować, czy nie otworzy się
zamknięta wena twórcza1. Jan Błoński odczytuje tę powieść jako klucz do źródeł
twórczości Miłosza i jako wstęp do jego życiorysu. Błoński stwierdza ponadto,
że dla artysty przeszłość stanowi często bardzo ważny materiał twórczy, gdyż odzwierciedla miejsca, ludzi, krajobrazy, świat roślin i zwierząt, wśród których wyrastał2. Pisząc o kreacji świata natury w Dolinie Issy, autor zauważa doskonałość
plastyczną pisarza oraz zachwycającą dokładność i zmysłowość opisywanych

1

A. Fiut, Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Kraków 1981, s. 32.

2

J. Błoński, Dolina Issy, ,,Przegląd Kulturalny” 1957, nr 24, s. 10.
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przez niego zjawisk przyrody3. Niezwykłe przywiązanie do urealnionej rejestracji elementów świata przedstawionego widoczne jest na przykład w opisie barw
i zapachów. Można mieć wrażenie, że one odsłaniają się wprost jak w malarskiej
perspektywie przed oczami głównego bohatera, kilkunastoletniego Tomasza, takie samo odczucie ma również czytelnik zgłębiający tekst utworu.
Mimo licznych opracowań literaturoznawczych na temat warsztatu i funkcji środków wyrazu przedstawionych w Dolinie Issy, zauważa się brak językoznawczych opracowań ukazujących rolę barw w utworze, czego właśnie dotyczą
niniejsze rozważania.
W językowej kreacji świata natury dają się wyróżnić opisy: flory, fauny,
rozlewisk wodnych i zjawisk atmosferycznych, w których barwy pełnią niemałą
rolę w odtworzeniu urealnionej fikcji literackiej widzianej oczami małoletniego
bohatera. W opisie doznań zmysłowych chłopca szczególnie wyeksponowane
zostały obrazy świata flory.
Barwa, jak pisze E. Badyda4, jest ważnym atrybutem świata człowieka, zapada w pamięć, w niej trwa, gdy wszystkie inne wrażenia już przygasły. Taką
rolę pełni również w pamięci samego Miłosza, który przywołuje w Dolinie Issy
nasyconą liryzmem przyrodę i zapamiętane obrazy, wyrażając nostalgię za tą
niepowtarzalną, jakby zaczarowaną krainą, którą tworzą wschodnie kresy Polski
i Litwa5. Kolory zmieniających się w powieści obrazów są oznaką zmiany pór
roku. Te same elementy przyrody ukazane zostają w różnej scenerii: wiosennej,
letniej, jesiennej i zimowej, odkrywają swoje różnorodne odcienie wyraziście
uchwycone w bogatej kolorystyce.
Artykuł stanowi próbę analizy funkcji barw w językowej kreacji świata flory. Z materiału badawczego wyekscerpowano 72 cytaty opisujące świat flory,
z czego 30 przykładów odnosi się do barwnych określeń lasów i puszczy, pozostałe 42 użycia posłużyły do językowej kreacji kwiatów, ogrodów i łąk.

3

Ibidem, s. 11.

4

E. Badyda, Świat barw – świat znaczeń w języku poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk 2008,

s. 24.
5

M. Skwarnicki, Mój Miłosz, Kraków 2004, s. 58.
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Barwa zielona
W Dolinie Issy6 barwa zielona z oczywistych powodów dominuje w kreacji
obrazów drzew, krzewów i roślin (łącznie 19 przykładów, z tego 6 użyć to opisy
lasów i puszczy; pozostałe 13 odnosi się do opisów kwiatów, ogrodów i łąk).
Wśród cytowań najczęściej występują: forma podstawowa przymiotnika zielony
(9 razy) i rzeczownik odprzymiotnikowy zieleń (5 razy). Pozostałe odcienie zieleni to kompozycja jasnozielony i wypowiedzenie nominalne jasna zieleń.
R. Tokarski pisze, że prototypem barwy zielonej jest świat roślin7. E. Komorowska zauważa, że zieleń nieodłącznie towarzyszy człowiekowi. Jej największe
nagromadzenie znajdujemy w otaczającej nas przyrodzie, gdyż listowie drzew
i krzewów oraz rośliny, trawa są koloru zielonego. Stąd barwa zielona konceptualizowana jest z reguły poprzez przyrodę ożywioną8. Związek barwy zielonej
z prototypową referencją świata roślin jest widoczny w kreacji świata flory w Dolinie Issy, co ilustrują cytaty: tylko na lewo zbliżała się linia lasu i za pierwszymi
jego drzewami otwierał się zupełnie inny świat: z pagóreczka w dolinkę, tu borek,
tu rojścik, kręcące się dróżki z jedną koleiną między bukietami zieleni (127);
widzieli w malejącym otworze zielonego tunelu alei powiewające chustki (290);
Wał […] zniżał się łagodnie w zieloną kotlinkę (141); W zielone królestwo roślin
wkraczał, kiedy żółkły i opadały liście (99).
Znacznie rzadziej wprowadzany jest odcień zieleni określający stopień natężenia barwy, np.: jasnozielony (3), jasna zieleń (2), jaskrawa zieleń (1). Z tego
wynika, że Miłosz jest oszczędny w użyciu barw z pola zieleni, gdyż obok barwy podstawowej zielony wprowadza tylko dwa jej tony: jasnozielony i jaskrawa
zieleń, nie korzystając z innych możliwości różnicowania odcieni zielonych realiów. Za pomocą leksemu modyfikującego jasny poeta oddaje stopień osłabienia
natężenia barwy, gdy eksponuje jakiś szczegół, np.: Woda w Issie była jeszcze
lodowata, wynurzały się z niej dopiero przy brzegu pierwsze trąbki liści jasnozielonego koloru (285); Całą jego przestrzeń miały pokrywać lasy, ale namyślił
się i umieścił trochę jasnej zieleni łąk (148); Brzeziny w maju są jasnozielone
(271).
C. Miłosz, Dolina Issy, Kraków 1981. W dalszej części artykułu w nawiasach okrągłych
podaję numer strony, z której pochodzi cytat.
6

7

R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995, s. 148.

E. Komorowska, Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne, Szczecin
2010, s. 146.
8
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Cechą charakterystyczną warsztatu pisarza jest określenie przez niego barwą zieloną skupisk krzewów, roślin i drzew i tworzenie ekspresjonistycznych
zielonych plam krajobrazu9, czasami wielość plam, skupiających uwagę obserwatora, np.: Pod wieczór odsłoni się przed nimi widziany z góry nowy kraj, tam,
gdzie jak wzrok sięgnie, więcej wody niż ziemi, jezioro przy jeziorze, półwyspy
nie do odróżnienia od przesmyków dzielących jedno od drugiego, rojowiska zielonych wysp (291); Spędzał […] dużo czasu na trawniku, na samym jego skraju,
gdzie przy zielonym murze krzaków pachniało mchem i czombrem (64); W niektórych miejscach czuby świerków oglądali z góry, poniżej nóg, gdzie indziej las
obniżał się łagodnie, przecinały go jary w otoku półnagich leszczyn, na ich dnie
jaskrawa zieleń traw (273).
Kolejną cechą kunsztu pisarskiego Miłosza jest ukazanie barwy zielonej na
ciemnym tle, które pozwala wydobyć jej wyrazisty kolor. Taki zabieg powoduje
wzmocnienie kontrastu, a jednocześnie wydobycie głębi, soczystości barwy zielonej oraz różnego jej nasilenia, np.: Były to pasieki, między ściętymi pniami rosły
młode dębniaki, gdzieniegdzie, tam gdzie karczowano, przerywały zieleń ciemne
doły (264); Brzeziny w maju są jasnozielone i wtedy na tle ciemnych świerkowych lasów znaczą się pasmami światła, w które jesteśmy skłonni przybierać
planetę Wenus (271).
Niekiedy zieleń tworzy ciemne tło dla wydobywających się jasnych barw,
np.: Rósł na nim [grobie] gęsty maliniak i pokrzywy. Z tej zieleni dźwigał się więc,
wywabiony światłem księżyca, białawy słup i błądził między drzewami (29).
Miłosz, tworząc barwne kontrasty z udziałem zieleni, zestawia ją głównie
z żółcią, złotem i bielą. Można dostrzec tutaj paralele do twórczości Stefana Żeromskiego, o czym pisze K. Handke, pokazując sposoby kontrastowania zieleni
z innymi barwami, między innymi żółtą10. Zieleń u Miłosza staje się wyraźnym
tłem dla żółtych kwiatów w ogrodzie i na łące, a także spadających jesienią liści,
np.: trawa jednolicie zielona, a nagle ta jasna żółtość, na gołej łodyżce (21).
Kreowanie w powieści elementów świata przedstawionego barwą zieloną
nadaje opisom drzew, krzewów i roślin urealniony obraz fikcji literackiej, która
w odbiorze czytelnika zmienia się ze względu na porę roku, określony moment
dnia (świt, zmierzch), przez co wydobywa w naturalny sposób wybrane elementy świata flory, na które pada wzrok obserwatora. Zieleń kreuje również obra9

K. Handke, Polszczyzna Stefana Żeromskiego, Warszawa 2012, s. 398.

10

Ibidem, s. 400.
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zy „bliskich planów pejzaży”11, rozbudowanych opisów, jak opis Kraju Jezior
rozpoczynający powieść oraz końcowy obraz krain, którymi przejeżdża Tomasz,
opuszczając królestwo swojego dzieciństwa.
Barwa żółta
Żółty jest drugą barwą pod względem częstotliwości występowania w Dolinie Issy (18 przykładów). W kreacji świata flory najczęściej występuje barwa żółta
i złota w opisach kwiatów, ogrodów i łąk (12 form), znacznie rzadziej w kreacji
lasów i puszczy (6 form). Wśród nazw barw dominują formy przymiotnika (żółty
– 8, złoty – 4) oraz odcienie barwy podstawowej jako derywaty jasnożółty (1),
złotawy (1) oraz połączenie wyrazowe jasna żółtość – (1), np.: Właśnie, ponieważ
rzadki, cenił zerwany między dębami […] pełnik (Trollius), rodzaj dużego jaskra,
podobny do żółtej róży (121); Liliowe kwiaty z żółtym pyłkiem wewnątrz wyłażą
spomiędzy igliwia, na łodyżkach obrośniętych aksamitnym puchem (178).
Barwa żółta eksponuje przede wszystkim kolor nasyconych barwą kwiatów i wyodrębnia ich żółte akcenty, jak pyłek, pręciki. Żółte elementy ukazane
w naturalnym otoczeniu, zwłaszcza na tle zieleni, są bardzo wyraziste. Pisarz
ukazuje je w dywanach łąk i rabatowych kompozycjach w ogrodzie12. Na przykład: Na trawniku pojawiały się na wiosnę kwiaty nazywane kluczyki św. Piotra. Cieszyły one Tomasza, bo trawa jednolicie zielona, a nagle ta jasna żółtość,
na gołej łodyżce, właśnie jak pęk małych kluczy (21); w złotym pyłku biegają
żuczki (21).
Barwa żółta jest także kolorem liści opadających jesienią z drzew, np.:
W zielone królestwo roślin wkraczał, kiedy żółkły i opadały liście (99) oraz barwą snopków dojrzałego zboża zebranego w lipcu z pól, zwożonego drabiniastymi wozami do stodół, np.: Nakładanie snopów na długi drabiniasty wóz wymaga umiejętności […]. Takie żółte kwadratowe stogi kołyszą się cały dzień aleją (212).
W językowej kreacji świata flory w Dolinie Issy barwa złota zawsze występuje w połączeniu z blaskiem słońca, którego promienie padają na obserwowane
przez bohatera rośliny, kwiaty i drzewa. Złoto w malarstwie jest światłem, a stąd
pozostaje tylko jeden krok do słońca – najdoskonalszego źródła światła, jak pisze
11

Ibidem, s. 401.

12

Ibidem, s. 346.
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R. Tokarski13, odwołując się do stanowiska M. Rzepińskiej14. Tak więc barwa
złota to barwa światła, jasności, blasku, lśnienia, wszelkiej świetlistości15. Czesław Miłosz wydobywa z tych złotych obrazów „krainę szczęśliwości” swojego
bohatera, którą stanowi ciepło i radość, jakie wywołuje w nim przyroda oświetlona promieniami wschodzącego i zachodzącego słońca w różnych porach roku,
np.: Mróz i słońce, rózgi krzaków na stromym brzegu po drugiej stronie wyglądały na bukiety ze złota, powleczone gdzieniegdzie szarą i siną farbką (26); Las na
około złoty w słońcu, cisza upału (262); Liście agawy na trawniku stały złotawe
od popołudniowego słońca (192), Brzeziny […]. W jesieni jasnożółte, świecą
płatami słońca (271).
W Dolinie Issy w opisach lasu pojawia się trzykrotnie kolor płowy (płowy – 2, płowość – 1). K. Handke sytuuje tę barwę na obrzeżach pola żółci, gdyż
płowy często definiowany jest jako kolor ‘żółty, żółtoszary’16, ale także jako barwa
zmieniona pod wpływem działania słońca, kiedy traci pierwotną intensywność17.
Miłosz wprowadza kolor płowy w trzech opisach lasu, np.: Wał tutaj brunatny od
opadających igieł zniżał się łagodnie w zieloną kotlinkę, widać było ją dokładnie
i za nią znów płowy pas między ścianami lasu (141); Naprzeciwko niego rozległ
się szelest, przyglądał się i zobaczył mysz […] Zdecydowała się, że nie ma niebezpieczeństwa i pobiegła, w płowości liści stracił ją z oczu (273).
W pierwszym przykładzie podkreśla kontrast zaznaczający się w obrazie
pomiędzy płowym pasem ziemi wypalonej przez słońce a ciemnymi ścianami
lasu i wysokich drzew, które w pełni lata nie zdołały okryć jej swoim cieniem.
W takiej scenerii płowy pas jest dobrze widoczny. W drugim opisie kolor płowy
przypomina sierść leśnej myszy, którą zauważył Tomasz, a to przecież były płowe liście, wysuszone przez palące promienie czerwcowego słońca, które prześwitywało przez konary drzew. Mysz zlała się z podłożem tak, że zniknęła z oczu
obserwującego ją chłopca.

13

R. Tokarski, op.cit., s. 99.

14

M. Rzepińska, Studia z teorii i historii koloru, Kraków 1966, s. 152.

15

K. Handke, op.cit., s. 359.

16

Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. II, Warszawa 1978, s. 701.

17

K. Handke, op.cit., s. 331.
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Pole czerwieni
Trzeci pod względem częstości występowania w językowej kreacji flory
jest kolor czerwony i jego synonimy (17 przykładów). W opisach lasów i puszczy
odnotowuje się więcej jego użyć (11) niż w opisach kwiatów, ogrodów i łąk (6).
Wśród nazw barw występuje przymiotnikowa forma czerwony (3) oraz utworzone od niej derywaty: czerwonawy (1), czerwień (2), czerwono (1).
W tekstach literackich czerwień wykorzystywana jest w kreacji jesiennych
krajobrazów lasu, puszczy, boru oraz kwiatów. K. Handke eksponuje u Żeromskiego czerwone liście spadające z drzew, czerwone osiny, buki, czerwone pnie
drzew18. Wszystko podświetlone promieniami słońca jarzy się i mieni. W Dolinie
Issy jest podobnie, tu również jesienne obrazy zabarwione są czerwienią. Jak zauważa E. Komorowska, czerwień jest barwą najmocniejszą i najjaskrawszą wśród
kolorów chromatycznych, ma silne właściwości afektywne i w palecie swych
odcieni uchodziła zawsze za kolor życia i siły19. W opisach drzew w powieści
oddaje również energię, witalność i siłę, np.: Czerwień osin jarzy się na szczytach
olbrzymich świeczników (271); Nad dachem lasu niebo jest jasne, promienie zabarwiły czerwono grupę osin przed nimi (177); Czerwonawe pnie drzew ruszyły
z miejsca i odprawiały taniec, światło odprawiało taniec między piórami paproci
(244); Liście są czerwone, Issa dymi między zrudziałym ajerem (280).
W jednym przypadku Miłosz oddaje barwę lasów nie wprost barwą czerwoną, ale za pomocą peryfrazy tej nazwy: barwa dojrzałych jarzębin. Tego rodzaju
kreacja dodaje malowniczości i poetyckości przedstawianemu opisowi, świadczy
ponadto o umiejętności stosowania różnych technik obrazowania artystycznych
pejzaży: październik w lasach ma jeszcze barwę dojrzałych jarzębin, płowych
roślinnych sierści i liści opadłych na dróżki (271). W opisie kwiatów jeden raz
kolor czerwony posłużył do wiernego oddania wyglądu kwiatów, które nazywano
kluczykami św. Piotra: jasna żółtość, na gołej łodyżce, właśnie jak pęk małych
kluczy, a w każdym drobny krążek czerwieni (21).

18

Ibidem, s. 320–321.

19

E. Komorowska, op.cit., s. 117.
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W polu barwy czerwonej pojawia się dwukrotnie kolor różowy, który bywa
traktowany jako melanż czerwieni i bieli20 lub jako czerwień mniej intensywna21.
W powieści różowe są kwiaty, np.: Kiedy na klombach rozkwitały piwonie, ścinali je z Antoniną, żeby zanieść do kościoła. Zanurzał w nich oczy i cały chciałby
wejść do tego różowego pałacu; słońce prześwieca przez ściany, a na dnie w złotym pyłku biegają żuczki (21); Barbarce ofiarował bukiet z różowych kwiatów
wilczego łyka pachnących jak hiacynty (170).
W grupie kolejnych synonimów barwy czerwonej występują (5 razy) kolory
takie jak: rudy (2), brunatny (2) i brązowy (1). K. Handke barwę rudą umieszcza
w polu czerwieni22, z kolei R. Tokarski zalicza ją do barw o ograniczonym zakresie użycia23. Natomiast kolor brunatny, uznawany za ciemnobrązowy z odcieniem szarawym lub czerwonawym24, nie był i nie jest powszechny ani znaczeniowo jednolity (oznaczał: brązowy, opalony, śniady, bury)25. Miłoszowi kolory zarówno rudy, jak i brunatny służą przede wszystkim do opisu jesiennych pejzaży
lasów i puszczy: koloru liści, kory drzew, dróżek i ścieżek obsypanych igliwiem
i spadającymi liśćmi, np.: Wielka cichość, mgła trochę opadła, z niej wynurzały
się obfite mokre trawy i rudość liści na ścieżkach (139); Tomasz ściskał strzelbę
wlepiając oczy w rudą dróżkę, to znów w dno jaru (274); Nie pnie, żywe istoty,
obrosłe rudzizną kory (244); Szedł jedną z tych dróżek, które są pokryte brunatnym igliwiem (244).
Z wymienionymi powyżej barwami łączy się kolor rdzy. R. Tokarski podkreśla, że rdza konotuje chorobę, zniszczenie, brzydotę, co wynika również z jej
znaczenia agrotechnicznego – ‘choroba roślin’26. Bardzo wyraźnie widoczne są
takie konotacje w czasownikowym derywacie rdzewieć, czyli ‘niszczeć, będąc
pożeranym przez rdzę’27. W Dolinie Issy barwa ta trzykrotnie została wykorzystana w opisie przekwitającego storczyka oraz tafli wody na podmokłej łące, np.:

20
D. Stanulewicz, Barwa różowa w języku polskim, w: W kręgu słowa, pod red. Ż. Kozickiej-Borysowskiej i J. Misiukajtis, Szczecin 2008, s. 227.
21

R. Tokarski, op.cit., s. 157.

22

K. Handke, op.cit., s. 525.

23

Ibidem, s. 525.

24

Słownik języka polskiego, t. I, s. 205.

25

K. Handke, op.cit., s. 528.

26

R. Tokarski, op.cit., s. 170.

27

Słownik języka polskiego, t. III, s. 25.
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Storczyk plamisty, jasnoliliowy. Stożek popstrzony cętkami ciemnego fioletu, jest
trudny do uchwycenia w pełni rozkwitu, bo zaraz dotyka go tu i ówdzie rdza
uwiądu. […] Przyciśnięty między tekturami, storczyk rdzewiał (120); Działo się
to na podmokłej łące, gdzie między trawą przeświecały tafle wody czerwonej od
rdzy (237).
W Dolinie Issy barwa czerwona oraz jej synonimy – różowy, rudy, rdza,
brunatny, służą poecie do językowej kreacji intensywności oraz różnorodności
odcieni jesiennego obrazu lasów i puszczy, w mniejszym stopniu kwiatów i łąk.
Barwy rzadko i sporadycznie występujące w językowej kreacji flory
Barwa biała
W językowej kreacji świata flory w Dolinie Issy kolor biały i jego synonimy
zostały użyte 9 razy: w opisach kwiatów oraz w opisie lasu. Biel wyrażana jest
w tekście przez takie formy leksykalne, jak: przymiotnik podstawowy biały i rzeczownik odprzymiotnikowy białość. Występują one szczególnie w opisach kwiatów, ponieważ przywołują skojarzenia z ‘czystością’, ‘niewinnością’, ‘lekkością’
i ‘pięknem’28, np.: Storczyk podkolan to lekkość i białość, która świeci w letnie
zmierzchy jak białość narcyza (120); [Tomasz] obserwuje pszczołę, która drga
nad kielichem białej lilii (205).
W opisie lasu biel nitek grzybni skontrastowana została z czernią podłoża:
Zapachy jesieni: skąd pochodzą, jakie tworzą mieszaniny, nie da się tego określić,
butwiejące liście i igliwie, wilgoć białych nitek grzybni, w czerni, pod oślizgłymi
szakalikami, z których obłazi kora (139).
Kolor biały ma bardzo często odniesienie do swojego prototypu śniegu29.
M. Białoskórska, opisując właściwości semantyczno-stylistyczne bieli w tryptyku Zimowe, białe sny Leopolda Staffa, wskazuje na dużą częstotliwość modelowania przez poetę palety barw bieli w formie przywoływanych obrazów zimy,
śniegu i szronu. Wykorzystane konotacje metaforyczne uwydatniają taki stan,
w którym śnieg, jako wzorzec bieli, stwarza jakość doskonałą, najbliższą idea28

R. Tokarski, op.cit., s. 75.

Patrz: M. Białoskórska, Właściwości semantyczno-stylistyczne barwy białej w tryptyku
„Zimowe, białe sny” Leopolda Staffa na tle polszczyzny XX wieku, w: Barwa w języku, literaturze
i kulturze I, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2010, s. 127, 132; R. Tokarski,
Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, wyd. II rozszerz., Lublin 2004, s. 41; E. Komorowska, op.cit., s. 86.
29
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łu utrwalonego zarówno w literaturze, jak również w kulturze polskiej30. I taki
właśnie obraz bieli śniegu jak u Staffa maluje Miłosz przed oczami obserwatora.
Jest to biel puszczy, lasów, łąk i ogrodu. Wszystko zastygło jakby w bezruchu,
emanuje ciszą, spokojem, lekkością spadających płatków śniegu. W Dolinie Issy
to on otula gałęzie drzew, krzewów i płatki astrów, czarujących swoją barwą do
czasu, kiedy spadnie pierwszy śnieg, np.: Gil i pstry dzięcioł z czerwoną głową,
stukający wysoko i strząsający z drzew białą okiść, są największymi niespodziankami zimy (79); Szron leży na astrach. Gałązka, której koniec oblepiają białe
kulki, chwieje się po odlocie sikorki (277).
Kolor biały wraz z barwą czarną i ich wypadkową szarą31 należy do grupy
kolorów achromatycznych. W tekście Miłosza dwukrotnie pojawia się odcień
szarości – siwizna. Kolor ten podkreśla upływ czasu, który odzwierciedla się
w chorobie sosen i barwie mchu, np.: Ze wszystkich stron naokoło nich siwizna
chorowitych sosenek, dolne gałęzie tutaj schły i zwieszały się z nich brody porostów (240); Między nimi, jak parkiet, niziutkie mchy, liszaje siwego koloru,
gdzieniegdzie kępki brusznic (179).
Kreowany w powieści obraz bieli kwiatów, śniegu, szronu jest symbolem
czystości, jasności, światła, wyrazista zaś biel stoi jakby w opozycji do siwizny
drzew i mchów.
Barwa fioletowa
Barwę fioletową (5 użyć) w powieści reprezentują 4 formy: rzeczownik
fiolet i przymiotniki: liliowy, jasnoliliowy, sinawofioletowy. W opisach kwiatów
występują 4 przykłady (liliowy – 2, jasnoliliowy – 1, ciemny fiolet – 1), natomiast
w kreacji lasu wykorzystane zostało złożenie przymiotnikowe sinawofioletowy (1). Fiolet jest barwą chromatyczną o dużej intensywności, natomiast w połączeniu z domieszką światła białego daje kolor liliowy32. Konotacje liliowego
– ‘delikatność’ i ‘niewinność’ – wywodzą się zatem z kolorystycznych związków
z białym oraz etymologicznego związku tej nazwy z kwiatem lilii33. W XIX wieku
przymiotnik liliowy przyjął nowe znaczenie (zapewne pod wpływem fran. lilas
30

M. Białoskórska, op.cit., s. 127.

31

E. Komorowska, op.cit., s. 83.

32

K. Handke, op. cit., s. 455.

33

E. Badyda, op.cit., s. 229.
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– barwa bzu) – ‘jasnofioletowy, kolor bzu’34. W Dolinie Issy kolor liliowy to właśnie kolor wiosennych kwiatów: bzu, storczyka plamistego i drobnych kwiatów
leśnych, np.: dom w Giniu zanurza się w obłokach liliowego bzu (179); Storczyk
plamisty, jasnoliliowy. Stożek popstrzony cętkami ciemnego fioletu (120); Liliowe kwiaty z żółtym pyłkiem wewnątrz wyłażą spomiędzy igliwia, na łodyżkach
obrośniętych aksamitnym puchem (178).
Występujący w opisie lasu przymiotnik złożony sinawofioletowy, który łączy dwie odmienne barwy, w malowniczy sposób oddaje na zasadzie kontrastu
zimowy krajobraz ciemnego, niejednolitego koloru brzóz z bielą śniegu roziskrzonego promieniami słońca, np.: Równym sznurkiem, łapa za łapą – ciągnie się
trop lisa, przez pagórek, tam gdzie śnieg iskrzy się w słońcu, do sinawofioletowego brzeźniaku (163).
Kolor fioletowy w kreacji świata flory w Dolinie Issy pełni funkcję opisu
werystycznego, a jednocześnie bardzo wyraziście kontrastuje dwie pory roku:
wiosnę i zimę. Liliowy jest barwą wiosennych kwiatów, a sinofiloletowy zimową
barwą korony gałęzi brzózek.
Barwa niebieska
Barwa niebieska pojawia się w powieści Miłosza 4 razy. W językowej kreacji kwiatów użyte zostały przymiotniki: niebieski (2), niebieskoszary (1), zaś
w kreacji lasu – czasownik odprzymiotnikowy błękitnieć. Przymiotniki niebieski
i błękitny semantycznie są motywowane przez niebo jako bezkresną, nierzeczywistą, pozbawioną ciepła przestrzeń, która sprzyja rozwojowi konotacji: ‘ciszy’,
‘spokoju’, ‘emocjonalnej równowagi’, ale także ‘nostalgii’ i ‘tęsknoty’35. Barwy
z pola błękitu są często używane w malowaniu pejzaży36. Duża przestrzeń, oddalenie sprawiają, że odległe lasy wydają się niebieskie bądź błękitne. Łącznie
z towarzyszącą sferą światłocienia kolory te zaznaczają perspektywę i podkreślają głębię przedstawienia37.
W Dolinie Issy w kreacji świata flory czasownik błękitniały został użyty
w zimowym obrazie lasu, który graniczy z rozległą polaną. Tomasz obejmuje
34

K. Handke, op.cit., s. 457.

35

R. Tokarski, op.cit., s. 124–125.

36

K. Handke, op.cit., s. 450.

37

Ibidem, s. 448.
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wzrokiem wyłaniający się przed jego oczami widok: Na tle czarnego lasu nagie
gaje i chrusty błękitniały w wieczornym świetle, układały się na nich warstwami
pasma mgły (172).
Błękit pełni w tym opisie funkcję plastycznego przedstawienia rozciągającego się w odległej przestrzeni lasu. Obraz ten przywołuje z jednej strony świat
przyjazny człowiekowi, a z drugiej wprowadza weń aurę tajemniczości i baśniowości.
Barwa niebieska została wykorzystana także w kreacji kwiatów (3), przywołując rzeczywiste, realne kolory płatków kwiecia i owoców jagód, np.: Z mchu
sterczą tu krzaki bahunu – ledum Palustre – z nich wąskimi skórzanymi liśćmi,
niebieskie jagody pijanic (237); Potem spomiędzy przegniłych liści i igliwia wyłaziły niebieskie przylaszczki, zastanawiał się nad tym, że to ostatnia wiosna i że
może tu nigdy nie wróci (285); Wieczorem pachniały mocno drobne niebieskoszare gwiazdy maciejki, którą obsadzane były brzegi grządek (121). Werystyczne
opisy niebieskich kwiatów wywołują w chłopcu refleksję i uczucie smutku, że
zbliża się dzień, kiedy trzeba będzie opuścić ten niezwykły, pełen mieniących się
barw świat dzieciństwa, krainę szczęśliwości.
Liczbowe i procentowe zestawienie barw użytych w językowej kreacji
świata flory w Dolinie Issy Czesława Miłosza ilustruje tabela.
Tabela
Lp.

Paleta barw

1

2

1

2

Barwa zielona

Barwa żółta

Formy leksykalne

Lasy,
puszcze

Kwiaty,
ogrody,
łąki

Łącznie
użycia

%

3

4

5

6

7

6

13

19

26

6

12

18

25

zielony
zieleń
jasnozielony
jasna zieleń
jaskrawa zieleń
żółty
jasnożółte
jasna żółtość
złoty
złotawy
płowy
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1

2

3

Barwa czerwona

4

Barwa biała

5

Barwa fioletowa

6

Barwa niebieska

3

czerwony
czerwień
czerwonawy
rudy
rudość
rudzizna
rudzieć
brunatny
brązowy
rdza
rdzewieć
biały
białość
siwy
siwizna
liliowy
jasnoliliowy
ciemny fiolet
sinawofioletowy
niebieski
niebieskoszary
błękitny
błękitnieć
Razem

4

5

6

7

11

6

17

24

5

4

9

12,5

1

4

5

7

1

3

4

5,5

30

42

72

100

Wnioski końcowe
1. Do językowej kreacji barwnych elementów świata flory w Dolinie Issy Czesława Miłosza wyekscerpowano 72 cytaty, z czego 42 przykłady odnoszą się
do opisów kwiatów, ogrodów i łąk (58% materiału badawczego), a 30 użyć
należy do opisów lasów i puszczy (42% materiału badawczego).
2. Najczęściej pisarz wykorzystuje barwy z kręgu zieleni (19 razy – 26%), żółci
i złota (18 razy – 25%) oraz czerwieni, (17 razy – 24%). Do barw rzadko
wykorzystywanych przez pisarza należą: biel (9 razy – 12,5%), fiolet (5 razy
– 7%) oraz niebieski i błękit (4 razy – 5,5%).
3. W językowej kreacji kwiatów, ogrodów i łąk dominują barwy zielona (13)
oraz żółta i złota (12), znacznie rzadziej fioletowa (4), niebieska i błękitna (3).
Natomiast w opisach lasów i puszczy obok zieleni występują barwy czerwona (11) i biała (5), kiedy współtworzą pejzaż jesienno-zimowy.
4. Obok przymiotnikowych nazw barw podstawowych: zielony, żółty, czerwony, niebieski, biały pojawiają się przymiotnikowe nazwy barw niepodstawowych, takich jak: rudy, brunatny, siwy, płowy, liliowy, błękitny. Rzadziej
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wprowadzane są odcienie niektórych kolorów określające brak natężenia
barwy, np.: jasnozielony, jasnożółty, jasnoliliowy, jasna zieleń, jasna żółtość,
jaskrawa zieleń.
5. Zieleń najczęściej współtworzy opisy roślin, kwiatów, krzewów, łąk, ogrodów, rzadziej lasów i puszczy. Wraz z jej odcieniem jasnozielony jest wyznacznikiem wiosny, gdy przyroda budzi się do życia, oraz lata, kiedy daje
cień i staje się tłem kontrastującym dla podkreślenia intensywności barw
kwiecia, szczególnie żółtego.
6. Barwa żółta i złota obok zielonej są najczęściej reprezentowanymi kolorami
w opisach kwiatów o różnej porze dnia wiosną i latem. Barwa złota konotuje
ciepło, przychylność, życzliwość, Tomasz w jej blasku doznaje ukojenia i poczucia bezpieczeństwa pomimo długiej rozłąki z rodzicami.
7. Kolory czerwony, rudy, rdzawy i brunatny malują jesienne krajobrazy przed
oczami wnikliwego obserwatora. Zbliżająca się jesień barwi intensywnie liście na różne odcienie czerwieni, konotując jej siłę i witalność, jakby nie
chciała jeszcze zapaść w zimowy sen.
8. Biel odzwierciedla lekkość i elegancję kwiatów, a równocześnie kreuje świat
flory w krajobrazie zimowym, gdy wszystko przykryte jest białym puchem.
Uśpione rośliny okrywa śnieg, by mogły obudzić się na wiosnę.
9. Barwa fioletowa reprezentowana jest w dwóch kontrastowych odcieniach: jasnoliliowy jako kolor kwiatów bzu i przylaszczek i szarofioletowy – kolor gałęzi
brzóz jaskrawo odcinających się od bieli śniegu błyszczącego w słońcu.
10. Barwy niebieska i błękitna występują bardzo rzadko w kreacji świata flory.
Pejzaż widziany z oddali jest koloru niebieskiego, co dodaje całemu obrazowi nutę baśniowości i tajemniczości. Z kolei błękit i niebieski przywołują
kolor kwiatów i owoców borówek pijanic. Niebieski wywołuje u Tomasza
nastrój tęsknoty i nostalgii.
11. W językowej kreacji świata flory barwy nadają werystyczny charakter urealnionym opisom kwiatów, roślin, drzew i krzewów, których doskonałym obserwatorem jest kilkunastoletni Tomasz. Kreacja świata flory stanowi niejako
projekcję bezpośredniej obserwacji dziecka. Dominuje w niej refleksyjna,
emocjonalna postawa wobec przedstawianych zjawisk, ujawniająca subiektywny charakter widzianych obrazów przyrody. Sygnalizowane są wówczas
cechy oglądanych pejzaży, jak na przykład barwy i gra świateł o wschodzie
i zachodzie słońca w różnych porach roku.
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12. Przedstawiony materiał badawczy świadczy o niezwykłej wrażliwości artystycznej Miłosza, a zarazem dużej umiejętności językowego kreowania świata natury za pomocą barw. Pisarz maluje jak artysta urealnione obrazy świata
przyrody, wśród której upływało mu dzieciństwo. Barwne elementy świata
flory dodają uroku artystycznym opisom, które zostały dobrane w sposób
przemyślany, a zarazem pełen umiaru w doborze środków wyrazu, co stanowiło credo całej twórczości Czesława Miłosza.

THE FUNCTION OF COLOURS IN THE LINGUISTIC CREATION
OF THE WORLD OF FLORA
IN DOLINA ISSY BY CZESŁAW MIŁOSZ

Summary
Keywords: idiolect of Czesław Miłosz, semantics, colours
In the descriptions of nature dominates two semantic categories of the flora’s descriptions. The first one involves forests and the second: gardens and meadows. The most
frequently used colours in the linguistic creation of the world of flora are: green, yellow,
gold and red. The less frequently are: white, purple and blue.
In the presented world the descriptions of the flora have a poetic value since they
gather realistic picture of the nature expressed with the use of the poetic language. The
indicated workings of the flora’s world description in Dolina Issy prove the impressive
technique of Czesław Miłosz.
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SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

DANUTA STANULEWICZ
Uniwersytet Gdański

„NIEOPISANY BŁĘKIT WODY,
KTÓRA ŚCIĄGA NA SIEBIE BARWĘ NIEBA”
NAZWY BARW W POWIEŚCI
ZATOKA ŚPIEWAJĄCYCH TRAW
STANISŁAWY FLESZAROWEJ-MUSKAT

Słowa kluczowe: słownictwo barw, powieść współczesna, Stanisława Fleszarowa-Muskat

1. Wstęp
Celem tego artykułu jest analiza nazw barw użytych w powieści Zatoka śpiewających traw Stanisławy Fleszarowej-Muskat (1919–1989)1. Powieść ta ukazała się po raz pierwszy w roku 1967, wznawiana była pięć

Życiem i twórczością pisarki zajęła się K. Świerkosz w publikacji Na fali. Portret biograficzny Stanisławy Fleszarowej-Muskat, Warszawa 2013.
1

246

Danuta Stanulewicz

razy2, ostatnio jako drugi tom serii „Mistrzyni powieści obyczajowej” w roku
20123.
Akcja licznych utworów Stanisławy Fleszarowej-Muskat toczy się na Wybrzeżu Gdańskim. Michał Błażejewski sytuuje utwory tej pisarki „pomiędzy literaturą wysoką a popularną”; zauważa też, że jej twórczość jest „również odbiciem
naszego wybrzeżowego życia, próbą opisania go i wpasowania w tradycję, może
nawet próbą wykreowania tej tradycji w miejscu i czasie niezbyt sprzyjającym
zapuszczaniu korzeni”4. „Wybrzeżowe życie” jest obecne w Zatoce śpiewających
traw – mieszkająca w Trójmieście młoda chemiczka, doktorantka Dorota, pionierka produkcji polskiego agar-agaru, uzyskiwanego z wodorostów poławianych
w Zatoce Gdańskiej, poznaje kapitana statku rybackiego – wątek miłosny splata
się z historią powstania zakładu produkującego agar-agar w położonym nad morzem małym mieście, którego nazwa nigdy nie pada. Ojciec Doroty jest kapitanem żeglugi wielkiej, matka – lekarką specjalizującą się w chorobach morskich,
a brat – konstruktorem statków. Powieść zatem nie tylko ma wybrzeżowe tło, ale
także bohaterów – pierwszoplanowych i drugoplanowych – nie tylko mieszkających nad morzem, ale i związanych z nim zawodowo.
2. Słownictwo barw – nazwy podstawowe i niepodstawowe
Zanim skoncentrujemy się na nazwach barw użytych przez Fleszarową-Muskat w powieści Zatoka śpiewających traw, należy choć pobieżnie przedstawić
teorię podstawowych nazw barw, a także dokonać bardzo skrótowego przeglądu
badań nazw barw w polskich utworach prozatorskich.
Amerykańscy badacze Brent Berlin i Paul Kay twierdzą, że podstawowy
leksykon barw liczy 11 nazw5. W języku polskim obejmuje on następujące przymiotniki: biały, czarny, czerwony, zielony, żółty, niebieski, brązowy, fioletowy,

2
S. Fleszarowa-Muskat, Zatoka śpiewających traw, Gdynia 1967; wyd. 2 Gdańsk 1969;
wyd. 3 Gdańsk 1989; wyd. 1 [właśc. 4] 1993; wyd. 2 [właśc. 5], Gdańsk 2002. Dane bibliograficzne za: M. Mroczkiewicz, J. Grzybowski, współpr. K. Świerkosz, Stanisława Fleszarowa-Muskat,
<http://www.old.wbpg.org.pl/slowniklista.php?pisarz=26> (dostęp: 6.02.2013).

S. Fleszarowa-Muskat, Zatoka śpiewających traw, Warszawa 2012. Przytoczone cytaty pochodzą z tego wydania powieści; w nawiasach podano numery stron.
3

4
M. Błażejewski, Fleszarowa Sopocka albo – jak być kochaną. W osiemdziesiątą rocznicę
urodzin Stanisławy Fleszarowej-Muskat, Gdańsk 1999, s. 27.
5

B. Berlin, P. Kay, Basic Color Terms: Their Universality and Evolution, Berkeley 1969.
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pomarańczowy, różowy i szary. Leksykon barw danego języka rozwija się następująco: początkowo użytkownicy tego języka mają do dyspozycji dwie nazwy podstawowe odnoszące się do bieli i czerni (lub raczej: do barw jasnych
i ciemnych), później pojawiają kolejno nazwy czerwieni, zieleni i żółcieni (lub
odwrotnie: żółcieni i zieleni) oraz barwy niebieskiej, a potem – w dowolnej kolejności – dołączają do leksykonu nazwy barwy fioletowej, różowej, pomarańczowej i szarej.
Berlin i Kay doszli do wniosku, że języki mają w różnym stopniu rozwinięte
leksykony barw. Istnieją języki tylko z dwiema barwami podstawowymi (biały/
jasny i czarny/ciemny), z trzema, czterema itd. Jednak używanie tylko dwóch lub
trzech podstawowych nazw barw w danym języku nie wyklucza posługiwania
się nawet znacznie większą liczbą określeń kolorów, które nie są jednak nazwami
podstawowymi. Według Berlina i Kaya, podstawowa nazwa barwy musi spełniać
pewne warunki:
(i)

znaczenie podstawowej nazwy barwy nie jest sumą znaczeń jej części (np. przymiotniki niebieskozielony i ciemnoniebieski nie spełniają
tego warunku);
(ii) barwa podstawowa nie jest nazwą odcienia innej barwy (np. cynober
i karmazynowy tego warunku nie spełniają, gdyż nazywają odcienie
czerwieni);
(iii) użycie danej nazwy nie może się ograniczać do wąskiego kręgu obiektów (np. rudy i blond nie spełniają tego warunku, gdyż używane są
głównie do opisu koloru włosów);
(iv) dla użytkowników danego języka nazwa jest psychologicznie ważna, co znaczy, że osoby posługujące się tym językiem ją dobrze znają
i często używają; gdy są poproszeni o podanie nazw barw, wymieniają
podstawowe nazwy w pierwszej kolejności (np. sjena i ultramaryna
tego kryterium nie spełniają)6.
Badacze dzielą podstawowe nazwy barw na prymarne i sekundarne. Do tych
pierwszych należą biały, czarny, czerwony, zielony, żółty i niebieski, a do drugiej
brązowy, fioletowy, pomarańczowy, różowy i szary7.

6

Ibidem, s. 6.

P. Kay, C.K. McDaniel, The linguistic significance of the meanings of basic color terms,
„Language” 1978, nr 54/3, s. 626; za: G.G. Corbett, I.R.L. Davies, Establishing basic color terms:
7
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Teoria podstawowych nazw barw bywała krytykowana i modyfikowana,
między innymi przyjęto założenie, że nazwa barwy szarej może pojawić się
wcześniej8. Jednak już pierwsza wersja tej teorii z roku 1969 proponowała badaczom nowe, bardzo przydatne narzędzia do analizy słownictwa barw.
Polskim słownictwem barw zajmowało się wielu badaczy9. Wśród ich licznych prac znajdują się następujące publikacje: Nazwy barw w dialektach i historii
języka polskiego A. Zaręby10; prace A. Wierzbickiej, m.in. Znaczenie nazw kolorów i uniwersalia widzenia11; Kolory. Z badań leksykalnych i semantyczno-składniowych języka polskiego M. Ampel-Rudolf12; Semantyka barw we współczesnej
polszczyźnie R. Tokarskiego13; dwutomowa praca zbiorowa pt. Studia z semantyki
porównawczej. Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne pod redakcją
R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej14; Językowe wyrażenia zjawisk jasności
i ciemności A.S. Dyszaka15 oraz Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania
semantyczne E. Komorowskiej16. Badania wielu językoznawców potwierdzają,
że w języku polskim 11 wyżej wspomnianych nazw barw (biały, czarny, czerwo-

Measures and techniques, w: Color Categories in Thought and Language, pod red. C.L. Hardina
i L. Maffi, Cambridge 1997, s. 198.
8
Zob. m.in. R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, wyd. II rozszerz.,
Lublin 2004 (wyd. I Lublin 1994), s. 20.

Zob. D. Stanulewicz, A. Pawłowski, Barwa w języku, literaturze i kulturze oraz innych
dziedzinach – bibliografia (wersja wstępna), w: Barwa w języku, literaturze i kulturze II, pod red.
E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2011, s. 201–238.
9

10

A. Zaręba, Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego, Wrocław 1954.

A. Wierzbicka, The meaning of color terms: Semantics, culture, and cognition, „Cognitive
Linguistics” 1990, nr 1, s. 99–150; A. Wierzbicka, Znaczenie nazw kolorów i uniwersalia widzenia,
przeł. R. Tokarski, w: A. Wierzbicka, Język – umysł – kultura, pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa 1999, s. 405–449 (polska wersja 10. rozdziału książki pt. Semantics: Primes and Universals,
Oxford–New York 1996); A. Wierzbicka, The semantics of colour: A new paradigm, w: Progress in
Colour Studies I: Language and Culture, pod red. C.P. Biggam, C.J. Kay, Amsterdam–Philadelphia
2006, s. 1–24.
11

M. Ampel-Rudolf, Kolory. Z badań leksykalnych i semantyczno-składniowych języka polskiego, Rzeszów 1994.
12

13

R. Tokarski, op.cit.

Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, pod
red. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej, Warszawa 2000 (cz. I) i 2003 (cz. II).
14

15

A.S. Dyszak, Językowe wyrażenia zjawisk jasności i ciemności, Bydgoszcz 2010.

16

E. Komorowska, Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne, Szczecin

2010.
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ny, zielony, żółty, niebieski, brązowy, fioletowy, pomarańczowy, różowy i szary)
rzeczywiście należy do zbioru nazw podstawowych17.
3. Badania nad słownictwem barw w polskiej prozie
Liczni badacze zajmowali się nazwami barw użytymi w polskich utworach
prozatorskich. Na przykład, A. Seniów18, E. Skorupska-Raczyńska19 i P. Wróblewski20 analizowali nazwy barw w utworach Elizy Orzeszkowej; M. Czachorowska21 i P. Wielopolski22 – w powieściach Bolesława Prusa. Nazwami barw
w utworach Henryka Sienkiewicza zajęły się K. Handke23, L. Mariak24, I. Seiffert25, K. Siekierska26 i A. Szczaus27; analizę słownictwa barw w twórczości SteZob. m.in. R. Tokarski, op.cit.; K. Waszakowa, Podstawowe nazwy barw i ich prototypowe odniesienia. Metodologia opisu porównawczego, w: Studia z semantyki porównawczej. Nazwy
barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, cz. I, pod red. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej,
Warszawa 2000, s. 17–28; D. Stanulewicz, Colour, Culture and Language: Blue in Polish, Gdańsk
2009, s. 249–282.
17

18
A. Seniów, Funkcja barw w językowej kreacji przyrody w „Chamie” Elizy Orzeszkowej,
w: Barwa w języku, literaturze i kulturze I, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin
2010, s. 155–162.

E. Skorupska-Raczyńska, Barwy świata natury w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej,
„Studia Językoznawcze” 2002, t. 1, s. 339–353; eadem, Kolorystyka dworu i zaścianka w „Nad
Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Studia Językoznawcze” 2006, t. 5, s. 199–215.
19

P. Wróblewski, Przestrzeń „wszystkimi barwami świata” malowana – o barwach w „Nad
Niemnem” Elizy Orzeszkowej, w: Wokół „Nad Niemnem”, Seria V, pod red. J. Sztachelskiej, Białystok 2001.
20

M. Czachorowska, Funkcje barw w Lalce Bolesława Prusa, „Studia Językoznawcze” 2005,
t. 4, s. 45–53.
21

22
P. Wielopolski, Wykorzystanie biblijnej symboliki kolorów we wprowadzeniu do Placówki
Bolesława Prusa, w: Barwa w języku, literaturze…, s. 163–170.
23
K. Handke, Henryk Sienkiewicz i Stefan Żeromski jako koloryści, w: Henryk Sienkiewicz
w kulturze polskiej, pod red. K. Stępnika i T. Bujnickiego, Lublin 2007, s. 322–323.

L. Mariak, Efekty barwne i świetlne w kreacji scen batalistycznych w „Trylogii” Henryka
Sienkiewicza, w: Barwa w języku, literaturze…, s. 145–153; eadem, Barwne obrazy stepu w „Ogniem
i mieczem” Henryka Sienkiewicza, w: Barwa w języku, literaturze i kulturze II, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2011, s. 151–158.
24

25
I. Seiffert, Barwy Afryki w utworach Henryka Sienkiewicza, w: Język pisarzy jako problem
lingwistyki, pod red. T. Korpysza i A. Kozłowskiej, Warszawa 2009, s. 265–285.

K. Siekierska, Nazwy barw w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, „Poradnik Językowy”
1988, nr 2, s. 106–119.
26

A. Szczaus, Pole barw w „Listach z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza, „Studia
Językoznawcze” 2004, nr 3, s. 375–386; eadem, Pole światła i cienia w „Listach z podróży do
27
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fana Żeromskiego przeprowadziła K. Handke28; w prozie Władysława Reymonta
– A. Knapczyk29, I. Seiffert30 i B. Wołowik31. J. Bielską-Krawczyk32 interesują
barwy u Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, a P. Wielopolskiego33 – także u Witolda Gombrowicza. Ta lista badaczy zajmujących się nazwami barw w prozie
polskiej jest oczywiście niepełna.
4. Nazwy barw achromatycznych występujących w powieści Zatoka
śpiewających traw
Przejdźmy teraz do nazw barw w powieści Fleszarowej-Muskat. Zajmiemy
się nazwami barw achromatycznych i chromatycznych, uwzględniając nazwy
podstawowe i niepodstawowe, reprezentujące różne części mowy.

Ameryki” Henryka Sienkiewicza, „Studia Językoznawcze” 2005, t. 4, s. 355–365; eadem, Kolorysta
czy rysownik? – o Sienkiewiczu raz jeszcze, w: W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej. Księga
ofiarowana dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego, pod red.
E. Kołodziejek, Szczecin 2006, s. 83–94.
28
K. Handke, op.cit.; eadem, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 5 Świat barw, Kraków
2002; eadem, ‘Barwne’ słownictwo Stefana Żeromskiego – kreacja pisarska i obraz rzeczywisty,
„Studia Językoznawcze” 2004, t. 3, s. 9–24.
29
A. Knapczyk, Uwagi o semiotyce kolorów w „Chłopach” Władysława Stanisława Reymonta, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 2002, nr 40, s. 91–100.

I. Seiffert, Pole semantyczne barw we wczesnych nowelach Władysława Stanisława Reymonta, w: Władysław Stanisław Reymont: Tradice – součastnost – recepce. Materiály z mezinárodni vědecké konference uskutečněné v Ostravě ve dnech 6.–7. prosince 2000 u přiležitosti 75. výroči
úmrti Władysława Stanisława Reymonta, pod red. M. Balowskiego i J. Raclavskiej, Ostrava 2001,
s. 91–106.
30

B. Wołowik, Obraz słowem malowany (o funkcji koloru szarego w „Pielgrzymce do Jasnej Góry” Władysława Stanisława Reymonta), w: Władysław Stanisław Reymont: Tradice…,
s. 107–112.
31

J. Bielska-Krawczyk, Między widzialnym a niewidzialnym. Widzenie, kolor, światłocień
i dzieła sztuki w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2004; eadem, Kolorowe pisanie (Paleta Gustawa Herlinga-Grudzińskiego), „Acta Universitatis Nicolai Copernici: Filologia
Polska” 2005, nr 61, s. 175–194.
32

33
P. Wielopolski, Paleta kolorów w przedwojennej prozie Witolda Gombrowicza, w: Barwa
w języku, literaturze i kulturze III, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2012,
s. 171–178.
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4.1. Barwy achromatyczne
4.1.1. Pole bieli

Oprócz wyraźnie dominującej w tym polu podstawowej nazwy, biały, i spokrewnionych z nią leksemów, w powieści Fleszarowej-Muskat występują trzy
inne określenia bieli: przymiotnik mleczny oraz rzeczowniki albinos i srebro. Tabela 1 przedstawia dane liczbowe i procentowe dotyczące frekwencji tych słów,
natomiast tabela 2 zawiera klasy obiektów przez nie opisywane.
Tabela 1
Pole bieli – leksemy i ich częstotliwość
Nazwa barwy
biały
biało
biel
biały
pobielony
wybielić
mleczny
albinos
srebro
Ogółem

Liczba wystąpień
26
1
4
34
2
1
2
1
1
38

%
89,47
5,26
2,63
2,63
100

Tabela 2
Pole bieli – klasy opisywanych obiektów
Klasy obiektów
Ubrania itp.
Budynki, okna itp.
Śnieg, lód
Człowiek (rasa)
Zęby
Rośliny
Inne obiekty pomalowane białą
farbą
Papier
Ludzkie ciało
(twarz, ręce)
Żywność
Mgła
Dzień
Woda
Samochód

–
–
–
–
–
–

Ogółem
liczba
wystąpień
13
5
4
2
2
2

34,21
13,16
11,76
5,26
5,26
5,26

–

–

2

5,26

–

–

–

2

5,26

1

–

–

–

1

2,63

1
1
–
–
1

–
–
1
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
1
–

1
1
1
1
1
38

2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
100

biały, biało,
biel, pobielony, wybielić
13
5
3
1
2
2

mleczny

albinos

srebro

–
–
1
–
–
–

–
–
–
1
–
–

2

–

2

Ogółem

%
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Pisarka używa nazw bieli na ogół w konwencjonalny sposób, wykorzystując
je do kreacji świata przedstawionego. Klasą obiektów najczęściej opisywanych
przez nazwy bieli są ubrania (ok. 34%). Główna bohaterka, Dorota, jest chemiczką chodzącą w pracy w białym kitlu (108), chemiczki w innym zakładzie pracy
miały na sobie tylko białe fartuchy (193), kelnerki stały za bufetem w białych
fartuszkach (131), a matka Doroty nosi sukienkę ozdobioną białym kołnierzem
z angielskiego haftu (139).
Niekiedy biel kontrastuje z innymi barwami, nie tylko z czernią: Czekał na
nią samochód, biały […] Czarny kierowca stał przy drzwiczkach. (224); Nie czytał już, nie odróżniał słów ani liter, tylko biel i czerń migotały mu przed oczyma
[…] (264); Biały cmentarz dla cudzoziemców, wyrąbany w tropikalnej zieleni
[…] (224); I ludzie, których nie można zrozumieć. Biali i czarni. (228). W ostatnim przykładzie leksemów czarny i biały użyto w funkcji kategoryzującej (biali
ludzie vs. czarni ludzie).
Metonimicznie przymiotnik biały został użyty w odniesieniu do góry lodowej, białego niebezpieczeństwa północy (213), natomiast zimą morze przesłania
padający śnieg – mleczna, ruchliwa, wirująca masa (283).
4.1.2. Pole czerni

Najciemniejsza barwa achromatyczna nazywana jest w powieści przymiotnikiem czarny i spokrewnionym z nim przysłówkiem czarno i rzeczownikiem
czerń (tabele 3 i 4).
Tabela 3
Pole czerni – leksemy i ich częstotliwość
Nazwa barwy
czarny
czarno
czerń

czarny
Ogółem

Liczba wystąpień

%

19
2
1
22

86,36
9,09
4,55
100
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Tabela 4
Pole czerni – klasy opisywanych obiektów
Klasy obiektów
Ubrania itp.
Włosy
Człowiek (rasa)
Oczy
Noc
Woda (morze)
Samochód
Książeczka do
nabożeństwa
Pismo (litery)
Ogółem

Liczba wystąpień

%

6
4
3
2
2
2
1

27,27
18,18
13,64
9,09
9,09
9,09
4,55
4,55

1
1
22

4,55
100

Jak już wyżej wspomniano, pisarka niekiedy kontrastuje czerń z bielą bądź
jasnością, np.: Cała na czarno, od stóp do głów. Tylko twarz i ręce białe, a palce
jak z Wita Stwosza. (176); […] welon opadający z kapelusza na twarz nie był
biały, […] lecz czarny i gęsty […] (225); Piękny był. Łeb miał czarny i czarne
ślepia, a jak go słońce przypaliło, to mu tylko te białe zębiska błyskały w pysku.
(93); […] czarnowłosy, czarnooki, z białymi zębami błyskającymi w ciemnej twarzy. (107); Jeśli istnieje niebo dla marynarzy […] nie może być niczym innym, jak
właśnie oświetlonym jasno portem, ku któremu płynie się z czarnej nocy. (149).
W pierwszych dwóch z przytoczonych tu przykładów pisarka w sposób
konwencjonalny wykorzystuje jedno z symbolicznych znaczeń czerni – wdowa
w żałobie odziana jest na czarno.
Z zaprezentowanych w tabelach 1 i 3 danych liczbowych czytelnik może
wysnuć wniosek, że czerni jest w powieści zdecydowanie mniej niż bieli, jednak trzeba pamiętać, że pisarka używa również przymiotnika ciemny i spokrewnionych z nim leksemów, odnoszących się do ciemnych odcieni różnych barw,
w tym i ciemnej szarości, graniczącej z czernią, szczególnie w opisach (nadchodzącej) nocy (zob. punkt 4.3).
4.1.3. Pole szarości

Pole szarości nazywane jest leksemami szary, szarość i szarzeć, a także siwy
i spokrewnione z nim leksemy, jak również ołowiany i popielaty (tabele 5 i 6).
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Tabela 5
Pole szarości – leksemy i ich częstotliwość
Nazwa barwy

szary

siwy

Liczba wystąpień

szary
szarość
szarzeć
siwy
siwowłosy
siwiejący
ołowiany
popielaty
Ogółem

2
1
3
1
1
2

%
6

50

4

33,33

1
1
12

8,33
8,33

Tabela 6
Pole szarości – klasy opisywanych obiektów
Klasy
obiektów
Włosy
Pora dnia
Niebo
Woda
Ubrania
Budynki

szary,
szarość,
szarzeć
–
3
1
1
–
1

siwy,
siwowłosy,
siwiejący
4
–
–
–
–
–
Ogółem

ołowiany

popielaty

–
–
1
–
–
–

–
–
–
–
1
–

Ogółem
liczba
wystąpień
4
3
2
1
1
1
12

%
33,33
25
16,66
8,33
8,33
8,33
100

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 6, przymiotnik szary i spokrewnione z nim słowa służą przeważnie do opisu pory dnia, np.: Szarzało już.
Przez morze biegła już smuga pierwszego brzasku. (80); […] woleliby wstawać
o szarym zmroku […] (232). Pisarka używa leksemów szarość i ołowiany w opisie zimowego krajobrazu nadmorskiego: Zima nie dodaje Zatoce urody. Zatapia
ją szarość – odbicie ciężkiego, ołowianego nieba (275).
Nie jest niespodzianką użycie przymiotnika siwy i spokrewnionych leksemów w odniesieniu do włosów, ale dwukrotne zrównanie włosów matki Doroty
z sierścią psa jest już wyszukane: Miała wspaniałe, krótko przystrzyżone włosy
siwiejącego teriera. (18–19); […] dopiero po chwili jej włosy siwiejącego z lekka teriera ukazują się w białym obramowaniu kołnierza z angielskiego haftu.
(141).
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4.2. Nazwy bar chromatycznych występujących w powieści
4.2.1. Pole czerwieni

Nazwy czerwieni używane w powieści to czerwony i spokrewnione z nim
leksemy (57%), a także rumieniec wraz z pokrewnymi wyrazami (prawie 36%)
oraz – marginalnie – przymiotnik malinowy i czasownik pąsowieć (tabele 7 i 8).
Tabela 7
Pole czerwieni – leksemy i ich częstotliwość
Nazwa barwy
czerwony

rumieniec

Liczba wystąpień
13
2
1
8
1
1

czerwony
czerwień
czerwienieć
rumieniec
zarumieniony
rumienić się
malinowy
pąsowieć
Ogółem

%

16

57,14

10

35,71

1
1
28

3,57
3,57
100

Tabela 8
Pole czerwieni – klasy opisywanych obiektów

Klasy obiektów
Ciało ludzkie
(twarz)
Ubrania
i inne tekstylia
Ręce
Rośliny
Budynki,
dachówki
Zjawiska świetlne
Nazwa geograficzna

czerwony,
czerwień,
czerwienieć

rumieniec,
rumienić się, malinowy
zarumieniony

pąsowieć

Ogółem
liczba
wystąpień

%

1

10

–

1

12

42,86

7

–

1

–

8

28,57

2
2

–
–

–
–

–
–

2
2

7,14
7,14

2

–

–

–

2

7,14

1

–

–

–

1

3,57

1

–

–

–

1

3,57

28

100

Ogółem

Przymiotnik czerwony i rzeczownik czerwień na ogół używane są w sposób
konwencjonalny do kreowania świata powieści, np.: […] stary Aleks podlewał
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białe, różowe i czerwone piwonie. (161); […] młoda dziewczyna w czerwonym
swetrze. (5); Gospodarz siedział za ladą na tle soczystej czerwieni aksamitnej kotary. (254). Również leksem malinowy, któremu towarzyszą dwa inne określenia
barw, służy funkcji mimetycznej: Kapitan znowu staje w progu łazienki, wycierając twarz chińskim malinowym ręcznikiem w ogromne żółte kwiaty i zielone
liście. (139).
Natomiast leksemów rumieniec, rumienić się i zarumieniony pisarka używa
do opisania stanów psychofizycznych swoich bohaterów, którzy czerwienią się
z zakłopotania, radości, podniecenia, złości czy też zmęczenia34, np.: – Zaraz
będzie kawa – wyszeptała, cała w rumieńcach. (30); Poweselała od razu, rumieńce wystąpiły jej na policzki. (167); Dorota poczuła, że się rumieni. (168); […]
twarz gospodyni ciemnieje rumieńcem obrazy. (215); Wróciła po chwili, zdyszana, w rumieńcach. (249).
4.2.2. Pole zieleni

W porównaniu z innymi polami pole zieleni prezentuje się w powieści
raczej skromnie: przymiotnik zielony i spokrewnione z nim słowa występują
13 razy (tabele 9 i 10). Trzeba tu wyjaśnić, że w tabelach 9 i 10 nie zostały
uwzględnione przypadki, kiedy rzeczownik zieleń wyraźnie odnosi się do roślinności, np. w przytoczonym już wyżej fragmencie: Biały cmentarz dla cudzoziemców, wyrąbany w tropikalnej zieleni […] (224), a także: […] wjechali w pasmo
zieleni między Sopotem a Redłowem35. (66).
Tabela 9
Pole zieleni – leksemy i ich częstotliwość
Nazwa barwy
zielony

*

zielony
(zielonozłoty*)
zieleń
Ogółem

Liczba wystąpień

%

8
(1)
4
12

66,67
–
33,33
100

W obliczeniach statystycznych zielonozłoty zaliczony jest do pola żółcieni.

Związkami nazw barw z wyrażaniem emocji zajmują się m.in.: E. Komorowska (Językowa
paleta barw stanów psychofizycznych człowieka, „Annales Neophilologiarum” 2004/2005, nr 2,
s. 125–134), A. Mozolewska (Colour terms and emotions in English and Polish, „Beyond Philology” 2010, nr 7, s. 77–102) i T. Szczygłowska (A short English-Polish contrastive analysis of the
relationship between the continuum of colours and the continuum of emotions, „Linguistica Silesiana” 2003, nr 24, s. 89–107).
34

35

Redłowo jest jedną z dzielnic Gdyni.
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Tabela 10
Pole zieleni – klasy opisywanych obiektów
Klasy obiektów

zielony, zieleń

%

10
2
12

83,33
16,67
100

Roślinność
Tekstylia
Ogółem

Nie jest niczym szczególnym, że słowa odnoszące się do barwy zielonej
opisują roślinność: Z okien pociągu było widać zielone, skrzące się jeszcze zimną
rosą wzgórza. (5); Przejeżdżały obok redłowskiej kotliny, osłoniętej zieloną ścianą lasu. (35). W drugim przykładzie pisarka posługuje się metaforą LAS TO BUDYNEK. Metaforę ściany pisarka zastosowała również w dwóch innych miejscach – w polu błękitu i w odniesieniu do zjawisk świetlnych: Morze! Niebieska
ściana morza! (37); Wysoka ściana świateł, stok cukrowej góry, która skrzy się
w blasku kolorowych reflektorów, sen dziecka w noc wigilijną, gdy oświetlona
kolorowo choinka zmienia się w choinkę-gigant… (138).
4.2.3. Pole żółcieni

W polu żółcieni dominuje leksem złoty i spokrewnione z nim słowa, nazwa
podstawowa tej barwy jest rzadziej używana (tabele 11 i 12).
Tabela 11
Pole żółcieni – leksemy i ich częstotliwość
Nazwa barwy
żółty

złoty

żółty
pożółkły
żółcić się
złoty
zielonozłoty
wyzłocony
złoto
płowy
blond
Ogółem

Liczba wystąpień
6
1
1
8
1
2
1
3
1
24

%

8

33,33

12

50
12,5
4,17
100
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Tabela 12
Pole żółcieni – klasy opisywanych obiektów

Klasy obiektów
Rośliny
Piasek, ziemia
Ciało ludzkie (także:
twarz)
Włosy, brwi, rzęsy
Żywność, piwo
Odbicie słońca i księżyca w wodzie
Tekstylia
Ściany
Płomień
Nazwa geograficzna

2
–

złoty,
zielonozłoty,
wyzłocony,
złoto
5
2

1

2

–

–

3

12,5

–
2

–
–

1
–

1
–

2
2

8,33
8,33

–

2

–

–

2

8,33

1
1
–
1

–
–
1
–

–
–
–
–

–
–
–
–

1
1
1
1
24

4,17
4,17
4,17
4,17
100

żółty,
pożółkły,
żółcić się

Ogółem

płowy

blond

Ogółem
liczba
wystąpień

%

–
2

–
–

7
4

29,17
16,67

W powieści możemy znaleźć przykłady ilustrujące użycie nazw barwy żółtej
z konotacjami negatywnymi (pożółkły) i pozytywnymi (złoty, wyzłocony)36: […]
na pożółkłe policzki wystąpiły jej rumieńce. (74) – o starszej kobiecie; Skórę na
plecach miał złotą, musiał być kilka razy na słońcu albo zawsze był taki, śniady,
ciemniejszy niż inni. (233); Dominik stał na pokładzie, coraz bardziej wyzłocony
słońcem […] (236) – o młodym mężczyźnie. Złote też jest odbicie słońca i księżyca w wodzie: Zatoka cała leżała pod słońcem. Jaskrawe złoto i mleczny błękit,
ostry blask i przeźroczysta miękkość głębi, ruchliwa, skrząca się przestrzeń między coraz odleglejszymi od siebie brzegami. (232); Księżyc odbijał się w Zatoce,
ogromny złoty pieniądz, za który można było kupić całą noc (132).
Jak już wyżej wspomniano, agar-agar produkowany jest z wodorostów, które mają kolor złoty: Przyglądała się drewnianej skrzyni, która wygarniała z morza złotą, namokłą trawę przyniesioną tu z podmokłych łąk. (234); […] rybacy
wyciągnęli na pokład złotą kopicę wodorostów. (235). Użycie przymiotnika złoty
związane jest nie tylko z określeniem barwy, ale także z pozytywnym wartościowaniem – wodorosty są cennym surowcem, złotem wydobywanym z zatoki.
36
O leksemach żółty i złoty pisała m.in. E. Komorowska (Barwy żółta /złota w zwierciadle języka polskiego. Aspekt lingwistyczny, w: Kolor w kulturze, pod red. Z. Mocarskiej-Tycowej
i J. Bielskiej-Krawczyk, Toruń 2010, s. 37–44).
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Oprócz tych nazw koloru żółtego, żółty i złoty, pisarka używa leksemu płowy
– do określenia koloru brwi i rzęs, a także ziemi i piasku: Miały różowe twarze,
płowe brwi i rzęsy, proste jasne włosy. (72–73); Kolejowa skarpa przeświecała
płowym piaskiem. (20); Płowa ziemia z plamkami zieleni, gdzieniegdzie kolorowe namioty i niebieska ramka morza po lewej i po prawej […] (118). Piasek na
dnie morza jest również złoty: Patrzyła w morze, podświetlone tu złotym dnem,
przeźroczyste jak szkło. (119). Do określenia koloru włosów raz użyty jest leksem
blond: Miała najwyżej dwadzieścia lat, blond włosy skręcone okrutnie dokładnym zabiegiem fryzjerskim, którego świeży efekt chroniła czerwoną jedwabną
chustką. (23).
4.2.4. Pole błękitu

W polu błękitu podstawowa nazwa barwy, niebieski, również nie jest najczęściej używaną w powieści nazwą tej barwy; prawie dwa razy większą frekwencją cieszy się rzeczownik błękit (tabele 13 i 14).
Tabela 13
Pole błękitu – leksemy i ich częstotliwość
Nazwa barwy
niebieski

błękitny

Liczba wystąpień
6
1
1
1
11
1

niebieski
niebiesko
barwa nieba
błękitny
błękit
szafirowy
Ogółem

%

8

38,1

12

57,14

1

4,76
100

21

Tabela 14
Pole błękitu – klasy opisywanych obiektów
Klasy
obiektów
Morze
Ubrania
Plamy oliwy
na wodzie
Ptaki

niebieski,
niebiesko,
barwa nieba
6
1

błękitny, błękit

szafirowy

Ogółem liczba
wystąpień

%

11
–

–
1

17
2

80,95
9,52

–

–

1

4,76

1

–

1
21

4,76
100

1
–
Ogółem
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Obiektem najczęściej opisywanym przez nazwy barwy niebieskiej jest morze, zarówno przez przymiotnik niebieski, jak i spokrewnione z nim słowa, np.:
Dziś morze będzie intensywnie niebieskie – pomyślała Dorota […] (5); Po lewej
stronie szosy, we wklęsłości wzgórza pokrytego młodym sadem, ukazało się morze nieprawdziwie niebieskie, jak z kolorowej pocztówki. Ciemna zieleń drzew
obrzeżała je od dołu jak rama. (36); Ale jedną rzeczą będziesz zachwycona. […]
/ Morze! Niebieska ściana morza! (37); Potem siedziała naprzeciwko kobiety
w pokoju przy kominie, z niebieską przestrzenią Zatoki za oknami, starając się
zachować dla siebie tylko ten wymiar rzeczywistości, który ogarniały jej oczy, nic
ponadto. (91); Płowa ziemia z plamkami zieleni, gdzieniegdzie kolorowe namioty
i niebieska ramka morza po lewej i po prawej, to był letni pejzaż tego pasma
ziemi, jego uroda, odkrywana zawsze na nowo, choćby się przyjeżdżało tutaj co
dnia (118), jak i przez przymiotnik błękitny i rzeczownik błękit, np.: […] oczom
podróżnych miała ukazać się zatoka, morski brzeg, zarosły tutaj trzciną i szuwarami, niby podmokły brzeg jeziora – dopiero daleko poza nim rozpoczynał się ów
nieopisany błękit wody, która ściąga na siebie barwę nieba. (5); Nie wydawało
się odległe, odsunięte pasmem ziemi, zaczynało się tuż za parapetem okien i wlewało do pokoju cały swój nieopisany błękit rozweselony słonecznym dniem. (27);
[…] Zatoka pełna już była mroku, zielonego przy brzegach, połyskującego ciemnym błękitem w głębi (54); W pełnym letnim słońcu, pod pogodnym niebem, które
ciemnym błękitem barwiło wodę w kanale, „Perkun” wyglądał wspaniale. (208);
Czekała w napięciu, nie ukazał się jednak nawet skrawek błękitu. (20).
W tym ostatnim przykładzie mamy do czynienia z metonimią CECHA ZA
OBIEKT, konkretnie BŁĘKIT ZA MORZE. Jak podają słowniki języka polskiego, rzeczownik błękit, szczególnie w liczbie mnogiej, jest poetyckim określeniem
nieba, np. Księżyc wypłynął na błękity37, natomiast w powieści Fleszarowej-Muskat, jak ilustrują przytoczone powyżej cytaty, błękit – przeważnie – odnosi się
do morza. Takie metonimiczne użycie rzeczownika błękit spotkać można między
innymi w polskim przekładzie tytułu filmu Le Grand Bleu38, gdzie odnosi się on
do oceanu, jak również w tak samo brzmiącym tytule czasopisma poświęconemu
nurkowaniu, „Wielki Błękit”39.
Słownik języka polskiego, t. I, pod red. M. Szymczaka i in., Warszawa 1978, s. 178. Przykład ten również omawia R. Tokarski, op.cit., s. 116.
37

38
Le Grand Bleu, ang. The Big Blue, pol. Wielki Błękit, reż. Luc Besson, Francja–USA–Włochy 1988.
39

„Wielki Błękit”, Wydawnictwo Manta, http://www.wielkiblekit.pl.
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Należy jeszcze tu podkreślić, że dwa przykłady sklasyfikowane w tabeli 14
jako opis plam oliwy i ptaków, są powiązane z morzem lub niebem: Ileż to razy
patrzyły na migocące niebiesko plamy oliwy rozlanej na wodzie […] (35); Mewy
krążyły nad morzem nisko, przedwieczorne światło nadawało ich skrzydłom ton
błękitu. (120).
Opisy morza są wyraźnie poetyckie, można się zatem zastanawiać, czy nie
pełnią one w powieści roli dekoracyjnej. Jednak mają inną funkcję – kreowanie głównej postaci powieści, Doroty. To jej oczami pełnymi zachwytu narrator
patrzy na morze, to ona wypatruje „skrawków błękitu”: Czekała w napięciu, nie
ukazał się jednak nawet skrawek błękitu. (20). Rozczarowana brakiem widoku
morza, Dorota mówi do siebie: – Cóż za głupstwo! […] – Nie jestem pejzażystą,
jestem chemikiem, po co mi barwy, oddech dla oczu, przestrzeń. (21). Słowa te
są kluczem do zrozumienia, dlaczego morze służy za ramę obrazu, jak w opisie
Półwyspu Helskiego: niebieska ramka morza po lewej i po prawej (118): Dorota
patrzy na morze jak malarka, jest koneserką sztuki, podziwiającą piękny obraz.
Można też spekulować, czy te opisy nie są świadectwem fascynacji morzem samej pisarki, która urodziła się w Siennowie, dzieciństwo i wczesną młodość spędziła w Kole, a na Wybrzeże przyjechała w 1945 roku40.
Ponadto, morze-Zatoka stanowi ramę powieści, klamrę spinającą losy bohaterów, a i może samo jest jednym z nich, na co wskazuje przede wszystkim jego
obecność w tytule powieści (Zatoka), użycie w tekście dużej litery (Zatoka, a nie
zatoka), duża liczba jego opisów, a także antropomorfizacja (błękit rozweselony
słonecznym dniem, 27).
Według Doroty – na co wskazują opisy zatoki z jej punktu widzenia – prawdopodobnie prototypowym odniesieniem nazw barwy niebieskiej jest morze. Dorota jest postacią fikcyjną, jednak dla mieszkańców Wybrzeża rzeczywiście jest
ono – obok nieba – tym wzorcem. W ankiecie badającej skojarzenia z nazwami
barw ponad 40% respondentów z województwa pomorskiego podało wodę jako
reakcję na bodziec niebieski; natomiast w innych regionach Polski reakcja taka
jest co najmniej dwa razy mniej popularna41.

40

K. Świerkosz, op.cit., s. 29–39, 72.

D. Stanulewicz, op.cit., s. 297–303. Por. E. Teodorowicz-Hellman, Teoria prototypów
a nazwy barw w języku polskim i szwedzkim. Obrazy konceptualne nazw barw a ich eksplikacje
językowe, „Polonica” 1998, nr 19, s. 75–91.
41
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4.2.5. Pole brązu

Pisarka nie używa wielu słów odnoszących się do barwy brązowej (zob.
tabela 15). Większość z leksemów z pola brązu odnosi się do opalonej ludzkiej
skóry, np.: […] siwowłosy mężczyzna o brązowej od przebywania na powietrzu
twarzy […] (22); […] pocałował ją w miejsce, gdzie […] na karku zaczynała się
opalenizna. (19). Użyty jeden raz przymiotnik jasnobrązowy opisuje agar-agar:
Przesypywali w palcach prawie przeźroczyste, jasnobrązowe płytki. (161).
Tabela 15
Pole brązu – leksemy i ich częstotliwość
Nazwa barwy
brązowy

opalony

brązowy
jasnobrązowy
opalony
opalenizna
opalać się
przypalić
śniady
przyrumieniony
czekoladka
Ogółem

Liczba wystąpień
1
1
2
1
2
1

%

2

18,18

6

54,55

1
1
1
11

9,09
9,09
9,09
100

4.2.6. Pole różu

Pole różu jest również skromne – przymiotnik różowy występuje w powieści 7 razy. Jak pokazują dane w tabeli 16, używany jest do opisu między innymi
ciała ludzkiego: Miał przedziwnie różowe pięty, jak u dziecka. (61); Miały różowe
twarze, płowe brwi i rzęsy, proste jasne włosy. (72–73), oraz morza: Na morzu
leżał już różowy blask budzącego się dnia. (218).
Tabela 16
Pole różu – klasy opisywanych obiektów
Klasy obiektów
Ciało ludzkie
Ubrania
Inne przedmioty
Morze
Rośliny
Ogółem

Liczba wystąpień

%

2
2
1
1
1
7

28,57
28,57
14,29
14,29
14,29
100
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4.2.7. Pola fioletu i oranżu

Pola fioletu i oranżu są najskromniejsze w powieści Fleszarowej-Muskat:
reprezentowane przez przymiotnik pomarańczowy i rzeczownik fiolet, użyte
w jednym zdaniu: Słońce było coraz niżej. Nad pomarańczowym horyzontem
ukazała się pierwsza smuga wieczornego fioletu. (52).
4.3. Określenia jasności i intensywności barw

Jak już wcześniej zasygnalizowano, Fleszarowa-Muskat używa także leksemów, które służą do określania jasności i intensywności opisywanych zjawisk
i obiektów: do tej grupy należą przymiotniki ciemny i jasny oraz spokrewnione
z nimi leksemy. W powieści przymiotniki jasny i ciemny czasami modyfikują nazwy barw, np.: Po lewej stronie szosy, we wklęsłości wzgórza pokrytego młodym
sadem, ukazało się morze nieprawdziwie niebieskie, jak z kolorowej pocztówki.
Ciemna zieleń drzew obrzeżała je od dołu jak rama. (36); […] Zatoka pełna już
była mroku, zielonego przy brzegach, połyskującego ciemnym błękitem w głębi (54); […] twarz gospodyni ciemnieje rumieńcem obrazy. (215). Określenia te
również występują samodzielnie, w sytuacjach, kiedy z kontekstu wiadomo, jaką
barwę modyfikują lub zastępują, np.: Wysoki komin, pociemniałe dachówki […]
(21); Próbował się uśmiechnąć, ciemna, wąska twarz rozjaśniła się na chwilę
błyskiem zębów. (63); Twarz miał pociemniałą od wiatru i zimna, ale oczy roziskrzone uśmiechem. (285); […] przyglądając się ciemnym dłoniom mężczyzny
[…] (102); Miały różowe twarze, płowe brwi i rzęsy, proste jasne włosy. (72–73);
Zobaczył z bliska jej kark, między linią ciemnych włosów a wykrochmalonym
kołnierzykiem białego fartucha. (86). Mogą również służyć opozycji ciemny–jasny w określeniu pory dnia, np.: Robiło się już jasno […] (224–225); Powietrze
i jasność dnia odurzały go. (273); Na dworze było już prawie ciemno […] (57);
Ale droga była ciemna i pusta. (135). Pisarka używa również innych leksemów
ze sfery światłocienia, np.: Droga wiodła cienistą aleją między owymi domkami
w ogrodach […] (21); […] dom z oknami na cienisty skwer, który nie jest w nocy
cienistym skwerem, jest morzem. (58).
Do omawianej kategorii można zaliczyć także leksemy wypłowiały i wyblakły. Używając ich, Autorka nie precyzuje barwy, która straciła swoją intensywność lub (częściowo) utraciła ton: […] zauważyła, że stary człowiek w ogrodzie
naprzeciwko ma włóczkowy szafirowy sweter, wystający spod spłowiałej marynarki. (50); […] powiedział powoli z rodzącym się błyskiem w wyblakłych oczach
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[…] (88). Osłabienie intensywności barwy także wyrażane jest przymiotnikiem
przeźroczysty: Przesypywali w palcach prawie przeźroczyste, jasnobrązowe płytki. (161); Oczy miała przeźroczyste od pytania i nadziei. (260); chociaż zdarza
się użycie tego leksemu zgodnie z jego głównym znaczeniem: Patrzyła w morze,
podświetlone tu złotym dnem, przeźroczyste jak szkło. (119). Wzmocnienie cechy
natomiast wyraża przymiotnik jaskrawy: Biały dom z naprzeciwka widziany był
teraz pod jaskrawą czapą z czerwonych dachówek, drzewa młodego sadu ułożyły
się w symetryczne rzędy pobielonych pni. (27); […] za jaskrawy lakier na paznokciach […] (193).
4.4. Hiperonimy

Pisarka używa również hiperonimów omawianych podstawowych nazw
barw achromatycznych i chromatycznych – barwa i kolor oraz spokrewnionych
z nimi leksemów. W niektórych przypadkach leksemy te występują z nazwami konkretnych barw, np.: Za oknami już nie było wzgórz, krajobraz obniżył się
i rozpłaszczył, nie miał też już koloru tej intensywnej zieleni co przedtem. (20);
W pełnym letnim słońcu, pod pogodnym niebem, które ciemnym błękitem barwiło
wodę w kanale, „Perkun” wyglądał wspaniale. (208). Niekiedy występują w znaczeniu ‘wielobarwny’, np.: Siedzieli przy szerokiej szybie okiennej – stał poza nią
kolorowy ryneczek, jak makieta zewsząd oświetlona słońcem […] (46); Pochyliła
się nad starannie utrzymanymi grzędami strzępiastych tulipanów, nakrapianych
kolorowymi cętkami […] (51); Późnym wieczorem znaleźli się w jakimś lokalu
na Półwyspie, gdzie tańczył kolorowy tłum wczasowiczów (127); Wysoka ściana
świateł, stok cukrowej góry, która skrzy się w blasku kolorowych reflektorów, sen
dziecka w noc wigilijną, gdy oświetlona kolorowo choinka zmienia się w choinkę-gigant… (138); Liście z drzew jeszcze nie opadły, […] lekkie i kolorowe, jakby
zagarnęły w siebie całą słoneczność lata […] (263); W starej wędzarni było coraz
więcej kolorowych chustek, coraz częściej dźwięczał śmiech. (90). W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z metonimią UBRANIE ZA OSOBĘ, a konkretnie KOLOROWA CHUSTKA ZA MŁODĄ KOBIETĘ. Kolorowy może też
stać w opozycji do ‘przeźroczystego’ lub ‘achromatycznego’: Aleks przyglądał
się z dezaprobatą kolorowemu płynowi. […] Psują tylko wódkę. (103). Również
leksem barwa może otrzymać interpretację niedosłowną: […] oblicze ziemi, tak
inne, tak zaskakujące w barwie, w kształcie […] (181–182).
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4.5. Opisy zjawisk świetlnych

Należy też tu odnotować, że pisarka używa wielu określeń zjawisk świetlnych (np. blask, łuna, płomień, błyszczący, roziskrzony), które nierzadko towarzyszą nazwom barw, np.: I z okien jej pokoju morze nie wydawało się już odpoczynkiem dla oczu, szeroką przestrzenią powietrza i światła, błękitnego blasku.
(217); […] mała myszka o błyszczących oczach. (s. 25); Światła miasta były wciąż
tylko łuną nad ciemną gęstwiną zieleni. (224); […] w stronę domu ciemniejącego
w gąszczu bzów na tle roziskrzonego nieba. (246); Zatoka paliła się jasnym, wesołym płomieniem, pierwsze kutry wychodziły na połów. (218); Wygląda to tak,
jakby morze płonęło podpalone niczym imieninowy tort. (148); Patrzyła przez
zmrużone powieki w pełną, rozgorzałą promienność dnia. (232).
Morze bywa opisywane jako lustro: To nie zielona ziemia podchodziła pod
okienny parapet, ale morze, gładkie i niekończące się, jak lustro bez ram, czarne,
gdy pochyli się nad nim noc. (43); Czerwoną nawę kościoła i stare domy, otaczające ją ciasnym wieńcem, oblewał jasny blask poranny, światło odbijające się od
Zatoki, jak od lustrzanej tafli. (231); Tafla Zatoki błyszczy wtedy błękitem i srebrem, a białe zmarznięte brzegi są ogromną ramą gigantycznego lustra, w którym
przegląda się niebo. (276). Można się także zastanawiać, czy metaforę MORZE
TO LUSTRO można rozważać nie tylko na poziomie zjawisk fizycznych, ale
również na poziomie bardziej abstrakcyjnym, gdzie morze to zwierciadło, w którym odbija się życie postaci z nim związanych.
5. Podsumowanie
W powieści Zatoka śpiewających traw Fleszarowa-Muskat używa licznych
nazw barw i leksemów służących doprecyzowaniu, o jakie odcienie chodzi, a także określeń zjawisk świetlnych. Większość z nich służy kreowaniu świata przedstawionego: używane są do opisu postaci i miejsc. W opisach istniejących w rzeczywistości miejsc – np. dzielnicy Gdyni Redłowo czy też Półwyspu Helskiego,
a także miejsc i osób prawdopodobnych, nazwy barw pełnią funkcję mimetyczną.
Tabela 17 przedstawia dane liczbowe i procentowe dotyczące poszczególnych
pól.
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Tabela 17
Nazwy barw achromatycznych i chromatycznych – dane liczbowe i procentowe
Pole
Barwy
achromatyczne

Barwy
chromatyczne

Ogółem

biel
czerń
szarość
czerwień
zieleń
żółcień
błękit
brąz
róż
fiolet
oranż

Liczba wystąpień
38
22
72
12
28
12
24
21
105
11
7
1
1
177

%
21.47
12,43
6,78
15,82
7,78
13,56
11,86
6,21
3,95
0,56
0,56

40,68

59,32

100

Mimo że nazwy barw achromatycznych stanowią 40% całego zbioru, w powieści nie zdają się one dominować, gdyż często opisują oczywiste szczegóły
świata przedstawionego, takie jak ubrania, niemające większego wpływu na charakterystykę postaci – nie jest niczym dziwnym, że w zakładzie pracy chemiczka
nosi biały kitel. Natomiast emocje bohaterów, stanowiące ważniejszą warstwę
charakterystyki postaci, wyrażane są przeważnie nazwami z pola czerwieni.
Stany te opisane są za pomocą metonimii OBJAWY ZA EMOCJE, dokładniej
CZERWIEŃ ZA ZŁOŚĆ/WSTYD/NAMIĘTNOŚĆ itp., a użyte leksemy przeważnie nie należą do zbioru podstawowych nazw barw, np. rumieniec, rumienić
się itp.
Jak już wyżej wspomniano, ważną rolę w powieści pełni morze. Opisywane
jest ono nazwami barw nie tylko z pola błękitu, ale także z pola czerni, bieli czy
różu.
Jak można z łatwością zauważyć, pisarka posługuje się zarówno nazwami
podstawowymi i spokrewnionymi z nimi słowami, które dominują w większości
pól, jak i nazwami niepodstawowymi, przeważającymi w trzech polach: żółcieni,
błękitu i brązu (tabela 18).
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Tabela 18
Nazwy podstawowe i niepodstawowe – dane liczbowe i procentowe

Pole
Biel
Czerń
Szarość
Czerwień
Zieleń
Żółcień
Błękit
Brąz
Róż
Fiolet
Oranż
Ogółem

Nazwy podstawowe
i derywaty
Liczba
%
wystąpień
34
89,47
22
100
6
50
16
57,14
12
100
8
33,33
8
38,1
2
18,18
7
100
1
100
1
100
117
66,1

Nazwy niepodstawowe
i derywaty
Liczba
%
wystąpień
4
10,53
–
–
6
50
12
42,86
–
–
16
66,67
13
61,9
9
81,82
–
–
–
–
–
–
60
33,9

Ogółem
(100%)
38
22
12
28
12
24
21
11
7
1
1
177

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że Fleszarowa-Muskat używa 56
różnych leksemów, reprezentujących 28 rdzeni (tabela 19). Największe zróżnicowanie panuje w polach bieli, szarości, czerwieni, żółcieni i brązu, najmniejsze
– w polach czerni, zieleni, różu, fioletu i oranżu. Jak zatem widać, na zróżnicowanie leksemów i rdzeni nie miała wpływu przynależność nazwy podstawowej
w obrębie danego pola do nazw prymarnych czy sekundarnych.
Tabela 19
Liczba różnych leksemów i rdzeni
Pole
Biel
Czerń
Szarość
Czerwień
Zieleń
Żółcień
Błękit
Brąz
Róż
Fiolet
Oranż
Ogółem

Liczba różnych leksemów

Liczba różnych rdzeni

8
3
8
8
2
9
6
9
1
1
1
56

4
1
4
4
1
4
3
4
1
1
1
28
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Jak wynika z przykładów przytoczonych w punkcie czwartym tego artykułu,
użyte w powieści wyrazy odnoszące się do barw reprezentują różne części mowy
– nie tylko przymiotniki (71,17%), ale także przysłówki (2,26%), rzeczowniki
(20,9%) i czasowniki (5,65%). Tabela 20 przedstawia dane liczbowe dotyczące
poszczególnych klas wyrazów, z uwzględnieniem poszczególnych pól.
Tabela 20
Klasy wyrazów odnoszących się do barw
Pole
Biel
Czerń
Szarość
Czerwień
Zieleń
Żółcień
Błękit
Brąz
Róż
Fiolet
Oranż
Liczba wystąpień ogółem
%

Przymiotniki
i imiesłowy

Przysłówki

Rzeczowniki

Czasowniki

Ogółem

30
19
8
16
8
22
8
6
7
1
1

1
2
–
–
–
–
1
–
–
–
–

6
1
1
10
4
1
12
2
–
–
–

1
–
3
2
–
1
–
3
–
–
–

38
22
12
28
12
22
21
11
7
1
1

126

4

37

10

177

71,19

2,26

20,9

5,65

100

Jak pokazują dane liczbowe zebrane w tabeli 20, prawie we wszystkich polach dominują przymiotniki, co nie dziwi ze względu na główną funkcję słów
odnoszących się do barw, jaką jest nazywanie cech. Wyjątkiem jest pole błękitu,
w którym wyraźnie dominuje rzeczownik błękit, użyty w powieści 11 razy.
Podsumujmy teraz dane dotyczące klas obiektów opisywanych w powieści
przez nazwy barw (tabela 21).
Prawie 28% nazw barw użyto w powieści do charakterystyki postaci – ich
wyglądu (chociaż w tej grupie mieszczą się również użycia kategoryzujące)
i emocji. Charakterystyce postaci służą również nazwy barw opisujące ubrania
(prawie 20% nazw barw, chociaż niektóre opisują inne przedmioty tekstylne).
Wśród obiektów naturalnych stanowiących tło rozgrywających się w powieści,
najwięcej nazw barw opisuje morze – 14% całego zbioru, z czego przeważającą
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część stanowią nazwy barwy niebieskiej. Na drugim miejscu uplasowały się nazwy barw opisujące roślinność (i w jednym tylko przypadku – ptaki).
Tabela 21

Lód, śnieg, piasek, ziemia

Ludzie

Rośliny, zwierzęta

Żywność

Ubrania i inne tekstylia

Budynki, ściany itp.

Inne artefakty

Nazwy geograficzne

Biel
1
Czerń
2
Szarość
1
Czerwień
–
Zieleń
–
Żółcień
2
Błękit
18
Brąz
–
Róż
1
Fiolet
–
Oranż
–
Liczba
wystąpień
25
ogółem
%
14,12

Artefakty

Pora dnia, niebo, światło itp.

Pole

Morze (woda), odbicie w wodzie

Klasy obiektów opisywanych przez nazwy barw

Ogółem

2
2
5
1
–
1
–
–
–
1
1

4
–
–
–
–
4
–
–
–
–
–

5
9
4
14
–
5
–
10
2
–
–

2
–
–
2
10
7
1
1
1
–
–

1
–
–
–
–
2
–
–
–
–
–

13
6
1
8
2
1
2
–
2
–
–

5
–
1
2
–
1
–
–
–
–
–

5
3
–
–
–
–
–
–
1
–
–

–
–
–
1
–
1
–
–
–
–
–

38
22
12
28
12
24
21
11
7
1
1

13

8

49

24

3

35

9

9

2

177

7,43

4,52

1,69

19,78

5,08

5,08

1,13

100

27,69 13,56

Powróćmy do cyklu ewolucyjnego leksykonu barw zaproponowanego przez
Berlina i Kaya, przedstawionego w punkcie drugim tego artykułu. Tabela 22 zestawia ten cykl ewolucyjny z frekwencją nazw podstawowych (bez względu na
części mowy) i wielkością pól barw w powieści.
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Tabela 22
Porównanie frekwencji podstawowych nazw barw i nazw
w polach występujących w powieści z cyklem ewolucyjnym Berlina i Kaya
z 1969 roku
1

2

3

Cykl ewolucyjny
(Berlin, Kay 1969)

Frekwencja podstawowych
nazw barw i ich derywatów
w powieści
– lista rankingowa

Wielkość pól barw
w powieści
– lista rankingowa

1–2
1–2
3
4–5
4–5
6
7
8–11
8–11
8–11
8–11

biały
czarny
czerwony
zielony
żółty
niebieski
brązowy
fioletowy
różowy
pomarańczowy
szary

1
2
3
4
5–6
5–6
7
8
9
10–11
10–11

biały
czarny
czerwony
zielony
żółty
niebieski
różowy
szary
brązowy
fioletowy
pomarańczowy

1
2
3
4
5
6–7
6–7
8
9
10–11
10–11

biel
czerwień
żółcień
czerń
błękit
zieleń
szarość
brąz
róż
fiolet
oranż

Okazuje się, że frekwencja nazw prymarnych w powieści jest skorelowana
z cyklem ewolucyjnym leksykonu barw, jako że na listach nr 1 i 2 nazwy zajmujące pierwsze sześć pozycji są identyczne (drobne różnice dotyczą nazw jednocześnie zajmujących daną pozycję w rankingu). Okazuje się, że powieść, napisana przez użytkowniczkę języka polskiego, w pełni potwierdza psychologiczne
znaczenie tych nazw barw w polszczyźnie42, czyli kryterium (iv) sformułowane
przez Berlina i Kaya, przywołane także w punkcie drugim.
Natomiast lista nr 3, przedstawiająca ranking pól barw według ich wielkości
(tzn. liczby wszystkich leksemów), wskazuje na istotność poszczególnych kolorów (nie ich nazw) w powieści. Sześć pierwszych miejsc również zajmują pola,
w których nazwy podstawowe są prymarne, lecz ich kolejność jest inna – poza
bielą, zajmującą pierwszą pozycję, także na tej liście rankingowej.

42

Por. D. Stanulewicz, op.cit., s. 257–262.
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6. Wnioski
Z otrzymanych danych liczbowych i procentowych, uwzględniających
frekwencję nazw barw, klasy wyrazów przez nie reprezentowane, klasy opisywanych obiektów, a także podział nazw barw na podstawowe i niepodstawowe, można wysnuć kilka wniosków dotyczących zastosowania słownictwa barw
w powieści Zatoka śpiewających traw.
Po pierwsze, przeważająca część nazw barw używana jest w celu charakteryzacji postaci występujących w powieści – ich wyglądu zewnętrznego
(z uwzględnieniem ubrania) oraz przeżywanych emocji. Fleszarowa-Muskat
w tym przypadku używa nazw barw w sposób bardzo konwencjonalny: Dominik
jest czarnowłosy i czarnooki, dziewczęta pracujące w zakładzie mają płowe brwi
i rzęsy, chemiczki noszą białe fartuchy, a emocje objawiają się rumieńcami.
Po drugie, mniej konwencjonalne są opisy krajobrazów, szczególnie morskich, które nie tylko pełnią rolę tła, ale służą także charakteryzacji głównej bohaterki – narrator przyjmuje właśnie jej punkt widzenia, barwnie opisując zatokę i inne miejsca. W opisach tych często występuje nagromadzenie nazw barw,
leksemów nazywających zjawiska świetlne oraz wyrazów służących określeniu
jasności i intensywności barw.
Po trzecie, jak pokazują omawiane w punkcie czwartym przykłady, pisarka
nie używa wielu związków frazeologicznych zawierających nazwy barw. W tej
małej grupie znalazł się między innymi frazeologizm spłonąć rumieńcem.
Po czwarte, pole błękitu jest jedynym polem z przewagą rzeczowników nad
przymiotnikami, a ponadto jednym z trzech pół z dominacją nazw niepodstawowych. Rzeczownik błękit służy głównie opisowi morza, a niekiedy metonimicznie je nazywa. To zrównanie morza z jego kolorem sprawia, że morze postrzegane jest przez pryzmat właśnie tej cechy – najważniejszej, wyprofilowanej. Należy
też tu podkreślić, że również sam język polski pole błękitu traktuje inaczej niż
pozostałe pola, ponieważ leksem niebieski nie jest typową podstawową nazwą
barwy i dzieli niektóre funkcje z leksemem błękitny; poza tym, jak wspomniano,
prototypowymi odniesieniami tej nazwy dla mieszkańców Wybrzeża są i niebo,
i woda, natomiast w innych regionach Polski – tylko niebo. Różnice regionalne
we wzorcach nie są notowane w przypadku innych podstawowych polskich nazw
barw43.

43

Ibidem.
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Po piąte, podstawowe nazwy barw używane są w powieści dwukrotnie częściej niż niepodstawowe, chociaż w polach żółcieni, błękitu i brązu dominują te
drugie. Ta przewaga nazw niepodstawowych wiąże się z pozytywnym wartościowaniem (złoty, błękitny), z niską w języku frekwencją rzeczownika spokrewnionego z przymiotnikiem będącym nazwą podstawową (stosowanie rzeczownika
błękit zamiast niebieskość)44, a także z opisywanym obiektem (opalone ludzkie
ciało).
Po szóste, można stwierdzić, że lista frekwencyjna podstawowych nazw użytych w powieści Zatoka śpiewających traw na ogół zbieżna jest z cyklem ewolucyjnym zaproponowanym przez Berlina i Kaya. W przypadku nazw prymarnych
korelacja ta jest pełna, co z jednej strony potwierdza, że dla Fleszarowej-Muskat,
rodzimej użytkowniczki języka polskiego, nazwy te były psychologiczne ważne,
a z drugiej strony pokazuje, że utwory prozatorskie – a konkretnie współczesne
powieści obyczajowe – mogą służyć jako korpus, który z powodzeniem daje się
wykorzystać w synchronicznym badaniu słownictwa barw.

“THE INDESCRIBABLE BLUE OF WATER WHICH ATTRACTS
THE COLOUR OF THE SKY”: COLOUR TERMS IN THE NOVEL
ZATOKA ŚPIEWAJĄCYCH TRAW
BY STANISŁAWA FLESZAROWA-MUSKAT

Summary
Keywords: colour vocabulary, contemporary novel, Stanisława Fleszarowa-Muskat
The aim of this paper is to analyze colour terms used in the novel Zatoka śpiewających
traw [The Bay of Singing Grass] by Stanisława Fleszarowa-Muskat (1919–1989).
The writer conventionally employs colour words to create the characters of the
novel, including their appearance and emotions, the latter being expressed metonymically: SYMPTOM (i.e. COLOUR) FOR EMOTION. However, descriptions of landscapes,
especially of the sea, are poetic. It appears that they also serve to create the main character, a young woman who is a chemist. In the descriptions of the sea, the writer frequently
employs the colour noun błękit ‘(sky) blue’.

44

Ibidem, s. 156.

„Nieopisany błękit wody...”

273

The writer uses 177 colour terms; 66.1% of them are basic and 39.9% are nonbasic. The frequency ranking list of the basic colour terms, especially the primary ones:
biały ‘white’, czarny ‘black’, czerwony ‘red’, zielony ‘green’, żółty ‘yellow’ and niebieski
‘blue’, correlates with the evolutionary sequence proposed by Berlin and Kay in Basic
Color Terms (1969).
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SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

AGNIESZKA SZLACHTA
Uniwersytet Szczeciński

FUNKCJE BARW W POWIEŚCI BAMBINO INGI IWASIÓW

Słowa kluczowe: językoznawstwo współczesne, językowa kreacja świata, barwa

Celem niniejszego opracowania jest wyodrębnienie i charakterystyka wyrażeń z komponentem nazwy barwy, zawartych w wydanej w 2008 roku powieści
Bambino Ingi Iwasiów. Pisarka przedstawia na jej kartach panoramę szczecińskich dziejów od drugiej wojny światowej do 1981 roku. Warto podkreślić, że
powieść była nominowana do prestiżowych nagród literackich, między innymi
do Nagrody Literackiej Nike 2009 oraz do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus również w 2009 roku (czwarta edycja konkursu).
W artykule zastosowano metodę analizy językowo-stylistycznej tekstów literackich. Na wstępie należy podkreślić, że warstwa językowa powieści nie jest
wyraźnie nasycona nazwami barw: nie pojawiają się w niej ich subtelne odcienie
ani określenia odnoszące się do barw rzadkich. Najliczniejszą reprezentację uzyskują kolory: czerwony (27x; w tym 5x jako komponent nazwy własnej Czerwony Krzyż, 1x jako składnik nazwy Armia Czerwona), następnie – biały (25x),
szary (17x), czarny (12x), zielony (10x). Pozostałe nazwy kolorów zostały wykorzystane mniej niż 10 razy: żółty (9x), różowy (7x), niebieski (6x), granatowy
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(4x), brązowy (3x), bury (3x), beżowy (2x), siwy (2x), a także – jednostkowo:
błękitny, groszkowy, oranż, płowy, siny, wiśniowy.
Już wstępna analiza wskazuje, że – mimo nie najwyższej frekwencji – w powieści Ingi Iwasiów na uwagę zasługuje szczególny status szarości. Barwa szara
zdecydowanie dominuje w kreacji świata przedstawionego, jest właściwa opisywanym w powieści czasom PRL-u i uwydatnia „przygnębiającą bylejakość
tamtego świata”1. O wyjątkowym znaczeniu szarości we fragmentach Bambino
rozgrywających się w Polsce lat 70. i 80. przekonuje jej obecność zarówno w opisach miejsc, jak i w charakterystyce postaci.
Kolor szary jest określany przez R. Tokarskiego jako „czerń mniej czarna”2,
co dowodzi, że – na skali pomiędzy bielą a czernią – badacz sytuuje tę barwę
zdecydowanie bliżej czerni. Ta zależność widoczna jest również w definiowaniu
form pochodnych typu szarawy (konstrukcji wyrażającej osłabienie intensywności barwy z sufiksem -awy). Leksem ten definiowany jest dwojako: jako kolor
zbliżony do barwy szarej (1. ‘mający barwę prawie szarą, o szarym odcieniu;
nieco szary’) oraz – przenośnie – jako bliskoznacznik wyrazu ciemny (2. ‘słabo
rozjaśniony światłem słońca, ciemnawy, mroczny’)3.
W analizowanej powieści barwa szara oraz jej warianty: szarawy, poszarzały służą kreowaniu poszczególnych elementów świata przedstawionego.
Tłem większości powieściowych wydarzeń jest przestrzeń Szczecina ukazywana
w zdecydowanie ciemnej kolorystyce. Gdy Ulrike, jedna z bohaterek powieści,
powraca do miasta z krótkiego pobytu w Niemczech, krajobraz – w miarę zbliżania się do Szczecina – nabiera szarych barw:
Pociąg jedzie przez granicę w mieście. […] Ula czyta po drodze
wszystkie napisy. Utrwala w sobie niemiecki akcent. Robi się
szarawo, pustawo, mniej niemiecko (197)4.

1
J. Bielska-Krawczak, Szary człowiek, szara rzeczywistość (wizja życia w PRL-u na podstawie nie tylko Zbyluta Grzywacza i Stanisława Barańczaka), w: Barwa w języku, literaturze i kulturze, t. 2, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2011, s. 159.

R. Tokarski, Semantyczne bogactwo «bieli» i «czerni», w: idem, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995, s. 61.
2

3

Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2008 (dalej USJP).

Wszystkie cytaty pochodzą z: I. Iwasiów, Bambino, Warszawa 2008. W nawiasie została
podana strona, na której znajduje się przytaczany fragment.
4
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Określenia szary, szarawy zostały wykorzystane przez pisarkę w licznych
opisach budynków znajdujących się w przestrzeni miejskiej Szczecina. Bohaterowie Bambino mieszkają w szarych mieszkaniach, pracują w szarych murach
– szkół, wyższych uczelni, barów itp.: Staje pod budynkiem Akademii Medycznej,
patrzy na szarawy mur. Nie wchodzi (150). Z szarością związane jest kreowanie
konkretnych nastrojów, uczuć, stanów psychicznych. Ponure budynki wzbudzają
poczucie niepewności, a nawet strachu:
Szkoła napełnia Magdę słusznym lękiem. Ponura, szara, gromadząca
nad głowami uczniów chmurne spojrzenia nauczycieli, nad których
głowami unoszą się chmurne spojrzenia kuratorów, którzy z kolei
mają nad sobą chmurę systemu (319).
Szarość Szczecina widoczna jest nie tylko z perspektywy przechodnia. Wewnątrz budynków znajdują się pomieszczenia z szarymi ścianami i podłogami, do
których prowadzą pomalowane na szaro olejną farbą (122) drzwi, a słabe światło wpada do nich przez okno z szarym nalotem (124). Podobnie konstruowany
jest opis wnętrza tytułowego baru Bambino: sala jest szara, brudna, metalicznie
smakująca aluminiowymi sztućcami (186). Ta dominująca barwa jest w nim tak
wszechobecna, że – w pewien sposób – przenika to, co znajduje się wewnątrz,
zostają nią dookreślone na przykład potrawy: serwowane dzieciom mleko nie
jest – kanonicznie – białe5, ale gorsze, szarawe, mniej smaczne (286).
Szare są również przedmioty codziennego użytku stanowiące wyposażenie
mieszkań bohaterów powieści, np.: poszarzała pościel (123), szarawa pościel
(121), szarawe prześcieradło:
Być może jest w środku, leży na wąskim łóżku w poszarzałej pościeli.
Ma takie dni, gorzej, że tygodnie, nie trzeba mu jedzenia, wystarczy
wódka (123).
W podobnych kontekstach pojawia się leksem bury, który w Słowniku symboli W. Kopalińskiego zostaje uznany za synonim barwy szarej i jest eksplikowany jako ‘bezbarwny, nie do odróżnienia, taki jak inni’6. W powieści funkcjonuje
jako epitet w wyrażeniach: bura kapa (343), bura wykładzina:
5

Por. definicja leksemu biały w USJP: ‘mający bardzo jasną barwę, taką jak śnieg lub mle-

6

W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 409.

ko’.
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Czy mała płakała w nocy? Znów ma się do czego wyrywać. Wchodzi
po schodach pokrytych burą wykładziną, oczekując u ich szczytu
nagrody (337).
Paleta barw użyta do kreacji miejskiej przestrzeni zawiera kolory mało wyraziste, ciemne. Wpływają one na wyobraźnię czytelnika i – stanowiąc odniesienie
do wartości wizualnych – przywołują obrazy miejsc brudnych, zaniedbanych:
Potem wraca, noga za nogą, przez ciemne ulice, niedaleko do domu,
do głównej arterii miasta, z tego zaplecza, z tej przechowalni ludzi,
cichej, śmierdzącej, zapuszczonej (129).
Na potrzeby takiej właśnie charakterystyki świata przedstawionego autorka
tworzy złożone nazwy barw typu brudnożółty:
Wykręca kartkę z maszyny, dopina do leżących na biurku, domyka akta,
wkłada do segregatora, odstawia do pancernej kasy stojącej w rogu
pokoju pomalowanego na brudnożółto, wraca na miejsce (328).
Nawet jeśli w powieści pojawiają się jaśniejsze barwy, nie zmienia się sposób opisu poszczególnych miejsc – wciąż nie sprawiają wrażenia ładnych ani
przyjemnych:
Pokoje są nieco ponure, wysokie, pomalowane na zielono i oranż.
Jeden taki, drugi taki. Ten z pianinem, rodziców, groszkowy. Dziecko
jest w nim samo. Trochę się boi (297).
Ciekawe właściwości semantyczne zostają przypisane antonimicznej parze
przymiotników: jasny–ciemny. Jak stwierdza E. Komorowska, „wartościowanie
dobra i zła skłania ku umieszczeniu bieli i czerni na dwóch przeciwstawnych
biegunach”7, następnie zauważa, że podobna zależność dotyczy określeń jasny
i ciemny. Zgodnie z zasadą preferencji semantycznej jasność jest wiązana z wartościowaniem pozytywnym (dobroć, niewinność, boskość), natomiast ciemność
konotuje wartości negatywne (zło, nieszczęście, śmierć, zagrożenie)8. Jednakże
w powieści następuje przeciwstawienie semantyczne kolorów, ciemność zostaje
7
E. Komorowska, Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne, Szczecin
2010, s. 96.
8

Szerzej na ten temat w: ibidem, s. 84–114.
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skojarzona ze spokojem, bezpieczeństwem, pozwala ukryć się przed zagrożeniem, a także – chroni to, co prywatne, intymne. Jasność natomiast wzbudza
w bohaterach powieści strach przed tym, co nowe, obce, nieznane:
Tak w sobie buduje odpowiedź na pytanie, czemu go utraciła. Pozwoliła
mu zostać. Wpuściła do swojego zaciemnionego pokoju (271).
Wchodzi do jasnego pokoju zastawionego ciasno meblami (światła
z ogromnych okien) zawsze z bijącym mocno sercem. Dużo ją to
kosztuje (295).
Ukryć można się nie tylko – jak pisze Iwasiów – w przysłoniętej gęstymi
zasłonami przestrzeni swego pokoju (s. 100), ale również za ciemnymi szkłami
okularów. Gdy Maria, jedna z głównych bohaterek powieści, popada w alkoholizm, drżą dłonie, nosi ciemne okulary (317) i dalej: chowa oczy za przyciemnionymi szkłami Zeissa, kupionymi w Pasewalk przy pomocy Uli (321–322).
W zawartych w Bambino opisach miasta – oprócz omówionej powyżej szarości – pojawia się również kolor zielony. Za oczywisty należy uznać fakt, że
zieleń prototypowo wiąże się ze światem roślin. W USJP zieleń jest definiowana
zarówno jako rzeczownikowa forma nazwy barwy, jak i ‘zielona roślinność (trawa, zioła, krzewy, drzewa itp.); także: miejskie tereny pokryte roślinnością, np.
parki, skwery’. Obie barwy – szarość i zieleń – tworzą typową dla współczesnych tekstów artystycznych opozycję: „«zielonej przyrodzie» przeciwstawia się
«czarne, szare, betonowe itp. miasto»”9.
Dużo zieleni wśród ruin, dużo ludzi, od których lepiej trzymać się
z daleka. Mamusia nie pochwalałaby tych kontaktów (65).
Miasto jest zielone, kwitnie. Na przyjęcie ich dziecka. Ciepłe noce.
Łagodne lato (163).
Jednokrotnie w powieści występuje metaforyczne wyrażenie z komponentem nazwy barwy zielonej: zielone niebo (106) na określenie koron drzew:
Klony w parku wydawały się mieć dziesięć metrów, tworzyły nad
głowami kopułę, zielone niebo. Czuła się taka lekka (106).

9

R. Tokarski, Nazwy barw chromatycznych, w: idem, Semantyka barw…, s. 149.
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Barwy służą również kreacji znajdujących się w przestrzeni miejskiej obszarów wodnych. Pojawiające się na kartach powieści rzeki i jeziora nie są opisywane za pomocą właściwych kreacji wody w tekstach artystycznych leksemów,
typu: niebieska, błękitna, przejrzysta itp.10. Odra zostaje określona w powieści
w następujący sposób: Ruiny i wielkie drzewa w parkach. Głęboka woda. Naprawdę, ciemna, mętna, głęboka woda (65).
Interesującym zabiegiem jest przeniesienie barwy szarej – służącej językowej kreacji przestrzeni miejskiej – do charakterystyki postaci. Mieszkańcy miasta
zostają opisani jako szara masa ludzka: Znały kogoś, kto bez problemu płacił
rachunki, załatwiał drobne przysługi niedostępne szarej masie ludzkiej (330).
Tokarski dowodzi, że szarość bliska jest bezbarwności (pojęcia mogą być używane synonimicznie11), semantycznie zatem zostaje – w wyodrębnionych w powieści kontekstach – skojarzona z przeciętnością, nijakością, brakiem wyrazistości.
Szarzy ludzie – jak pisze Iwasiów – „wrastają” w szarą rzeczywistość:
Nie lubi tej szkoły. Szare, dostojne mury, z wieżyczkami, w których
mogli trzymać niegrzeczne zakonnice, myśli. […] W ogóle nie lubi
nauczania, dźwięku, jaki wydaje kreda prowadzona po tablicy,
sprawdzania klasówek, pokoju nauczycielskiego, w którym wszyscy
palą, milknącego śmiechu, gdy przechodzi obok grupek uczniów.
[…] Zarazem wrósł w to, nosi garnitur w odcieniu szarego muru,
pachnie papierosami z pokoju nauczycielskiego, wkłada paznokieć
między strony podręcznika, wyciera kredę z dłoni w kraciastą
chusteczkę (108).
Ludzie chętnie chodzą pieszo. Do pracy szybko. Po pracy, w wolne
dni, z przystankami na ławkach w alejkach. Szarzy na twarzach,
w podobnych prochowcach, beretach, pilotkach ludzie. Ci, którzy
się spieszą, tak wyglądają (68).
Wygląd zewnętrzny bohaterów powieści współgra ze światem przedstawionym, sprawiając, że bohaterowie – niejako stapiając się z przygnębiającym i nieco niepokojącym krajobrazem miasta – zatracają cechy indywidualne:

Por. np. M. Białoskórska, W.R. Rzepka, Językowa kreacja obrazu wody w „Sonetach krymskich” na tle wybranych utworów Adama Mickiewicza, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”
1999, t. 5, cz. 2, s. 91–103.
10

11

R. Tokarski, Nazwy barw…, s. 149.
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Bar podupadł, niestety. Nie da się wywietrzyć zapachu kapusty. Ma
przed sobą jeszcze dziesięć lat, zanim będzie tu coś zupełnie innego,
ale jedzenie w nim nie jest przyjemnością. Blade twarze kobiet
zlewają się z kolorem ścian. Ludzie jedzą, patrząc w talerz (318).
Liczne nazwy barw pojawiają się w językowej kreacji wyglądu zewnętrznego poszczególnych bohaterów, na którą składają się między innymi takie elementy, jak opisy koloru cery, włosów i oczu, a także charakterystyka ubiorów
z uwzględnieniem ich kolorystyki. Przyglądając się bliżej zawartym w powieści
opisom ciała ludzkiego, można dojść do wniosku, że ich profilowanie związane
jest z konstruowaniem kreacji właściwych stanom chorobowym. Cera postaci
bywa w większości przypadków opisywana jako mająca widoczne objawy choroby lub niezdrowego trybu życia. Charakteryzowani w powieści pacjenci oddziału chorób nowotworowych szpitala na Golęcinie mają cerę pozbawioną jakiegokolwiek koloru, jak pisze Iwasiów, bez […] pigmentu:
Kobiety i mężczyźni bez włosów i pigmentu w twarzy czekają na
rezultat. Są grzeczni, czekają karnie. W pewnym sensie przebywają
w celi śmierci poszerzonej o piękny, zielony teren przyszpitalny. Bo
większość z nich jednak umrze, takie są ówczesne statystyki (220).
Jednak również w opisach odcieni skóry innych bohaterów, w których pisarka nie stwierdza jednoznacznie cech chorobowych, używa takich określeń, jak:
biała (104, 226) blada (318), czerwona (245, 311), sina (104). Tylko brązowa
skóra (145, 226) nie wiąże się ze stanem chorobowym: Ula lubiła się opalać.
Słońce wynaleziono przed wojną, brązowa skóra znaczyła zdrowie (226). Pozostałe odcienie – biała, blada, sina – trudno uznać za naturalne i wskazujące na
właściwe funkcjonowanie organizmu12:
Teraz, kiedy leży obok, nagi, Ula może zobaczyć, że ma delikatną, białą
skórę, sprawiającą wrażenie przezroczystej. Przesuwa i zatrzymuje
nad jego torsem rękę, żeby porównać odcienie skóry. Nawet jej biała
karnacja przy kolorach Stefana jest lekko sina (104).

12
B. Maciejewska, Z. Maciejewska-Szaniec, Barwna medycyna i sztuka patrzenia, w: Barwa w języku, literaturze i kulturze, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2010,
s. 229–230.
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Czerwona twarz cechuje osoby nadużywające alkoholu:
W szkołach możliwości nieograniczone. Większość dyrektorów
to swoi ludzie. Ten też, masywny czterdziestolatek, z czerwonym
podbiciem cery, wskazującym na słabość do alkoholu (311).
W przypadku opisów odcieni cery nazwy barw mogą służyć konceptualizacji emocji. Silne przeżycia powodują zmianę koloru twarzy jednej z bohaterek,
Wiery:
Ona czuje. Blada jak kolor włosów. Platynowo blada. Grzeczna, nie
okazuje emocji poza tym kolorem na twarzy. Dopiero gdy zostają we
dwie, płacze (240).
Z niewłaściwym funkcjonowaniem ludzkiego organizmu wiąże się również
barwa żółta13. W charakterystyce postaci – wyłącznie męskich – pojawiających
się w Bambino Ingi Iwasiów odnajdujemy takie określenia, jak: pożółkłe od nikotyny zęby (322), pożółkłe włosy (129), żółtawe zęby (105), żółtawe paznokcie
(124).
Trzy przymiotnikowe nazwy barw określają kolor oczu bohaterów powieści: błękitne (167), ciemnozielone (104), niebieskie (278):
Kruszynka jest najpiękniejszym dzieckiem świata. Błękitne oczy ojca
w czarnej oprawie matki. Nie płacze, zawsze się uśmiecha (167).
Kolory włosów ograniczają się do kilku najbardziej podstawowych: blond
(54, 115, 127, 154), platynowy blond (233), czarny (28, 98), rudy (127), siwy
(129, 245), szatyn (233, 278). Autorka stosuje również formy złożone typu jasnowłosy (60). Włosy bywają także w powieści określone po prostu jako jasne (79)
lub ciemne (79, 93):
Rozkładają materiał na stole. Wiśniowy kolor, niespotykany.
Wyciskany deseń przypominający trochę te z obić kanap, których
jeszcze trochę jest w mieście. […] Kolor nie dla rudej, będzie musiała
znów przefarbować włosy. Teraz rude. Wróci na blond (127).

13

Ibidem, s. 229.
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Na zdjęciu: pulchna platynowa blondynka, fryzura na wałki,
szczupły mężczyzna w garniturze, szatyn, w rysach twarzy jakiś
cień podobieństwa rodzinnego, ujawnia to tylko staranna analiza,
pomiędzy nimi dziewczynka z lalką (233).
Jedynie pochodząca z ubogich Kresów Maria charakteryzowana jest
w szczególny sposób – jej wygląd zewnętrzny zawiera wiele czarnych akcentów,
co czyni ją niespotykanie piękną i wyróżnia z szarego tłumu: Była taka piękna,
taka piękna jak aktorka. Czarne włosy, przycięte za uchem, śmiało teraz skrócone. Czarne brwi w wysokim łuku. Wcięta talia (98); Była taka piękna. Ten ukraiński, owszem, dodatek krwi. Ciemny koloryt, wyrazistość (278).
W kreowaniu wizerunku postaci kobiecych szczególny status zyskuje kolor
czerwony. W powieści szczecińskiej pisarki barwa ta ma kilka punktów odniesienia, przede wszystkim staje się jednak atrybutem kobiecości. W językowych
kreacjach większości kobiet pojawiają się czerwone akcenty: pomalowane na
czerwono usta czy paznokcie, czerwone korale przekazywane z pokolenia na pokolenie, czerwone kobiece stroje itp.:
Nie poprawia tak często włosów, nie nosi białego fartucha. […]
Raczej poprawia czerwoną szminkę na ustach. Kupioną z paczki od
Żyda, bo gdzie można by taką czerwoną, w tej jakości (73–74).
Jak zwykle, poprosi ją o raport. Zapominając, że to teraz robi Anna.
Może woli, kiedy ona, Ulrike, wchodzi do kantorka? Czerwona
sukienka przyciąga spojrzenia (99).
Stara ciotka wyciąga z dna szafy skarb. Ostatni. Sznur czerwonych
korali. Przechowała je dla niej, dla nich. Dla Marii i jej córki (264).
Kolor czerwony nie pojawia się natomiast w kreacjach bohaterów męskich,
nie jest kolorem właściwym mężczyznom, zostaje zarezerwowany dla kobiet:
Nauczyciel od początku nie przypadł do gustu Magdusi. […]
W czerwonym swetrze wygląda jak kat z bajki. Przypomina sobie
książkę od cioci Uli.
– W czerwonych swetrach nie chodzą normalni mężczyźni – bierze
stronę córeczki Marysia. Więc z lekcjami muzyki lepiej ostrożnie (294).
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Oprócz czerwonych akcentów w ubiorze kobiet stroje opisywanych postaci
rzadko są dla nich charakterystyczne, wyróżniające. Ponownie dominuje w nich
barwa szara (ściślej: szarawa), a także odcienie beżu, raczej wywołujące wrażenie brudu:
Częściej pije w kantynie z mężczyznami w różnym wieku. Noszą
szarawe garnitury, pachną potem, łysieją. Zlewają mu się w obraz
głów pochylonych nad stolikiem z pełną popielniczką, butelką
alkoholu, zakąską (191).
W barze Bambino mężczyzna w brudnawym prochowcu, pierwotnie
beżowym, czeka na porcję kaszy i zsiadłe mleko. Zachodzi tu
przynajmniej raz w tygodniu. Z nikim nie rozmawia (216).
Ciekawym przykładem kategorii nazw ubrań jest biała koszula, która w powieści nabiera znaczenia symbolicznego. W połączeniu z garniturem staje się
synonimem sukcesu, bogactwa, wysokiej pozycji w hierarchii społecznej:
Odkąd poczuł miasto jako własne, zaczął przerzucać popołudniową
gazetę, siedzieć w knajpie, w ogródku latem, przy kontuarze zimą,
ubrany w białą koszulę […], miał wrażenie, że dokądś zmierza (132).
Poza tym wyrażeniem kolor biały występuje w konwencjonalnych połączeniach dotyczących życia i otoczenia człowieka: białawe kartki (56), biały chleb
(61), biały fartuch (73, 78, 93), białe kitle (174), białe koperty (116), biały parapet (33), białe płótno (266), białe prześcieradło (113), biały samogon (61), biały
smalec (61), białe stroje (230), biała sukienka (98, 107), białe sukienki (115),
goździki białe (61).
Wśród opisów atrybutów postaci odnajdujemy konotację czerwieni związaną z lewicowymi, komunistycznymi poglądami bohaterów. Tę potoczną definicję
rzeczownikowego użycia leksemu czerwony odnotowują autorzy USJP (i opatrują kwalifikatorem: pogardliwe): czerwony, czerwona ‘osoba o poglądach, zapatrywaniach lewicowych; socjalista, komunista’. W ISJP14 pojawia się również
przypis: ‘słowo często używane z dezaprobatą’:
– Białe i biało-czerwone, bo takie są symbole narodowe, chociaż
ja uważam, że w tym przypadku powinniśmy dać pierwszeństwo
14

Inny słownik języka polskiego, pod red. M. Bańki, Warszawa 2000 (dalej ISJP).
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czerwieni, oddajemy hołd ludziom radzieckim, bohaterskim przedstawicielom tego narodu, któremu zawdzięczamy wszystko i nawet
takie pędraki jak wy – Jankowi wydawało się, że nauczyciel patrzy
wyłącznie na niego – powinny nosić tę czerwień, tę mocną, robotniczą
i internacjonalną czerwień na sztandarze. Do jasnej cholery, durniu,
słuchaj uważnie, taka czerwień i taki sztandar jest honorem – z tym,
że do kogo on to mówi właściwie? (62).
W powieści symbolem tych przekonań staje się czerwona książeczka z Leninem na okładce (13), ówczesny polityczny katechizm:
Ksiądz nie chciał ruskiego na swoim cmentarzu, radził zostawić,
ruski pewnie nie był, na pewno nie, katolikiem, kto wie, czy to
w ogóle chrześcijanin. Ich wiara, ich wiara, psia wiara. W czerwoną
książeczkę, pogańską. Do sierpa i młota się modlą, w mauzoleum
jak faraonowi cześć składają… (59).
Podobnie za symbol komunistyczny należy uznać czerwoną chustę:
Ciotka-sąsiadka pozwalająca przymierzać przed małym lusterkiem
sznur czerwonych korali. Mogących stać się posagiem dziewczyny,
zanim jej przeznaczeniem okaże się czerwona chusta. Inna, zupełnie
nieoczekiwana, ojczyzna (164).
W powieści Bambino jednokrotnie została użyta zdrobniała forma przymiotnikowej nazwy barwy: niebieściutkie niebo (115). Nie odnosi się ona do rzeczywistości, ale do tego, co jedna z bohaterek ogląda na fotografii. Jednak nie
wszystkie stare zdjęcia przywołują dobre wspomnienia: Spłowiałe zdjęcie prababci z pradziadkiem, sztywne pozy, a w tle, widoczna w zażółconej sepii, bieda
(8); Wyjmuje jedno ze ślubnych. Nielubiane, ciemne, na którym Janek wkłada jej
na palec obrączkę (235).
Kolejnym ze sposobów eksplikacji semantycznej są – mniej lub bardziej
rozbudowane – porównania z komponentem nazwy barwy. Obejmują one najbardziej podstawowe barwy pojawiające się w powieści i występują zaledwie
trzykrotnie:
1. biały: białe jak śnieżna lawina (61), białe jak ser (278),
2. czerwony: czerwone jak puchar wina (61).
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Porównania nie są wyszukane, odnoszą się do prototypowych odniesień
nazw barw zawartych w słownikach. Dla przykładu: leksem biały definiowany
jest w USJP jako ‘mający bardzo jasną barwę, taką jak śnieg lub mleko’, podobną
eksplikację odnajdujemy w ISJP: ‘coś, co jest białe, ma kolor śniegu lub mleka’.
Prototypowym odniesieniem czerwieni jest barwa krwi – czerwony to ‘będący
koloru krwi’ (za USJP), ‘mający kolor krwi lub dojrzałego pomidora’ (za ISJP).
Wyrażenie czerwone wino pojawia się w słownikach jako jedno z typowych użyć
omawianej nazwy barwy.
W powieści Bambino nazwy barw zostały wykorzystane – w większości
– w kontekstach utrwalonych w polskiej kulturze. Słowem kluczem staje się kolor szary, który nabiera w analizowanym utworze szczególnego znaczenia. Innym barwom – nawet pojawiającym się sporadycznie – nie można odmówić roli
w kreowaniu świata przedstawionego w powieści.

THE FUNCTIONS OF COLORS
IN THE NOVEL BAMBINO BY INGA IWASIÓW

Summary
Keywords: modern linguistics, linguistic creation of the world, color
The aim of this paper is to isolate and characterize linguistic expressions with components of color names contained in the novel Bambino by Inga Iwasiów. In the article is
used a linguistic and stylistic method of analysis literary texts. It should first be noted that
in the novel there is no a lot of color names. The most common color name is red (27x),
then – white (25x), grey (17x), black (12x) and green (10x). Other names of the colors
have been used less than ten times. In the novel Bambino names of colors were used
– mostly – in the contexts established in the Polish culture. The key word is the gray color
which takes particular importance in the analyzed novel. Other colors – even appearing
occasionally – are important for the creation of the world presented in the novel.
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SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

RECENZJE

Ewa Gruszczyńska, Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja – perswazja – manipulacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2012, ss. 249

Rozprawa Ewy Gruszczyńskiej stanowi zwieńczenie translatologicznych
badań warszawskiej lingwistki w obszarze historycznych tekstów prasowych.
Sama autorka tak określa jej przedmiot: „Przedmiotem badań są tłumaczenia
tekstów informacyjnych pochodzące z najdawniejszej polskiej prasy, czyli drukowanych gazet ulotnych polskich i Polski dotyczących, które ukazywały się
od XVI do połowy XVIII wieku” (s. 9) i cel: „Niniejsza praca ma na celu, poza
samym przedstawieniem zbioru przekładów ulotnych dotąd nieprezentowanych,
zweryfikowanie tezy, że oprócz oczywistej w wypadku publikacji prasowych
funkcji informacyjnej, przekłady ulotne pełniły także funkcję perswazyjną i manipulacyjną oraz, że przekład prasowy był już w XVI i XVII wieku działaniem
świadomym, nastawionym na osiągniecie konkretnych celów i wykorzystującym
określone strategie. Aby to udowodnić, autorka posłużyła się najbardziej wyrazistymi przykładami wybranymi z materiału. Świadczą one o tym, że przekład informacji funkcjonuje jako środek perswazji od wielu stuleci i wbrew obiegowym
opiniom nie jest zjawiskiem nowym, które pojawiło się dopiero w epoce mediów,
czyli mniej więcej w połowie XIX wieku, lecz ma długą i bogatą tradycję sięgającą kilkuset lat” (s. 10).
Rozprawa ma solidną podstawę źródłowo-materiałową, którą Ewa Gruszczyńska charakteryzuje następująco: „Bazę niniejszych badań stanowi opraco-
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wana przez Konrada Zawadzkiego bibliografia pt. Gazety ulotne polskie i Polski
dotyczące XVI–VIII wieku. Bibliografia, t. 1–3 (Zawadzki 1977–1990). [Na podstawie tej bibliografii powstała Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich
i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku, w której tworzeniu uczestniczyła
Ewa Gruszczyńska – B.W.]. Na jej podstawie został wyodrębniony przez autorkę zestaw tekstów [ponad stu – B.W.], co do których można stwierdzić, że są
przekładami bądź podstawami przekładów. Większość z nich połączono w pary:
tekst wyjściowy – tekst docelowy lub większe grupy (w przypadku wielokrotnych
tłumaczeń na ten sam język albo tłumaczeń na wiele języków). W niektórych
wypadkach nie udało się jednak ustalić podstawy przekładu lub znaleźć tekstu
przekładu dla oryginału, mimo dowodów, że był tłumaczony, takich jak informacja na ten temat w podtytule lub na końcu tekstu” (s. 10).
Ze względu na interdyscyplinarny charakter rozprawy autorka posłużyła się
w niej instrumentarium badawczym filologa, translatologa, tekstologa i prasoznawcy. Natura rozprawy w pełni uzasadnia taki synkretyzm metodologiczny.
Można również zaaprobować stanowisko autorki, która rezygnuje z obszerniejszych deklaracji teoretyczno-metodologicznych z następującym uzasadnieniem:
„Ponieważ praca nie ma charakteru teoretycznego, lecz materiałowy, zrezygnowano z prezentacji różnych opinii i stanowisk, odsyłając do literatury przedmiotu” (s. 11).
Wychodząc z wyżej wzmiankowanych założeń teoretyczno-metodologicznych (uzasadnionej naturą rozprawy polimetodologii), uzbrojona w adekwatne
do zgromadzonego obfitego materiału instrumentarium badawcze, osiągnęła Ewa
Gruszczyńska zamierzony cel badawczy. Powstała praca solidna, sumienna, obszerna (249 stron), imponująca filologiczną akrybią i w zamierzonym zakresie
wyczerpująca. O jej wartości stanowią – w moim przekonaniu – przede wszystkim następujące aspekty i okoliczności:
1) Wybór tematu rozprawy. Prasowe druki ulotne XVI–XVIII wieku to obszar bardzo słabo dotąd rozpoznany (jak słusznie twierdzi autorka, „[…] przekłady ulotne nie były dotąd opisywane ani analizowane” (s. 10)), zwłaszcza na
gruncie historii języka polskiego (każdy historyk języka wie o Merkuriuszu Polskim i jego następcach, a więc prasie seryjnej, gazetach, które wychodziły mniej
lub bardziej regularnie – natomiast prawie nic się nie wie o prasowych drukach
ulotnych). Ja sam, choć prymarnie historyk języka polskiego, do momentu lektury rozprawy Ewy Gruszczyńskiej nie zdawałem sobie sprawy z tej obfitości
materiału językowego o kapitalnym znaczeniu dla dziejów polszczyzny. Autorka
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w Przedmowie tak pisze o przewidywanych odbiorcach swojej pracy: „Wydaje
się, że może być ciekawa: dla przekładoznawców, a szczególnie dla historyków
przekładu, ponieważ dotyczy najdawniejszych polskich tłumaczeń prasowych,
dla językoznawców zajmujących się komunikacją, perswazją i manipulacją, gdyż
traktuje o sposobach wpływania na odbiorców za pośrednictwem przekładu;
a wreszcie dla prasoznawców, w tym szczególnie dla historyków prasy, ponieważ dotyczy najdawniejszych polskich gazet” (s. 7).
Do tej listy zainteresowanych należy koniecznie dopisać historyków języka
polskiego, gdyż rozprawa wypełnia dotkliwą lukę w literaturze naukowej z zakresu ich subdyscypliny.
2) Wprowadzenie do obiegu naukowego historii języka niefunkcjonującego dotąd na tym gruncie bardzo interesującego materiału językowego. Autorka wprowadziła go bezpośrednio poprzez liczne cytaty i satysfakcjonującej jakości reprodukcje fragmentów druków, najczęściej stron tytułowych (w sumie
w liczbie 30), a do świadomości historyków języka ponadto istnienie łatwo dziś
dostępnego materiału zgromadzonego w Cyfrowej Bibliotece Druków Ulotnych
Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku.
3) Samoistna wartość informacyjna „gęstego” informacyjnie, erudycyjnego
rozdziału 1., zatytułowanego Prezentacja materiału, a zawierającego w skondensowanej formie wyczerpujące informacje na temat polskich gazet ulotnych, ich
nazw, genezy, autorstwa, różnorodności języków (w kolejności od najczęściej
występujących: polski, niemiecki, łacina, szwedzki, włoski, francuski, czeski,
angielski, hiszpański, duński i holenderski) itd. Szczególnie wartościowy jest,
moim zdaniem, chronologiczny przegląd polskich przekładów ulotnych – od
najstarszego (zachowanego) związanego z Polską przekładu prasowego z roku
1514 (o zwycięstwie wojsk polsko-litewskich nad Moskwą pod Orszą) po ostatni
z roku 1718 (dotyczący męczeńskiej śmierci franciszkanina, ojca Franciszka Cyraniego, w północnoafrykańskim (podówczas na obszarze Imperium Osmańskiego) mieście Algierze).
4) Budząca podziw akrybia filologiczna (warto w tym miejscu zauważyć, że
autorka przed podjęciem badań nad najstarszymi ulotnymi gazetami w ogóle nie
miała w swojej pracy naukowej do czynienia ze starodrukami).
5) Imponujące zaplecze erudycyjne rozprawy. Bibliografia (s. 211–223)
obejmuje 203 pozycje, z czego ponad 2/3, gdyż 136, to książki, nieraz wielotomowe. Na szczególną uwagę zasługuje tu fakt, że aż 75 pozycji (ponad 1/3
całości) to prace w językach obcych (58 w języku angielskim, 10 w niemieckim,
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po dwie we francuskim i czeskim i po jednej w szwedzkim, włoskim i rosyjskim).
Można więc stwierdzić, że rozprawa Ewy Gruszczyńskiej wyzyskuje nie tylko polską, lecz i światową literaturę przedmiotu (głównie translatologiczną). A należy
przy tym podkreślić, że ten imponujący zestaw bibliograficzny bynajmniej nie
ma na celu erudycyjnego popisu: gruntowna i krytyczna znajomość rozległej,
w bardzo dużym stopniu obcojęzycznej literatury przedmiotu ma w rozprawie charakter wysoce „sfunkcjonalizowany”.
6) Gruntowność, wielostronność i szczegółowość przeprowadzonych w rozprawie analiz i interpretacji. Autorka zasadnie wyróżniła trzy funkcje dawnych
przekładów ulotnych: informacyjną, perswazyjną i manipulacyjną. Informację
w przekładach ulotnych omówiła w ramach trójczłonowej typologii, przyjmując
podział na społeczno-polityczną (w tym dworską), religijną i sensacyjną (przy
czym zdecydowanie dominuje ta pierwsza – religijnej i sensacyjnej jest niewiele,
po kilka, kilkanaście tekstów w obu kategoriach). Wyróżniła też funkcję przedstawieniową (wskazywania na poszczególne obiekty świata pozajęzykowego),
co dało jej asumpt do interesujących uwag onomastycznych (na temat funkcji
i tłumaczenia nazw miejscowych i osobowych, z uwzględnieniem filtracji kulturowej). W obrębie funkcji perswazyjnej wyróżniła środki perswazji bezpośredniej i pośredniej, a w obrębie manipulacji rodzaje służących manipulacji zmian
w przekładach ulotnych, wprowadzonych przez tłumaczy.
7) Aneks (s. 227–249), podnoszący wartość materiałową rozprawy (autorka
zestawiła w nim w formie tabelarycznej uporządkowany tematycznie i chronologicznie zestaw przekładów ulotnych XVI–XVIII wieku).
8) Wreszcie – jako skutek wyliczonych wyżej walorów – liczne interesujące
wyniki naukowe. Autorka zebrała je w trzystronicowym Zakończeniu (s. 207–
209). Jest to tekst tak „gęsty”, że niepodobna w nim pominąć choćby jednego
zdania, toteż nie nadaje się do streszczenia czy omówienia – można jedynie do
niego odesłać adresata niniejszej recenzji.
9) I na koniec – walory językowo-stylistyczne rozprawy. Autorka jest dobrą
stylistką, włada sprawną, poprawną i precyzyjną odmianą naukową współczesnej
polszczyzny, jednocześnie szczęśliwie unikając szablonu i pedantyzmu.
Odkrywcza i atrakcyjna rozprawa Ewy Gruszczyńskiej zasługuje na pilną
uwagę specjalistów wielu dyscyplin humanistycznych. W szczególności, jak już
stwierdziłem wcześniej, poleciłbym ją historykom języka polskiego, gdyż w tym
obszarze przynosi bodaj najdonioślejsze wyniki naukowe.
Bogdan Walczak
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Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich
Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne), Gorzów Wielkopolski
2013, ss. 220

Od wielu lat w kręgu zainteresowania lingwistów znajdują się badania idiolektów pisarzy i poetów polskich, w tym analiza języka osobniczego oraz języka
utworów, czego pokłosiem są liczne publikacje1. Przedmiotem dociekań naukowych jest również twórczość autorów dziewiętnastowiecznych, w tym wielkich
romantyków oraz wybitnych pozytywistów, a wśród nich Elizy Orzeszkowej.
Dorobkiem artystycznym tej prozaiczki interesowało się wielu badaczy2, spośród
których nie sposób pominąć Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, autorki wielu
rozpraw naukowych poświęconych utworom pisarki3.
Po latach rozważań lingwistycznych dotyczących między innymi barw, kreacji postaci, kreacji przyrody i artefaktów w powieściach Orzeszkowej, Badacz-

1
Np. E. Badyda, Świat barw – świat znaczeń w poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk 2008;
J. Kobylińska, Gwara w utworach Władysława Orkana, Kraków 1990; T. Korpysz, J. Puzynina,
Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida, Warszawa 1998; D. Kozaryn, Językowy obraz faz
życia ludzkiego w utworach Mikołaja Reja, Szczecin 2009; W. Lubaś, Osobliwości językowe poezji
Ignacego Krasickiego, Kraków 1992; D. Ostaszewska, Język poetycki Jana Andrzeja Morsztyna.
Z zagadnień semantyki, Wrocław 1993; J. Rychter, Językowa kreacja przyrody nieożywionej
w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego, Szczecin 2009; T. Skubalanka, Słownictwo poezji miłosnej J. Słowackiego na tle tradycji, Toruń 1966; T. Smółkowa, Słownictwo i fleksja „Lalki” Bolesława Prusa. Badania statystyczne, Wrocław 1974; J. Węgier, Język Franciszka Bohomolca, Poznań
1972; E. Teleżyńska, Nazwy barw w twórczości Cypriana Norwida, Warszawa 1994; A. Wilkoń,
O języku i stylu „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza. Studia nad tekstem, Kraków 1978; M. Wojtak, O języku i stylu Wesela Stanisława Wyspiańskiego, Lublin 1988.

Np. J.G. Borkowska, Orzeszkowa – szkic do biografii duchowej, w: Prus i inni. Prace
ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, pod red. J.A. Malika i E. Paczowskiej, Lublin 2003,
s. 349–364; J. Detko, Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1971; idem, Orzeszkowa wobec tradycji narodowowyzwoleńczych, Warszawa 1965; K. Handke, O właściwościach prywatnego języka Elizy Orzeszkowej, w: Studia o twórczości Elizy Orzeszkowej, pod red. J. Paszka, Katowice 1989,
s. 104–150; K. Kłosiński, Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej, Katowice 1990; H. Kurkowska, Składnia w utworach Orzeszkowej, „Poradnik Językowy” 1951, z. 8, s. 1–9; z. 10, s. 1–7;
A. Seniów, Językowa kreacja kobiet w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej, Szczecin 2012.
2

Np. E. Skorupska-Raczyńska, Barwy świata natury w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej,
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ka zdecydowała się na publikację książki, w której w sposób pionierski podejmuje ważne, i jak dotąd nieomówione, zagadnienia językowej kreacji postaci ojca
w utworach Nad Niemnem, Cham, Dziurdziowie, zaliczonych w pracy do powieści nadniemeńskich.
Wybrany temat jest nieprzypadkowy, bowiem, jak zauważa sama Autorka:
„Wizerunek ojca zapisany w pamięci wielością doświadczeń wpływa na identyfikowanie innych w antropocentrycznie postrzeganym, zgodnie z wykształtowanymi umiejętnościami i nabytymi możliwościami analizowanym, ocenianym
i nazywanym świecie. Na kształt obrazu ojca mają również wpływ jego wizerunki wykreowane w dziełach i arcydziełach literackich, do których bezsprzecznie należą realistyczne powieści Elizy Orzeszkowej” (s. 18), zaś przedstawione
w pracy analizy i interpretacje stanowią cenne uzupełnienie dotychczasowych
rozważań teoretycznych i analitycznych związanych z nurtem badań nad językiem pisarzy, bowiem Elżbieta Skorupska-Raczyńska – co należy podkreślić
– posługuje się nowatorską formą opisu, w której porządkuje obszerny materiał
wyekscerpowany z analizowanych utworów, by podkreślić oryginalność kreacji
Orzeszkowej i bogactwo użytych przez nią środków.
W części wstępnej, teoretycznej, Autorka precyzyjnie formułuje cel rozprawy, którym ma być „próba prezentacji postaci ojców biologicznych i naturalnych,
ojczyma, ojca zastępczego, a także opiekuna (prawnego i testamentowego) oraz
analizy językowo-stylistycznej ich wizerunków w charakterystycznych dla okresu dojrzałej twórczości pisarki powieściach wydanych w latach osiemdziesiątych
XX wieku” (s. 20). Cel ten Badaczka realizuje w kolejnych pięciu rozdziałach
o charakterze analitycznym, zaś na zasadzie dopełnienia w rozdziale VI omawia
językową kreację matki w utworach Orzeszkowej.
Ponadto we wstępie Autorka, oprócz przedstawienia roli ojca w języku
i kulturze (s. 11–18) oraz charakterystyki źródeł (s. 23–28), starannie analizuje
terminologię używaną przez badaczy zajmujących się językowym obrazem świata oraz wykorzystujących tę metodę do analizy tekstu artystycznego. Zaakcentować trzeba, że jednocześnie E. Skorupska-Raczyńska prezentuje własną definicję
językowej kreacji rozumianej jako propozycja metodologiczna w badaniach nad
językiem utworów: „tworzenie w dziele literackim wizerunku kogoś i/lub czegoś
przez jego autora, antropocentrycznie postrzegającą opisywaną, odtwarzana i/lub
tworzoną rzeczywistość, posiadającą właściwe mu, osobnicze zasoby słownikowe i umiejętność odpowiedniego stylistycznie ich wykorzystania” (s. 22), którą
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to należy zaliczyć do najbardziej inspirujących koncepcji w obecnym nurcie badań języka utworów literackich.
Całości rozważań dopełnia zakończenie (s. 186–195), bogata bibliografia
(s. 196–205) oraz ułatwiające lekturę indeksy: wykaz skrótów (s. 206), indeks
postaci (s. 206–209) oraz objaśnionych wyrazów (s. 210–211), jak również
związków frazeologicznych (s. 211– 212).
W każdym z pięciu rozdziałów analitycznych, gruntownie i wnikliwie ukazujących językowe i stylistyczne ukształtowanie bohaterów literackich oraz ich
otoczenia, Autorka prezentuje wyekscerpowany materiał na tle historycznym,
obyczajowym, psychologicznym, kulturowym i politycznym XIX wieku, co pozwala nie tylko bliżej poznać same postaci, ale przede wszystkim umiejscowić
je w dynamicznie zmieniającym się świecie: na tle konfliktów między Polakami
a zaborcami; w szukających swej drogi środowiskach szlacheckim i chłopskim.
Rozważania odwołujące się do historii kraju, obyczajów, kultury oraz historii języka są zawarte przede wszystkim w częściach wstępnych, którymi opatrzono wszystkie rozdziały. W swoich analizach Badaczka wielokrotnie odwołuje się
do paremiologii polskiej, podkreślając: „Zdroworozsądkowe postrzeganie świata
skutkuje z jednej strony racjonalnością w logicznym porządkowaniu życia, z drugiej zaś naiwną jego interpretacją. We właściwym traktowaniu porządku pomagały przysłowia, z których czerpać można było mądrość, rozwiązanie i radę, nie
pytając i nie prosząc o nią innych” (s. 62).
Rozdział I (s. 29–56) zatytułowany Benedykt Korczyński – ojciec na miarę
czasów zawiera szczegółową analizę kreacji postaci Benedykta Korczyńskiego
z Nad Niemnem jako ojca, jako człowieka walczącego o utrzymanie rodziny, majątku w trudnych czasach po powstaniu styczniowym, kiedy to zaborcze władze
carskie nasiliły prześladowania.
Elżbieta Skorupska-Raczyńska w swoich rozważaniach wskazuje na powieściowy konflikt ojca z synem jako konflikt pokoleń – niezrozumienie generacji ukształtowanej w duchu romantycznym przez młodych pozytywistów, co
prowadzi do konfrontacji, która jednak jest konstruktywna: „Obaj zdali sobie
sprawę i z uczucia, jakim wzajemnie się darzyli, i z charakteryzującego ich podobieństwa. Odzyskali obaj zaufanie do siebie [...] i wzmocnili samoocenę”
(s. 44–45).
Badaczka analizuje także otoczenie Benedykta, szczegółowo nakreślone
przez Orzeszkową, w tym obraz samotności bohatera oraz jego relacje z sąsiadami z zaścianka. Szczegółowość rozważań uprawnia ją do podsumowującego
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rozdział stwierdzenia: „w językowej kreacji Benedykta Korczyńskiego odnajdujemy ojca uformowanego na miarę czasów, w jakich przyszło koegzystować nadniemeńskiej wspólnocie szlacheckiego dworu i pobliskiego zaścianka” (s. 50).
Rozdział II (s. 57–85) – Na chłopski rozum, czyli o roli ojca na wsi – poświęcony został analizie kreacji ojców w środowisku wiejskim, stąd Autorka
charakteryzuje postaci Piotra Dziurdzi, Stepana Dziurdzi i Michała Kowalczuka
z powieści Dziurdziowie; zaś obraz ojcostwa dopełniają językowe kreacje ich
dzieci.
Po wstępie pokazującym sytuację na wsi polskiej w drugiej połowie XIX
wieku Badaczka analizuje wizerunek otoczenia bohaterów, kreację ich wyglądu i zachowania, a przede wszystkim stosunek do dzieci. Podkreśla przy tym
„subtelną kreskę”, jakiej użyła Orzeszkowa, oddając środkami językowymi i stylistycznymi relacje rodzinne i pokoleniowe, co prowadzi do konkluzji: „Piotr
Dziurdzia i Michałek Kowalczuk są niemal modelami wzorowego w środowisku wsi chłopskiej ojcostwa. Postawni i silni wiodą prym w Suchej Dolinie [...].
Wszyscy kochają swe dzieci, dbają o to, by były syte, darzą czułością i troską. Są
w stosunku do dzieci cierpliwi, a w przypadku zagrożenia ich zdrowia bądź życia
– nieustępliwi” (s. 81–82).
Rozdział III (s. 86–111) – Paweł Kobycki – wierzbowy ojciec z nadniemeńskiej wsi – przynosi analizę Pawła Kobyckiego, bohatera powieści Cham, którego Autorka wyróżnia spośród innych chłopskich postaci z utworów Orzeszkowej
gwarowym wyrażeniem wierzbowy ojciec: „przybrany ojciec, czyli ten, który
nieswoje dziecko przyjmuje za własne, wychowuje, hołubi, troszczy się o nie
i po ojcowsku kocha” (s. 87). Zauważa przy tym, że „Orzeszkowa gloryfikuje nie
tylko fizyczność Pawła, ale też, a może przede wszystkim, wartość wpływającej
nań uczciwej, w naturze i w zgodzie z naturą wykonywanej pracy” (s. 90). Badaczka bowiem analizuje językową kreację tej postaci, konfrontując ją ze stereotypami ojca i matki, funkcjonującymi w kulturze polskiej, jako że powieściowa
matka Franka została przez pisarkę wykreowana jako „kobieta zła, nieobyczajna,
rozpustna, a czasami – mamy wrażenie – wyrodna [...]. W osobie Pawła natomiast obrazuje pisarka rozwój uczuć ojcowskich w obcym dziecku mężczyźnie:
od zaskoczenia, poprzez akceptację chłopca, po rozkwit rodzicielskiej miłości”
(s. 106).
Rozdział IV (s. 112–135) – Ojciec w pamięci – poświęcony został wielostronnej analizie postaci przodków – ojców, którzy nie są fizycznie obecni w życiu bohaterów, ale, pozostając w ich pamięci, mają wpływ na ich wybory i losy. W upo-
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rządkowanym wywodzie, rozpoczynając od mitycznych Bohatyrowiczów – Jana
i Cecylii oraz Stanisława Korczyńskiego, ojca Benedykta, Andrzeja i Dominika
(podrozdział Protoplaści) – Autorka podąża do, wspominanych zaledwie w Nad
Niemnem, ojca Teofila Różyca, ojca Jadwigi Domuntówny oraz przywołanych
w Chamie – ojca Pawła Kobyckiego czy ojca Franki Chomcówny i innych (podrozdział Wyrwane z pamięci), z okruchów tekstu układając portrety ojców zacnych i tych okrutnych, dbających o rodzinę i nienadających się do pełnienia tej
roli.
W części tego rozdziału pt. W żywej pamięci Autorka przybliża postaci tych,
których obrazy prawie stale towarzyszą dzieciom, omawiając wizerunek ojców-powstańców: Jerzego Bohatyrowicza i Andrzeja Korczyńskiego, których łączy
historia, ale dzielą odmienne wybory synów.
Rozdział V (s. 136–159) – Zamiast ojca – opiekun – składa się z analizy
postaci mężczyzn, którzy opieką prawną i prawie ojcowską otoczyli swoich bliższych i dalszych krewnych. Należą do nich Benedykt Korczyński, jako opiekun
Zygmunta i jego matki Andrzejowej Korczyńskiej, a także Justyny Orzelskiej,
oraz Anzelm Bohatyrowicz, stryj Janka, któremu zastępuje ojca. W tej części
monografii Autorka bada też kreację bohaterów chłopskich, którzy zgodnie
z wiejską tradycją przejęli opiekę nad osieroconym, młodszym rodzeństwem, jak
Paweł Kobycki i Filip Koźluk: „Wykreowanych w powieściach E. Orzeszkowej opiekunów łączy wysoka, ojcowska troska o osieroconych podopiecznych”
(s. 156).
W rozdziale VI (s. 159–195) – O językowej kreacji matki w powieściach
nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej – E. Skorupska-Raczyńska przeprowadza
analizę postaci kobiecych z powieści Orzeszkowej, przyporządkowując je do
opracowanej przez siebie typologii matek: matka Polka (Maria Kirłowa), matka
kotka (Andrzejowa Korczyńska), matka kwoka (Pietrusia Kowalczykowa, Ulana
Koźlukowa), matka kukułka (Starzyńska, matka Janka Bohatyrowicza i Antolki
Jaśmontówny), matka zaoczna (Emilia Korczyńska, Agata Dziurdzia), wierzbowa matka (Marta Korczyńska), co stanowi inspirację do dalszych językowostylistycznych dyskusji.
Ponadto Autorka nie stroni od interpretacji powieściowej rzeczywistości:
„Miano matki zaocznej w powieści możemy przypisać Emilii Korczyńskiej, skupionej na sobie i realizacji własnych potrzeb, rozegzaltowanej romantyczce żyjącej w świecie namiętnie pochłanianych przez nią powieści i powieścideł. W kreacji zaś bliska jest ich bohaterkom” (s. 176). Autorka wyróżnia matki wykreowa-
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ne pozytywnie, jak Maria Kirłowa, Ulana Koźlukowa, Pietrusia Kowalczukowa,
Marta Korczyńska oraz te, które nie pełnią dobrze swej roli: Emilia Korczyńska,
Agata Dziurdziowa, Rozalka Dziurdziowa, Franka Kobycka.
Kolejnym walorem publikacji jest to, że we wszystkich rozdziałach Skorupska-Raczyńska wnikliwie analizuje liczne środki leksykalnostylistyczne: epitety,
porównania, eufemizmy, metafory, formy ekspresywne, powtórzenia, przysłowia
i frazeologizmy. Na przykład w rozdziale trzecim bada, jak Orzeszkowa, konstruując wizerunki Pawła i Franki, wykorzystuje możliwości zestawiania przeciwstawieństw, używa epitetów przywoływanych szeregowo, intensyfikujących
i precyzujących charakterystykę Kobyckiego, wyzyskując poetyckie porównania
czy metafory oraz formy werbalne; w rozdziale czwartym zaś wskazuje formy
nominalne oraz werbalne, w tym charakterystyczne dla języka baśni, czy zmetaforyzowane wyrażenia i frazy kształtujące analizowane postaci.
Skutkiem gruntownie przeprowadzonych badań są wnioski naukowe zamieszczone w syntetycznym Zakończeniu, krótko podsumowujące językową
kreację „realnie i rzetelnie wykreowanych postaci ojca” (s. 186), w tym: protoplastów opisywanych w powieściach rodów; Benedykta Korczyńskiego, Fabiana
Bohatyrowicza; żyjących we wsi chłopskiej Piotra Dziurdzi, Stepana Dziurdzi,
Michała Kobyckiego i Filipa Koźluka; ojców nieobecnych, jak Bolesław Kirło
i Ignacy Orzelski; wierzbowego ojca Pawła Kobyckiego, co prowadzi do wieńczącej pracę konkluzji: „z dużą dozą prawdopodobieństwa na wizerunek ojca
w powieściach nadniemeńskich E. Orzeszkowej, stworzonych przez ich autorkę
w dojrzałym wieku, miały wpływ również jej relacje rodzinne i doświadczenia
w czasach dzieciństwa i wczesnej młodości, czego ślady odnajdziemy w wydanych biografiach pisarki i ich opracowaniach” (s. 195).
Warto podkreślić, że Autorka wybrała trudną materię badawczą, jaką jest
językowostylistyczna kreacja postaci, zaś wielostronność analizy wskazuje na
gruntowną i krytyczną znajomość literatury przedmiotu. Z satysfakcją więc należy odnotować, że językoznawcza literatura naukowa wzbogaciła się o kolejną
ważną i wartościową pozycję.
Jowita Żurawska-Chaszczewska

