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OD REDAKCJI 
Na  tom  „Rocznika  Świętokrzyskiego”,  który  oddajemy  do  rąk  Czytelnikom,  składają  się

zarówno artykuły przygotowane przez  doświadczonych  językoznawców,  pracowników Instytutu

Filologii  Polskiej  Uniwersytetu  Jana  Kochanowskiego  w  Kielcach,  jak  i  przez  młodych

naukowców,  słuchaczy  i  absolwentów  studiów  doktoranckich  z  zakresu  językoznawstwa,

prowadzonych na Wydziale Humanistycznym UJK. Jeden z autorów oddał pracę do druku jeszcze

jako  student II roku filologii polskiej studiów II stopnia.

Tematyka prezentowanych rozpraw jest zróżnicowana. Autorzy podejmują przede wszystkim

zagadnienia  związane  z  analizą  jednostek  i  zjawisk  językowych  obecnych  we  współczesnej

polszczyźnie, a także językowym obrazem świata.

Dominik  Borowski  opisuje  wpływ  reklamy  na  współczesną  polską  frazeologię.  Analizuje

związki frazeologiczne (i ich modyfikacje) powstałe pod wpływem reklamy, np.  dwa w jednym,

numer jeden, (coś jest) prawie (takie), jak cos innego, (ale) prawie robi (wielką) różnicę.

Marlena Chudzik zajmuje się nazwami kieleckich ulic motywowanymi przez nazwy dawnych

karczem, gospód i zajazdów. Pisze więc o ulicy Pocieszce, Wesołej i Wygodzie.

Elżbieta  Fert-Cichecka  pokazuje  możliwości,  jakie  daje  zastosowanie  w  analizie  języka

poetyckiego pojęć z zakresu kognitywizmu oraz nauk narratorologicznych.

Anna Korycka, w oparciu o teksty polskich pieśni ludowych na Litwie, analizuje semantykę i

symbolikę  wybranych barw.  Pokazuje,  jak  nazwy kolorów,  głęboko zakorzenione   w tradycji  i

obyczajach ludzi reprezentujących daną społeczność, pozwalają odkrywać językowy obraz świata.  

Michał  Łuczyński  pisze  o  wybranych  nazwach demonologicznych  charakterystycznych  dla

ludowych wierzeń regionu świętokrzyskiego. Leksemy zaczerpnięte z materiałów etnograficznych z

XIX  i  XX wieku  skonfrontował  Autor  z  materiałem uzyskanym  w trakcie  badań  terenowych.

Zestawienie to pokazało utrzymującą się w świadomości mieszkańców podkieleckich wsi wiarę w

czarownice, diabły, południce, zmory i płanetniki.

Marzena Marczewska podjęła udaną próbę ukazania powiązań, jakie istnieją między nazwami

osób uzdrawiających a ludowym myśleniem o chorobie, jej przyczynach i sposobach leczenia. Cały

artykuł  udokumentowała  bogatym  materiałem  przykładowym.  Analizy  potwierdziły,  iż  nazwy

uzdrowicieli wpisują się w triadę: słowo – czynienie – odczynianie (czyli mówienie – robienie –

wiedza).

Dorota Połowniak-Wawrzonek analizuje utrwalone połączenie wyrazowe (bo) do tanga trzeba

dwojga. Stanowi ono przykład przenikania do codziennej polszczyzny jednostek zaczerpniętych z

tekstów popularnych piosenek. Autorkę interesują również modyfikacje analizowanego połączenia.

Agnieszka  Rosińska-Mamej  pisze  o  jednym  z  częstszych  aktów  grzecznościowych  –

makroakcie  prośby.  Przedstawia  wnioski  wypływające  z  porównania  próśb  pochodzących  z



wypowiedzi bohaterów polskich seriali telewizyjnych oraz autentyczne akty próśb (realizowane w

naturalnych sytuacjach komunikacyjnych).  

Marek  Ruszkowski  zajmuje  się  –  coraz  bardziej  obecnie  popularnym  –  orzecznikiem

przymiotnym  w  narzędniku.  Bierze  pod  uwagę  trzy  rodzaje  tekstów:  wybrane  gramatyki

historyczne i  opracowania  z  historii  języka,  gramatyki  i  opracowania  dotyczące składni  języka

polskiego  oraz  wydawnictwa  poprawnościowe.  Stanowisko  językoznawców  konfrontuje  z

przykładami żywego języka (cytatami z prac magisterskich oraz z prac uczestników Olimpiady

Literatury i Języka Polskiego, a także z wypowiedziami dziennikarzy).

Joanna  Senderska  podejmuje  znów  aktualny  problem  nazw  odnoszących  się  do  kobiet.

Analizując  znaczenie  i  budowę  leksemów  celebrytka,  psycholożka,  panaszowiec,  wskazuje  na

różnego typu ograniczenia w tworzeniu nazw żeńskich . 

Katarzyna  Zapała  zajmuje  się  jednostkami  obcymi  oraz  wyrazami  adaptowanymi  w

pamiętnikach polskich emigrantów. Podejmuje próbę rozgraniczeń terminologicznych i wskazania

kryteriów pozwalających na rozróżnienie cytatów i adaptacji.  

Zamieszczamy także dwie recenzje książek napisanych przez pracowników Instytutu Filologii

Polskiej, które – być może – zachęcą do przeczytania omawianych pozycji. Piotr Rosiński dzieli się

z Czytelnikami wrażeniami z lektury książki Aliny Białej. Katarzyna Pawlik zrecenzowała pracę

Andrzeja Kominka. 

Alicja Gałczyńska 
Joanna Senderska



WPŁYW REKLAMY NA WSPÓŁCZESNĄ POLSKĄ FRAZEOLOGIĘ NA PODSTAWIE CZASOPISMA „POLITYKA” 
(2010/2011) – ZARYS PROBLEMATYKI

1

DOMINIK BOROWSKI

absolwent filologii polskiej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

1. WSPÓŁCZESNE KOMUNIKATY REKLAMOWE

Na kształtowanie się współczesnego języka polskiego, na postać komunikatów medialnych
duży wpływ ma m.in. reklama. Jest ona specyficzną formą przekazu, który łączy w sobie zarówno
cechy informacji, jak i perswazji. Za jej główny cel uznaje się nakłanianie odbiorców (Bralczyk
2004: 10) do zakupu przedstawianego produktu lub usługi oraz aprobaty promowanych idei. Trzeba
tutaj  wspomnieć,  że tego  typu  komunikaty  mają  nadawcę  zbiorowego,  do  którego  zalicza  się
producenta, usługodawcę, medium, agencję reklamową, znane osoby występujące w mediach i – co
zaskakujące – odbiorcę (badania odbioru reklamy mają wpływ na podjęcie decyzji: czy emitowany
komunikat spełnia swoje zadania i czy będzie nadal w tej postaci funkcjonował). 

Reklama – w dzisiejszym tego słowa znaczeniu – narodziła się około II połowy XIX wieku
w Stanach Zjednoczonych. Jej początki były związane z wywieszaniem przed sklepami rysunków,
które przedstawiały dostępny asortyment. Wraz z rozwojem środków masowego przekazu reklama
stopniowo zmieniała formę i stawała się coraz bardziej zróżnicowana (Zdunkiewicz-Jedynak 2008:
171).  Dziś  występuje  np.  jako  ulotka,  billboard,  spot  telewizyjny  itp.  Warto  tutaj  wspomnieć,
że  początkowo  polska  reklama  rozwijała  się  w  sposób  podobny  do  zachodniej.  Jednak  –  jak
zauważyła  K.  Skowronek  (1993:  8–9)  –  czasy  wojny oraz  niekorzystnej  sytuacji  politycznej  i
ekonomicznej przyniosły „okres stagnacji”, w którym jej znaczenie znacznie się osłabiło. Dopiero
od lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku możemy mówić o powrocie nowoczesnej
reklamy  na polski  rynek.  Obecnie  dorównuje  ona  już  amerykańskiej  sztuce  namawiania  do
kupowania czy wyboru różnorodnych usług. 

Reklama posługuje się dość szczególnym językiem. Jedną z jego najważniejszych cech jest
oddziaływanie  perswazyjne  (Bralczyk  1999:  218–226).  Polega  ono  na  tym,  że  stosuje  się
wypowiedzenia  w trybie  rozkazującym,  przybierające  formę  prośby  czy  też  rady,  np.  Głodny?
Na co czekasz?,  Zaufaj  różowej  sile.  Zapomnij  o  plamach (Spychalska,  Hołota  2009:  63;  209).
Istotne jest także wprowadzenie presupozycji, np. A Ty masz opony czy Michelin?,  Czy Twój bank
ma lepszą ofertę? W reklamie pojawiają się także implikatury, czyli „pragmatyczne wnioskowanie,
oparte  na konwencjonalnym  znaczeniu  wypowiedzenia”  (Bralczyk  2004:  50–51).  Tego  typu
zdaniom trudno zarzucić fałsz, gdyż mają one jedynie charakter sugestii. 

Język  reklamy to  „tygiel”  różnych  odmian,  rejestrów współczesnej  polszczyzny.  Można
w nim  odnaleźć  elementy  stylu  potocznego,  o  czym  świadczą  chociażby  następujące  hasła
reklamowe: Palce lizać, Gotówka od ręki. Odnotowuje się również niekiedy obecność właściwości
stylu  artystycznego.  Uwidacznia  się  to  np.  w wykorzystywaniu  różnorodnych  środków
stylistycznych, „skrzydlatych słów” i ich modyfikacji, np.  Ociec prać,  Browarze, otwórz się oraz
neologizmów,  neosemantyzmów  itp.  W języku  reklamy  pojawiają  się  czasami  także  elementy
typowe dla stylu urzędowego czy naukowego, np. W szerokim asortymencie polecamy, Czynnik PH
w ustach itp.

Ważnym wyróżnikiem komunikatu  reklamowego jest  także  dowcip językowy.  Zadaniem
większości  współczesnych reklam jest  wywołanie  śmiechu u odbiorców.  Dzięki  temu mają  one
przyciągnąć  uwagę  konsumentów i zainteresować  produktem  (Lubelska  2002:  83–85).  Kwestia
informacji  niejednokrotnie  odgrywa  drugorzędną  rolę,  a  priorytetem  staje  się  sam  przekaz.
Oto następujące  wyrażenia  pochodzące  z reklam:  PZU  – Przezorny  Zawsze  Ubezpieczony,
Wykapany  owoc,  Mariola  o  kocim  spojrzeniu.  Aby  uzyskać  większy  efekt  komiczny,  często
wykorzystuje się grę słów. Opiera się ona m.in. na polisemii bądź homonimii (Ginter 2003: 127–

1Artykuł ten jest fragmentem mojej pracy dyplomowej Związki frazeologiczne powstałe pod
wpływem mediów oraz modyfikacje tych połączeń w tygodniku „Polityka” (2010/2011), napisanej
pod kierunkiem dr D. Połowniak-Wawrzonek w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.



145).
Na uwagę zasługuje kwestia  wpływu komunikatów reklamowych na współczesną polską

frazeologię. Reklama nie tylko posługuje się utrwalonymi już związkami wyrazowymi. Jest ona
również źródłem nowych połączeń (np. dwa a. 2 w jednym a.  1,  (a) świstak siedzi i zawija je w te
sreberka), które dzięki wpływowi komunikatów reklamowych utrwalają się w polszczyźnie. Wiele
z nich ulega różnorodnym „zabiegom modyfikacyjnym” (Lewicki 1995: 227). Przykładami niech
będą  chociażby  następujące  zmodyfikowane  związki  wyrazowe  odnotowane  w pracy  D.
Połowniak-Wawrzonek (2010a), np.  a świstak siedzi, bo dostał od Norisa;  jest tylko jeden numer
jeden.

2.  ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE POWSTAŁE POD WPŁYWEM REKLAMY ORAZ MODYFIKACJE TYCH POŁĄCZEŃ

W TYGODNIKU „POLITYKA” (2010/2011)
We współczesnym języku polskim funkcjonują związki frazeologiczne, które powstały pod

wpływem komunikatów reklamowych. Utrwalenie się i popularność tego typu jednostek wynikają
m.in.  z  dużej  częstotliwości  emisji  reklam we wszystkich typach mediów, czego  dowodem jest
opisywana przez językoznawców kwestia multiplikacji (Rutkowski 2007: 168). Mają na to również
wpływ niektóre cechy języka (por. oddziaływanie perswazyjne, łączenie różnych odmian języka,
wykorzystywanie  dowcipu  językowego  itp.)  wykorzystywane  w  tego  rodzaju  komunikatach
medialnych.  Do  zasobu  polskiej  frazeologii  weszły  zarówno  niektóre  konstrukcje  typowe
pierwotnie dla reklamy w ogóle, jak również „slogany wyróżniające pewne firmy, niekiedy mające
status zastrzeżonych wypowiedzeń” (Rutkowski 2007: 168). Oto następujące przykłady: dwa a. 2 w
jednym a.  1; ktoś a. coś jest numerem 1 a.  jeden;  (coś jest) prawie (takie), jak coś innego, (ale)
prawie  robi  (wielką)  różnicę itp.  Trzeba  tutaj  zauważyć,  że opisywane  związki  frazeologiczne
ulegają różnym modyfikacjom, co wzmacnia inwariant. 

Niniejszy  artykuł  zawiera  analizę  stałych  połączeń  słownych  zarejestrowanych
w czasopiśmie „Polityka” pomiędzy październikiem 2010 a marcem 2011 roku. Jest to tygodnik,
który ukazuje się  w środy.  Funkcję redaktora naczelnego pełni  w nim Jerzy Baczyński.  Pismo
porusza tematy związane z polityką, gospodarką, nauką i kulturą. Koncentruje się na problematyce
dotyczącej Polski, jednak przedstawia tu też sprawy istotne dla Europy i całego świata. 

Wśród  związków  frazeologicznych  pochodzących  z  reklamy  zarejestrowanych  we
wspomnianym tygodniku wyróżnia się połączenie dwa a. 2 w jednym a. 1. Wyrażenie pochodzi ze
sloganów reklamowych szamponów z odżywką, które pojawiły się w latach dziewięćdziesiątych
XX  wieku  (Rutkowski 2007:  168).  Z czasem  połączenie  zyskało  dużą  popularność  i  stało  się
elementem  reklam  innych  produktów.  To m.in.  tłumaczy  włączenie  omawianego  związku
frazeologicznego do języka potocznego. Opisywanym wyrażeniem określa się „niemal wszystko,
co może zawierać się w jednej osobie, zjawisku, w jednej rzeczy itp.” (Nowakowska 2005: 63).
Struktura związku przybiera zazwyczaj następującą postać: dowolny liczebnik + w jednym. Wtedy
definiuje się go jako ‘składający się z x elementów, mający x elementów’ (Nowakowska 2005: 63).
Taka  konstrukcja  sprzyja  licznym  modyfikacjom,  które  ujawniają  się  w charakteryzowanym
połączeniu,  np.  chociażby  następujące  warianty:  trzy  w jednym,  wszystko  w  jednym.
W analizowanych  komunikatach  medialnych  opisywany  związek  frazeologiczny  występuje
przeważnie w postaci kanonicznej, choć zdarzają się też jego modyfikacje. Oto poniższy przykład:
Dwa w jednym [tytuł]
Część banków oferuje specjalne lokaty w pakiecie ze sprzedażą jednostek funduszu inwestycyjnego. 
[lid]
Banki już dawno wpadły na pomysł, aby niezdecydowanym klientom zaoferować obie metody 
oszczędzania łącznie. I tak powstały specjalne lokaty z funduszem, w którym wpłacane pieniądze 
dzielone są na dwie, najczęściej równe, części. („Polityka 2011, nr 14, s. 48–50)

Jak widać,  badane połączenie funkcjonuje w określonym kontekście.  Wydaje się jednak,
że nie  ma  ono  tu  pozytywnego  nacechowania  –  tak  jak  w  przypadku  źródłowego  komunikatu
reklamowego. 

Warto poddać analizie zwrot ktoś a. coś jest numerem 1 a. jeden. Jest to jedno z najczęściej



używanych  haseł  w  reklamach  różnego  rodzaju  produktów.  Jednostka  przeniknęła  również  do
języka  ogólnego,  potocznego.  W  znaczeniu opisywanego  połączenia  wyeksponowane  zostały
semantyka, konotacje liczebnika, który stanowi jego główny element. Służyć on może zarówno do
porządkowania rzeczywistości, jak i do jej wartościowania i oceny. Warto tutaj zwrócić uwagę na
semantykę  liczebnika  jeden.  W kulturze  i  języku  symbolizuje  on  m.in.  indywidualność
i oryginalność  (Kopaliński  1990:  122).  Istotne  jest  również  znaczenie  liczebnika porządkowego
pierwszy. Określa się nim ‘coś lepszego od innych; najważniejszego’ (Nowakowska 2005: 99–100).
Stąd ukształtowanie się określonego znaczenia naddanego, pozytywnych konotacji właściwych dla
zwrotu  ktoś a. coś jest numerem 1 a. jeden. We współczesnej polszczyźnie połączenie to używane
jest do nazwania ‘kogoś lub czegoś najlepszego, wyróżniającego się’ (Nowakowska 2005: 99–100).
Charakteryzowany zwrot pojawia się zarówno w postaci kanonicznej, jak i zmodyfikowanej. Warto
zwrócić  uwagę  na  sposób  użycia  analizowanego  związku  frazeologicznego.  Będzie  to  forma
kanoniczna połączenia:
Odwilż dla bogaczy [tytuł]
Jego rozległe biznesy przez ostatnie lata mocno się ucywilizowały. Z czasem malała niechęć 
Solorza do giełdy, która wymagała przejrzystości. Najpierw zdecydował się na upublicznienie akcji 
Cyfrowego Polsatu, teraz dołączyła spółka – matka, czyli sam Polsat. To Solarz jest dziś w polskim 
biznesie numerem 1, wzbogacił się nawet na kryzysie. W obecnych przetargach prywatyzacyjnych 
ma bardzo mocną pozycję. („Polityka” 2010, nr 52, s. 54–57)

Kolejną interesująca jednostką jest połączenie (coś jest) prawie (takie), jak coś innego, (ale)
prawie robi (wielką) różnicę. Badany związek frazeologiczny pochodzi z reklamy piwa Żywiec z
2005  roku.  Towarzyszył  on  różnym  obrazkom,  na  których  przedstawiano  sytuacje  i rzeczy,
potwierdzające zawartą w sloganie tezę, że  prawie robi wielką różnicę.  Przytaczam następujące
komunikaty, w których on występuje: opalanie się na balkonie – prawie jak wczasy, kogut – prawie
jak orzeł, inne piwa – prawie jak Żywiec (Spychalska, Hołota 2009: 146). Reklama w ten dowcipny
sposób podkreślała, że reklamowany w niej produkt jest oryginalny i niepowtarzalny (Połowniak-
Wawrzonek  2010a:  321).  Warto  przyjrzeć  się  wybranym  komponentom  charakteryzowanego
połączenia.  Składnik  prawie to ‘partykuła  ograniczająca  dokładność  tego,  czemu  towarzyszy,
komunikująca,  iż to, o  czym  mowa,  nie  zostało  osiągnięte,  i  że  niewiele  brakuje,  aby  się
urzeczywistniło’ (Dubisz  2006,  t.  3:  538).  Warto  zwrócić  też  uwagę  na semantykę  związków
frazeologicznych zawierających wyraz  różnica:  coś (robi  a. sprawia) komuś różnicę ‘coś ma dla
kogoś znaczenie’, coś stanowi różnicę ‘coś jest tym, co różni, co powoduje odmienność’, zachodzi
różnica  między  czymś  a  czymś ‘występuje,  jest  zauważalna,  jest  brana  pod  uwagę’ (Müldner-
Nieckowski  2004:  675)  itp.  Przedstawiona  semantyka  wpływa  na  znaczenie,  nacechowanie
połączenia  i kontekst  jego  używania.  Opisywany związek  frazeologiczny  może  mieć  charakter
żartobliwy  bądź  ironiczny.  W  komunikatach  medialnych  spotyka  się  go zarówno  w formie
kanonicznej, jak i zmodyfikowanej. Oto zgromadzone przykłady:

Całkiem jak Lech [tytuł]
Dzisiejsze Zimbabwe coraz bardziej przypomina schyłek PRL. Z dyktaturą walczy związkowiec, 
który budzi spore nadzieje. I pewne obawy [lid]
W sam raz nadawał się na przywódcę rewolucji. Pod koniec lat 90. przewodził strajkom, które 
doprowadziły m. in. do obniżek podatków. […] W oczach amerykańskiej dyplomacji, dodajmy, 
że hojnie go wspierającej, Tsvangirai uchodzi za polityka w typie Lecha Wałęsy: gwaranta sukcesu 
opozycji, który po dojściu do prezydenckiej władzy może się jednak nie sprawdzić. Bo jest kiepsko 
wykształcony, chwiejny, niechętnie korzysta z rad i otoczył się zamkniętym kręgiem zaufanych 
doradców. („Polityka” 2011, nr 1–2, s. 84–85) 

Prawie jak krzyż [tytuł]
Słowacy też mają swoją wojnę o symbole. Tyle, że oni walczą o rzeźbę księcia Świętopełka, 
przywódcy państwa wielkomorawskiego z IX w. Skrajni nacjonaliści od lat karmią się 



opowieściami, że było to państwo „starosłowackie”, a samego Świętopełka nazywają „królem 
starych Słowaków”. […] lewicowo-nacjonalistyczny rząd kazał wiosną postawić na zamku w 
Bratysławie konny pomnik Świętopełka. […] w czerwcu opozycja przejęła władzę. Nowy 
przewodniczący parlamentu Richard Sulik powołał komisję fachowców, która wydała jednogłośną 
opinię o pomniku: kicz. („Polityka” 2010, nr 42, s. 10)

W pierwszym nagłówku pojawiła się modyfikacja wymieniająca i ilościowa analizowanego
połączenia.  Doszło  w  nim  do  redukcji  kilku  komponentów  związku  wyrazowego.  Ponadto
partykuła  prawie została zastąpiona przysłówkiem  całkiem, który oznacza ‘w sposób zupełny; w
pewnym stopniu’ (Dubisz 2006, t. 1: 366). Dzięki tym zabiegom związek frazeologiczny zyskuje
inny charakter. Autor za jego pomocą wyraża dystans wobec przedstawianego materiału. 

Jeśli chodzi o drugi przykład, jest to  również modyfikacja ilościowa skracająca obejmująca
szereg komponentów właściwych dla postaci kanonicznej związku. Użyty tutaj wariant jest aluzją
do sytuacji społeczno-politycznej związanej z kwestią krzyża upamiętniającego osoby, które zginęły
w katastrofie  smoleńskiej.  W  tym  kontekście  związek  wyrazowy  ma  pobudzić  czytelnika  do
refleksji. 

W analizowanym  materiale,  pochodzących  z  pisma  „Polityka”,  stałe  połączenia  słowne
wywodzące  się  z  komunikatów  reklamowych  pojawiały  się  dość  rzadko.  Połączenia,  które
stanowiły  pierwotnie typowe  slogany  właściwe  różnego  rodzaju  reklamom  pojawiały  się  tu
zazwyczaj  w  postaci  kanonicznej.  Natomiast  połączenia  będące  utrwalonymi  fragmentami
komunikatów  reklamowych  określonych  firm  stanowiły  w  badanym  materiale  podstawę  do
modyfikacji. 
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ŚLADY KARCZEM W NAZWACH KIELECKICH ULIC

MARLENA CHUDZIK

doktorantka w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jak podaje E. Rzetelska-Feleszko (2003: 294), „termin  nazwy miejskie obejmuje zarówno

nazwy ulic i placów, nazwy dzielnic miast i osiedli, jak nazwy innych większych obiektów: bram,

mostów, murów, a także nazwy znaczniejszych budynków”.

Nazwy miejskie nie muszą się podobać wszystkim jego mieszkańcom, nie każdy musi znać

ich  etymologię,  wiek,  wcześniejsze  nazwy,  jednak  każdy  musi  się  nimi  posługiwać.  To  twór

językowy,  który  nadal  jest  żywy.  Narzuca  to  swego  rodzaju  konieczność  posiadania  lub

poszukiwania  choć  minimalnej  wiedzy  na  ten  temat.  Jak  pisze  Handke  (1992:  7),  „w  Polsce

najwcześniej opublikowane (2. połowa XIX wieku) prace dotyczące nazw miejskich, głównie ulic,

zawdzięczamy  historykom”.  To  historycy  podjęli  pierwsze  (niekoniecznie  trafne)  próby

interpretacji  nazw.  Kraków,  Warszawa,  Łódź,  Poznań,  Wilno,  Piotrków  Trybunalski  to  tylko

niektóre  przykłady  miast,  które  dzięki  historykom  doczekały  się  obszernych  monografii,

zawierających również informacje o nazwach miejskich. „Językoznawcy dołączyli do historyków w

latach  dwudziestych  XX  wieku  a  od  lat  sześćdziesiątych  datuje  się  intensywny rozwój  analiz

nazewnictwa miejskiego” (Myszka, Wisz 2012: 22). 

Badacze  szczególnie  zasłużeni  dla  poszczególnych  miast  w  zakresie  nazewnictwa

miejskiego to m.in.: H. Borek (Opole), Z. Antkowiak (Wrocław), E. Supranowicz (Kraków), M.

Buczyński (Lublin), H. Górnowicz (Gdynia), F. Nowak (Bydgoszcz), a dla Kielc – D. Kopertowska.

O ile duża część osób potrafi zlokalizować daną ulicę, dysponuje wiedzą na temat dawnej

nazwy tej  ulicy,  to  już  pytania  o  pochodzenie,  czyli  etymologię,  sprawiają więcej  kłopotów.  A

przecież prawie każdy chciałby wiedzieć, dlaczego ulica, na której mieszka, nosi nazwę tego a nie

innego patrona albo skąd nazwa Leśna, gdy nie ma żadnego drzewa?

Kieleckie  nazewnictwo  miejskie  charakteryzuje  się  dużą  różnorodnością  nazw,  „można

zaliczyć je do bogatych i urozmaiconych” (Dzikowski, Kopertowska 1976: 6). Nie brakuje wśród

nich nazw z typową motywacją topograficzną, kulturową, dzierżawczą czy patronimiczną. Pozwolę

sobie wymienić tylko wybrane z nich, które poklasyfikowałam dość nietypowo: 

1. „Śniadaniowe” nazwy ulic  w Kielcach –  Maślana,  Miodowa,  Mleczna,  Owsiana,  Zbożowa,

Żytnia.

2. „Pogodowe”  nazwy ulic  w Kielcach  –  Chłodna,  Ciepła,  Letnia,  Mokra,  Słoneczna,  Sucha,



Zimna. 

3. „Kwiatowe”  nazwy  ulic  w  Kielcach  –  Berberysowa,  Chabrowa,  Jaśminowa,  Łopianowa,

Rozmarynowa, Różana, Rumiankowa.

4. „Owocowe”  nazwy  ulic  w  Kielcach  –  Agrestowa,  Brzoskwiniowa,  Gronowa,  Jagodowa,

Malinowa, Morelowa, Orzechowa, Owocowa, Sadowa.

Są  też  takie  nazwy  ulic,  które,  mało  kto  wie,  są  pozostałościami  po  dawnych  zajazdach,

karczmach,  gospodach  wiejskich,  najczęściej  zlokalizowanych  u  wylotów  głównych  dróg,  na

rozjazdach.  Pełniły  przy tym te  obiekty funkcję  dzisiejszych noclegowni,  hoteli  czy schronisk.

Ciepła  strawa2,  stajnia  dla  koni,  odpoczynek  w podróży –  to  wszystko  zapewniały przydrożne

zajazdy, które na brak chętnych nie narzekały. 

W karczmach sprzedawano różne wyroby, gł. spożywcze, rzadziej odzieżowe. […] Były miejscem 
tańców i zabaw. Niekiedy w karczmach odbywał sesje sąd (zwłaszcza wiejski), załatwiano tu 
sprawy urzędowe podczas popasu dostojników czy pobytu miejscowych oficjalistów (Lalik 1981: 
297). 

Na  przestrzeni  wieków  karczmy  spełniały  wiele  różnych  funkcji  –  m.in.  sklepu,  banku,

restauracji,  sądu,  hotelu,  szynku.  Pierwsze  polskie  karczmy pochodzą  już  z  okresu  wczesnego

średniowiecza. Gall Anonim wspomina w  Kronice polskiej z I połowy XII wieku o karczmie, w

której odbywała się stypa po śmierci Bolesława Chrobrego. O tej ważnej „instytucji”, jak można by

nazwać karczmę w ówczesnych czasach, ciekawie pisze polski etnograf, historyk i archeolog Z.

Gloger (1972: 10): 

w czasach małej piśmienności stawiano przy każdej karczmie wiechę na znak sprzedawanych w 
tym domu trunków, a mianowicie miodu i piwa (w wieku XV przybyła gorzałka), stąd iść pod 
wiechę znaczyło to samo, co do karczmy. 

T. Padalica (1864: 103) ze względu na położenie karczem wyróżnił: karczmę-rywalkę (położoną

na  skrzyżowaniu),  karczmę-arystokratkę  (w  okolicy  traktu  pocztowego),  karczmędorobkiewicz

(położoną  na  pagórku),  karczmę-kokietkę  (oddaloną  nieco  od  miasteczka)  i  karczmę-złodziej

(znajdującą się w lesie).

Jak głęboko sięgają korzenie naszych karczem3 zaświadcza fakt, iż słowo karczma4 wywodzi się

2Posiłki nie należały do zbyt wyszukanych, były to: „jajecznica, bigos, kapuśniak, wędzona
słonina albo boczek, śledzie” (Burszta 1950: 119).

3karczma – „psł. *krčma ‘gospoda, karczma’, dalsza etymologia niepewna, może derywat z
przyr. *ьma od psł. *krčiti ‘usuwać krzewy i drzewa ‘karczować’, w takim razie pierwotne byłoby
znaczenie  ‘budynek  na  karczowisku’(takie  obiekty  obsługujące  podróżnych  umieszczane  były
widocznie  często  poza  terenem  zabudowanym,  przy  ruchliwych  drogach  na  wykarczowanym
terenie)”(Boryś 2005: 223).

4karczma  –  „(1391)  *krč-ьma,  pochodzenie  niejasne,  najpierw  może  w  znaczeniu
‘rozgałęzienie drogi, rozdroże’, bo karczmy z reguły zakładano na rozdrożach” (Bańkowski 2000:
633).



z  języka  Słowian5 (krčag  -  oznaczającego  dzban)  a  dopiero  późniejsze  określenia  –  austeria,

oberża, osteria, karwaster są nazwami zapożyczonymi z języków obcych.

Współczesne  nazwy kieleckich  ulic,  w których  można odnaleźć  ślady dawnych  karczem to

ulice: Pocieszka, Wesoła i Wygoda.

1. Ulica Pocieszka – urzędowa nazwa ulicy na północny wschód od śródmieścia, nadana w 1931

roku:

· nazwa pochodzi od potocznej nazwy karczmy;

· inne typowe nazwy zajazdów, karczem – Czekaj6 // Poczekaj // Poczekajka; Pociecha,

Uciecha // Ucieszka, Wygoda // Wygódka7; 

· za  podstawę  nazwy  należy  uznać  bezokolicznik  pocieszyć  (się),  od  tego  forma

rozkaźnikowa – pociesz! (się!);

· pierwotna nazwa karczmy rozszerzyła swoje znaczenie na teren przy tej  karczmie,  a

więc z nazwy obiektowej stała się nazwą obszarową;

· „karczma ta odgrywała dużą rolę w czasach, gdy podróżni jadący z południa Polski na

północ  musieli  omijać  Śródmieście  Kielc,  na  przeszkodzie  bowiem  znajdowały  się

zabudowania biskupie i Brama Krakowska koło Kolegiaty. Trwało to prawie do końca

XVIII wieku. Od 1789 roku Kielce stały się miastem rządowym i brama nie była już

zamykana” (Dzikowski, Kopertowska 1976: 169);

· nazwa sekundarna  (utworzona za  pomocą sufiksu  -ka)  deminutywna  (Pociecha  //  //

Pocieszka) rzeczownikowa;

· nazwa kulturowa;

· nazwa  ulicy  wg  Kopertowskiej  (2001:  184)  zaklasyfikowana  do  nazw  „żartobliwo-

przezwiskowych”;

· odmiana w języku potocznym w dwóch formach – „idę ulicą Pocieszka” (analogicznie

do  „idę  ulicą Kopernika,  Bema,  Andersa)  oraz  „na  Pocieszki znajduje  się….”

5karczma – „jak niem. Krug ‘naczynie’ i ‘karczmę’ oznacza, tak samo zgadza się słowiańska
karczma z  nazwą  naczynia  krczag ‘dzban’.  […]  Od  Słowian  przejęli  słowo  Niemcy,  Węgrzy,
Rumunii itd.” (Brückner 1985: 220).

6Czekaj – nazwa nieistniejącej już wioski pod Rzeszowem, dziś dzielnicy Nowe Miasto.

7Najpospolitsze  nazwy  karczem,  które  wymienia  z  nazwy  Gloger  (1972:  11)  to  m.in.
Hulanka,  Lusztyk (z  niem. ‘lustig  ’- wesoło),  Łapigrosz,  Łapiguz,  Łowigość,  Łowiguz,  Mitręga,
Nazłość,  Ochotka,  Ostatni  grosz,  Piekiełko,  Piekło,  Pohulanka,  Przekora,  Radość,  Rozkoszna,
Sodoma (wśród lasów), Utrata, Wesołówka, Zachęta, Zawada.



(analogicznie do „szpital na Kościuszki, Moniuszki”)

2. Ulica Wesoła – urzędowa nazwa ulicy w centralnej części miasta, nadana w 1862 roku:

· na dzisiejszą ulicę Wesołą składały się kiedyś trzy ulice: Folwarczna, Zatylna         i św.

Wojciecha,  „dopiero  na  planie  miasta  z  1862  roku  zamiast  Zatylnej8,  pojawiła  się

Wesoła […]  Niemcy  nazwali  ul.  Wesołą  –  Kommandanturstrasse  (bez  prawa

tłumaczenia na język polski)” (Dzikowski, Kopertowska 1976: 175);

· nazwa pochodzi od nazwy karczmy Wesoła9, która później przeszła na obszar wokół tej

karczmy, a jeszcze później na ulicę, na której ta karczma się znajdowała;

· nazwa przejęta bez zmian strukturalnych;

· nazwa kulturowa;

· nazwa prymarna (równa przymiotnikowi pospolitemu wesoła) przymiotnikowa

· odmiana nie nastręcza większych problemów – „idę ulicą Wesołą”, „jestem na Wesołej”

itp.

3. Ulica Wygoda – urzędowa nazwa ulicy na Herbach, nadana w 1926 roku:

· nazwa pochodzi od nazwy karczmy Wygoda10;

· usytuowanie  ulicy  w  pobliżu  rozstaju  dróg  w  kierunku  Łodzi  i  Piotrkowa

Trybunalskiego  u  wylotu  z  miasta  (a  tym  samym  wjazdu  do  Kielc)  potwierdza

historyczną motywację nazwy;

· nazwa kulturowa;

· nazwa prymarna (równa apelatywowi wygoda) rzeczownikowa;

· odmiana w języku potocznym dwojaka: „jestem na  Wygodzie” lub nieodmiennie „idę

ulicą Wygoda” itp.

Dwojakie formy odmiany nazw ulic są związane z sytuacjami oficjalnymi                     i

nieoficjalnymi, w których posługujemy się tymi nazwami. Inaczej należy odmieniać wyrażenia z

członem określanym, czyli utożsamiającym (najczęściej  ulica, aleja), którego używamy w obiegu

oficjalnym, a więc: na ulicy Pocieszka, na ulicy Wygoda itp. Inaczej zaś odmieniamy nazwy tylko z

członem określającym (redukcji ulega pierwszy człon), co jest charakterystyczne dla sytuacji życia

8Ulica Zatylna była także znana pod nazwami – Zatyłki lub Zatyłkowa.

9Fragment inwentarza z 1746 roku: „[…] Karczma quondam wesoła zwana przy browarze
była…”.

10„Jakby na wyszydzenie niewygodnych gospód, najpospolitszą, miedzy nazwami karczem
polskich przy gościńcach jest Wygoda” (Gloger 1972: 11). Potocznie mianem  Wygody nazywano
zajazdy, karczmy usytuowane na rozstajach ważniejszych szlaków handlowych, dróg, w których
zatrzymywali się podróżni, aby odpocząć przed dalszą drogą.



codziennego, gdy skracamy (niekoniecznie poprawnie) pełną nazwę ulicy. Prawidłowa jest wtedy

odmiana: na Pocieszce, na Wygodzie itp.

Na  przestrzeni  wieków  nazewnictwo  miejskie  było  tworzone  zarówno  przez  lokalną

społeczność   (spontanicznie),  jak  i  przez  urzędy  (oficjalnie).  Zachwiania  w  liczebności  nazw

urzędowych i nieurzędowych zmieniały się z biegiem lat na korzyść tych pierwszych. Jak podaje

Rzetelska-Feleszko (1993: 426),

 dla historyka kultury i języka najciekawsze jest to nazewnictwo miejskie, które powstało w sposób 
spontaniczny, gdyż wiąże się ono ściśle z zabudową miasta, jego topografią, składem etnicznym 
ludności, handlem i rzemiosłem, szlakami komunikacyjnymi itp.

Obecnie  ostatnim  słowem dotyczącym formy nazwy ulic,  placów  czy  innych  obiektów

miejskich dysponują radni, którzy powinni „stać na straży” poprawności języka, a z tym niestety

bywa różnie. Kłopotliwy pod względem pisowni nazw ulic jest m.in. pierwszy człon (ulica, aleja)

pisany raz małą, raz wielką literą. Należy pamiętać, że 

stojący na początku nazwy wyraz: ulica, aleja piszemy małą literą, niezależnie od tego, czy 
występuje on w postaci pełnej, czy skróconej (ul., al.); jeśli jednak wyraz ten występuje w liczbie 
mnogiej, należy stosować wielką literę (Aleje Jerozolimskie) (Myszka, Wisz 2012: 407). 

Zaprezentowany przeze mnie materiał nazewniczy ma uzmysłowić, jak wiele historii można

odnaleźć we współczesnych nazwach użytkowych. Niestety prace dotyczące analiz nazw karczem,

oberż  czy gospód należą do zdecydowanej  mniejszości,  a  przecież są świadectwem (czasem w

niezmienionej  formie)  charakterystyki  czasów  dawnych  epok.  Ważnym  elementem  „kostiumu

historycznego”  danej  epoki  jest  jej  język,  stąd  warto  wiedzieć,  kto,  kiedy i  dlaczego  nazywał

karczmę Mitregą czy Ochotką.
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PUNKT WIDZENIA, OGNISKOWANIE I AMALGAMATY KONCEPTUALNE W ANALIZIE JĘZYKA POEZJI (WISŁAWA 

SZYMBORSKA WERSJA WYDARZEŃ)

ELŻBIETA FERT-CICHECKA

absolwentka studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Badania  punktu  widzenia w  kognitywizmie  zbliżają  do  siebie  językoznawstwo  i  teorię

literatury. W gramatyce R. Langackera punkt widzenia jest jednym z elementów perspektywy, która

z  kolei  jest  składową  pojęcia  obrazowania.  Na  perspektywę składają  się  punkt  widzenia,

kierunkowość, orientacja  i  stopień uprzedmiotowienia elementów konceptualizacji (Głaz  2004:).

Obrazowanie obejmuje perspektywę nadawcy, relację profil – baza, stopień ukonkretnienia, skalę i

zakres predykacji oraz możliwość interpretowania danej sytuacji w odniesieniu do związanych z nią

założeń i oczekiwań (za: Głaz 2004: 73–74). Jednym z parametrów punktu widzenia jest oddalenie

konceptualizatora od obszaru sceny. Takie rozumienie punktu widzenia jest  szczególnie silne w

teorii oglądu R. MacLaury’ego (za: Głaz 2004: 75). Oddalenie patrzącego od obiektu oglądu jest

stopniowalne:  od  najbardziej  subiektywnego  (najbliższego)  do  najbardziej  obiektywnego,  kiedy

przedmiot jest oglądany z dużego, wszechogarniającego dystansu (PW1 i PW411). Pomiędzy nimi

plasują się dwa pośrednie punkty widzenia: PW2 i PW3. Maksymalnie obiektywny punkt widzenia

nazywa MacLaury punktem widzenia Boga.  Dwie skrajne możliwości  oglądu są rzadkie.  Dużo

częstsze są perspektywy pośrednie.  PW2 jest  charakterystyczny dla wyrażeń deiktycznych typu

tam,  czy  wczoraj,  natomiast PW3 odpowiada wyrażeniom  po drugiej stronie rzeki  czy  dwa dni

wcześniej. A. Głaz (2004: 76) tak tłumaczy większą obiektywność PW3: 

O ile w pierwszym przypadku określamy pozycję w przestrzeni lub czasie względem siebie, to w 
drugim używamy do tego celu jakiegoś zewnętrznego punktu odniesienia, stąd też PW3 wiąże się z 
większym dystansem mentalnym mówiącego od obiektu, o którym mowa. 

W ramach jednego oglądu sceny mogą mieścić się więcej niż dwa punkty widzenia. Tak jest

w przypadku analizowanego przez Langackera zdania: Kamień jest przed drzewem. Wchodzi tu w

grę perspektywa konceptualizatora, który określa położenie drzewa względem własnego położenia.

Następnie zaś patrzący przybiera punkt widzenia drzewa, żeby określić pozycję kamienia względem

niego. Perspektywa drzewa jest szersza, bardziej obiektywna, bo zależy w mniejszym stopniu od

konceptualizatora. Według A. Głaza (2004: 83) można uzasadnić przypadki przechodzenia między

jednym a drugim punktem widzenia oraz współwystępowania dwóch punktów widzenia w jednym

tekście.  Wrażenie  przyjmowania  jednocześnie  dwóch  punktów  widzenia  można  wytłumaczyć

istnieniem pamięci sensorycznej, która pozwala zachować bodźce przez krótki czas.

11PW oznacza punkt widzenia.



A. Pajdzińska i R. Tokarski (2004: 28–29), którzy pisali o związkach punktu widzenia z

profilowaniem,  uważają,  że  semantyczny  profil  słowa  zakłada  w  sposób  konieczny  istnienie

określonego  punktu  widzenia.  Profilowanie  kulturowe  eksponuje  głównie  czynnik  kulturowy,  a

profilowanie tekstowe nawiązuje do konkretnych uwarunkowań sytuacyjnych, do jednostkowego

oglądu i  wartościowania  świata.  Podmiotowy punkt  widzenia  wysuwa się  na  pierwszy plan  w

przypadku  profilowania  tekstowego,  choć  profilowanie  kulturowe  także  nie  eliminuje

podmiotowości.

Dla teoretyka literatury punkt widzenia to „pozycja przyjęta przez narratora w opowiadaniu

zdarzeń” (Jodłowski za: Tabakowska 2004: 48). Dla językoznawcy – jest to:

subiektywny sposób ujmowania świata przez dobór odpowiedniego słownictwa, adekwatnego 
wobec zamierzonej sytuacji, a także przez użycie zgodnych z intencją nadawcy wykładników 
modalności (Grzegorczykowa 2004: 162). 

Punkt widzenia przejawia się między innymi w profilowaniu, ale badacze podkreślają jego

tekstowy charakter12. Poza tym profilowanie jest uniwersalnym procesem poznawczym. Poznając

świat, poznając język i leksykon, uczymy się profilować rzeczywistość. Dzieje się to świadomie i

nieświadomie. Często nieświadomie profilujemy wyrazy i struktury językowe. Punkt widzenia zaś

jest tożsamy ze światopoglądem, czyli ujawnioną, świadomą wiedzą na jakiś temat. Zarówno punkt

widzenia, jak i profilowanie, są interpretacją rzeczywistości, ponieważ „to, co przenika do ludzkiej

świadomości  nie  jest  wierną repliką  zewnętrznego bodźca”  (Sakita  za:  Tabakowska 2004:  49).

Profil pojęcia jest wyrazem określonego punktu widzenia.

W  komunikacji  i  literaturze  można  spotkać  się  z  przypadkiem  przejmowania  czyjejś

perspektywy13.  J.  Płuciennik  (2004)  tłumaczy  to  zjawisko  w  ramach  teorii  empatii,  ponieważ

stawianie się na pozycji kogoś innego wymusza zarażanie się emocjami. W badaniach literackich

przejmowanie punktu widzenia wiąże się z badaniami narracji spersonalizowanej, mowy pozornie

zależnej i fokalizacji. 

Zmiana  punktów  widzenia  może  być  opisana  również  za  pomocą  terminu  amalgamat

konceptualny wprowadzonego  przez  G.  Fauconniera  i  M.  Turnera  na  określenie  połączenia

przestrzeni mentalnych tworzącego nową jakość (za: Kardela 2006: 222). Teoria stapiania wyjaśnia,

jak ludzie wyrażają nowe idee. Znaczenie nie jest tu rozumiane jako zbiór statycznych jednostek,

lecz jako dynamiczny proces odbywający się w trakcie myślenia i mający na celu skonstruowanie

12Według R. Grzegorczykowej (2004: 162) „problematyka punktu widzenia […] dotyczy
przede wszystkim zagadnień związanych z budową tekstu”.

13J. Płuciennik (2004: 205) utożsamia przejmowanie perspektywy z przejmowaniem punktu
widzenia.



sensu  przez  przemieszczenie  i  łączenie  wiedzy,  stapianie  pojęć  czy  przeskok  semantyczny

(Lewandowska-Tomaszczyk  2006:  9).  Procesy  te  pozwalają  na  zrozumienie  lub  wytworzenie

nowych struktur  mentalnych.  Stapianie  pojęciowe jest  rozumiane jako zbiór  operacji  łączących

dynamiczne modele kognitywne w sieć przestrzeni mentalnych (Lewandowska-Tomaszczyk 2006:

10). Przestrzeń mentalna to konceptualny pojemnik konstruowany w trakcie myślenia i mówienia.

Przestrzenie wejściowe (input spaces)14,  łącząc się  ze sobą,  tworzą nową przestrzeń wyjściową.

Pomiędzy przestrzeniami wejściowymi a przestrzenią wyjściową – amalgamatem – znajduje się

przestrzeń generyczna, która rzutuje na przestrzenie na wejściu i  ujmuje ich elementy wspólne.

Amalgamat  powstaje  z  pewnych  elementów  domen  wejściowych.  Teoria  amalgamatów  może

opisywać kontaminacje słowotwórcze typu motel (hotel + motor).

Źródłem teorii amalgamatów było przekonanie jej twórców, że integracja (amalgamowanie)

jest równie ważnym i równie częstym procesem mentalnym co tworzenie metafor pojęciowych czy

analogii.  Omawiane podejście  badawcze wywodzi  się  z  teorii  przestrzeni  mentalnych,  w której

niektóre procesy dały się tłumaczyć jedynie za pomocą integracji pojęciowej. Wiąże się ono także z

kontynuacją badań nad metaforą jako modelem opartym na dwóch przestrzeniach.

W teorii przestrzeni mentalnych język jest  jedynie manifestacją ukrytych, abstrakcyjnych

konstrukcji  kognitywnych  (Libura  2007:  14).  Między  wyrażeniami  językowymi  a  światem

pośredniczą  konstrukcje  kognitywne.  Komunikacja  polega  na  rekonstruowaniu  przestrzeni

mentalnych rozmówcy na podstawie wyrażeń językowych. Jak podaje Libura (2007: 14–15),

Każde użycie języka naturalnego wiąże się z odmiennymi i oryginalnymi konstrukcjami na 
poziomie kognitywnym. W miarę jak dyskurs się rozwija, budowane są coraz to nowe przestrzenie 
mentalne i relacje między nimi, które są funkcją nie tylko wyrażeń językowych, ale i kształtu 
konstrukcji kognitywnych na danym etapie dyskursu, otoczenia społecznego, czynników 
pragmatycznych, a także wydarzeń zewnętrznych obserwowanych przez uczestników dyskursu. 

Fauconnier  (za:  Libura  2007:  16)  definiuje  przestrzenie  mentalne  jako  konstruowane

podczas  myślenia  niekompletne  struktury  pozwalające  na  rozczłonkowanie  dyskursu  i  struktur

wiedzy.

Teoria  amalgamatów  wiąże  się  z  kognitywną  koncepcją  metafory  rozwijaną  przez  G.

Lakoffa  i  M.  Johnsona.  Amalgamaty,  podobnie  jak  metafory  kognitywne,  są  narzędziami

poznawczymi,  za  pomocą  których  struktury  bardziej  złożone  są  sprowadzane  do  wymiarów

14A. Libura (2007: 21) na określenie input spaces używa wyrażenia przestrzeń wyjściowa.
Dokładniejszym tłumaczeniem tego terminu jest termin używany przez H. Kardelę –  przestrzeń
wejściowa,  przestrzeń  na  wejściu.  Ten  też  termin  stosuję  w  dalszej  części  artykułu.  B.
Lewandowska-Tomaszczyk  (2006:  10)  wykazuje,  że  przestrzenie  te  są  obecne  przed  aktem
integracji znaczeń, ale funkcjonują jednocześnie jako przestrzenie wyjściowe dla konstruowania
tych znaczeń.



najłatwiej dostępnych ludzkiemu poznaniu. Metafory powstają przez odwzorowanie lub projekcję

pojęcia z domeny źródłowej (jaśniejszej i bardziej zrozumiałej) na docelową (bardziej abstrakcyjną

lub  skomplikowaną).  Dzięki  powyższemu  procesowi  człowiek  myśli  o  abstrakcyjnych

doświadczeniach  za  pomocą  prostszych  struktur,  na  przykład  czas  wyobraża  sobie  za  pomocą

struktur  przestrzennych.  Inaczej  powstają  natomiast  amalgamaty  konceptualne.  Są  wynikiem

stopienia dwóch różnych przestrzeni mentalnych, w wyniku którego powstaje struktura o nowym

znaczeniu. W badaniach nad amalgamatami ważną rolę pełni odkrycie analogii między strukturami

na wejściu. Jest ono warunkiem procesu integracji pojęciowej. Reprezentację wspólnej struktury dla

obu przestrzeni mentalnych stanowi przestrzeń generyczna. Model integracji pojęciowej składa się

więc z czterech (lub więcej) składników: dwóch lub więcej przestrzeni wejściowych, przestrzeni

generycznej oraz amalgamatu.

Wiele utworów Wisławy Szymborskiej opartych jest na koncepcie, w którym współistnieją

ze sobą zmiany punktów widzenia i ogniskowania, a ich efektem jest amalgamat konceptualny.

Na podstawie wiersza W. Szymborskiej Kot w pustym mieszkaniu J. Płuciennik (2004: 207)

wskazuje  na  przejmowanie  perspektywy  kota  przez  narratora.  Rezultatem  są  amalgamaty

konceptualne oparte na mechanizmach identyfikacji. 

Najbardziej uderzająca jest identyfikacja współuczestnicząca, według teorii zaproponowanej przez 
Jaussa. Jej wyzwalaczem jest narracja personalna z punktu widzenia kota. Owa narracja niesie z 
sobą podstawowy amalgamat, którego przestrzenie wejściowe to punkt widzenia kota i punkt 
widzenia narratora. Przestrzeń uogólnioną stanowi „żywy” punkt widzenia, być może fokalizator, 
według teorii Gennete’a i Miele Bal, z którym z kolei może identyfikować się czytelnik. 
Amalgamat przeżywania podmiotu mówiącego i przeżywania owego zwierzęco-ludzkiego 
podmiotu, będącego przecież przede wszystkim podmiotem lirycznym, jest chyba najważniejszym 
amalgamatem konceptualnym tego tekstu. Dzięki temu może dojść do wyłonienia następnego 
amalgamatu złożonego z punktu widzenia podmiotu lirycznego i presuponowanego […] czytelnika 
(Płuciennik 2004: 207). 

Według  autora  ważną  rolę  w  przekazywaniu  subiektywnych  punktów  widzenia  pełnią

presupozycje.  Komunikacja  w rozumieniu  J.  Płuciennika  (2004:  210)  i  D.  Sperbera  polega  na

przekazywaniu  myśli,  przekonań,  emocji  i  punktów  widzenia.  Nigdy  nie  jest  wolna  od

podmiotowości  autora,  a  więc  jest  subiektywna.  Skrajnie  subiektywna  zaś  jest  wypowiedź

poetycka,  ponieważ  zawiera  wewnętrzne  przeżycia,  doświadczenia,  myśli  jednostki,  jest

kształtowana  z  jej  punktu  widzenia.  Sytuacja  liryczna  jest  warunkowana  wyznaniem podmiotu

mówiącego. Punkt widzenia nadawcy tekstu uwidacznia się zwłaszcza w figurach retorycznych,

które ze względu na miejsce występowania (liryka) i ukształtowanie będące szczególnym miejscem

troski nadawcy, szczególnie odzwierciedlają subiektywny ogląd mówiącego. J. Płuciennik (2004:

210)  jako  najbardziej  wyraziste  figury  wymienia  nagromadzenia,  wykrzyknienia,  hiperbole,

przeciwstawienia. Należy jednak dodać,  że każdy użyty przez nadawcę środek stylistyczny jest



wyrazem jego punktu widzenia, jest reprezentacją jego podmiotowości.

W badaniach narratologicznych coraz więcej miejsca poświęca się roli uwagi. Z tego faktu

może wynikać szczególne zainteresowanie zjawiskiem fokalizacji15, które to pojęcie wprowadził w

latach 70. G. Genette. Fokalizację tłumaczy J. Płuciennik (2004: 216) jako uwagę podmiotu bardzo

skoncentrowaną  na  jakimś  fragmencie  tekstu.  Pojęcie  to  można  wiązać  z  przejmowaniem

perspektywy mówiącego.  Jest  ona śladem podmiotowości  autora,  więc stanowi  też  zadanie dla

czytelnika. 

G. Genette wprowadził to pojęcie, by rozgraniczyć poziom „trybu” od poziomu „głosu”,

tego, który patrzy od tego, który mówi (Łebkowska 2004: 221). Według twórcy pojęcia miało ono

uporządkować chaos terminologiczny stosowany w narratologii.  W fokalizacji  wyróżnił  on trzy

poziomy.  Z zerowym ogniskowaniem mamy do czynienia wtedy,  gdy narrator mówi tak,  jakby

wiedział więcej niż postać (narrator wszechwiedzący). Z ogniskowaniem zewnętrznym spotykamy

się, gdy narrator wie mniej niż bohater, a z ogniskowaniem wewnętrznym – wtedy, gdy widzi i wie

to,  co  postać.  Ostatni  przypadek  odpowiada  narracji  mediatyzującej,  prowadzonej  z  punktu

widzenia bohatera.  Ogniskowanie według Genette’a (Łebkowska 2004: 226) obejmuje nie tylko

perspektywę przestrzenną narratora, ale także całe spektrum percepcji świata. 

Gra różnymi ogniskowymi w ramach jednego tekstu jest wykorzystywana w wierszu W.

Szymborskiej Wersja wydarzeń16:

Jeżeli pozwolono nam wybierać,
zastanawialiśmy się chyba długo.

Proponowane ciała były niewygodne
i niszczyły się brzydko.

Mierziły nas
sposoby zaspokajania głodu,
odstręczało
bezwolne dziedziczenie cech
i tyrania gruczołów.

Świat, co miał nas otaczać,
był w bezustannym rozpadzie.
Szalały sobie na nim skutki przyczyn.

Z podanych nam do wglądu
poszczególnych losów
odrzuciliśmy większość

15A. Łebkowska (2004: 221) używa tu pojęcia ogniskowanie, które utożsamia z fokalizacją.
Uważa  bowiem,  że  polskiemu  czytelnikowi  trudno  będzie  skojarzyć  łacińskie  focus z  polską
fokalizacją (zob. Łebkowska 2004: 237).

16Tekst wiersza przytaczam za: W. Szymborska, Wiersze wybrane, Kraków 2004.



ze smutkiem i zgrozą.

Nasuwały się takie na przykład pytania
czy warto rodzić w bólach
martwe dziecko
i po co być żeglarzem,
który nie dopłynie.

Godziliśmy się na śmierć,
ale nie w każdej postaci.
Pociągała nas miłość,
dobrze, ale miłość
dotrzymująca obietnic.

Od służby sztuce
odstraszały nas
zarówno chwiejność ocen
jak i nietrwałość arcydzieł.

Każdy chciał mieć ojczyznę bez sąsiadów
i przeżyć życie
w przerwie między wojnami.

Nikt z nas nie chciał brać władzy
ani jej podlegać,
nikt nie chciał być ofiarą
własnych i cudzych złudzeń,
nie było ochotników
do tłumów, pochodów
a już tym bardziej do ginących plemion
– bez czego jednak dzieje
nie mogłyby się w żaden sposób toczyć
przez przewidziane wieki.

Tymczasem spora ilość
zaświeconych gwiazd
zgasła już i wystygła.
Była najwyższa pora na decyzję.

Przy wielu zastrzeżeniach
zjawili się nareszcie kandydaci
na niektórych odkrywców i uzdrowicieli,
na kilku filozofów bez rozgłosu,
na paru bezimiennych ogrodników,
sztukmistrzów i muzykantów
– choć z braku innych zgłoszeń
nawet i te żywoty
spełnić by się nie mogły.

Należało raz jeszcze
całą rzecz przemyśleć.

Została nam złożona



oferta podróży,
z której przecież wrócimy
szybko i na pewno.

Pobyt poza wiecznością,
bądź co bądź jednostajną
i nie znającą upływu
mógł się już nigdy więcej nie powtórzyć.

Opadły nas wątpliwości,
czy wiedząc wszystko z góry
wiemy naprawdę wszystko.

Czy wybór tak przedwczesny
jest jakimkolwiek wyborem
i czy nie lepiej będzie puścić go w niepamięć,
a jeżeli wybierać
– to wybierać tam.

Spojrzeliśmy na Ziemię.
Żyli już na niej jacyś ryzykanci.
Słaba roślina
czepiała się skały
z lekkomyślną ufnością,
że nie wyrwie jej wiatr.

Niewielkie zwierzę
wygrzebywało się z nory
z dziwnym dla nas wysiłkiem i nadzieją.

Wydaliśmy się sobie zbyt ostrożni,
małostkowi i śmieszni.

Wkrótce zaczęło nas zresztą ubywać.
Najniecierpliwsi gdzieś się nam podziali.
Poszli na pierwszy ogień
- tak, to było jasne.
Rozpalali go właśnie
na stromym brzegu rzeczywistej rzeki.

Kilkoro
wyruszało już nawet z powrotem.
Ale nie w naszą stronę.
I jakby coś pozyskanego? niosąc?

Wiersz  ukazuje  świat  możliwy,  hipotetyczny,  co  podkreśla  modus  przypuszczający.

Nadawca  tekstu  symuluje  niewiedzę  czy  brak  pewności  wobec  opisywanych  zdarzeń,  którą

podkreśla  modalizator  chyba.  Jednocześnie  w  wielu  miejscach  tekstu  ujawnia  się  jego

wszechwiedza,  nadawca  wychodzi  z  roli  obranej  na  początku  wiersza.  Podmiot  wiersza  jest

zbiorowy,  obejmuje swym zasięgiem wszystkich ludzi,  mówi w ich i  swoim imieniu.  Spójność

kreacji zostaje zaburzona w momentach, w których ujawnia się wiedza spoza tekstu. Nadawca wie,



czego potrzebują dzieje, by się toczyć: „[…] nie było ochotników […] do ginących plemion / – bez

czego jednak dzieje nie mogłyby się w żaden sposób toczyć przez przewidziane wieki”). Zna też

wszystkie warunki, na których została oparta „oferta” podróży. Mówiąc: „Została nam złożona /

oferta podróży, / z której przecież wrócimy / szybko i na pewno”, narrator17 wyraża zdziwienie

opieszałością ludzi  w wyborze  swego losu.  Wiedza nadawcy wykracza poza wiedzę bohaterów

tekstu,  choć  punktem  wyjścia  wiersza  była  sytuacja  wybierania  przez  ludzi  swojego  losu,

znajomość tego,  co przyszłe,  czyli  swoiście rozumiana wszechwiedza.   Nakładają się  na siebie

perspektywy oglądu narratora i bohaterów tekstu, które są niewspółmierne. Nadawca tekstu ma w

wierszu wiedzę kogoś spoza kręgu osób, do którego sam siebie zalicza. Powstaje w ten sposób

amalgamat konceptualny łączący metawiedzę narratora z wiedzą uczestnika zdarzeń. Na powyższy

amalgamat konceptualny nakłada się jeszcze inny. Zestawienie realnego życia, w którym nikt nas

nie pyta o zdanie w sprawie naszego losu, ze światem przedstawionym w wierszu tworzy kolejny

amalgamat,  z którego wynika, że dobrze jest nie wiedzieć wszystkiego z góry,  a wszechwiedza

wcale niczego nie  ułatwia.  Wzbudza jedynie wątpliwości,  a  zbytnia  ostrożność sprawia,  że nie

dążymy do tego, co nieznane, więc nie poznajemy świata, nie zdobywamy doświadczenia. Kolejny

amalgamat  jest  złożony z  punktu widzenia podmiotu  lirycznego wyrażonego w wierszu oraz  z

punktu widzenia wirtualnego czytelnika.

W utworze  Szymborskiej  dochodzi  do  zmian  ogniskowania.  Ogniskowanie  wewnętrzne,

podczas którego narrator dysponuje wiedzą równą postaciom, jest przenicowane ogniskowaniem

zerowym, w którym narrator ujawnia swą metawiedzę. Owa metawiedza wynika głównie z władzy,

jaką ma twórca nad swoim dziełem.

Celem artykułu było wykazanie, że metody kognitywne (niektóre, jak teoria amalgamatów

pojęciowych, powstałe niewiele ponad dekadę temu) mają zastosowanie w analizie języka poezji.

Teorie  ogniskowania  i  zmian  punktów widzenia  przeniesione  na  grunt  językoznawstwa z  nauk

narratologicznych  mogą  być  efektywnie  wykorzystywane  w  interpretacji.  Podkreślają  ważność

badania  perspektywy,  z  której  dokonywana  jest  konceptualizacja.  Wskazują  na  częstość

występowania w literaturze przeplatających się  punktów widzenia i na ich wpływ na przesłanie

utworu. Genette’owskie rozróżnienie na tego, który patrzy, i tego, który opowiada, przyczyniło się

do stworzenia odrębnych instancji nadawczych.
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SEMANTYKA I SYMBOLIKA WYBRANYCH BARW W POLSKICH PIEŚNIACH LUDOWYCH NA LITWIE

ANNA KORYCKA  

doktorantka w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Zjawisko  postrzegania  kolorów  stanowi  podstawowe  doznanie  zmysłu  wzroku.

Problematyka  barw  zajmuje  uczonych  reprezentujących  różne  dziedziny  wiedzy.  Wiele  uwagi

kolorom poświęcają fizycy, filozofowie, historycy sztuki, psychologowie oraz językoznawcy.  Na

gruncie  polskiej  lingwistyki  zagadnieniem  semantyki  barw  zajmowali  się  między  innymi:   A.

Zaręba  (1954),  J.  Grzenia  (1993:  155–165),  M.  Ampel-Rudolf  (1994),  R.  Tokarski  (1995),  R.

Grzegorczykowa, K. Waszakowa (2000). 



Materiał  do  niniejszego  artykułu  stanowią  teksty  polskich  pieśni  ludowych  na  Litwie.

Przykłady  wyekscerpowałam  tekstów  Pieśni  Wileńszczyzny wydanych  przez  J.  Mincewicza,

materiałów pozyskanych z Archiwum Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru w Wilnie oraz z

nagrań własnych. 

M. Szymczak (1992, t. 1: 961) podaje następującą definicję leksemu kolor  – ‘postrzegana

wzrokowo  właściwość  przedmiotu  zależna  od  stopnia  pochłaniania,  rozpraszania  lub

przepuszczania  promieni  świetlnych;  barwa’.  Leksem  barwa  definiowany  jest  następująco:

‘właściwość  ciała  zależna  od  stopnia  pochłaniania,  rozpraszania  lub  przepuszczania  promieni

świetlnych, kolor’ (Szymczak 1992, t. 1: 126). Zgodnie z definicjami słownikowymi na poziomie

analizy  semantycznej  traktuję  pojęcia  barwa i  kolor,  jako  synonimy  i  będę  posługiwała  się

omawianymi terminami zamiennie. 

Tokarski analizuje nazwy barw, biorąc pod uwagę ich prototypy oraz z punktu widzenia

konotacji.  Autor  odwołuje  się  w  znacznej  mierze  do  tekstów  artystycznych  oraz  faktów

kulturowych.  Przyjmuje  on,  iż  we  współczesnym  języku  polskim  można  wyróżnić  jedenaście

podstawowych nazw kolorów: „biały i czarny, czerwony, żółty, zielony, niebieski, brązowy, szary,

fioletowy, pomarańczowy i różowy.” (Tokarski 1995: 21). Autor wyodrębnia wymienione kolory,

rozpatrując warunki, które stanowią istotny aspekt badań lingwistycznych. Dla barw podstawowych

przyjmuje następujące wyznaczniki: 

monoleksemiczność, synchroniczna niepodzielność słowotwórcza, brak semantycznego 
podporządkowania innej nazwie barwy, szeroki zakres łączliwości oraz wyrazistość psychologiczna
(Tokarski 1995: 61). 

Znaczne rozszerzenie palety barw podaje I. Bielajeva (2005: 46–66). Z zestawienia wynika,

iż w języku polskim: 

nazwy barw stanowią rozwinięte pola leksykalno-semantyczne, do których należą nazwy barw 
podstawowych oraz ogromne bogactwo nazw ich odcieni. Te ostatnie charakteryzują się dużym 
urozmaiceniem cech znaczeniowych” (Bielajeva 2005: 46). 

Językoznawcy nie  są  zgodni  co  do  tego,  ile  tak  naprawdę  podstawowych  barw  można

wyodrębnić w języku polskim. W opisie pola semantycznego nazw kolorów w języku polskim J.

Grzenia  (1993:  161)  wyróżnia  dziewięć  podstawowych  nazw:  biały,  szary,  czarny,  żółty,

pomarańczowy,  czerwony,  brązowy,  niebieski,  zielony. Autor  pomija  przymiotniki  różowy i

fioletowy,  uważając  je  za  nazwy barw niepodstawowych.  Bez  względu  na  to,  ile  barw zostało

wyodrębnionych przez badaczy, ich nazwanie, zdaniem Grzeni (1993: 159), „musi mieć związek z

ich percepcją i skomplikowanymi uwarunkowaniami kulturowymi”. 

Analiza  materiału  gwarowego  pod  kątem  nominacji  i  semantyki  barw  wyrażanej

przymiotnikiem prowadzi do wniosku, że zarysowuje się wyraźna tendencja do podziału na barwy

podstawowe i drugorzędne. Za elementarne uznać należy kolory: biały, czarny, zielony, czerwony i



niebieski,  za  sekundarne  uznać  zaś  należy:  żółty,  siwy,  siny,  wrony,  koralowy,  złoty,  błękitny,

modry, srebrny, krwawy, bułany, perłowy.

Barwy dzielą się na chromatyczne i achromatyczne. Do barw achromatycznych zaliczany

jest  kolor biały,  czarny i szary.  Konotacje  barw achromatycznych są najbardziej  rozbudowane i

wielokierunkowe. Pozostałe tzw. barwy kolorowe należą do chromatycznych. Analizując semantykę

barw w polskich pieśniach ludowych, rozpocznę od omówienia semantyki barw achromatycznych,

a następnie w polu analizy lingwistycznej znajdą się barwy chromatyczne. 

Kolor biały zajmuje szczególne miejsce w językowej konceptualizacji barw (Tokarski 1995:

36).  Szymczak  (1992,  t.  1:  155)  podaje  następującą  definicję  leksemu  biały:  ‘mający  barwę

właściwą śniegowi, mleku’. Definicja ta jest zbudowana na zasadzie konotacji semantycznej. Jak

podaje W. Kopaliński (2001: 17), barwa biała ma bardzo bogatą symbolikę. Kolor biały jest między

innymi symbolem doskonałości, duchowości, niewinności, dziewictwa i czystości. Jest jednym z

najczęściej występujących kolorów w polskich pieśniach ludowych na Litwie (więcej użyć ma tylko

kolor zielony). Związek bieli z kategorią semantyczną przejawia się zarówno w języku, jak też w

pozajęzykowej kulturze  i  codziennej  praktyce (Tokarski  1995: 53).  Białego koloru są elementy

dziewczęcego ubioru:  biały fartuszeczek,  suknia biała,  biała sukienka,  biel’utkie chusteczki,  białe

szaty,  biały  strój,  bielutkie  pończoszki,  biały  czepeczek.  Elementy  białego  ubioru  symbolizują

czystość i niewinność dziewczyny, która je nosi. Biała suknia ślubna jest symbolem cnotliwego

życia  panny  przed  ślubem.  Natomiast  biały  czepek  symbolizuje  kobietę  zamężną.  Zgodnie  z

tradycją obowiązującą na Kresach Północnowschodnich niezamężne dziewczyny, które zmarły w

młodym wieku,  składano do trumny w białym stroju (odzwierciedleniem tej  sytuacji  jest  pieśń

Drzemał Jasiek na murawie). Kolor biały bywa więc symbolem śmierci i  żałoby. Etnograficzne

badania kresowej kultury ludowej potwierdzają związki tej barwy ze śmiercią.  Zachodzi w tym

wypadku motywacja kulturowa. Biała barwa określa również elementy aparycji postaci, najczęściej

kończyny górne: biała rączka,  bieluchne rączki, ale nie tylko: por.  biel’uchne boki. Barwa w tym

wypadku może mieć znaczenie podwójne.  Po pierwsze może oznaczać czystość fizyczną (brak

zabrudzenia),  a  po drugie czystość  moralną.  Analogicznie traktować można określenia  pos’c’el

biel’uchna oraz  biała  poduszka –  jako  oznaki  czystości  i  niewinności.  W  polskich  pieśniach

ludowych  na  Litwie  kolor  biały  występuje  również  w  określeniach  kwiatów.  Pojawia  się  w

połączeniu z różą albo lilią: dwanas’c’e listeczków przy tej białej róży,/dwanas’c’e aniołów dzis’aj

tobie  służy. Wyraźny  jest  paralelizm  członów:  formalny  (powtórzony  liczebnik  dwanaście)  i

semantyczny (biała róża,  biali aniołowie). Występuje również określenie:  róża bial’us’eńska.  W

tym wypadku zauważalny jest emocjonalny stosunek śpiewającego do określanego koloru. Biała

róża symbolizuje cnotę, czystość, dziewictwo i pobożność (Kopaliński 2001: 17). Spotykane jest

również  porównanie  dziewczyny  do  kwiatów  lilii:  poznałem  dz’ewczyna,  jak  biała  l’il’ija –



porównanie  nobilitujące,  ponieważ  lilia  jest  symbolem  czystości,  doskonałości  i  piękna.

(Kopaliński  2001:  197–198).  Zdaniem  Tokarskiego  (1995:  21)  to  właśnie  lilia  „jest  jednym  

z kulturowo utrwalonych wzorców bieli.”

Kolor jest również jednym z elementów, na podstawie którego można rozpoznać przestrzeń

–  biały  kamień stanowi topograficzny element  rozpoznawczy przestrzeni,  miejsce,  które można

wyznaczyć na umówione spotkanie (zwłaszcza nieformalne, intymne). Podobnie jak w przypadku

użycia  białego  kamienia  biała  brzózka stanowi  topograficzny element  ułatwiający odnalezienie

właściwej drogi, punkt nawigacyjny, naprowadzający. Toponimy te – jak wynika z kontekstu pieśni

– można wiązać z kategorią świętości. 

Biel  i  czerń, w odróżnieniu od wszystkich innych możliwych par barw chromatycznych,

tworzą najwyrazistszą opozycję  antonimiczną z  przyporządkowanymi  tej  antonimii  konotacjami

wartościującymi (Tokarski 1995: 35). Podstawową konotacją semantyczną barwy czarnej jest noc

(Tokarski  1995:  41).  Szymczak  (1992,  t.  1:  328)  definiuje  kolor  czarny  jako  ‘mający  barwę

właściwą  węglowi,  sadzom,  odpowiadający  brakowi  odbitych  promieni  świetlnych’.  Według

definicji  zawartej  w:  Kopaliński  (2001)  kolor  czarny  jest  symbolem  między  innymi:  zła,

niemoralności, przesądów, strachu, ponurości, uporu, zmartwienia i nienawiści. Tokarski (1995: 47)

zwraca  uwagę,  iż  w  związku  z  przypisywaniem  czerni  ustabilizowanego  wartościowania

negatywnego  jej  pojawienie  się  w przyrzeczownikowej  pozycji  atrybutywnej  implikuje  zwykle

postawę  potępienia,  braku  akceptacji.  W  polskich  pieśniach  ludowych  na  Litwie  przymiotnik

czarny często bywa wykorzystywany do określenia fizjonomii człowieka, zwłaszcza oczu. Czarne,

oczy czarne – wzmocnienie i użycie w funkcji synekdochy pars pro toto (oczy zamiast dziewczyny).

Przyjmując maksymę, iż oczy są zwierciadłem duszy, czarne oczy charakteryzują ich właściciela

jako człowieka,  który wzbudza  niepokój.  Zgodnie  z  ludowym przeświadczeniem mieszkańców

Kresów  dziewczęta  o  czarnych  oczach  cieszyły  się  dużym  powodzeniem  u  płci  przeciwnej.

Niektórzy dopatrywali  się  w zachowaniach dziewczyn relacji  z  siłami nieczystymi.  Deskrypcja

obejmuje oprócz oczu również włosy (czarna czupryna),  chociaż  biorąc pod uwagę,  iż  było to

jednokrotne użycie barwy czarnej przy opisie włosów, bezsprzecznie można przyjąć tezę, iż kolor

czarny najczęściej stosowany był do opisu oczu. Konotacja zła pojawia się w wyrażeniu  czarna

jucznia.  Podobne  uczucia  (zła,  niebezpieczeństwa,  zagrożenia)  wywołują:  czarny  kruk,  kruk

czarnopióry oraz  czarny krzyżyk.  Z  krzyżykiem łączy się  również  konotacja  żałoby,  smutku,  a

nawet rozpaczy, które są konsekwencją śmierci lub innego nieszczęścia. W podobnym kontekście

używane są określenia:  okryta  czarnym aksamitem lub  czarną suknią,  chociaż czarna suknia w

niektórych  kontekstach  jawi  się  jako  element  stroju  zakonnego.  Kolor  czarny określa  ponadto

jagody –  czarne jagody – istotne jest  to, iż określenie oznacza zarówno barwę owoców jak też

stopień ich dojrzałości, oznacza bowiem, iż owoce mogą być już spożywane. Na uwagę zasługuje



również fakt, iż kolor czarny występuje tylko raz w deskrypcji świata zwierząt wołam czarnym w

znaczeniu wół ‘zwierzę’. Nie bez znaczenia pozostaje również opis przestrzeni (najczęściej lasu),

ponieważ na poziomie językowym las (traktowany jako siedziba „sił nieczystych”) otrzymuje stały

wykładnik owej nieczystości wyrażonej epitetem czarny. 

Połączenia wielu nazw barw ze światem przyrody, bardzo często ze światem roślin są mocno

skonwencjonalizowane (Tokarski 1995: 43). Barwa zielona używana jest najczęściej do deskrypcji

elementów przyrody, „inwentarza składników przestrzennych” (Adamowski 2005: 165), takich jak

las  (wariantywnie:  gaik, dąbrowa)  oraz  nazw konkretnych  drzew i  roślin:  jawor, lipa,  grusza,

topola,  ruta,  mirta.  Szymczak  (1992,  t.  3:  1017)  definiuje  kolor  zielony jako  ‘będący  koloru

czwartego pasma widma (między żółtym a błękitnym), mający barwę świeżej trawy, szmaragdu’.

Zieleń jako nazwa koloru w polszczyźnie współczesnej na skutek przesunięcia metonimicznego

przyjmuje  także  znaczenie  ‘roślinność’  (Tokarski  1995:  148).  Zieleń  to  barwa  najczęściej

przywoływana w polskich pieśniach ludowych na Litwie. W świecie roślin użycie barwy przejawia

się w określeniu konkretnych drzew i roślin:  jawor z’el’ony,  z’el’ona ruta,  l’pa z’el’ona,  mirta

z’el’ona Zieleń  charakteryzuje  ich  witalność  (z’el’one  l’istki),  a  także  może  stanowić

charakterystyczny punkt w topografii  przestrzeni.  Konotacje  semantyczne zieleni  to odrodzenie,

świeżość, radość. Zielona sceneria jest często przestrzenią, w której odgrywają się sceny miłosne.

Najczęściej przywoływanymi przestrzeniami rozgrywanych schadzek są miejsca: z’el’ony gaik lub

opcjonalne z’el’ony gajik,  gaik zielony,  z’el’ony ogród,  las z’el’ony,  z’el’ona łąka,  gaj z’elony, do

którego  wiedzie  ziel’ona  drożka.  Formy  w  gaiku  zielonym  i  zielonym  gaiku używane  są  w

zależności od kontekstu rymowego, tzn. muszą być rym końcowe, dokładne, gramatyczne (typu: w

zielonym gaiku/na wronym koniku). Zieleń oznacza również niedojrzałość, niedorosłość. W takim

kontekście  używane  są  w  pieśniach  znaczenia  z’el’ona  wis’nia i  z’el’ona  grusza.  Interesującą

kwestią jest  określenie  wianek c’emnoz’el’ony.  To unikatowy w języku pieśni przypadek użycia

stopnia koloru ze względu na stopień nasycenia. Ponadto ciekawe jest również użycie barwy w

znaczeniu stanowym (procesulanym):  trawa z’el’enieje,  l’asy z’el’onieju,  l’asy z’el’oniejo. Jest to

transpozycja słowotwórcza o funkcji  składniowej.  Czasowniki jako derywaty odprzymiotnikowe

wyrażają trwanie stanu ‘bycia zielonym’ i  odnoszą się  przede wszystkim do świata roślinnego.

Kolor zielony użyty jest tylko raz w deskrypcji elementów świata zwierząt – węża zielonego; w tym

przypadku zieleń przywołuje truciznę. Kolor zielony ma niewątpliwie aspekt wartościujący (poza

jednym użyciem w kontekście trumny – skrzynka z’el’ona). Zieleń przywołuje związek z wiosną,

stanowi konotację nadziei, aktywności życiowej, radości. 

Za najdoskonalszy kolor Tokarski (1995: 87) uważa czerwień. Szymczak (1992, t. 1: 337)

podaje  następującą  definicję  barwy czerwonej:  ‘będący koloru  pierwszego pasma tęczy,  koloru

krwi’. Kopaliński (2001: 51) podaje, iż czerwień jest symbolem między innymi ciała ludzkiego,



energii, zapału, odwagi, gniewu, wigoru, podniecenia i namiętności. Zdaniem Tokarskiego kolor

czerwony był kolorem magii. 

Czerwone chustki nagłowne, takież czepce i czepki dziecinne, wstążki, tasiemki (zawieszane luźno 
lub przewiązywane), szmatki, pasy, korale etc. są to słynne środki ochronne (przeciw urokom etc.) 
(Tokarski 1995:87). 

W  takim  kontekście  należy  odczytać   znaczenie  czerwona  uzdeczka,  ponieważ  często

zakładano  zwierzętom  czerwone  elementy  uprzęży,  które  miały  chronić  od  uroku.  Czerwień

najczęściej  występuje  w  pieśniach  miłosnych  (symbol  miłości)  i  wojennych  (symbol  krwi).

Asocjacja czerwonego koloru i krwi pojawia się w pieśniach o żołnierzach. Czerwień występuje w

elementach ubioru i dodatkach: czerwona chusteczka wiązana na głowie w celu przystrojenia się na

przyjazd ukochanego, konotująca miłoś

;  czerwone korale. Odmienne znaczenie mają  czerwone czapeczki, które są częścią ubioru

braci zabitego chłopca. W tym wypadku kolor czerwony konotuje krew. Analogiczne znaczenie ma

chorągiew czerwona – konotacja krwi wylanej na wojnie. Nietypowe użycie barwy pojawia się w

określeniu konik czerwony, w odniesieniu bowiem do maści zwierzęcia używa się zazwyczaj innej,

ściśle  określonej  leksyki.  Podobnie  jak  kolor  zielony,  czerwień  może  być  również  symbolem

niedojrzałości w określeniu  czerwone jagody, ponieważ barwą docelową tych owoców jest inna,

bardziej  intensywna  barwa.  Dojrzałe  jagody przybierają  kolor  czarny.  Inaczej  jest  natomiast  z

malinami, których określenie: czerwone maliny nie oznacza niedojrzałości, a wprost przeciwnie –

dojrzałość,  ponieważ  czerwień jest  ich  kolorem docelowym (gdyby były one  zielone  wówczas

byłyby  uważane  za  niedojrzałe).  Istotne  znaczenie  ma  również  określenie  czerwony  bukiet,

ponieważ  według  mowy  kwiatów  czerwony  oznacza  bogactwo,  odwagę,  zdrowie,  gniew,

gwałtowność (Sikora 1992: 124).

Niebieski – według definicji zamieszczonej w Szymczak (1992, t. 2: 321) – to: ‘będący w

szóstym kolorze tęczy, mający barwę pogodnego nieba, kwiatów lnu; błękitny, modry, lazurowy’.

Kolor ten jest symbolem niebiańskości, spokoju, uduchowienia, wiary, pobożności. 

Niewątpliwie pierwszorzędną rolę odgrywa tutaj semantyczny i formalny związek z niebem. W 
wypadku nazwy niebieski procesy derywacyjne doprowadziły do powstania formacji polisemicznej,
w której przymiotnik, poza określeniem nazwy barwy, znaczeniowo nawiązuje również do nieba 
jako ‘pozornego sklepienia dookoła Ziemi’ czy ‘siedziby Boga, aniołów i świętych oraz dusz 
zbawionych zmarłych (Tokarski 1995: 133).        

W  pieśniach  kolor  niebieski  pojawia  się  w  kontekście  opisu  oczu.  Jeśli  oczy  czarne

konotowały zagrożenia,  to  oczy niebieskie  konotują  spokój.  Przykładem może być  porównanie

dziewczyny do anioła, istoty czystej i doskonałej:  oczki niebieskie/była to przecudna dz’ewczyna

aniel’ska,  niebieskie  oczęta.  W  tych  określeniach  mamy  do  czynienia  z  konotacją  spokoju,

czystości,  niewinności.  Oczy  niebieskie  odzwierciedlają  anielskości  duszy.  Aniołowie  to  istoty

konceptualizowane w dwóch barwach: białej (cała postać) i niebieskiej (oczy). Ciekawy kontekst

semantyczny odnaleźć można w określeniu niebieskie lica dotyczącym litewskiej rzeki Wilii. Kolor



niebieski  oznacza  tutaj  nie  tylko  barwę  wody  (przy  założeniu,  że  jest  czysta),  ale  również

przywołuje skojarzenia z oddaleniem i wodnymi przestworzami.  

Przyjmując za punkt wyjścia do rozważań o semantyce barw podstawowych klasyfikację R.

Tokarskiego  (1995),  należy  stwierdzić,  że  w  polskich  pieśniach  ludowych  na  Litwie  nie

odnotowano  ani  jednego  przykładu  użycia  trzech  podstawowych  barw,  tj.  koloru  fioletowego,

brązowego i pomarańczowego. Kolory najczęściej wykorzystywane są do deskrypcji  elementów

świata  przyrody,  zwłaszcza  roślin  i  zwierząt,  źródłem  nominacji  kolorystycznej  jest  natura.

Nieobecność  wspomnianych  barw  w  pieśniach  ludowych,  które  są  zbiorem wiedzy  o  świecie,

wynika z faktu, iż wymienione kolory to podstawowe nazwy chromatycznych barw mieszanych, a

pieśni ludowe czerpią z barw czystych, łatwo spostrzeganych w naturze. Istotne znaczenie ma w

tym wypadku symbolika prymarna wynikająca z obserwacji rzeczywistości pozajęzykowej, której

odzwierciedleniem staje się semantyka barw. Konsekwencją jest wykorzystanie barw w różnych

dziedzinach życia (np. łączenie koloru zielonego z ekologią i naturą). 

Istotną kwestią w semantyce kolorów są również barwy niepodstawowe. Spośród olbrzymiej

palety barw przedstawionej przez I. Bielajevą (2005) w pieśniach występują następujące: wrony,

koralowy, złoty, błękitny, modry, srebrny, krwawy, bułany, perłowy, siwy. 

Niepodstawowe nazwy barw mają zredukowany stopień łączliwości, nazywają one barwę,

która może odnosić się tylko do określonej klasy. Przymiotniki:  wrony  i  bułany nazywają maść

koni. W pieśniach odnaleźć można wiele egzemplifikacji tej tezy. Według Szymczaka (1992, t. 3:

760) wrony to ‘o koniu lub jego maści barwy czarnej, kary’. Oto materiał egzemplifikacyjny: wrone

koniki,  para wronych koni, zaprzangajc’e wrone  (w domyśle konie), wrony konik, wrone klacze.

Szymczak (1992, t. 1: 217) podaje następującą definicję leksemu bułany: ‘o maści konia: płowy,

żółtobrązowy’.  W  pieśniach  występuje  koniczek  bułany.  W  podobnym  kontekście  występuje

przymiotnik  siwy – ‘białoszary,  jasnopopielaty’ (Szymczak 1992, t.  3:  221).  Jednak zakres  jego

łączliwości jest szerszy, ponieważ obejmuje również inne klasy. Przykładem mogą być określenia:

s’iwy konik, s’iwy, s’iwy gołąb, siwe gąski, s’ini gołąb, s’ini.

Ograniczony zakres  stylistyczny ma również  przymiotnik  błękitny,  który oznacza  ‘kolor

pogodnego,  bezchmurnego  nieba,  intensywnie  niebieski,  lazurowy’ (Szymczak  1992,  t.  1:  58).

Zakres jego użycia jest analogiczny z zastosowaniem i semantyką barwy niebieskiej – służy do

deskrypcji  oczu  i  konotuje  niewinność  i  delikatność  spojrzenia:  błękitne  oczki.  Do synonimów

barwy niebieskiej należy również kolor  modry ‘niebieski o dużej intensywności, ciemnoniebieski,

ciemnobłękitny’. (Szymczak 1992, t. 2: 201). Występuje on w jedynym, ale często powtarzanym

określeniu modry potok.

Do  niepodstawowych  barw  zalicza  się  również  kolor  krwawy –  ‘mający  kolor  krwi,

intensywnie  czerwony’ (Szymczak 1992,  t.  1:  1061).  Pojawia  się  on  w pieśniach  wojennych i



konotuje zło, niebezpieczeństwo, śmierć. Występuje jako określenie słońca –  słonko krwawe oraz

ptaków ptaki z krwawym pierzem.

Szeroka paleta nazw barw w języku świadczy o ich olbrzymim potencjale wyrażania treści. Nie bez
znaczenia pozostaje też ich funkcja komunikatywno-pragmatyczna i symboliczna. Stanowią, 
bowiem nieodłączny element każdej kultury językowej, wskazują różnice, służą jako znaki 
rozpoznawcze, symbole, ułatwiają komunikację, wspierając użycie innych środków werbalnych.
Nazwy barw są głęboko zakorzenione w życiu, tradycji i obyczajach danej społeczności, a tym 
samym stają się nośnikami znaczeń w danej kulturze […], przekazują informację na temat 
językowego obrazu świata badanych kultur. Stanowią także przykład typologizacji językowej i 
stwarzają podstawy ustalania różnic w pojmowaniu świata (Szczęk 2010: 27). 
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LEKSYKA MITOLOGICZNA W GWARACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

MICHAŁ ŁUCZYŃSKI, 

doktorant w Uniwersytecie Jagiellońskim

Wśród  mieszkańców  województwa  świętokrzyskiego  niemal  do  chwili  obecnej

zachowały się przeżytki wierzeń w istoty fantastyczne, zapełniające niegdyś wyobraźnię ludową.

Pamięć o nich, nieuchronnie zanikająca wraz z odchodzeniem starszego pokolenia, utrzymuje się

jeszcze  obecnie  przede  wszystkim  dzięki  przekazowi  „z  drugiej  ręki”,  który  jest  częściej

powtórzeniem  słów  czy  relacji  cudzych  niż  opowieścią  biograficzną  niepozbawioną  waloru

„naoczności”.

Celem  niniejszego  artykułu  jest  prezentacja  i  ogólna  charakterystyka  wybranych  nazw

postaci demonologicznych występujących w gwarach na terenie województwa świętokrzyskiego.

Omówienie semantyki poszczególnych istot demonicznych oraz ich nazw obecnych w świadomości

mieszkańców  wsi  terenów  należących  administracyjnie  do  regionu  uwzględnia  również

miejscowości  leżące  obecnie  (tzn.  po  reformie  administracyjnej  z  1999  r.)  poza  granicami

województwa,  które  dawniej  znajdowały się  w obrębie guberni  kieleckiej.  Pominięto  natomiast

materiały odnoszące się do okolic Sandomierza, ponieważ wyróżnia się on kulturowo i dialektalnie

jako osobny mikroregion.

Leksyka regionu świętokrzyskiego odnosząca się do tej sfery tradycyjnej kultury, jeśli nie

liczyć pracy magisterskiej D. Piwek pt.  Słownictwo gwarowe Kielecczyzny.  Wierzenia i obrzędy

ludowe (napisanej pod kierunkiem prof. W. Pomianowskiej i obronionej w WSP w 1976 r.) – o ile

mi wiadomo nigdy nieopublikowanej, a więc niedostępnej (zaginęła być może przed złożeniem do

archiwum ówczesnej WSP w Kielcach18), nie stała się, jak dotąd, przedmiotem osobnego studium.

Luki tej nie są w stanie zapełnić przyczynki w rodzaju opracowania Batko (2004) czy inne. Dlatego

też  chociażby  wstępne  opracowanie  tej  grupy  tematycznej  słownictwa  gwarowego  wydaje  się

pilnym postulatem badawczym.

Charakterystyce  postrzegania  demonów  w  wierzeniach  ludowych,  informacjom  o  ich

hierarchii,  atrybutach i  zakresie  działania,  a  także opisowi stosunku do ludzi  towarzyszy próba

analizy  nazw  demonów  i  ich  wtórnych  przekształceń.  Opracowując  nazwy  demonologiczne

(demononimy19)  najbliższych  okolic  Gór  Świętokrzyskich,  oparłem  się  przede  wszystkim  na

własnych badaniach terenowych, prowadzonych w latach 2006–2007 w wybranych wsiach powiatu

18Taką informację uzyskałem od pani mgr Moniki Marcinkowskiej, kierownika Archiwum 
UJK.

19Termin demononim wywodzi się z rosyjskojęzycznej terminologii onomastycznej i 
oznacza ‘nazwę demoniczną’; w polskiej literaturze używany jest dość rzadko.



kieleckiego (wykaz lokalizacji na końcu artykułu). Objęły one łącznie 16 informatorów z kilkunastu

wsi  położonych  na  wschód  i  południowy  wschód  od  Kielc  (zwłaszcza  w  regionie  Łysogór  i

Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego). Badania przeprowadziłem metodą ankietową i

wywiadu.  Korzystałem  także  z  ważniejszych  monografii  etnograficznych  zawierających  teksty

rejestrujące tego typu nazwania, w tym głównie ks. W. Siarkowskiego (1880/2000), (1885 /2003) i

O. Kolberga (1963), oraz nowszych opracowań (Cygan 2009; Szot-Radziszewska 2009).

Punktem  wyjścia  dla  niniejszego  opracowania  były  nazwy  istot  demonicznych

zarejestrowane w materiałach etnograficznych XIX- i XX-wiecznych, w tym głównie O. Kolberga.

Zgromadzony w nich zasób leksemów służących jako nazwy istot  mitycznych to20:  biéda,  bies,

bobo,  boginka,  cholera,  ciota,  czarownica,  czart,  diabeł,  duch-ptak,  dusze,  dwudusznik,  dydek,

geometra, gnieciuch, granicznik, guślarze, Jasiek (Jasiu), Judasz, kacymora, kołtun, kusy, latawiec,

licho,  mamona,  mierniki,  niedola,  odmieńki,  ogniki,  płaczka,  płanetnik,  płomienie,  podrzutki,

(przy)południca,  potępieniec,  Rokita, Safian,  sibiele,  spaleniec,  s(t)rala,  strzyga,  strzygoń,

światełka, świeczki (świczek), topielce, upiór, utoplecy, widmo, wiedźma, wróże, zły (źli), zmora. 

Skonfrontowanie wymienionych nazw z uzyskanymi w trakcie badań terenowych ujawniło

długie utrzymywanie się w świadomości mieszkańców podkieleckich wsi najważniejszych wątków

wierzeniowych,  w  tym  wiary  w  czarownice,  diabły,  południce  i  zmory,  a  także  płanetniki  (w

mniejszym stopniu dotyczy to pozostałych demononimów).

Demonologiczne  słownictwo  gwarowe  było  już  w  przeszłości  przedmiotem  badań

etnografów zapisujących podania wierzeniowe i operujących słownictwem sfery: demonologia i

wierzenia przede wszystkim z punktu widzenia analizy wątków wierzeniowych i przeżytków

kultury chłopskiej typu ludowego. Najpoważniejszym tego typu opracowaniem powstałym do tej

pory wydaje się odpowiedni rozdział pracy K. Moszyńskiego (1967–1968), jeśli zaś chodzi o

polski kontekst, wartościowym źródłem jest książka L. Pełki (1987). Od stosunkowo niedawna

badacze dysponują pełnym opracowaniem tej tematyki z językoznawczego punktu widzenia –

praca R. Dźwigoł (2004) ma tu więc podstawowe znaczenie.

Genezie,  atrybutom,  zakresowi  działania  czy  klasyfikacji  owych  postaci  poświęcono  w

polskojęzycznej  literaturze  przedmiotu  sporo  uwagi.  Tradycyjne  podziały  istot  demonicznych

sformułowane przez etnografów ustępują miejsca klasyfikacjom etnolingwistów, których interesuje

przede wszystkim to, czy dana nazwa informuje o miejscu przebywania, czynnościach, stosunku do

ludzi i ludzi wobec demonów, o ich wyglądzie, czasie ich pojawiania się itd. (zob. np. Pełka 1987;

Dźwigoł 2004). Stratyfikacja nazw demonów występujących w polskich gwarach (Dźwigoł 2004:

179–180) obok starych zapożyczeń leksykalnych (strzyga,  rusałka,  syrena) i nazw o rodowodzie

kościelnym (przede wszystkim szatan, diabeł, mamuna) wyróżnia szereg wyrazów prasłowiańskich

20Podaję zgodnie z formą zapisaną w źródłach etnograficznych.



(takich  jak  mądry,  guślarz,  czarownik,  czarownica,  kutin,  kutina,  jędza,  bies,  czart,  boginka,

dziwożona,  wilkołak,  wieszczyca,  upiór).  Wiele  uwagi  poświęca  się  też  w  dotychczasowej

literaturze naukowej takim zjawiskom, jak eufemizowanie nazw demonów i ich przekształcenia

semantyczne (metaforyczne).

Zestawienie i ogólną charakterystykę nazw demonów w gwarach regionu świętokrzyskiego

zacznę  od  postaci  diabła,  jako  że  wierzenia  w  niego  są  najbardziej  rozpowszechnione,

podtrzymywane są ponadto przez Kościół katolicki. Diabeł jest postacią synkretyczną. Wchłonął w

siebie wierzenia w demony leśne, wodne i powietrzne. W analizowanym materiale spotykamy się

m.in. z taką charakterystyką diabła: 

leciał taki chłop mówiły że nie miał nóg tylko kopyta jak koń i wyglądał jak niby chłop a nie chłop 
takie i jak go znerwowali albo mu nie chcieli ustąpić to rozwalał wszystko (Makoszyn, 1937)

Zwykle  diabeł  nie  jest  w ogóle  opisywany.  Sporadycznie jest  to  chłop,  chłopaszek taki

nieduży (na moście) lub też przybiera postać bardzo pięknego cielęcia. Na ogół znajduje się w lesie

albo w pobliżu bagien, moczarów, w których może utopić, czasem gwiżdże w lesie lub woła: hu hu,

hu hu!. Nazywany jest inaczej za pomocą określeń: boruta, szatan, zły duch.

Czarownica  jest  drugą  po  diable  mitologiczną  postacią  w  folklorze,  której  zasięg

występowania jest szeroki. Ściśle rzecz biorąc, należy ona do istot półdemonicznych, jako że stać

może się nią osoba za życia. Charakteryzuje się ją następująco: ‘zaklęta (niebierzmowana) kobieta,

która zbiera rosę na polu, psuje krowom mleko’ – por. np.  carowała mleko, ludzi (Bieliny, 1922);

mówili  że mleko zabiera (Chałupki,  1917);  czaruje  krowę żeby mleko zgubiła (Smyków, 1937);

nasyła kołtuny na ludzi (Makoszyn, 1937); mówiono, że to jest kobieta, która czaruje krowy, mleko

zabiera (Bieliny, 1939). Ma także moc rzucania uroków, zna się na ziołach, por.  czarownica jak

mnie zobaczy to mnie jeszcze urzeknie...;  to czarownica... ona to tam wie różne zioła jakie.  Na

uwagę zasługuje metaforyczne użycie leksemu czarownica w znaczeniu ‘ktoś, kto robi masło, na

księżycu siedzi’ (Podlesie, 1929). Znano również formy męskie:  czarownik,  czarownicy, por.  byli

ludzie czarowniki,  czarować umieli (Niestachów, 1923).  Synonimem czarownicy była wiedźma,

stąd też nazwy  czarownica i  wiedźma występują zamiennie.  Rodzajem czarownicy, siedzącej  w

wierzbie  była  Rokita.  Rokitkę  określa  się  też  jako  ‘wspólnika  z  diabłem’.  Jako  wysłanników

czarownic wymieniono latawce i latawice.

Popularną postacią występującą w wierzeniach ludowych była też zmora. Zmorą stawała się

jedna z siedmiu córek. Szeroko rozpowszechnione było przekonanie, że na siedmiu chłopców lub

siedem  panien  w  jednym  domu  jest  jedna  zmora  (sporadycznie  zmorą  bywała  ósma  córka  w

rodzinie).  Szczególnie  podkreślaną cechą zmory jest  jej  chudość –  ciągle jest  sucha jak patyk,

malutka i sucha jak patyk. Zmora źle wygląda, nic ją życie nie obchodzi, ludzie jej nie obchodzą.

Ssie lub dusi ludzi, kamienie, zwierzęta (w tym dzikie ptactwo). Najczęściej jednak poprzestaje na



ludziach, por. zmory... to dusiły tu (Wymysłów, 1923); podobnież jak poszedł spać to go tu dusiła

tutaj w piersi (Chałupki, 1917); (żołnierz) jak był w wojsku to go coś przyciskało ciągle. Zmora go

ssała (Smyków, 1937); mówią, że po nocy o dwunastej godzinie zmora chodziła (Papiernia, 1926);

jak  kto chudy,  albo  nie  rośnie,  to  dlatego,  bo  go  zmora  tak  morduje (Makoszyn,  1937);  to

przychodzi  tak  do  człowieka  w  nocy,  że  to  ssie  człowieka (Bieliny,  1929);  czy  wyrażenie  o

człowieku,  który  jest  wynędzniały:  o  chyba  go  zmora  ssie;  zmora  gnębi,  ssa (Płucki,  1934).

Sporadycznie zmora opisywana jest jako  coś związanego z dwiema (!)  duchami (por. wyjaśnienie

informatora: jak ktoś jest niebierzmowany i ma dwa duchy, to jeden z nich może być zmorą). 

Południca zwykle zabierała dzieci i odmieniała je... panowała w południe (Bęczków, 1939),

por.  mówili, że jakieś południce były, że na południe gdzieś tam wychodziła... (Papiernia, 1926).

Często  podkreślano,  że  w  samo południe  to  straszyło...  chodziła  południca...  południca  no  to

strasowała.  Dłuższą  charakterystykę  wierzeń  związanych  z  tym  demonem  spotykamy  w

następującej wypowiedzi:

czarownica południca to tak mówili że to w południe chodziła taka baba to po polach. no i ludzi jak 
przyszło coś robili na polu no to schodzili jak godzina dwunasta to schodzili do domu mówią o 
teraz to trzeba iść do domu zmówić anioł pański bo teraz tu południca będzie szła (Bieliny, 1929).

Równie często powtarzano, że południcą straszono dzieci, żeby nie zostawały na polu w

samo południe. Mówiono wtedy: idź to cię południca złapie; chodźmy do domu bo tu południca cię

złapie! (Gołuchów,  1926);  mówili,  ze  dzieci  straszyli  tą  południcą.  uciekajta  bo  jak  przyjdzie

południca to was pozabiera; straszyli dzieci, że jest południca (Chałupki, 1917); nie rób w południ

bo  cię  południca  złapie! (Wymysłów,  1923);  chodź,  chodź  na  południe  bo  cię  południca  tutaj

zaczaruje! (Makoszyn, 1937). Sporadycznie można się spotkać z relacjami spotkania z południcą,

np.  chodził  taki...  przebrany,  jak  diabeł  straszył  [w  polu],  a  tu  taki  leci,  wszyscy  pouciekali.

Południca była ubrana na biało.

Można także jeszcze dzisiaj spotkać się z wierzeniami w płanetnika. Płanetniki, płanetnice

zachowały  wiele  ze  swojej  pierwotnej  funkcji  demonów  atmosferycznych.  Występują  jednak

również  jako  wróżbici,  tj.  w  funkcji  demonów losu  –  czytają  w płamentach (tj.  gwiazdach)  i

przepowiadają dziecku przyszłość. Świadczą o tym zanotowane podania wierzeniowe:

płanetnik... mówią, że no tak płanetnik nieraz, że taka chmura straszna prawda to mówią, że... to są 
te dzieci, które nienarodzone nieochrzczone... że to są te dzieci co tak są te burze że tak trzaska 
(Niestachów, 1923)

była burza tako wielka chmura wyszła strasznie deszcz lał że aż się ciemno zrobiło. wyszli sobie 
pod las patrzą a tam siedzi taki czarny człowiek strasznie. doszli do niego pytają się co on tam robi. 
a on nic im nie powie. no to co będzie jadł coś mu dadzą. no nic. no ale jedna tam piekła chleb w 
piecu i podpłomienie takie placki naprzód piekła. zaniosła mu tego podpłomienia. wziął ten 



podpłomień w ręce podniósł do góry i poszedł do chmur z tym podpłomieniem (Smyków, 1937)

to się człowiek musi urodzić pod taką gwiazdą. jak dawniej dziecko się rodziło a to był płanetnik 
nocował w tym domu. i w tym domu to dziecko się rodziło ale on powiada tak. a nie będę 
przeszkadzał. niech się urodzi spokojnie a ja zaczekam wyjdę na dwór. no i wyszedł na dwór pod 
okno se siadł pod oknem i siedział. i pyto się tak. urodziło się już. nie jeszcze. o jak teraz by się 
urodziło jakie miałoby szczęśliwe życie. nadeszła bardzo szczęśliwa płaneta... (Płucki, 1934) 

Do  zanikających  należą  wierzenia  w  demony  wodne.  Odpowiednie  wątki  wierzeniowe

skojarzono  z  diabłem.  Gdzieniegdzie  tylko  można  dziś  spotkać  się  z  określeniem  topielec i

pokrewnymi. Według jednej z relacji topielec to wir wodny: jak się idzie kąpać na przykład to taki

wir wpadnie to mówią, że topielec; albo: złapał go topielec;  że go wciągnął topielec (Wymysłów,

1947). Gdzie indziej stwierdzono, że topielce to się nazywały drongoły (Bęczków, 1939). Drągoły

albo dragoły czatowały na dziewczyny nad wodą i wciągały je do rzeki lub studni (Kowalska 2008:

35). Znano też, oprócz topielców, żeńskie  topielice – z zielonymi twarzami, w wiankach, topiące

ludzi w bagnach.

Zanotowano ponadto określenia duchy oraz szereg relacji o duszach pokutujących na ziemi.

Ducha  określano  m.in.  jako  mały  pył   lub  bardzo  małą  iskierkę (Niestachów,  1923).  O  wiele

częściej  jednak  nie  umiano  podać  żadnych  bliższych  informacji  o  duchach  i  duszach.  Do

wyjątkowych należą wzmianki o  Smutnej Wdowie czy Biołej Pani ‘zjawach ukazujących się jako

milczące kobiety’; na ogół takich wierzeń w terenie jednak nie notowano.

Śladowo zachowały się podania o miernikach, światełkach, np. po miedzach chodzi miernik,

który nie żył. Mierniki źle mierzyły za życia, i po śmierci chodzą i mierzą od nowa; nie wolno im

przeszkadzać (Płucki, 1934).

Do pojedynczych przykładów w badanym materiale należą wierzenia w upiora: widziałam

coś takie coś szło do mojego łóżka nie słychać to było, taka jakaś kukła tak to było pokryte jakby ta

żaba ropucha... (Smyków, 1937). Tutaj upiór to ‘strach ogromny’. Zwykle jednak słowo to nie jest

już współcześnie znane. 

Pojedyncze  przypadki  zanotowania  innych  jeszcze  nazw  istot  demonicznych  to:

podmieniaczka – por.  były takie też co odmieniały dzieci  małe (Bęczków, 1939);  a także  licha,

strachy,  dziwożony,  dziwolągi ‘baby  z  czerwonymi  zębami’;  czy  kuciapy ‘coś

niezidentyfikowanego,  nieokreślonego  (duch  graniczny)’.  Osobną  kategorię  wierzeń

demonologicznych  stanowią  dziecięce  strachy,  bliżej  nieokreślone,  o  niskim  stopniu

indywidualizmu: pińćkolon, półpudup, baba i in. (za: Kowalska 2008: 36).

Reliktem wierzeń w demony domowe wydaje się relacja o czarnobogu (zwanym też: święty

wąż), por. czarnobóg ‘zaskroniec’, z objaśnieniem: w czyim domu był wąż, to ten dom miał dostatek

i  zdrowie (Bęczków,  1939).  Między  innymi  miał  bronić  od  czarów,  czarownicy  i  zapewniać



dostatek.

Na  koniec  wymienić  należy nazwy istot  półdemonicznych21:  znachor ‘osoba,  która  gdy

spojrzy na  człowieka,  zna po  oczach  wszystkie  wady (tj.  choroby)  człowieka’;  ‘ktoś  kto  umie

potrafić,  zna się  na  ziołach’;  znachorzy ‘ludzie,  którzy leczyli  bydło i  ludzi’;  magik ‘człowiek

zaklęty,  niebezpieczny,  mający do  czynienia  z  diabłem i  umiejący zamamić’;  guślarze ‘ludzie,

którym  za  mleko  płacili’,  ‘ci,  którzy  rzucali  choroby,  uroki,  czarownicy’;  wróż ‘to  samo,  co

znachor’; wróż(ka) ‘osoba wróżąca z kart’.

Na  podstawie  analizowanego  materiału  można  wskazać  kilka  zjawisk,  którym  leksyka

demoniczna podlega w języku gwarowym współcześnie. 

Pierwszym z nich jest tabuizacja nazw demonów za pomocą ich eufemizowania. Spotyka się

ją już na etapie próby nawiązania rozmowy na „trudne tematy”. Informatorzy nierzadko zasłaniają

się niewiedzą, niepamięcią, chętnie zmieniają temat na inny lub reagują śmiechem. Niekiedy też

zasłaniają się religijnie motywowanym strachem. Innym sposobem unikania słów z kręgu tabu jest

używanie zamiast właściwych nazw ogólnych określeń typu coś (zmora) czy to (upiór).

Przekształcenia  metaforyczne  nazw  demonów  to  proces,  na  który  badacze  ludowej

demonologii  zwracają  uwagę od dawna.  Imiona  istot  nadprzyrodzonych przechodzą z  kategorii

demononimów do kategorii antroponimów (często przezwiskowych), zatracając przy tym część ze

swoich  pierwotnych  konotacji.  Często  jednak  dokonuje  się  to  ze  względu  na  jakąś  cechę

stereotypową  nazwania.  Apelatyw  diabeł stosuje  się  chyba  najczęściej,  por.  ty  diable  ty! (z

komentarzem:  i  teraz  się  powie  na  kogo);  a  idźże  w  diabły! (o  pijaku);  jak  diabeł  usmalony,

uwalany (to mówi się: idzie diabeł; Podlesie, 1929) itp.

Południca – dial. południca,  przypołudnica to często stosowane przezwisko, m.in. o osobie

pracującej  w  polu  w  samo  południe:  południca  siedzi  w  polu;  niezgrabnej,  białej  lub  czarnej

dziewczynie:  a idźże południco!;  por.  też porównania:  chodzisz  jak południca.  Wyrażenie  idzie

południca dotyczy leksemu południca w znaczeniu ‘osoba, która w południe się przebiera i chodzi

po wsi (w nowo ubranych sukniach)’ (Bieliny, 1922).

Płanetnik,  płametnik to ‘człowiek taki, co w każdą dziurę wejdzie’, ‘taki, że wszędzie go

pełno’, ‘taki, co się kręci, wszędzie się wściubi’, stąd m.in. zwrot ty płametniku! (dosł. ‘ty łobuzie’)

czy  wyrażenie:  ale  chodzisz  jak  płanetnik.  A oto  inny  przykład  użycia  nazwy  płanetnik ‘taki

człowiek,  co  wszystko  robi  na  źle,  ani  koło  siebie  nic  nie  zrobi,  ani  kogo,  ani  nigdzie’,  por.

wyrażenie: no taki płanetnik, dosł. ‘próżniak’ (z wyjaśnieniem: jemu wszystko jedno).

Strzyga, która w ludowych wierzeniach już nie występuje, pozostawiła ślady w słownictwie

potocznym. Świadczą o tym następujące użycia tego leksemu:  szczyga ‘osoba prędka, nerwowa,

spostrzegawcza’,  ‘chora  na  tle  nerwowym  kobieta’;  ‘osoba,  która  patrzy  ze  złością  na  ludzi’;

21Używam tego pojęcia za: Pełka (1987).



‘roztrzepana dziewczyna’; ‘ktoś, kto się za bardzo ostrzygł i źle’; ‘kobieta poderwana, ostrzyżona

na krótko’.  Strzyga występuje  też  w porównaniach,  np.  wyrażenia:  latam jak szczyga;  leci  jak

szczyga; jako szczyga (o kimś „suchym”).

Jedynie w użyciu przenośnym można się spotkać z leksemem boginka, np.  boginka ‘ktoś,

kto  coś  wyczyta,  że  coś  będzie  (wróżka)’;  czy  boginka ‘ktoś  wścibski,  uszczypliwy’ –  por.

wyrażenie: ty boginko w tymże znaczeniu.

Również  nieobecna  w  leksyce  mitologicznej  mamuna funkcjonuje  nadal  w  obrębie

słownictwa potocznego.  Jest  to  wyzwisko podobne do ‘czarownica,  wiedźma’.  Wyrażenie  taka

mamuna stosowano wtedy – według relacji informatorki –  jak ktoś omami, jakby ktoś chciał od

pana, a pan nie chciał dać, to omami. to tako ‘mamuna’; lub:  albo jak ktoś się ubierze byle jak.

Jako przezwisko oznaczało tyle, co ‘diable’, por. jak się jedna z drugą kłóci, to powie: ‘ty mamuno!’

(albo: diable / Iwanie) (Podlesie, 1929). Mogło też funkcjonować jako synonim leksemu żebraczka,

por.  mamuna ‘kobieta chodząca po prośbie’ –  bo się  tak omatuliła i  łaziła  od domu do domu.

Przezwisk takich, np.  ta mamuna,  ty mamuna,  ty mamuniarzu używano „na zło”, tj. ze złości do

kogoś.  Mamuna mogła również oznaczać ‘kukłę, lalkę’, por. wyrażenia  bawić się mamuną,  robić

mamunę.

Zmora występuje zarówno w leksyce mitologicznej, jak i jako apelatyw – zwykle wyzwisko,

którego używało się, gdy ktoś był chudy. Stąd wyrażenia: sucha jak zmora, suchy żeś jak zmora, a

idź suchy zmoro, ty zmoro! – jeśli ktoś źle wyglądał. Zmora to też ‘niedobra kobieta’ (używano też

tego epitetu w odniesieniu do niechcianej narzeczonej, nielubianej dziewczyny itp.).

Wiedźma w znaczeniu potocznym oznaczała osobę znienawidzoną, kłótliwą, por. wyrażenia:

wiedźmo /  o ty stara wiedźmo,  ty wiedźmo!, wyszła wiedźma i kłóci się, używane podczas kłótni.

Podobne określenia stosowano wobec osób starszych, np. (babo) wiedźmo!, wiedźmo ty stara! (o

starej  złej  kobiecie;  Gołuchów,  1947);  stara  wiedźmo! Tu  wiedźma to  ‘stara  baba,  niedobry

człowiek’.

Rzadziej  spotkać się  można z takimi użyciami  demononimów, jak  upiór ‘osoba,  co ona

komuś lubi krzywdę zrobić’, czy ciota ‘stara panna’.

Nazwę istoty półdemonicznej, jaką był odmieniec (dziecko boginki, południcy itd.), spotyka

się jako apelatyw dość rzadko, np. odmieniec ‘jedno z dzieci, które dokucza wszystkim, daje się we

znaki’, ‘ktoś niedobry, pijak (pije jak diabli) / źle się prowadzi’. O niedobrym dziecku wyrażano

się: taki odmieniec się urodzi. Odmieńcu! – mówiono, kiedy wszystkie dzieci są ojca, matki, a jedno

jakieś tam oderwane, inaksze, no to mówią odmieńcu (Smyków, 1937). To również ‘ktoś ze złym

charakterem’;  ‘ktoś  innego,  dziwnego  charakteru’,  por.  wyrażenie:  urodzi  się  taki  odmieniec  i

odmienny jest.

Trzecie  zjawisko,  o  którym  należy  krótko  wspomnieć,  to  swoista  ekwiwalencja  nazw



demonologicznych,  które  wchodzą  do  frazeologii  i  słownictwa  potocznego  nie  poprzez  swoje

właściwe konotacje, ale przez przynależność do kategorii nazw istot mitycznych. Wiąże się to z

zatracaniem przez  demononimy swoich  pierwotnych  znaczeń,  por.  konstrukcje  typu  ty  diable /

boginko / płanetniku / mamuno / zmoro / wiedźmo; czy chodzić (lecieć) jak południca / płanetnik /

szczyga;  idź  południco /  zmoro itp.  czy użycia  tożsame  zmora /  szczyga ‘osoba na  coś chora’,

płanetnik /  boginka ‘osoba  jasnowidząca’.  W  tych  przykładach  mniej  ważne  było  to,  jakie

znaczenia demononim niesie ze sobą, istotniejsze stawało się to, że źle się kojarzy.

Słownictwo  demonologiczne  w  badanych  gwarach  okazuje  się  w  pewnym  stopniu

charakterystyczne dla mikroregionu Gór Świętokrzyskich, o czym świadczą takie regionalizmy jak

drągoł,  pińćkolon,  półpudup –  nie  notowane nigdzie indziej  w funkcji  mitologicznej.  Wyraźnie

sytuuje to leksykę tego obszaru na wyjątkowej pozycji w skali gwar małopolskich. Wykazuje ono

wyraźne  wpływy  wschodniosłowiańskie,  dziś  już  zanikłe  (rutenizmy  dydek,  czart,  rusycyzm

kacymora).  Poza  tym  widoczna  jest  tendencja  do  zanikania  w  badanych  gwarach  tradycyjnej

leksyki mitologicznej, której część funkcjonuje obecnie już tylko na zasadzie użyć przenośnych,

jako słowa pospolite i ekspresywizmy. Wkrótce jednak i te mogą zaniknąć całkowicie, a jedynym

śladem po nich będą dotychczas funkcjonujące w języku ogólnopolskim nieliczne wyrazy typu

zmora, upiór. 

WYKAZ MATERIAŁÓW TERENOWYCH
22

Chałupki (gm. Morawica), 1917

Kakonin (gm. Bieliny), 1929

Bieliny (gm. Bieliny), 1922

Bieliny (gm. Bieliny), 1929

Niestachów (gm. Daleszyce), 1923

Masłów (gm. Masłów), 1929

Masłów (gm. Masłów), 1909

Bęczków (gm. Górno), 1939

Płucki (gm. Łagów), 1934

Makoszyn (gm. Bieliny), 1937

Podlesie (gm. Pierzchnica), 1929

Papiernia (gm. Raków), 1926

Smyków (gm. Raków), 1937

Wymysłów (gm. Kije), 1923

22Podaję lokalizację wywiadu i rok urodzenia informatora. Nagrania audio znajdują się w
moich prywatnych zbiorach.



Gołuchów (gm. Kije), 1947

Gołuchów (gm. Kije), 1926
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NAZWY LUDOWYCH UZDROWICIELI

MARZENA MARCZEWSKA

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Celem rozważań przedstawionych w tym artykule  jest  ukazanie  powiązań,  jakie  istnieją
między  nazwami  osób  uzdrawiających  a  ludowym  myśleniem  o  chorobie,  jej  przyczynach  i
sposobach  leczenia.  Do  ogólnej  kondycji  człowieka,  która  w  społeczeństwach  tradycyjnych
stanowiła  warunek  pomyślności,  dobrobytu,  normalnego  funkcjonowania  w  społeczności,
przywiązywano  w  polskiej  kulturze  ludowej  niezwykłą  wagę23.  Wszelkie  zakłócenia  w
funkcjonowaniu  ludzkiego  ciała  i  ducha  traktowane  były  poważnie,  albowiem  powodowały
wykluczenie  chorego  z  normalnego  życia,  a  przez  to  stanowiły  zagrożenie  dla  stanu  całej
społeczności.  Etiologia  ludowa  wiąże  się  przede  wszystkim  z  wierzeniami24.  Ze  względu  na

23Choroba zestawiana jest przede wszystkim ze zniszczeniem i słabością, jeśli wziąć pod
uwagę  znaczenia,  jakie  pojawiają  się  w  językach  słowiańskich,  por.  prsł.  dial.  chvoroba
‘niedomaganie, niemoc, choroba’, rzecz. abstrakcyjny od psł. przym. *chvorъ, z przyr. –oba; ros.
reg. i dial.  chvoróba ‘choroba’, też obraźliwie o chorym człowieku; przym. psł.  *chvorъ, chorъ;
czes.  chorý ‘chory,  zepsuty,  uszkodzony,  wynędzniały,  wyniszczony’,  stcz.  chvorý/chorý
‘wyniszczony,  wychudły,  chudy’,  ros.  chwóryj,  dial.  chóryj ‘chory,  chorowity,  słaby,  wątły,  źle
rosnący (o roślinach)’;  ukr.  chwóryj,  brus.  chwóryj.  Etymologia  niepewna,  zestawiane z awest.
xvara-  ‘rana’,  stwniem. swëro  ‘ból,  rana’,  (niem.  Schwär(e)  ‘ropień,  wrzód’);  stgniem.  sweran
‘powodować ból, jątrzyć się’, lit. svarús ‘ciężki’; także ze stind. jvar ‘być gorącym, gorączkować’,
jvara ‘podniecony,  objęty  namiętnością;  jvará ‘gorączka,  febra’ (WSEHJP/93),  od  pierwiastka
*suer- ‘rżnąć, kłuć, ropieć’. Być może pierwotne znaczenie ‘ropiejący, bolący, skaleczony, obolały’,
wtórnie zostało przeniesione na cały organizm dotknięty chorobą; od XV w. ‘dotknięty chorobą,
chorujący, cierpiący’, w XVI w. ‘grzeszny, nierządny, słaby, lichy’, w gwarach także przenośnie o
przedmiotach  ‘lichy,  zniszczony  zepsuty,  spróchniały,  rozlatujący  się,  ledwo  się  trzymający’
(BorSEJP/66)  lub  ‘ciemny,  czarny’,  ‘razowy’,  ‘pośledni’ KarłSGP/I/199  (przeciwieństwem  jest
światły).  Chcę ponadto zwrócić uwagę na utrwaloną w etymologii łączność choroby i śmierci ze
znaczeniem zniszczenia, destrukcji (co przekłada się także na barwy). Podstawowe nazwy śmierci
w językach indoeuropejskich, wywodzące się od praindoeuropejskich rdzeni  *mrt-, *mr-, *mer-,
*mor-  (Burzyńska,  Kamieniecki  1998:  83;  BorSEJP/618)  miały   znaczenie  ‘być  zniszczonym,
spalonym,  zesztywnieć,  zgnieść’,  etymologia  choroby  i  śmierci  pokazuje  więc  pewne  cechy
wspólne:  obydwa  pojęcia  związane  są  ze  zniszczeniem,  z  czymś,  co  jest  wbrew  życiu,  czyli
podstawowej  wartości  w  każdej  naturalnej  hierarchii  wartości.   Zdrowie  było  kojarzone  z
kompletnością, zdrowie to  całość, pełność, nienaruszoność, siła, krzepkość, twardość,  śmierć
zaś  –  z  destrukcją,  psuciem,  zniszczeniem,  gniciem,  butwieniem.  Choroba  stanowiła  lżejszą
odmianę  śmierci  –  przynajmniej  według  etymologii.  „Bycie  w  chorobie”  to  świadome
doświadczanie stanu amorficzności i rozkładu, powrót (!) do zdrowia zaś łączy się z symbolicznym
odcinaniem się od przestrzeni opanowanej przez destrukcję i śmierć (Janusz 2006: 169); por. też
zepsute zdrowie,  opsuty ‘ktoś,  komu zadano  chorobę  w jedzeniu  i  spowodowano   gadanie  od
rzeczy’  (Chmielińska 1925: 135).

24Por. Choroba powstaje  z zamówienia/przymowy szkodliwej;   z uczynku („Choroby uczynione trwają albo
przez całe życie, albo przez kilka dni, tygodni, miesięcy, lub też przez lata całe. MAAE1910/11/277);  z zadania  (w
pokarmie lub poprzez jakieś przedmioty, np. „Chorobę można […]  zadać  na czas ograniczony  t.j.  na kilka lat, albo
też na zawsze;  a  wtedy żadna siła  ludzka nie  jest  w możności  przynieść ulgę cierpiącemu, i  ten  musi  umrzeć na
chorobę, jaką mu owczarz […] zadał” (K19Kie2/213; SiarMat/96); „Według przekonania ludu, każdą chorobę można
zadać  komuś przez nienawiść i ta zadana choroba zawsze jest cięższą i upartszą od takiej, która przychodzi sama przez
się”  K34Chełm/2/203;   K21Rad/2/169;  z  podłożenia/założenia   (np.  „Chorobę  można  podłożyć  […]  na  czas
ograniczony  t.j.  na  kilka lat,  albo też na zawsze; a wtedy żadna siła ludzka nie jest w możności przynieść ulgę
cierpiącemu, i ten musi umrzeć na chorobę, jaką mu owczarz podłożył […]. Owczarze już to sami bezpośrednio, już
przez inne osoby dobrze w tym względzie poinformowane, mogą podkładać […] choroby”. K19Kie2/213;  „Podłożenie



niedostateczną znajomość anatomii i fizjologii, sceptyczny stosunek do lekarzy, utrudniony dostęp
do fachowej pomocy, a także charakterystyczne myślenie o fenomenie samej choroby, szczególną
pozycję we wspólnocie wiejskiej zajmowały osoby uzdrawiające. Postawa chłopa w stosunku do
lekarza  była  dosyć  nieufna:  „lekarzom  lud  nie  wierzy,  bo  trują  ludzi”  (MAAE  1896/1/2-3),  a
spostrzeżenia etnografów dotyczące chłopskiego myślenia o medycynie były zgodne, por. np. 
Przeciw chorobom, czy one pochodzą od czarownic, czy zjawiły się naturalnym sposobem 
najchętniej lud używa własnych leków, a jeszcze chętniej zażegnywań i zaklęć, albo talizmanów; 
dopiero skoro wszystkie te środki zawiodą, udaje się do lekarza, ale w gruncie serca zawsze do 
swych leków i zażegnywań większe zachowa zaufanie, niż do środków lekarskich (NadKasz/136; 
por. też Wilczkowski 2005: 211).  

Choroba widziana przez pryzmat języka to gość, zło, zagrożenie, wróg, przeciwnik, istota

świadoma  itd.  W ludowych  rytuałach  magicznych  zachowały  się  szczątki  dawnych  wierzeń  i

przesądów związanych z charakterystycznym pojmowaniem własnego ciała, jego kondycji, zdrowia

i  choroby.  Chorobę  często  postrzegano  jako  istotę  żywą  (zachowującą  się  jak  człowiek,

przemieszczającą  się,  chodzącą,  biegnącą,  uciekającą itd.),  czynnik  całkowicie  zewnętrzny  w

stosunku do człowieka i jego ciała (wchodzi  w człowieka i  wychodzi z niego,  atakuje go,  męczy

itd.). Chorobę, wynik zaburzenia stanu harmonii i doskonałości25, przypisywano często działaniu sił

wrogich, nieprzychylnych, złych. por. 

Chorobę mogą nasłać zawistni, a znający ludzie, zły duch, może ona spaść na człowieka z dopustu 
Bożego jako kara za popełnione winy, za grzechy czy bezprawia, lub jako pokuta zesłana już w tym
życiu na grzesznika, a zarazem jako znak sprawiedliwości Bożej i przestroga dla innych. Poza tym 
chorobę można wywołać wypowiedziawszy coś w taką chwilę, czy w złą godzinę, nawet gdy się 
dane słowa sprecyzuje tylko w myśli (Spittal 1938: 69; por. też Musiatewicz 2003: 179–180). 

Choroby,  łączone  z  magicznymi  praktykami  podejmowanymi  przez  ludzi,  którym

przypisywano moc szkodzenia (por. podawanie przyczyny choroby:  wod złeho człovjeka Torliński

polega na tém, iż z choréj osoby zebrane włosy,  okręcone w szmatę, kładą się pod próg domu. Kto z domowników próg
ten  przestąpi,  dotknięty  zostanie  chorobą  kołtuna.  K19Kie2/212;  SiarMat/95;  z  zawiązania (zawitki,  zakrętki)
K57RuśCz2/2/1262; GołLud 143–146; „Mówiąc pewne wyrazy [...] zawiązują gałązki brzozy lub kłosy zboża na supeł.
Kto  go  rozwiąże,  febra  go  porwie,  a poprzedni  ją  utraci.”  (K42Maz7/324wierz.,  por.  także  symbolikę  węzła);  z
nasłania: „Bywają czasem choroby nasłane przez wrogów”. ZWAK 1880/4/64;  choroby nasłane: bezsenność dzieci,
wielka  choroba,  uroki  ŚwiętBrzoz/242,  244;  z/od  uroku/urzeczenia/przyroku  (spojrzenia,  zadziwienia,  zachwytu,
podziwu;  powszechne).  Choroba może  być  też  karą  za  grzechy,  za złamanie zwyczaju  (naruszenie  obowiązującej
normy  obyczajowej,  moralnej),  za  obrażenie  „gościa”,  por.  np.  „każda  choroba,  podług  Górali,  wynika  stąd,  że
człowiek gościa w sobie sprzeciwił, to jest tak, jak gdyby temu gościowi, pod którym się rozumie duch jakiś, który w
nim mieszka, zrobił na złość, a ten mści za to, wzniecając chorobę” K45Gór2/504).

25Dla reprezentanta kultury tradycyjnej niezbędne było poczucie logiki, sensu i harmonii,
albowiem  bezpieczeństwo  własne  i  bezpieczeństwo  wspólnoty  uzależnione  było  od
przewidywalności i niezmienności reguł rządzących światem, stąd też choroba, która pojawiała się
niespodziewanie uznawana była za niebezpieczne wynaturzenie (por. np. Walęciuk-Dejneka 2005:
67). Podobne przeświadczenie o zdrowiu jako stanie harmonii było właściwe jednej z najbardziej
znanych   uzdrowicielek  średniowiecznych  –  św.  Hildegardzie  z  Bingen  (1098–1179),  która
odwoływała  się  w swojej  koncepcji  człowieka  i  medycyny do  Hipokratesa  i  Paracelsusa.  Idea
zdrowia św. Hildegardy bazuje na czterech podstawowych elementach: ogniu, powietrzu, wodzie i
ziemi. Z nich właśnie stworzona jest cała natura i są one połączone w odpowiednich proporcjach,
tak więc harmonia i równowaga między współistniejącymi elementami to jedyny gwarant życia i
zdrowia (Walkowska 2006: 21–22).  



1938:  46),  były  więc  często  traktowane  jak  wynik  czarów  /  oczarzenia  /  ociotowania26.

Różnorodność praktyk magicznych mogących sprowadzić na człowieka nieszczęście jest ogromna,

co  pokazuje  jak  silne  było  przeświadczenie  o  powiązaniu  choroby z  czarami,  czynieniem zła.

Ponieważ pojawianie  się  chorób przypisywano siłom nadprzyrodzonym27,  ratunku  poszukiwano

także przede wszystkim w magii (Magner 1992, 9–10). Terapia magiczna jest związana z całym

światopoglądem ludowym, który podkreślał ścisły związek wszystkich elementów świata, wiarą, że

wszystkim kierują siły, których człowiek nie może pojąć, na elementy tego świata można wpłynąć

przez podjęcie określonych działań (Burszta 1967: 414). 

K.  Moszyński  zwracał  uwagę na pochodzenie słowiańskich nazw czynności  leczenia  od
terminów określających  mówienie (szeptanie),  zamawianie, por. bułg.  bàjuvam, słow.  bäjati, sch.
bähoriti Moszyński II/1/343. Z nazwami czynności w ścisłym związku pozostawały nazwy osób
leczących, leczących głównie słowem, por. stbułg. balьji – lekarz, balьstvo – lek; balovati – leczyć;
stsłoweń.  bali –  lekarz,  balovanije ‘lecznictwo’,  utworzone  od  *balъ,  pochodzącego  od  bajati
‘zamawiać’ (u Bułgarów  bájuvam ‘leczę za pomocą czarów’). Podobnie stbułg.  vračъ – ‘lekarz’,
vračьba – ‘lek, leczenie’, słoweń. vráč, wkrus. vrač ‘lekarz’ należą do wkrus. ‘vrat’ w zaginionym
znaczeniu: ‘zamawiać’ (dziś tylko ‘kłamać’, ‘bajać’);  vračь w zgodzie z etymologią tego słowa
oznacza też niekiedy u Słowian czarownika lub wróżbitę (sch.  vrâč ‘czarownik, wróżbita’; bułg.
vrač ‘t.s.’).  Rosyjskie  vračь zestawiano też  z  prsł.  vьrati ‘powodować szum, mówić’ (por.  np.
Bielenin  2003,  44).  Ogólnosłowiańskie  lěčiti jest  zapożyczone  od  Germanów  (a  ci  z  kolei
zapożyczyli termin od Celtów; u obu grup termin ten znaczył ‘zamawiać’).  Wydaje się więc, że
Słowianie  wielką  wagę  przywiązywali  do  słów,  które  były  wypowiadane  w  czasie  rytualnego
leczenia.

Etymologia  polskich  nazw  uzdrowicieli  wskazuje  również  na  związek  z  dość
charakterystycznymi czasownikami: 

1. wiedzieć28, por.  wiedźma,  wieszczy, wieszczyca, wiedzący (wiszczun, v’adux) łączą się z  věděti

26Moszyński zwraca uwagę na powszechność wiary w czary i związaną z nią niezwykłą
liczebność terminów mówiących o metodach czarowania, np. dawać, zadawać, zakładać, założyć,
podłożyć,  rzucać,  zarzucać,  wrzucać,  ćpić,  obsuć,  podlać,  oblać, puszczać,  zasadzić,  postrzelić,
popsuć,  opaskudzić,  ociotować itd.  (Moszyński  II/1/343).  Dla  określenia  czarowania  Słowianie
używali  terminów:  čarovati (np.  pol.  czarować,  czarodziej,  czarownik),  činiti,  učiniti (np.  pol.
uczynek, uczynić, odczynić), robiti (pierwotnie wszystkie terminy były semantycznie jednoznaczne:
čarovati wywodziło  się  od  ie.  rdzenia  kuer (u  niezgłoskotwórcze)  ‘robić,  czynić’.  (Moszyński
II/1/343). Odpowiednio bogata jest też terminologia związana z „(od)czarowaniem”: czarowanie –
odczarowanie,  (u)czynienie  –  odczynienie,  robienie  –  odrabianie,  rozrabianie;  dawanie  –
odbieranie;  rzucanie  –  zdejmowanie,  nasyłanie  –  odsyłanie,  psucie  –  naprawianie  (Moszyński
II/1/343–344).   Czarownice działały na różnorodne sposoby,  jak pisała  D. Tylkowa (1981: 80),
„wywoływały  chorobę  za  pomocą  słownego  zaklęcia,  złego  spojrzenia,  czyli  uroku,  przez
zadawanie określonego środka chorobotwórczego w jedzeniu lub piciu, poprzez dotyk itd.”. 

27Trzeba  jednak  podkreślić,  że  wiązano  je  z  dobrym  i  złym  sacrum:  zsyłali  je
Bóg/święci/aniołowie,  diabeł,  czarownice,  demony  –  za  złamanie  reguł  i  wystąpienie  wbrew
ustalonemu porządkowi świata; ludzie – za pomocą złego spojrzenia, uroku – z chęci zaszkodzenia,
zazdrości itd., por. np. Swienko 1983: 177–183; Paluch 1995: 175–181; Piątkowski 2008: 226.

28Co  ciekawe,  także  termin  szaman („ten,  który  wie’)  bywa  zestawiany  z  tungusko-
mongolskim lub tungusko-mandżurskim rzeczownika  šaman, zestawianym z ie. czasownikowym
rdzeniem  ša- ‘wiedzieć’. Stąd  franc.  savoir ‘wiedzieć’, hiszp.  saber ‘wiedzieć’ łączą się z ang.
witch ‘czarownica’ i wizard ‘czarownik’, które wywodzi się od ie. rdzenia ‘widzieć’ lub ‘wiedzieć’;



‘wiedzieć’,  spokrewnionego z nim  věstъ ‘wieść’,  věstiti ‘wieścić’.  Kaszubskie  wieszczy,  wieszcz
zachowały pierwotne znaczenie ‘człowiek wszechwiedzący’. Nieprzypadkowo też uczona baba  to
‘znachorka’ (SGP1/210–211). Słowiańska nazwa, której używano dla znachora jako ‘tego, który
wie’, to mądrъ, zsubstantywizowany przymiotnik, por. mądre/mądrzy29,  (por. też w zestawieniach:
mądra baba, mądra żona, mądry człowiek itd.). Podobne znaczenie ma, pochodzący od znać (prsł.
znati), znachor. Znachor do polszczyzny został wprowadzony z ruskiego (BrSEJP/655). W gwarach
polskich najczęściej występuje w znaczeniu ‘człowiek, który leczy nieprofesjonalnie, czarownik’.
Znachor   definiowany  jest   jako  ‘ten,  kto  nie  mając  wykształcenia  medycznego  zajmuje  się
leczeniem  ludzi,  zwykle  za  pomocą  ziół  (dawniej  też  guseł,  czarów,  zamawiania)’
(SzymSJP3/1043).  Ciekawsze  informacje  zawarte  są  w  definicjach  gwarowych:  znachor
‘czarownik, lekarz środkami tajemniczemi’; podobnie: znachorka ‘lekarka środkami tajemniczemi’;
znachorstwo ‘leczenie  środkami  tajemniczemi’;  por.  też  znachorca  ‘znawca,  znający  się  na
wszystkim’ (KarSGP6/401); ‘wróżbiarz, wyrocznia i zarazem najzaufańszy lekarz wiejski, człowiek
posiadający znachorstwo’ (WilSJP2/1234). Synonimy leksemu znachor to: znający, znajuszczy (por.
też:  znajuszczy od mołoka  (mleka),  od  wytyczy  (wywichnienia),  od  skrutenia  (wścieklizny),  od
paraliżu, padaczki („prypadok”), od uroków),  znany człowiek, znająca baba.

Sztuka leczenia była  więc dostępna wyłącznie  mądrym, tym, „którzy wiedzieli”,  „znali”
(por.  wypowiedzi  współczesnych  informatorów:  różnie  to  bywało,  ale  przeważnie  takie
(odczyniały) co  się  na  tym  znały. TNOdrzywół2008;  były  takie  po  wsiach,  co  umiały
TNKowala2010), a wiedzę swoją często  czerpali z kontaktów ze światem nadprzyrodzonym. Jedno
dla medyków wiejskich było jednak wspólne: odwoływanie się w podejmowanych działaniach do
mocy  boskiej.  O  ile  pojawienie  się  choroby  wiązano  z  czarownicami  i  czarownikami  (złymi
czarami), to osoby walczące ze złem, czyli z chorobą, korzystały ze wsparcia świętych: 

„Znachor nie narabia z djabłem (…) przy swoich leczeniach, zamawianiach chorób, modli się i 
wzywa pomocy różnych świętych, których używa do leczenia chorób i zwierząt” (UdzKr/101). 

Magia  lecznicza  i  odczyniająca  natomiast  –   jako  pozytywna  –  pozostawała  w  ścisłym
związku z religią i kultem świętych, stąd też każdy zabieg leczniczy był wykonywany w imieniu
istot nadprzyrodzonych, o czym świadczą formuły kończące: „Nie ja robię swoją mocą. Tylko Pana
Jezusa, Matki Boskiej dopomocą”; „Nie ja lekarz, Matka Boska lekarz” (Tomicki1981: 50–51).

por.  franc.  voir i  łac.  videre ‘widzieć’ i  niem.  Wissen ‘wiedzieć’ (Ripinsky-Naxon  1993:  69).
Praindoeuropejski  rdzeń  *void-/*vid- znaczył  zarówno  ‘widzieć’,  jak  i  ‘wiedzieć’ (pozwala  to
przypuszczać,  że  wzrok  traktowany  był  jako  zmysł  warunkujący  poznawanie  świata).  Postać
*viděti (zawierająca kontynuant długiego  i), zaczęła się odnosić do wzroku, postać zaś  věděti (z
kontynuantem dyftongu –oi-) - do ‘wiedzy’ (Jakubowicz 2003: 179–180) .

29W Wielkopolsce mianem mądra/mądry określano osoby umiejące rozpoznawać choroby i
je leczyć. Różnica między mądrymi a czarownicami polegała wyłącznie na „wartościowaniu osób
obdarzonych tym mianem. Wierzono, że wiedza i zdolności poznawcze mądrych wynikają z tego,
że są one z dopustu bożego nawiedzane przez bliżej nie określone duchy, a nawet diabły. Przez to
mądre wchodziły jakoby w kontakt ze światem nadprzyrodzonym. Temu zawdzięczać miały swą
dodatkowa  wiedzę,  z  której  korzystały  tylko  dla  pożytku  i  dobra  ludzi,  a  nie  na  ich  szkodę.
Odczyniały  zatem  złe,  przez  kogoś  rzucone  uroki,  zamawiały  i  okadzały  choroby,  udzielały
rozmaitych porad życiowych, a czasem stosowały tradycyjne lecznictwo ziołowe itp.” (Wróblewski
1967: 451; zob. Musiatewicz 2003: 177–178; Perzanowski 2009: 65–67; Charyton 2010: 124, 2011:
57–78). Por. też „Mądry lub Mądra mają moc nadludzką, od Boga daną, do leczenia chorych za
poręką posłusznych diabłów” (K15Poz7/137).



2. mówić, bajać30,  mruczeć, mamrotać, szeptać, wróżyć itd. zamawiacz/ka31,  szeptunka, szeptucha,
szeptun  (por.  psł.  šьpъtati ‘mówić  po  cichu,  głosem  przyciszonym,  szeptać’,  wyraz
dźwiękonaśladowczy,  por.  bg.  dial.  šъp! ‘wykrzyknik  naśladujący  szeptanie’  BorSEJP/601);
zaklinacz/ka (pie.  *kel- ‘wołać,  krzyczeć,  hałasować,  rozbrzmiewać’,  por.  łac.  clāmō,  clamāre
‘krzyczeć, głośno wołać’ BorSEJP/233),  wróż/ka (por. kasz.  vrožëc ‘zmyślać, opowiadać, bajać’,
słc. dial. vražit’ ‘przepowiadać przyszłość’, r. vorožit’ ‘zajmować się wróżbiarstwem, przepowiadać
przyszłość,  czynić  czary,  czarować’;  od  psł.  *vorgъ ‘rzucanie  losów  w  celach  wróżbiarskich,
odgadywanie,  przepowiadanie  przyszłości  za  pomocą  rzucania  losów;  los,  przeznaczenie
objawiające się przy takim wróżeniu’ BorSEJP/711),  baba/babka/babicula32 por. Na dwoje babka
wróżyła), lekarz  (od łac. loquor ‘mówię’, grec. ληχοω ‘wydawać dźwięki’).

Wielkie znaczenie słowa w terapii ludowej, wiązanej z zabobonami33, poświadczają nazwy:
zamawiacz, zamawiaczka, szeptun, szeptunka, szeptucha (rus. wrożka),  por.  Ja cię wyszeptuję, ja
cię zamawiam, ja cię wypędzam z jego (chorego)rąk, z nóg, z jego pleców, z jego czarnych oczu…
(BiegLecz/60);  prymiwnyczki/premiwnyci -  ukr.  prymiwnyk,  premiwnyci ‘ci,  którzy  zamawiają,
zażegnują choroby’ (primywky ‘przemówienia stosowane na choroby’), przymówniczki – na terenie
Rusi Karpackiej określano tym mianem kobiety odwołujące się do „formułek zabobonnych: baby
kuracją za pomocą formułek zabobonnych zajmujące się,  jako prymiwnyczki  zwane,  i  te  znają
rośliny  na  różne  słabości,  ale  powiedzieć  ich  nie  chcą” (K55RuśK2/421);  „Premiwnyci  są  to
kobiety lub mężczyźni,  którzy zaklinają czary,  zażegnują choroby, wróżą, zamawiają itp.” (Lud
1900/6/262). Na Podhalu znana jest nazwa zaczyta

 (zacytowanie,  odpytowanie –  ‘odczynianie  uroków’),  por.  czytać ‘liczyć,  rachować’,
‘rozpoznawać znaki,  odgadywać, wróżyć’ (odliczanie malejące jest  popularne w zamowach, ma
powodować ubytek, zanikanie choroby’).  Także nazwa  lekarz/lekarka (i  warianty)  kojarzą się z
zamową i czarami. M. Wojtyła-Świerzowska (1992: 113–114) rekonstruuje znaczenie prsł.  *lěk-
jako ‘zamawiać (chorobę, niemoc), odczyniać uroki’. Sporą grupę nazw stanowią też określenia, w
których utrwalone są wykonywane w czasie leczenia czynności, często związane z wydawaniem

30Por.  bajać –  słwń.  bájati  ‘paplać,  opowiadać,  przepowiadać,  wypowiadać  zaklęcia,
czarować’, prsł. *bajati ‘mówić, opowiadać, opowiadać bajki, baśnie’ (BorSEJP/20). 

31Wierzono,  że  „zamawiania  działają  najskuteczniej,  gdy  osoba  zamawiająca  jest  pierworodną,  lub
najmłodszą w rodzinie i ma ciemne włosy” (MAAE1896/1/109).

32Por. czas. babczyć ‘zamawiać choroby’: „Mamusia babczyli i radzili ludziom” KotZn242.
Zainteresowanie  leczeniem  magicznym  częściej  przypisywano  starszym  kobietom  (także
Wilczkowski 2005: 216), np. zdejmowaniem uroków zajmowały się przede wszystkim kobiety, co
poświadczają także współczesne nagrania terenowe:  w Bolęcinie była taka kobieta, co to umiała
(TNBorkowice2008),  mówili,  że  moja  babcia  umiała  zdejmować  uroki  (NTMniszek2008);  w
większości, to  kobiety odmawiały te uroki, wcześniej dużo było tych kobiet  (TNKadłubek 2007),
Jedna taka babcia rzuciła na chłopaka urok, którym wywołała wrzody, aby nie poszedł do wojska,
w  tym  czasie  kobieta  umarła  i  nie  miał  kto  odczynić  uroku,  chłopakowi  amputowano  nogę
(TNMniszek2008).  Etymologia  wyrazu  baba/babka  ‘matka  ojca  lub  matki’ >  ‘stara  kobieta’,
‘położna’, ‘znachorka, czarownica’ wskazuje na powiązanie z językiem dziecka i charakterystyczne
podwojenie sylab (por. mama, tata) BorSEJP/19.

33Por. też  zabobony, kasz. babȯnë ‘gusła, zabobony’, od dźwiękonaśladowczego *boboniti,
*baboniti ‘mruczeć,  mamrotac,  huczeć,  wróżyć’  (Dźwigoł  2004:  74).  Jak  podaje  W.  Boryś,
znaczenie  zabobonu ‘czary,  gusła’ jest  być  może związane ze sposobem wypowiadania  zaklęć,
formuł guślarskich, pierwotne znaczenie wiązało się więc z ‘mruczeniem, mamrotaniem zaklęć’ lub
‘tym, co się mruczy, mamrocze podczas rzucania uroków’ (BorSEJP/724). Nazwy te poświadczają
związek  czarowania  (guseł),  a  więc  rzucania  uroków  (i  także  zdejmowania/odczyniania)  ze
słowem.



dźwięków, np. guślarz, guślarka (guślnica, guśnica itd.; por. dłuż. guslowaś ‘zaklinać, czarować’,
guślaŕ  ‘czarownik’;  pol.  guślarz/gusłarz  ‘czarownik,  zaklinacz’,  od  psł.  gǫsti,  gǫdǫ ‘grać  na
instrumencie strunowym’, lub:  gusti, gudǫ,  por. lit.  gaũsti,  gaudžiù ‘głośno brzmieć,  dźwięczeć,
brzęczeć, szumieć’ BorSEJP/188), bisurkanie34 („Leczeniem <jak i zdejmowaniem uroków> trudnią
się przeważnie kobiety <zwane bisurkanie>. One to posiadają znajomość ziół złych i dobrych, one
mają  moc użytkowania  ich”.  K51San-Kroś3/13).  W kaszubszczyźnie  zachował  się  czas.  guslëc
‘leczyć za pomocą guseł, czarować’, zwraca uwagę dłuż. guslovaś ‘czarować, zamawiać chorobę’,
‘grać na skrzypcach’. Ważne jest zwłaszcza drugie znaczenie, które związane jest z *gǫsti ‘grać na
instrumencie  muzycznym’,  co  z  kolei  sugeruje  znaczenia:  ‘oczarowanie  muzyką’,  ‘wróżenie,
czarowanie’, a więc wskazuje na dźwiękową stronę obrzędów leczniczych. Etymologia może więc
przedstawiać  się  następująco:  guślarz ‘grający  na  gęślach’  podczas  wykonywania  czynności
magicznych (uzdrawiania).

3. czynić, robić, czarować itd. 
Nazwy:   odczyniacz(ka),  odrabiacz,  porabiacz,  naprawiacz(ka) wykazują  łączność  z

nazwami  czynnościami  rzucania  czarów  (za  pomocą  działania  magicznego):  czynić/uczynić  –
odczynić, robić/porobić- odrobić itd. (Dźwigoł 2004: 47–54). O roli gestu w leczeniu świadczą z
kolei  nazwy:  zażegnywacz(ka),  żegnacz(ka) itd.,  informujące  o  wykonywaniu  gestu  krzyża  nad
cierpiącym (por. zażegnać ‘odwrócić, oddalić coś złego’, por. cz.  žehnat ‘błogosławić, robić znak
krzyża’, zapożyczone ze śrwniem.  segenen  ‘błogosławić, udzielać błogosławieństwa, przeżegnać
krzyżem’, z łac. signāre ‘zaopatrzyć znakiem, oznaczyć’ BorSEJP/753). 

Z Pokucia pochodzą nazwy osób leczących typu: boh, bożok (K31Pok3/161), w Małopolsce
odnotowano formę  bogi ‘czarownicy’. Według Moszyńskiego wyraz *bogъ był stosowany przez
Słowian w stosunku do bóstw, później także do słońca, księżyca, ognia, czarowników, w znaczeniu
‘znachor, czarownik’ poświadczony jest związek z psł. *bogъ ‘udzielający bogactwa, szczęścia’, ze
względu na umiejętność „sprawiania szczęścia, czyli zdrowia” (nazwy czarowników w jezykach
słowiańskich  często  budowane  są  na  tym  rdzeniu:  moraw.  božek ‘czarownik’,  ukr.  božyca
‘znachorka’, sła. bohyňa ‘czarownica, wróżka’, słe. bogînja ‘wróżka’ (Dźwigoł 2004: 45–47). 

Warto zauważyć, że nazwy wiejskich lekarzy niekiedy wskazują na specjalizację leczniczą,
a  więc  także  i  rodzaj  wykonywanych  w  czasie  uzdrawiania  czynności,  np.  wyróżnia  się
krwiarzy/krwawników, zwanych w kasz. puščajk, puščadńik, puščåłk, krevpuščåłka, zajmujących się
„puscaniem krwie”. MAAE1897/2/320-321;  gośćcarzy  (gojscarzy), różanników  (kasz., także koc.
róžečka –  znachor  zajmujący  się  zamawianiem  róży);  zieliniorze,  zielarze,  zielarki ‘leczący
ziołami’.

Jak  widać,  zarówno  sprowadzanie  choroby,  jak  i  jej  odprawianie  wymagało  podjęcia

określonych  działań,  przede  wszystkim magicznych.  A.  Engelking  (2000:  28,  108),  omawiając

działanie  słowa  użytego  w  magicznych  formułach,  poświęcała  wiele  uwagi  sprawczej  funkcji

języka i specyficznemu traktowaniu słowa w kulturze ludowej. Wskazywała, że termin magia jest

dla słowiańskiej kultury ludowej obcy i zewnętrzny, natomiast dla reprezentantów kultury ludowej

właściwe jest posługiwanie się kompleksem: słowo – czynienie – odczynianie, który pokazuje inną

triadę  wpisującą  się  ludowe  w  praktyki  magiczne:  mówienie,  robienie  i  wiedzę.  Taką  triadę

wskazują  także  nazwy  uzdrowicieli  ludowych,  przytoczone  w  moim  artykule. Leczeniem

34R. Dźwigoł (2004: 84) zestawia nazwę  bisurkania,  busurkania (K51SanKr3/13, 42)  z podh.  bosorka  z
węg. boszorka, boszorkány ‘ czarownica’, słow. bosorka ‘czarownica, jędza’. Por. też bośarka 1. oraw. ‘kobieta, zwykle
strasznie  i  niechlujnie  ubrana,  podejrzewana  o  uprawianie  magii,  zwłaszcza  odbieranie  cudzym  krowom  mleka;
czarownica’;  2.  ‘baśniowa  postać  kobieca  o  odstraszającym wyglądzie,  rzucająca  uroki,  mająca  mniejszą  moc od
boginki’; z węg. dial. boszorka ‘czarownica’, derywatu od boszorkany; etymonem tego ostatniego jest sttur. basyrqan
(od  bas-  'uciskać, naciskać’); od tego w gwarze orawskiej:  bosarzić (pobosarzić)  ‘rzucać na kogoś złe czary, czynić
komuś szkodę przy pomocy tajemnych sił’ (Nemeth 2005: 333–334). Zob. też hasło босорка: SlavDrev4/241.



zajmowały  się  bowiem  osoby,  które  wyróżniały  się  odpowiednimi  umiejętnościami  i  wiedzą.

Wielką  wagę  przywiązywano  także  do  słowa  działającego,  w  nazwach  ludowych  uzdrowicieli

zachowały się bowiem ślady poświadczające charakter rytualnego leczenia, w którym mówienie

było równie ważne jak czynienie.
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UTRWALONE POŁĄCZENIE SŁOWNE (BO) DO TANGA TRZEBA DWOJGA  WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE

DOROTA POŁOWNIAK-WAWRZONEK

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

We współczesnej  polskiej  frazeologii  (Lewicki,  Pajdzińska  1993:  307–326)  ujawnia  się

wpływ  mediów,  który  zaznacza  się  dziś  wyraźniej  niż  np.  wpływ  literatury.  Na  frazeologię

polszczyzny  najsilniej  oddziałują  takie  komunikaty  medialne,  jak:  piosenka;  film,  serial

telewizyjny; reklama; wypowiedzi polityków; popularne programy telewizyjne, radiowe, prasa i –

coraz wyraźniej – Internet (Połowniak-Wawrzonek 2010). 



Badania ujawniły, że we współczesnej polszczyźnie występują utrwalone połączenia słowne,

które wywodzą się nie tylko z tekstów piosenek napisanych przez wybitnych twórców (m.in. przez

W.  Młynarskiego,  A.  Osiecką,  J.  Koftę,  J.  Przyborę,  M.  Grechutę,  Cz. Niemena),  ale  i  z

popularnych, prostych utworów (są one łatwe w odbiorze dla każdego użytkownika języka, również

dla  „przeciętnego  Kowalskiego”;  w  tekstach  tego  typu  odzwierciedlają  się  codzienne

doświadczenia, doznania typowe dla wielu z nas, stąd piosenki tego rodzaju są bliskie odbiorcom

komunikatów medialnych;  niektóre  pochodzące  z  nich  połączenia  łatwo  „zapadają  w  pamięć”,

utrwalają się w świadomości współczesnego użytkownika języka).

Początkowo  związki  wyrazowe,  wywodzące  się  z  piosenek,  funkcjonowały  w  postaci

„skrzydlatych słów”, z biegiem czasu wiele połączeń tego typu utrwaliło się, zyskało znaczenie

naddane,  weszło  do  zasobu  słownictwa  języka  polskiego,  a  świadomość  sytuacji  motywującej

zatarła się – całkowicie lub częściowo (Lewicki 2003: 301–305). 

W  przypadku  związku  wyrazowego  (bo)  do  tanga  trzeba  dwojga mamy  do  czynienia

z popularyzacją  wskazanego  połączenia  dzięki  piosence  zatytułowanej  Takie  tango z tekstem

A. Mogielnickiego, muzyką R. Lipki, por. fragment wzmiankowanego utworu: 

[…] Bo do tanga trzeba dwojga

Zgodnych ciał i chętnych serc

Bo do tanga trzeba dwojga

Tak ten świat złożony jest […]

Po koncercie jubileuszowym 35-lecia Budki Suflera w Sopocie przywołana piosenka została

uznana za największy przebój zespołu (w świadomości odbiorców współczesnych komunikatów

medialnych utrwaliły się także inne połączenia, wywodzące się z piosenek zespołu Budka Suflera

lub przez nie spopularyzowane – tutaj opisany zostanie jeden, reprezentatywny przykład takiego

związku wyrazowego). Znaczenie naddane połączenia  (bo) do tanga trzeba dwojga motywowane

jest  specyfiką  tańca –  tanga,  w  którym  dwoje  partnerów  musi  doskonale  współgrać  ze  sobą,

rozumieć intencje drugiej strony, dostosowywać do niej układ gestów, ułożenie ciała itp. W figurach

tanga,  towarzyszących  temu tańcowi  spojrzeniach  partnerów odzwierciedlają  się  ich  wzajemne

relacje dotyczące różnych sfer,  m.in.  erotyki,  głęboko skrywane emocje itp.  Na metaforycznym

obrazie  tanga, sytuacji  funkcjonowania  w  nim  partnerów  nadbudowało  się  znaczenie  naddane

związku  wyrazowego,  spopularyzowanego  przez piosenkę.  W  połączeniu  pojawiło  się

sformułowanie  do czegoś trzeba czegoś,  które występuje w strukturze wielu ustaleń, przepisów,

zasad. Dzięki temu związek ma właśnie tego typu charakter. 

Połączenie  (bo)  do  tanga  trzeba  dwojga we współczesnych  wypowiedziach  pojawia  się



zarówno  w  postaci  kanonicznej  (przy  czym  człon  bo jest  fakultatywny),  jak  i  w  formie

zmodyfikowanej.  W pierwszym z  przedstawionych dalej  komunikatów wystąpiła  krótsza  postać

badanego  związku.  Zachowana  tu  została  struktura,  specyfika  pozostałych  komponentów  oraz

semantyka połączenia właściwa jednostce w tekście źródłowym, por.

- Słuchaj, nie uda mi się uratować mojego małżeństwa. Mnie tylko na tym zależy. Mojej żony ten 
temat nie interesuje. Ona ma już kogoś. Przekreśliła mnie. Stary, trudno. Niestety, do tanga trzeba 
dwojga (Zasłyszane, czerwiec 2009).

Świadomość znaczenia naddanego połączenia, realizowanego w tekście źródłowym, ujawnia

się także w kolejnym komunikacie (por. specyfikę kontekstu):

Imprezy dla singli organizuje się po to, żeby nie być singlem. W życiu nie tylko do tanga trzeba 
dwojga (TVP1, Wiadomości, 08.08.2009).

Przejdźmy  teraz  do  przeglądu  przykładowych  modyfikacji  analizowanego  połączenia.

W przypadku wariantu leksykalnego  bo do  salsy trzeba dwojga następuje nawiązanie do obrazu

źródłowego oraz do semantyki  związku realizowanej  w piosence.  Mówi się  tu także o miłości,

nowy komponent zaś nie tylko należy do tego samego pola znaczeniowego, ale ponadto jest nazwą

tańca, w którym ujawnia się bliskość, partnerstwo, współgranie tańczących – oczywiście w trochę

innej  formie  niż  w  tangu.  Przejdźmy do  zapowiadanego  już  cytatu,  w  którym  zarejestrowano

badany wariant leksykalny:

Bo do salsy trzeba dwojga [Komentarz dotyczy filmu, opowiadającego o dziewczynie, która miała 
wyjść za mąż. Nie była pewna tej decyzji. Jej koleżanki zrobiły przyszłej mężatce niespodziankę – 
zapisały ją na kurs tańca. Dziewczyna na zajęciach poznała mężczyznę, który ją zauroczył i 
niespodziewanie zrodziła się nowa miłość]. (Polsat, blok reklam, 30.12.2008).

Niekiedy ze zmianami formalnymi łączą się przekształcenia semantyczne, które odkrywamy

dopiero po lekturze fragmentu tekstu. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku podanego

poniżej  komunikatu,  w  którym  wystąpił  wariant  –  do  walca trzeba  dwóch.  Nowy komponent

połączenia jest  homonimem nazwy tańca.  W tym przypadku chodzi  nie  o  walc ‘wirowy taniec

towarzyski w takcie ¾, w tempie umiarkowanie szybkim’, ale o walec ‘maszynę samobieżną lub

doczepną z ciężkimi metalowymi wałami lub ogumionymi kołami, służącą do ugniatania, ubijania,

wygładzania i wyrównywania gruntu, nawierzchni dróg, do rozkruszania stwardniałej gleby itp.’.

Oba te homonimy, funkcjonujące od lat w polszczyźnie, są zapożyczeniami, a nawet pochodzą z

jednego  języka:  niemieckiego.  Nazwa  tańca  pochodzi  od  niemieckiego  słowa  walzer,  a  wyraz

oznaczający  urządzenie  mechaniczne  wywodzi  się  od  niemieckiej  jednostki  walze (por.  też

ujawniającą  się  tu  homonimię  określonych  form  fleksyjnych  dwóch  różnych  zapożyczeń,

wywodzących  się  z języka  niemieckiego).  W  badanej  modyfikacji  wystąpiła  również  zmiana

specyfiki komponentu liczebnikowego. Przejdźmy do zapowiadanej egzemplifikacji:



Do walca trzeba dwóch [tytuł]

Za dnia jeździli maszynami, nocą spuszczali z nich paliwo – na placu przebudowy kieleckiego 
skrzyżowania. Dwóch operatorów walców, którzy nocą spuszczali paliwo ze swoich służbowych 
maszyn, policjanci zatrzymali na remontowanym skrzyżowaniu w Kielcach. Na budowie kraść było
łatwo, bo dozorca miał dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu („Echo” 230, 2008, s. 1). 

Poprzedni przykład ujawnił, że niektóre modyfikacje związku (bo) do tanga trzeba dwojga

oddalają się od obrazu motywującego semantykę połączenia, fundującego w piosence źródłowej

znaczenie naddane jednostki. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden komunikat. W następnym tekście

wystąpi modyfikacja dwóch do tanga. W połączeniu wyjściowym nastąpiła redukcja komponentów,

w wyniku której powstało wskazane wyrażenie. W zmodyfikowanej jednostce zaszła także zmiana

szyku  elementów  oraz  specyfiki  członu  liczebnikowego.  Po  lekturze  artykułu  okazuje  się,  że

połączenie odnoszone jest już nie do pojedynczych osób, współgrających w jakiejś sferze, ale do

firm, koncernów, między którymi ujawniają się pewne podobieństwa, które rywalizują w jednej

dziedzinie, por.

Dwóch do tanga [tytuł]

Ministerstwo Skarbu Państwa zdecyduje o wyborze inwestora dla Polskich Hut Stali na początku 
przyszłego tygodnia. […] Nadal będą prowadzone rozmowy z oboma oferentami. Zainteresowane 
kupnem polskich hut są dwa zagraniczne koncerny. Z oboma – brytyjsko-holenderskim LNM 
Group i amerykańskim US Steel – prowadzone są równoległe rozmowy. […] Oferty obu koncernów
są podobne, aczkolwiek więcej skłonny jest zapłacić LNM. Atutem US Steel jest natomiast bardziej
spójny program rozwoju polskich hut. – Decydować będą niuanse („Gazeta Wyborcza” 149, 2003, 
s. 26).

Badania wykazały, że zazwyczaj utrwalają się, zyskują znaczenia naddane połączenia, które

pierwotnie wielokrotnie pojawiały się w tekście piosenki, były w niej szczególnie wyeksponowane.

Powtarzalność połączenia w tekście źródłowym sprzyja więc jego utrwaleniu w języku. Istotna tu

będzie  także  teza  dotycząca  multiplikacji  -  relacji  między  powtarzalnością  wypowiedzenia

w mediach  a  jego  utrwalaniem  się  w  języku.  W  pracy  wyeksponowano  zjawisko  dużej

wariantywności  jednostki  (bo)  do tanga trzeba dwojga.  Modyfikacje  wzmacniają  inwariant.  W.

Chlebda (1994: 104–105) podkreślał: 

[…] im silniejsza wariacyjność frazemu, tym większa zdaje się i jego stałość. Bierze się to stąd, że 
przekształceniom poddaje się to, co ma swój kształt, transformuje się to na postać stabilną, by 
mogło zostać przetransformowane (a jednocześnie i rozpoznane w nowej postaci). Transformacja 
może być dowodem na stabilność transformowanej grupy wyrazowej, transformacja więc może być
„sui generis” wskaźnikiem frazeologiczności. Między postacią wyjściową i postaciami 
przetransformowanymi (wariantami realizacyjnymi) frazemów ustala się dialektyczne sprzężenie 
zwrotne: stabilna jednostka pozwala na zwiększenie liczby transformacji, wielość transformacji 
pogłębia stabilność jednostki.



Jak widać, frazeologizm utrwalony w polszczyźnie dzięki wpływowi mediów eksponowany

jest  zazwyczaj  w  określonych  częściach  komunikatów,  m.in.  w  nagłówkach  prasowych,

zapowiedziach  komunikatów  emitowanych  w  telewizji  itp.  Określa  on  semantykę  tekstów,  ich

charakter, niejednokrotnie uatrakcyjnia komunikat medialny, wzbudza zainteresowanie, przykuwa

uwagę  odbiorców,  czasem  zaskakuje,  prowokuje  do  lektury,  zachęca  do  oglądania  danych

programów itp. Jednostka tego rodzaju w tekstach różnego typu, m.in. w artykułach prasowych,

wypowiedziach potocznych, może służyć manipulacji, dowcipowi językowemu, wyrażeniu ironii,

kpiny itd. Frazeologizm taki wprowadza się do współczesnych tekstów także po to, by stworzyć

poczucie wspólnoty ludzi uczestniczących we współczesnej kulturze, tworzonej dziś – jak wiadomo

– nie tylko przez dzieła literackie, malarskie, muzyczne itp., ale i przez różne komunikaty medialne.

Pojawienie się tego typu połączenia słownego stanowi niejednokrotnie sygnał nadawcy, skierowany

do  potencjalnego  odbiorcy,  będącego  uczestnikiem określonej  wspólnoty  kulturowej  opartej  na

podobnych  doświadczeniach,  symbolice  itp.  To  demonstracja  wspólnego  kodu,  służąca  m.in.

„skróceniu dystansu” między nadawcą a odbiorcą (Zgółka 2001: 417–418).
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MAM TAKĄ PROŚBĘ... ANALIZA PORÓWNAWCZA ZAPOWIEDZI PRÓŚB STOSOWANYCH 
W REALNEJ KOMUNIKACJI I ZAPOWIEDZI PRÓŚB POCHODZĄCYCH Z DIALOGÓW SERIALOWYCH

AGNIESZKA ROSIŃSKA-MAMEJ

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

1.0. W artykule niniejszym omawiam wnioski wypływające z analizy porównawczej struktury 
próśb stanowiących przykład autentycznej działalności językowej współczesnych Polaków i 
próśb pochodzących z wypowiedzi bohaterów polskich seriali  telewizyjnych.

Po krótkim scharakteryzowaniu aktu prośby dokładniej opisuję ogólne różnice w sposobie 
konstruowania makroaktów próśb w dwóch wskazanych wyżej sytuacjach komunikacyjnych. W 
kolejnej części tekstu skupiam się zaś na jednym z typów próśb, a mianowicie na prośbach 
wzbogaconych aktem zapowiadającym prośbę, jak: Mam do ciebie taką prośbę czy A takie pytanie 
itp. Z tego względu niemal wszystkie cytowane w artykule przykłady zawierają w swym składzie 
ten akt mowy.   

Autentyczne wypowiedzi (prośby realizowane przez realnych rozmówców w naturalnych 
warunkach komunikacyjnych) były przeze mnie zapisywane w trakcie obserwacji uczestniczącej. 
Nazywam je zasłyszeniami. 

Prośby drugiego typu pochodzą z kwestii bohaterów polskich seriali telewizyjnych 
emitowanych w latach 2000–2008 przez różne stacje telewizyjne. 

Materiał językowy stanowiący podstawę niniejszych badań obejmuje ponad 2 100 
przykładów wypowiedzi pełniących funkcję prośby. Przeważają w nim zasłyszenia (75% 
zanalizowanego materiału). Resztę przykładów stanowią prośby pochodzące z seriali. 

2.0. Prośba należy do grupy dyrektyw, czyli aktów mowy, które pobudzają adresata 
do działania i wpływają tym samym na zmiany rzeczywistości35 (zob. np. Zdunkiewicz 1993: 265; 
Crystal 2007: 277; Blum-Kulka 2001: 219; Grabias 2003: 306; Kalisz 1993: 41–42; 
Grzegorczykowa 2002: 77–78). 

Składniki znaczenia prośby A. Wierzbicka ujęła w postaci następującej eksplikacji: ‘chcę 
żebyś zrobił dla mnie coś dobrego (X) / mówię to bo chcę żebyś to zrobił / nie wiem czy to zrobisz 
bo wiem że nie musisz robić tego co ja chcę żebyś robił’ (Wierzbicka 1983: 129, por. 1973: 207, 
1987: 49–52).

Wypowiedź pełniącą funkcję prośby może konstytuować prosty akt mowy bezpośrednio 
nazywający intencję nadawcy i/lub wyrażający przedmiot prośby36, na przykład: Proszę cię, nie rób
tak więcej czy Podałabyś mi długopis. Akty tego typu określam mianem „próśb  właśc iwych” 
(zob. Marcjanik 2000: 165; por. termin „pytanie właściwe” w: Jarosz 1986: 352).   

W praktyce komunikacyjnej spotyka się także bardziej rozbudowane prośby, tj. wypowiedzi,
w których – oprócz prośby właściwej, czasem zamiast niej – stosowane są różne elementy 
językowe mające na celu zwiększenie skuteczności prośby. Proszący wzbogacają swe wypowiedzi 
dodatkowymi elementami językowymi, ponieważ nie są pewni, czy ich prośby zostaną spełnione. 

Dzieje się tak, dlatego że nadawcy próśb zajmują niższą pozycję w układzie 
komunikacyjnym – są w pewien sposób uzależnieni od partnerów interakcji. Spełnienie prośby 
zależy bowiem od dobrej woli jej adresata (proszony nie musi spełniać kierowanej do niego prośby, 
ma usankcjonowane społecznie prawo do odmowy wykonania tego, o co prosi go partner), proszący
nie mają żadnej władzy nad partnerami interakcji (nie mogą ich zmusić do spełnienia prośby). Z 

35Do kategorii próśb zaliczam również błaganie oraz pytanie.       

36Mówiąc  o  przedmiocie  prośby,  mam  na  myśli  przyszłe  działanie  adresata  dobre  dla
proszącego  bądź  –  w  wypadku  próśb  o  pozwolenie  na  zrobienie  czegoś  –  przyszłe  działanie
proszącego dobre dla niego samego (czyli – ogólnie rzecz biorąc – to, o co prosi nadawca, to, czego
chce).    



tego powodu nadawcy aktów próśb są postrzegani jako osoby słabsze (zob. Awdiejew 1987: 45, 47; 
Marcjanik 2000: 157, 158; Greń 1994: 273–274).

Niekorzystną sytuację proszących pogarsza dodatkowo to, że akt prośby stanowi próbę 
skłonienia adresata do zrobienia czegoś, co jest dobre / korzystne dla nadawcy (zob. Awdiejew 
1987: 46, 49; Greń 1994: 274).  

Proszący – starając się zapobiec odmowie spełnienia prośby – tworzą więc bardziej lub 
mniej złożone „makroakty prośb y”, tj. wypowiedzi składające się co prawda z różnych 
elementów językowych o zróżnicowanych znaczeniach i funkcjach szczegółowych, ale tworzących 
intencjonalną całość, podporządkowaną jednej nadrzędnej funkcji (w wypadku prośby – funkcji 
impresywnej). 

Oto przykłady próśb tego typu:

(1) [dziewczyna do siostry]
– Mam prośbę. Masz może bezbarwny lakier do paznokci? Pożyczyłabyś mi na chwilkę. (Z)37

(2) [mężczyzna, wchodząc do pensjonatu]
– Przepraszam, można się tu czegoś napić? (PpR, 15.07.04)
(3) [mężczyzna wychodzący do sklepu, do teściowej]
– Mamo, bo sobie nie wziąłem nic na te zakupy. (Z)

Analiza materiału językowego złożonego z 4 800 przykładów pozwoliła na wyróżnienie 
siedmiu typów aktów mow y o  funkcj i  wspomagania  próśb  (oznaczam je skrótem AWP). 
Są to: uzasadnieni a  prośby (UZ), jak choćby akt Bo sobie nie wziąłem nic na te zakupy – w 
przykładzie ( 3); pytan ia  o  moż l iwość  spełn ien ia  prośby (PM), np. Masz może bezbarwny 
lakier do paznokci? – w przykładzie (1) – czy pytanie w obrębie wypowiedzi: Wychodzisz gdzieś 
wieczorem? Kupiłbyś makaron; ak ty mówiące  o  t ym,  że  spełn ieni e  prośby n ie  jes t  
zbyt  kosz towne (NK), jak: Przepisz mi to. Zaraz przyniosę kartki i coś do pisania; 
przeproszenia (PRZ) – patrz przykład (2) czy Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałabym wziąć
karteczkę?; ak ty zapowiadające  prośbę  (ZAP), jak: Mam prośbę w przykładzie (1); ak ty 
mowy o  funkcj i  skupiani a  uwagi  na  komunikacie  (FSK), np. Słuchaj... czy Ale bo 
wiesz... oraz podziękowania  an tyc ypujące  rep l ikę  ak tu  prośby (PDZ), jak w 
przykładzie: [SMS] Podaj mi numer do tej kosmetyczki. Dzięks. Wyróżnione akty mowy mogą 
wchodzić w skład makroaktu prośby.  

Oprócz nich w obrębie wypowiedzi o funkcji prośby występują także form y 
adresa tywne  (FA), jak: Marysiu; proszę pani; tato i wykrz yknienia  (W), np. A!; O matko!

Wskazane wyżej elementy językowe występujące w obrębie makroaktu prośby (tj. zarówno 
akty mowy o funkcji wspomagania próśb, jak i formy adresatywne oraz wykrzyknienia) nazywam 
skł adnikami  makroaktu  mowy o  funkcj i  wspomagania  tego  aktu  mow y (SMWP).

Jak pokazują przykłady, makroakty próśb mogą zawierać tylko jeden SMWP – patrz prośba 
(2) – lub kilka takich składników naraz – jak prośby (1) i (3). 

W makroaktach próśb nie zawsze występuje prośba właściwa – wypowiedzi te mogą być 
skonstruowane jedynie ze składników o funkcji wspomagania prośby (z jednego bądź z kilku takich
elementów). W takiej sytuacji składniki te przejmują funkcję prośby właściwej. Prośby tego typu 
nazywam wypowiedz iami  naprowadzającymi; patrz przykład (3).
3.0. Różnice w budowie pomiędzy prośbami pochodzącymi z autentycznych dialogów a 

37Przed każdym cytowanym przykładem podaję charakterystykę konsytuacji danego aktu
mowy.  Po  cytacie  umieszczam  informację  na  temat  źródła  materiału  przykładowego:  skrót
oznaczający zasłyszenie bądź skrót tytułu serialu telewizyjnego i datę emisji odcinka, z którego
wynotowałam  dany  przykład.  Ze  względów  ekonomicznych  pomijam  zazwyczaj  repliki  aktów
prośby. Nie przywołuję także tych fragmentów wypowiedzi nadawcy prośby, które nie wchodzą w
skład makroaktu prośby. Za pomocą podkreślenia wyróżniam w przykładach składniki makroaktu
prośby o funkcji wspomagania tego aktu mowy. 



makroaktami próśb wchodzącymi w skład kwestii bohaterów seriali telewizyjnych dotyczą między 
innymi liczby SMWP użytych w obrębie jednej wypowiedzi. 

Realni nadawcy próśb częściej stosują kilka takich składników jednocześnie, natomiast 
rzadziej formułują proste makroakty prośby (tj. takie, które zawierają tylko jeden SMWP). 
Makroakty pierwszego typu stanowią 52% materiału złożonego z zasłyszeń, prośby wspomagane 
tylko jednym takim składnikiem zaś 48%. 

Podczas autentycznych interakcji społecznych częściej zatem można usłyszeć bardziej 
rozbudowane makroakty próśb, jak (1), (3) oraz (4)–(8):

(4) [starsza kobieta do wnuczek]
– Mam do was serdeczną prośbę... żebyście nie dokręcały kranu, żebyście nie dokręcały tak mocno,
bo się uszczelki psują i gwinty. (Z)

(5) [nastolatek przychodzi do siostry ciotecznej, która jest jego sąsiadką]
– Mam prośbę. Mógłbym z Internetu skorzystać? Dosłownie dwie minuty. Chciałem tylko pocztę 
sprawdzić. Bo u nas, jak wiesz, od jakiegoś czasu nie ma. (Z)

(6) [dziewczyna przychodzi do ciotki, która jest jej sąsiadką]
– Mam pytanie natury strategicznej: czy oglądacie ten film  na Polsacie? Bo u mnie oglądają jakieś 
głupoty na TVN-ie. (Z)

(7) [młoda kobieta przychodzi do ciotki, która jest jej sąsiadką]
–  Chciałam zapytać, czy nie macie jakiejś torby podróżnej?
– Mamy, kilka. Jaką chcesz? [...]
– O, ta! Świetna. Bo, wiesz, jadę do Mariusza, chciałam mu kilka rzeczy wziąć, a mam tylko taką 
wielką i brzydką. Bo taką średnią ma ze sobą. (Z) 

(8) [nastolatek do siostry ciotecznej, która jest polonistką]
– Ej, Agnieszka, masz jutro czas do południa?
– A co jutro jest? [...] Sobota? Mam.
– Bo mam sprawę. Mamy takie coś zadane z polskiego i nie za bardzo wiem, jak to zrobić. 
– A co to jest?
– Bo to jest temat: Bohater tragedii antycznej wobec losu. (Z)

Patrz także prośby nr (1) i (3). 
Prostsze, uboższe prośby występują w omawianym materiale rzadziej. Oto niektóre z nich: 

(9) [w sklepie; kobieta do ekspedientki]
– Mam prośbę, mogłaby mi pani rozmienić sto złotych? (Z)

(10) [plac targowy; młoda sprzedawczyni prosi kobietę z sąsiedniego stoiska o to, by popilnowała 
jej towaru]
– Pani Elu, spojrzyj. (Z)

(11) [dziewczyna do siostry; ich kot chce wyjść na dwór]
– Kotek chce wyjść na dwór, a ja mam umytą głowę.
– Już go wypuszczam. (Z)

Inaczej jest w grupie przykładów złożonej z kwestii wygłaszanych przez bohaterów seriali 
telewizyjnych – tutaj przeważają makroakty próśb zawierające tylko jeden typ SMWP (67% 
makroaktów), wypowiedzi wzbogaconych kilkoma takimi składnikami naraz jest dwa razy mniej 
(33%).

Prośby formułowane przez serialowe postaci często mają prostą budowę, jak w poniższych 
przykładzie (2) oraz (12)–(15):



(12) [młody mężczyzna do sąsiada; mężczyźni mają zawieźć żonę pierwszego z nich do szpitala 
(kobieta spodziewa się dziecka)]
– Niech pan poprowadzi, to ja będę mógł wtedy usiąść z tyłu z Patrycją. (S, 13.07.04)

(13) [pracownik ochrony do swego pracodawcy (biznesmen)]
– Szefie, czy ja mogę coś powiedzieć? (P, 24.10.03)

(14) [młode kobieta do współlokatorki (pyta o ich wspólnego znajomego)]
– Chcę cię o coś zapytać. Czy Jacek ma jakieś problemy z Julią? (L, 25.01.04)

(15) [anestezjolog telefonuje do szpitalnego laboratorium]
– Zofia Stankiewicz-Burska jeszcze raz. Są już może wyniki badań?... Tak?! A może pani 
przeczytać?... Dziękuję. (ND, 25.01.04)

W omawianym typie materiału rzadziej występują zaś makroakty zawierające jednocześnie 
kilka SMWP, na przykład:

(16) [dziadek do nastoletniego wnuka]
– Paweł, mam do ciebie prośbę. Pożycz mi swój rower. (M, 06.11.02)

(17) [prywatna przychodnia; lekarz do pielęgniarki]
– Dobrze, że jesteś, Marysiu. [...] Przed chwilą dzwoniła Renia. Prosiła, żeby odwołać jej 
wszystkich pacjentów. 
– Tak nagle? A może zachorowała? [...] Wiesz co, zadzwonię do niej, hm?
– Ale najpierw musimy odwołać pacjentów, żeby nie przychodzili niepotrzebnie. (...) Zajmiesz się 
tym? (M, 27.01.04)

(18) [nauczycielka do matki dwojga uczniów]
– [...] Bo widzi pani... mam do pani prośbę. Nie wiem, jak zacząć. Pani dzieci mają takie ładne 
kostiumy. Czy nie uszyłaby, to znaczy, czy nie zechciałaby pani uszyć takie kostiumy innym 
dzieciom? My oczywiście za wszystko zapłacimy! (K, 7.11.02) 

Ogólnie można powiedzieć, iż makroakty próśb stosowane podczas autentycznych rozmów 
współczesnych Polaków mają bardziej złożoną budowę, są bogatsze, bardziej urozmaicone 
strukturalnie aniżeli prośby stanowiące składnik wypowiedzi bohaterów seriali telewizyjnych.

Druga różnica pomiędzy makroaktami obu omawianych grup dotyczy częstotliwości 
stosowania w ich obrębie poszczególnych SMWP.

W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się prośbom zawierającym tylko jeden taki składnik. 
Ogólnie rzecz biorąc, zarówno w obrębie autentycznych próśb, jak i wypowiedzi bohaterów 

filmowych, najczęściej stosowane są tu te same składniki wspomagające prośbę, tj. formy 
adresatywne, uzasadnienia oraz przeproszenia. Nieco inaczej natomiast przedstawia się ich udział 
(zwłaszcza pierwszego i ostatniego z ww. składników) w obu omawianych częściach materiału. I 
tak w materiale złożonym z makroaktów formułowanych przez realnych rozmówców formy 
adresatywne stosowane są w 35% przykładów, wśród próśb bohaterów seriali zaś znacznie częściej 
– w 52,5% przykładów. Przeproszenia wchodzą w skład 18% autentycznych próśb i 7% 
makroaktów próśb wynotowanych z seriali. Uzasadnienia prośby występują w 34,5% zasłyszeń i 
33,5% próśb postaci fikcyjnych. 

W materiale, na który składają się prośby będące zasłyszeniami, na czwartym miejscu 
pod względem częstotliwości występowania plasują się pytania o możliwość spełnienia prośby. 
Aktów tych użyto w 8% analizowanych próśb. Wśród makroaktów stanowiących składnik kwestii 
bohaterów seriali pozycję tę zajmują natomiast zapowiedzi prośby. Występują one w ponad 2% 
interesującego nas materiału. W prośbach stanowiących przykład autentycznej działalności 
językowej Polaków ten ostatni typ SMWP jest szósty pod względem popularności użycia w 



makroaktach zawierających jeden składnik wspomagający prośbę. Zapowiedź prośby jest tu 
stosowana w niemal 2% przykładów.

Piątą pozycję w przedstawianym rankingu, w obu interesujących nas grupach próśb, zajmują
akty  mowy mówiące o tym, że spełnienie prośby nie jest zbyt kosztowne. W obu częściach 
materiału składnik ten występuje w około 2% przykładów (zasłyszenia – ponad 2%; seriale – 
niecałe 2%). W materiale obejmującym prośby bohaterów seriali telewizyjnych to samo miejsce 
przypada pytaniom o możliwość spełnienia prośby. Akty te są stosowane w niemal 2% przykładów.

Zarówno w autentycznych prośbach, jak i w makroaktach wynotowanych z seriali 
najrzadziej występują akty mowy o funkcji skupiania uwagi na komunikacie (nieco częściej 
używane są w prośbach pochodzących z seriali) oraz podziękowania antycypujące replikę aktu 
prośby (nieco częściej stosują je autentyczni proszący). Natomiast wykrzyknienia nie są stosowane 
w żadnej z omawianych grup próśb zawierających tylko jeden składnik wspomagający prośbę.

Przejdźmy do analizy makroaktów próśb wzbogaconych kilkoma SMWP naraz.
Również w tej części materiału najpopularniejszymi składnikami zwiększającymi siłę 

oddziaływania próśb – w obu omawianych grupach makroaktów – są uzasadnienia prośby oraz 
formy adresatywne. O ile jednak w wyżej zanalizowanym materiale językowym najczęściej 
stosowanym SMWP były formy adresatywne, o tyle w prośbach zawierających kilka składników 
wspomagających prośbę najpopularniejszym elementem tego typu są uzasadnienia prośby. Aktów 
tych użyto w 73,5% próśb będących zasłyszeniami i w ponad 83% próśb sformułowanych przez 
bohaterów seriali. Formy adresatywne występują zaś w 69% autentycznych próśb i 77% 
makroaktów próśb pochodzących z dialogów filmowych. 

Trzecią pozycję pod względem częstotliwości użycia w obrębie próśb będących 
zasłyszeniami zajmują pytania o możliwość spełnienia prośby, które występują w 33% omawianego
materiału. W materiale złożonym z makroaktów tworzonych przez bohaterów seriali miejsce to 
przypada zaś aktom mowy o funkcji skupiania uwagi na komunikacie – są one stosowane w 16% 
interesującej nas grupy wypowiedzi. 

Na kolejnych trzech miejscach omawianego rankingu – w obu grupach analizowanych 
makroaktów próśb – plasują się: akty mowy mówiące o tym, że spełnienie prośby nie jest zbyt 
kosztowne (występujące w 15,5% zasłyszeń i w ponad 14% próśb bohaterów seriali); akty 
zapowiadające prośbę (stosowane w blisko 14,5% autentycznych próśb i w blisko 14% makroaktów
wynotowanych z filmów) oraz przeproszenia (które można znaleźć w blisko 12,5% próśb 
wyekscerpowanych z autentycznych dialogów i w blisko 10% makroaktów stanowiących składnik 
kwestii postaci seriali).

Siódmą pozycję w omawianym materiale zajmują – wśród zasłyszeń – akty mowy o funkcji 
skupiania uwagi na komunikacie. Występują one w 11,5% autentycznych próśb wzbogaconych 
kilkoma SMWP naraz. W materiale złożonym z próśb wynotowanych z serialowych dialogów 
pozycję tę zajmują wykrzyknienia. Użyto ich w 8,5% próśb pochodzących z seriali.

Ten ostatni składnik wspomagający prośbę rzadziej występuje w obrębie makroaktów 
formułowanych przez realnych rozmówców – w tej części materiału zajmuje ósme miejsce pod 
względem częstotliwości użycia. Wykrzyknienia można znaleźć w 4,5% autentycznych próśb. 
Ósmą pozycję wśród próśb stanowiących składnik wypowiedzi bohaterów seriali zajmują natomiast
pytania o możliwość spełnienia prośby, które występują w 8% przykładów. 

Podziękowania antycypujące replikę prośby zastosowano zaledwie w kilku autentycznych 
prośbach wzbogaconych kilkoma SMWP; w obrębie rozbudowanych makroaktów pochodzących z 
dialogów bohaterów filmowych nie użyto ich zaś ani razu.     

Różnice budowy, a co za tym idzie różnice funkcji pomiędzy makroaktami próśb 
należącymi do obu omawianych grup najwyraźniej ujawniają się w rankingu SMWP dokonanym na
podstawie kryterium częstotliwości ich użycia w obrębie całości materiału (tj. zarówno w obrębie 
próśb zawierających tylko jeden SMWP, jak i próśb wzbogaconych kilkoma takimi składnikami 
naraz).

W ogólnym rankingu częstotliwości użycia poszczególnych SMWP w grupie próśb 
sformułowanych przez realnych rozmówców kolejność poszczególnych składników 



wspomagających prośbę – od najczęściej używanych do najmniej popularnych – jest następująca: 
UZ; FA; PM; PRZ; NK; ZAP; FSK; W; PDZ. W grupie makroaktów próśb stanowiących składnik 
kwestii bohaterów seriali kolejność ta przedstawia się nieco inaczej: FA; UZ; PRZ; ZAP; (ex aequo)
NK i FSK; PM; W; PDZ.

Przedstawmy powyższe informacje w postaci tabeli:

CZĘSTOTLIW
OŚĆ

STOSOWANIA
POSZCZEGÓL
NYCH SMWP 

AUTENTYCZNE PROŚBY 
(ZASŁYSZENIA)

PROŚBY WYNOTOWANE Z
SERIALI 

TELEWIZYJNYCH

prośby
zawierające

jeden SMWP

prośby
zawierające

kilka SMWP

wszystkie
prośby

prośby
zawierające

jeden SMWP

prośby
zawierające

kilka SMWP
FA UZ UZ FA UZ
UZ FA FA UZ FA
PRZ PM PM PRZ FSK
PM NK PRZ ZAP NK
NK ZAP NK PM / NK ZAP
ZAP PRZ ZAP FSK PRZ
PDZ FSK FSK PDZ W
FSK W W (brak W) PM

(brak W) PDZ PDZ – PDZ

Kolejna różnica pomiędzy makroaktami próśb formułowanymi przez realnych rozmówców 
a prośbami stanowiącymi składnik kwestii bohaterów seriali telewizyjnych dotyczy częstotliwości 
pomijania przez nadawców prośby właściwej. Wypowiedzenia naprowadzające (tj. makroakty 
pozbawione prośby właściwej) stanowią ponad 9% zasłyszeń i zaledwie 3% makroaktów 
wynotowanych z dialogów filmowych.

Podsumujmy powyższe analizy. 
Przeprowadzone badania materiału językowego udowadniają, iż struktura (budowa, sposób 

konstruowania) makroaktów próśb formułowanych przez Polaków podczas autentycznych 
interakcji społecznych różni się w pewien sposób od budowy makroaktów próśb stanowiących 
składnik wypowiedzi bohaterów seriali telewizyjnych. 

Różnice struktury obu typów makroaktów wiążą się ściśle z różnicami funkcji tych 
wypowiedzi. 

Ogólnie rzecz ujmując, prośby formułowane przez fikcyjne postaci zawierają więcej 
składników służących charakterystyce adresata prośby, określeniu relacji łączących interlokutorów 
(FA), zapowiadaniu i nazywaniu kolejnych części wypowiedzi (ZAP), czyli – uogólniając – 
definiowaniu i opisywaniu sytuacji przedstawianych w filmie.   

Makroakty próśb stosowane w serialach często są wzbogacane elementami językowymi, 
które służą porządkowaniu procesu komunikacji (PRZ, ZAP). Obfitują również w wyrażenia 
mobilizujące uwagę odbiorcy – nie tyle postaci będącej adresatem prośby, ile raczej telewidza 
oglądającego serial (FSK). Wszystkie te składniki mają ułatwić i ukierunkować odbiór 
przekazywanych treści.                

W autentycznych prośbach ważniejsze okazują się natomiast te SMWP, które oddziałują na 
postawę adresata, na jego sferę wolicjonalną (UZ), a także te, które warunkują fortunność aktu 
prośby (PM). 



Wśród próśb stanowiących składnik dialogów filmowych rzadziej występują wypowiedzi 
naprowadzające. Autorzy scenariuszy / dialogów unikają używania aktów tego typu, gdyż mogłyby 
one zostać błędnie zinterpretowane przez widza.

Powyższe rozważania skłaniają do wniosku, iż makroakty próśb stosowane przez realnych 
rozmówców pełnią funkcję impres ywną, makroakty próśb stanowiące składnik dialogów 
filmowych mają zaś wartość informac yjną .

Różnice w sposobie konstruowania obu analizowanych typów makroaktów próśb oraz 
związane z nimi różnice funkcji tych wypowiedzi dokładniej opisuję w: Rosińska-Mamej (2011: 
215–227). 
4.0. Jednym ze składników makroaktów prośby o funkcji wspomagania tego aktu mowy jest akt
zapowiadający prośbę  (zapowiedź prośby). Jego nadawca przekazuje partnerowi ogólną treść: 
’mówię X po to, żebyś wiedział, że zaraz poproszę cię o coś, przedstawię moją prośbę’, czyli – 
ogólnie rzecz biorąc – zapowiada  swoją prośbę, uprzedza o swym przyszłym działaniu 
werbalnym (zob. np. ISJP, t. 2, hasła zapowiedzie
5.0. ; zapowiedź; Greń 1994: 82; por. Wierzbicka 1987: 304–307).

Omawiany akt mowy występuje w nieco ponad 6% wszystkich zgromadzonych próśb (4800
przykładów).

Zapowiedź prośby nigdy nie przybiera postaci aktu bezpośredniego, tj. nigdy nie zawiera 
jawnego performatywu zapowiadać / zapowiedzieć ani nieczasownikowego wykładnika illokucji, 
na przykład rzeczownika zapowiedź.

Samo zapowiadanie nie jest jawne, jawna staje się natomiast intencja proszenia. Niektóre

wyrażenia bowiem tak często występują w funkcji zapowiedzi prośby, że można je uznać za jej

jawne wykładniki (wyspecjalizowane w zapowiadaniu prośby, na przykład mam do ciebie romans).

Analiza materiału przykładowego daje podstawy do wyróżnienia następujących zapowiedzi 
prośby: 
· akty jawnie nazywające illokucję przyszłego działania werbalnego nadawcy (lub – rzadko – 
adresata),  
· akty wskazujące intencję przyszłej wypowiedzi nadawcy n ie jawnie , pośrednio , które można
podzielić na: 

II.1. akty określane przeze mnie jako jawne na  podstawie  doświadczenia 
komunikacyjnego (czyli akty, których prototypowe realizacje oznaczają prośbę; stanowią one 
43% zapowiedzi z grupy II),

II.2. akty uniwersalne (lub inaczej zapowiedzi prośby z użycia), które – przynajmniej 
potencjalnie – mogą występować w wielu różnych sytuacjach komunikacyjnych i poprzedzać różne 
typy aktów mowy (57% zapowiedzi pośrednich). 

Zapowiedzi tworzące grupę I zostały użyte w ponad 72,5% zgromadzonych przykładów,

akty II.1 – w ponad 14,5%, zapowiedzi II.2 zaś w ponad 19,5%38. 

Do  grupy  zapowiedzi  jawnie  nazywających  przyszłe  działanie  mowne  interlokutorów,

(głównie  nadawcy)  zaliczam  te,  których  postać  językowa  zawiera  albo  rzeczowniki  odsłowne

prośba,  pytanie,  pytanko,  albo  czasowniki  oznaczające  te  same  intencje,  tj.  prosić,  poprosić,

zapytać, spyta

 – zob. przykłady (1), (4)–(7), (9), (14), (16), (18) (tu: mam do pani prośbę).   

Jeśli chodzi o akty tworzące grupę II.1., to ich nadawca mówi o tym, że ma jakąś rzecz do 
załatwienia, że chce coś załatwić (z adresatem, z pomocą adresata). Akty takie najczęściej zawierają

38Suma powyższych liczb przekracza 100, ponieważ w obrębie jednego makroaktu prośby
może wystąpić kilka aktów zapowiadających prośbę.  



różne wyrażenia z rzeczownikiem sprawa – głównie mieć (do kogoś) sprawę bądź frazeologizmy 
mieć (do kogoś) romans, mieć (do kogoś) interes; zob. przykład (8) czy (19): 

(19) [studentka do kolegi]
– Słuchaj, mam do ciebie romans. Załatwiłbyś mi tę książkę. (Z)

Rzadziej proszący mówi, iż znalazł się w niekorzystnej dla niego sytuacji (w sytuacji 
wymagającej podjęcia jakiegoś działania). Używa wówczas wyrażeń mieć problem / kłopot; jest 
problem, np.

(20) [proboszcz miejscowej parafii odwiedza w domu znajomą (starszą lekarkę)]
– [...] Mam jeszcze jeden kłopot. Przyszła do mnie... [...] pewna kobieta, dotąd szczęśliwa mężatka, 
to nie była spowiedź, nie, nie! Przyszła mnie prosić o pomoc w sprawie Waldka [...)] powiedziała 
mi, że jak on jest przy niej [...], jej się od razu w głowie kręci i od zmysłów odchodzi. No i co pani 
na to powie? (ZP, 25.01.04)

Ostatnią grupę zapowiedzi stanowią akty mowy, które najmniej wyraźnie wskazują intencję 
nadawcy, gdyż są uniwersalne – mogą wprowadzać najróżniejsze typy wypowiedzi (por. Super, że 
cię znalazłam, dałabyś mi adres tego lekarza; Dobrze, że cię widzę, chciałam cię przeprosić za 
wczoraj; Szukam ciebie. Szef cię prosi na chwilę; A tak przy okazji, gratuluję awansu!). 

Wśród omawianej kategorii aktów zapowiadających prośbę można wskazać: 
a) akty mówiące o tym, że nadawca pozytywnie wartościuje sytuację nawiązania kontaktu z 

adresatem: to, że adresata spotyka, znajduje lub to, że jego partner jest obecny, pozostanie (na 
dłużej) w danym miejscu w czasie, kiedy przebywa tam także nadawca – zob. przykład (17); 

b) zapowiedzi świadczące o tym, że nadawca ma trudności (natury psychologicznej) z 
wyrażeniem prośby – zob. przykład (18) (nie wiem jak zacząć...); 

c) akty, których nadawca zapowiada, że powie coś (tu: sformułuje prośbę), co wiąże się 
treściowo z kontekstem poprzedzającym jego wypowiedź i/lub z konsytuacją danej interakcji, jak w
prośbie (21):

(21) [dwie koleżanki rozmawiają o świętach; jedna z nich zwraca się do drugiej]
– O, właśnie, powiedziałabyś swojej mamie, żeby przywiozła jemiołę. (Z);

d) zapowiedzi, których nadawca wyraża swą wolę porozumienia się z adresatem, 
powiedzenia mu czegoś dodatkowo lub rozmawiania z nim (przez jakiś czas; na określony temat), 
na przykład: Chciałam z tobą pomówić o...; Ale ja nie o tym chciałam mówić itp.; 

e) akty zapowiadające doprecyzowanie celu kontaktu, jak choćby: Wyłożę karty; Chodzi o 
moją mamę; Idzie o to, że...

Na podstawie powyższej klasyfikacji oraz podanych przykładów zapowiedzi prośby można 
stwierdzić, iż omawiany akt mowy służy głównie wprowadzaniu, zapowiadaniu prośby (czy – 
ogólniej – uprzedzaniu adresata o tym, że nastąpi kolejny krok komunikacyjny nadawcy, który 
najprawdopodobniej będzie miał charakter prośby), choć już niekoniecznie jednoznacznemu 
określeniu jej wartości illokucyjnej. To, w jaki sposób nadawca zapowie swoją prośbę, zależy od 
stosowanych przez niego technik perswazji. I tak na przykład zapowiedzi zawierające wykładnik 
illokucji pytania (jak: mam do ciebie takie pytanie czy chciałem zapytać) stanowią 

jedną ze strategii grzecznościowych, mających na celu złagodzenie skutków ewentualnej odmowy –
negatywna odpowiedź na pytanie jest [bowiem] mniej dolegliwa i łatwiej pozwala zachować twarz 
niż odmowa spełnienia prośby (Marcjanik 2000: 161). 

Poza tym nazwanie przyszłej prośby pytaniem może wpłynąć na zmianę oceny sytuacji 
przez adresata. Zapowiedź taka sugeruje, że nastąpi po niej akt niewymagający od adresata dużego 
wysiłku (pytanie wymaga na ogół reakcji werbalnej, nie wiąże się natomiast z koniecznością 



wykonywania jakichś czynności), co może zadecydować o tym, że adresat ów przyjmie postawę 
gotowości do podjęcia działań zgodnych z wolą nadawcy. 

Jak wynika z informacji podanych w poprzedniej części artykułu (zob. p. 2.0), zapowiedź 
prośby – ogólnie rzecz biorąc – częściej występuje w obrębie makroaktów próśb wynotowanych z 
kwestii bohaterów seriali telewizyjnych niż w prośbach realnych rozmówców. Przypomnijmy, że 
akt ten w pierwszej części materiału zajmuje na ogół wyższą pozycję w rankingu SMWP 
(dokonanym na podstawie częstotliwości ich użycia) niż w części drugiej – zob. tabela. 

Przejdźmy do omówienia różnic budowy pomiędzy obu analizowanymi w artykule grupami 
wypowiedzi zawierającymi ZAP.

Mimo iż zarówno wśród zasłyszeń, jak i wśród próśb pochodzących z seriali telewizyjnych 
dominują makroakty zawierające kilka SMWP naraz, relatywnie częściej są one stosowane w 
grupie zasłyszeń – makroakty te stanowią 89,6% makroaktów sformułowanych przez realnych 
rozmówców i 75% próśb wynotowanych z seriali.

W materiale złożonym z zasłyszeń zawierających kilka składników wspomagających prośbę
(w tym oczywiście – ZAP) najczęściej można spotkać makroakty próśb wzbogacone dwoma oraz 
trzema SMWP. Zarówno pierwszy, jak i drugi typ makroaktu występuje w niemal 41% próśb, w 
których skład wchodzi kilka elementów wspomagających prośbę. 

Z podobną sytuacją mamy do czynienia wśród próśb wyekscerpowanych z kwestii 
serialowych postaci. Również w tej części materiału najpopularniejszymi makroaktami są 
makroakty zawierające dwa i trzy SMWP, jednakże pierwszy typ makroaktu jest stosowany częściej
–  prośby wzbogacone dwoma SMWP stanowią 37,5% przykładów, makroakty zawierające trzy 
takie składniki zaś 33,3%.

W obu grupach interesujących nas makroaktów próśb rzadziej spotyka się wypowiedzi 
wzbogacone czterema i pięcioma SMWP naraz. Prośby zawierające cztery składniki wspomagające 
prośbę stanowią 25% próśb wynotowanych z seriali i 15% zasłyszeń (w których skład wchodzi 
kilka SMWP), natomiast prośby, w których użyto pięciu SMWP – nieco ponad 4% makroaktów 
wynotowanych z dialogów fikcyjnych postaci i 2,5% próśb będących zasłyszeniami (zawierających 
kilka SMWP). 

Wśród makroaktów próśb tworzonych przez realnych rozmówców występują wypowiedzi 
zawierające sześć SMWP naraz (poniżej 1% przykładów). Tak rozbudowanych makroaktów nie ma 
wśród próśb pochodzących z seriali telewizyjnych.

Zauważmy, że w krótszych, mniej rozbudowanych makroaktach zapowiedź prośby nieco 
częściej występuje w zasłyszeniach niż wśród próśb pochodzących z seriali telewizyjnych. 
Odwrotnie jest w wypowiedziach dłuższych, wzbogaconych większą liczbą SMWP – w takich 
wypowiedziach omawiany akt mowy liczniej jest reprezentowany w przykładach wynotowanych z 
kwestii postaci filmowych niż realnych rozmówców. 

Wydaje się, że powodem takiego stanu rzeczy jest to, iż wprowadzanie do wypowiedzi 
pewnego porządku, wyraźne wskazywanie, zapowiadanie i nazywanie kolejnych jej części jest 
ważniejsze, bardziej pożądane w wypadku rozbudowanych, bogatych strukturalnie próśb 
nadawanych przez aktorów w sztucznych warunkach komunikacyjnych niż w wypadku takich 
samych próśb stosowanych przez realnych (na ogół dobrze się znających39) użytkowników języka. 

39Tytułem wyjaśnienia dodam, iż zarówno w obrębie zasłyszeń, jak i próśb wynotowanych
z  seriali  telewizyjnych  dominują  wypowiedzi  reprezentujące  nieoficjalną  odmianę  polszczyzny
(realizowane  głównie  w  kontakcie  rodzinnym  i  towarzyskim).  Jednakże  autentyczne  prośby
powstają w sytuacji nieoficjalnej relatywnie częściej niż prośby stanowiące składnik serialowych
dialogów (prośby nieoficjalne stanowią ponad 82% zasłyszeń i blisko 72% próśb wynotowanych z
seriali). W wypadku próśb pochodzących z filmów sytuację odbiorczą dodatkowo komplikuje to, że
widz (dla którego seriale są tworzone i dla którego mają one być zrozumiałe) nie jest bezpośrednio
zaangażowany w  świat  przedstawiony,  nie  stanowi  jego  części,  a  jedynie  przygląda  mu  się  z
zewnątrz, nie pozostaje zatem z nadawcami próśb w relacjach charakterystycznych dla ww. sytuacji
nieoficjalnych (bliska znajomość z nadawcą, wiedza na temat jego zwyczajów komunikacyjnych
itd. to czynniki ułatwiające odbiór tekstów). Poza tym należy pamiętać, iż w wypadku wypowiedzi



Użycie ZAP w obrębie złożonych makroaktów sprawia, że przekaz odbierany przez widza (który 
nie ma możliwości poproszenia nadawcy wypowiedzi o powtórzenie tekstu) jest jasny, bardziej 
zrozumiały, jednoznaczny i – dzięki temu – łatwiejszy do zapamiętania.        

Badania materiału dowodzą, iż akt zapowiadający prośbę jest różnie usytuowany w obrębie 
obu analizowanych grup makroaktów próśb. Okazuje się bowiem, że w wypadku wypowiedzi 
wynotowanych z seriali akt ten najczęściej rozpoczyna cały makroakt prośby (ponad 59% 
przykładów zawierających ZAP), natomiast w wypadku zasłyszeń zapowiedź prośby częściej 
występuje po innych składnikach wspomagających prośbę (65% przykładów) niż jako incipit 
makroaktu.

Również i ta różnica budowy pomiędzy obiema analizowanymi typami próśb wiąże się z 
różnicami funkcji obu grup wypowiedzi. Autentyczne prośby mają przede wszystkim nakłonić 
adresata do zrobienia tego, co stanowi ich przedmiot. W wypowiedziach tych najważniejsze są 
zatem te SMWP, które mogą wpływać na sferę wolicjonalną adresata, na przykład uzasadnienia 
prośby czy akty mówiące o tym, że spełnienie prośby nie jest kosztowne. Ze względu na swoje 
oddziaływanie na proszonego mogą one być umieszczane na początku makroaktu prośby. W 
omawianej grupie wypowiedzi relatywnie mniej istotne wydają się natomiast SMWP pełniące 
funkcję metatekstową (tj. służące organizacji tekstu, porządkujące proces komunikacji, czyli – 
ogólnie rzecz ujmując – przekazujące informacje o samym tekście; zob. np. Ożóg 1991: 183; 1990: 
6–7).

W makroaktach stanowiących składnik kwestii serialowych bohaterów w pierwszej 
kolejności informuje się natomiast o celu nawiązania kontaktu. Dzieje się tak dlatego, że jednym z 
głównych zadań dialogów postaci filmowych jest definiowanie i opisywanie sytuacji 
przedstawionej w danej scenie.   

Jeśli chodzi o kształt językowy aktu zapowiadającego prośbę, to można wskazać kilka 
ogólnych schematów językowych, które stosowane są w obydwu grupach interesujących nas 
makroaktów. Schematy te to: mieć (do kogo) (jaką) prośbę; mieć (do kogo) (jakie) pytanie; mieć (do
kogo) (jaką) sprawę; dobrze, że jesteś / że cię widzę czy à propos. Różnice formalne pomiędzy obu 
częściami materiału polegają na tym, że wśród zasłyszeń występuje więcej wariantów wskazanych 
schematów. I tak na przykład: zarówno w prośbach pochodzących z seriali, jak i w prośbach 
formułowanych przez autentycznych nadawców można znaleźć ZAP przyjmujące postać zdań mam
prośbę; mam do ciebie prośbę; mam taką / jedną prośbę, natomiast zdań zawierających formy trybu
przypuszczającego czy czasu przyszłego złożonego, na przykład miałabym prośbę; miałbym do 
ciebie taką prośbę; będę miał do ciebie jeszcze jedną prośbę, używają tylko realni rozmówcy. 

W prośbach stanowiących przykłady zasłyszeń częściej też używa się modulantów, między 
innymi: jeszcze, tylko, właściwie, a także – charakterystycznych dla języka mówionego – 
leksykalnych ekwiwalentów interpunkcji (zob. Pisarkowa 1974: 61–71), na przykład: a; ale; no to; 
bo itp. 

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w wypadku schematu mieć pytanie.
Zarówno w autentycznych prośbach, jak również w makroaktach pochodzących z seriali 

występują schematy, których nie stosuje się w grupie drugiej. Na przykład w wypowiedziach 
powstających w naturalnych warunkach komunikacyjnych zastosowano takie schematy, jak: mieć 
romans; mieć pytanko; dobrze, że cię spotkałem; super, że cię widzę; jak dobrze, że cię znalazłam; i 
właśnie; to dobrze; tak przy okazji; przypomniało mi się, które nie wystąpiły w dialogach 
filmowych. W tej drugiej części materiału zanotowałam natomiast schematy mieć problem; mieć 
kłopot; ojciec pozwoli, że zapytam od razu czy z nieba mi pani spada, które nie wystąpiły w 
materiale złożonym z zasłyszeń.

Ogólnie można jednak stwierdzić, że w makroaktach próśb stanowiących przykład 
autentycznej działalności komunikacyjnej współczesnych Polaków stosuje się więcej schematów 
formalnych zapowiedzi prośby. Wiąże się to zapewne z faktem, że wypowiedzi te są spontaniczne, 

będących  częścią  dialogów  filmowych  mamy  do  czynienia  z  wielowarstwową  płaszczyzną
nadawczą (twórca scenariusza / dialogów : postać filmowa : aktor).       



powstają w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych (nie są natomiast – jak dialogi serialowe – 
wcześniej przygotowywane do wygłoszenia). Poza tym można je określić jako pierwotne czy 
prymarne w tym sensie, że stanowią wzór dla wypowiedzi wtórnych, na przykład dla dialogów 
bohaterów seriali telewizyjnych czy powieści.    
6.0. Podsumowując powyższe analizy, stwierdzam, iż różnice budowy pomiędzy obiema 
omawianymi w artykule grupami makroaktów próśb wskazują na różnice funkcji tych wypowiedzi.

W prośbach stosowanych w dialogach serialowych postaci ważniejsze są te składniki 
wspomagające prośbę, które charakteryzują w jakiś sposób poszczególne elementy świata 
przedstawionego (na przykład bohaterów, łączące ich relacje, sytuację), oraz te, które służą 
porządkowaniu procesu komunikowania się, mobilizowaniu uwagi odbiorców (nie tyle adresatów 
prośby, co widzów). Zabiegi mają ułatwić zrozumienie fabuły filmu.  

Inaczej jest w wypadku próśb będących zasłyszeniami. W autentycznych prośbach 
najistotniejsze są te SMWP, które decydują o fortunności prośby oraz o jej skuteczności.

Prośby wynotowane z autentycznych rozmów mają cechy spontanicznych wypowiedzi 
mówionych (zawierają na przykład jęki namysłu czy leksykalne ekwiwalenty interpunkcji), 
natomiast makroakty stanowiące składnik wypowiedzi bohaterów seriali wydają się bardziej 
zbliżone do wypowiedzi pisanych, schematyczne.              

WYKAZ SKRÓTÓW

a) źródła materiału
K – „Klan” 
L – „Lokatorzy” 
M – „M jak miłość”
ND – „Na dobre i na złe”
P  – „Plebania” 
PpR – „Pensjonat pod Różą”
S – „Sąsiedzi” 
Z – zasłyszenia

b) bibliografia
ISJP – Inny słownik języka polskiego, t. 2, red. M. Bańko, Warszawa 2000.    
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NOC Z PONIEDZIAŁKU NA WTOREK BĘDZIE BARDZO ZIMNĄ – RENESANS ORZECZNIKA PRZYMIOTNEGO W 
NARZĘDNIKU

MAREK RUSZKOWSKI

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Orzeczenie imienne (zwane też słowno-imiennym) składa się z dwóch elementów – łącznika 
i orzecznika. Orzecznik przymiotny40 może być wyrażony: 1. przymiotnikiem (On jest wysoki); 2. 
zaimkiem przymiotnym (Tamte rzeczy są moje); 3. imiesłowem przymiotnikowym (Jan jest 
kochany); 4. liczebnikiem porządkowym (Jan był czwarty na mecie); 5. liczebnikiem mnożnym 
(Błąd był podwójny); 6. liczebnikiem wielorakim (Ten problem jest dwojaki).

Pod względem syntaktycznym orzecznik 

można uznać za składnik podrzędny orzeczenia złożonego, w którym funkcję składnika 
zdaniotwórczego [...] pełni czasownik posiłkowy równoważny pod względem strukturalnym 
pełnoznacznym czasownikom (Karolak 1993: 376).

Pierwszą grupę tekstów poddanych obserwacji, ze względu na informacje dotyczące formy 
orzecznika przymiotnego, stanowią wybrane gramatyki historyczne i opracowania historii języka 
polskiego. Stanowiska językoznawców są w nich nieco zróżnicowane. 

W gramatyce historycznej trzech autorów czytamy, że orzecznik przymiotny rodzaju 
męskiego występuje zasadniczo w mianowniku (M), który panuje prawie wyłącznie do połowy XVI
w. Od tego czasu zaczyna się pewne wahanie, ale przewaga mianownika sięga 80% zbadanych 
wypadków. Wydaje się, że częstsze użycie narzędnika (N) nie zależy od epoki, a jest raczej 
wynikiem osobistej skłonności pisarza, np. Orzechowskiego, Birkowskiego, Korzeniowskiego, 
Brodzińskiego. 

Największe nasilenie N przypada na schyłek wieku XVIII i pierwszą połowę XIX; czasy późniejsze
dowodzą raczej powrotu stanowczej przewagi M (...); także w XX w. trafia się N wbrew 
wskazówkom ortoepicznym, które odradzają takiego wyrażania orzecznika przymiotnikowego. 
Podobna tendencja panuje zasadniczo w innych rodzajach orzecznika przymiotnego 
(Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk 1981: 402–403).

Zbliżone stanowisko zajmuje S. Rospond, który podaje, że typ narzędnikowy (Trzeba, aby 
płeć niewieścia była oświeconą) przed XVII w. był sporadyczny, do schyłku XVIII w. nie 
przekroczył 5%, a w XIX stuleciu osiągnął przeciętnie 23%. „Dziś ta składnia występuje rzadziej, 
ale nie jest ona – jak sądziliby puryści językowi – niepoprawna” (Rospond 1979: 355).

Z. Klemensiewicz (1985: 120, 309, 626) zauważa, że w staropolszczyźnie orzecznik 
przymiotnikowy zachowuje zasadniczo postać mianownika; działo się tak również w 

40Stosowany jest również termin orzecznik przymiotnikowy. Czasem oba pojęcia występują w tej 
samej pracy, np. Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk 1981: 402–403.



średniopolskim systemie składniowym, w dobie nowopolskiej natomiast w XVIII i w pierwszych 
dziesięcioleciach XIX w. pojawiła się także forma narzędnika.

Zdaniem I. Bajerowej w języku polskim czasów drugiej wojny światowej można 
zaobserwować „niespodziewany wzrost użycia narzędnika w orzeczniku przymiotnym, np. on jest 
dobrym zam. on jest dobry”, co było spowodowane „pewnym rozluźnieniem normy”. Narzędnik w 
orzeczniku przymiotnym, np. Wojna jest długotrwałą, traktowany jest jako nienormatywny 
(Bajerowa 2003: 19, 73).

Drugą grupą tekstów są gramatyki (dawne i współczesne) oraz opracowania z zakresu 
składni języka polskiego. Stanowiska autorów w nich zawarte są niejednolite i zmienne w czasie. 

Ponad 100 lat temu A. Małecki w gramatyce szkolnej zaznaczał, że orzeczenie przymiotne 
w narzędniku jest uprawnione tylko w trzech wypadkach: 1. jeżeli przymiotnik ma rzeczowne 
znaczenie, np. Czy był nieczułym, dumnym (człowiekiem) z przyrodzenia?; 2. jeśli da się przy 
przymiotniku powtórzyć omawiany rzeczownik, np. Pisarz może być narodowym, ulubionym 
(pisarzem) i wywierać wpływ na współczesnych, nawet wbrew idąc ich wadom; 3. jeżeli łącznikiem 
nie są wyrazy: był, jest, będzie, byli, są, ale bezokolicznik być połączony ze słowami może, musi 
itp., np. Staraj się być dla wszystkich sprawiedliwym, a dadzą ci spokój. W innych sytuacjach 
orzecznik przymiotny narzędnikowy sprawia „wrażenie każdemu wstrętne”, np. Jest to organ, 
którego pożytek i cel poczciwy aż nadto są widocznymi (Małecki 1903: 158).

A. Krasnowolski (1909: 40) pisał, że stawianie orzecznika przymiotnego w przypadku 
szóstym (narzędniku) zamiast przypadka pierwszego (mianownika) jest błędne. Dopuszczał tylko 
orzecznik narzędnikowy (wariantywnie z mianownikowym) po słowach stawać się, robić się, 
czynić się, wyglądać, zdawać się, zwać się itp., jeśli występuje w liczbie pojedynczej. W liczbie 
mnogiej, jego zdaniem, narzędnika prawie wcale się nie używa.

Klemensiewicz (1969: 35) lakonicznie podkreślał, że orzecznik wyrażony przez przymiotnik
lub inną przymiotnikowo odmieniającą się część mowy zawsze występuje w mianowniku, np. Brat 
jest zdolny. Ojciec chory. Użycie w orzeczniku narzędnika zamiast mianownika trafia się rzadziej u 
niektórych pisarzy lub w specjalnych warunkach stylistycznych 

Czasem gramatyki podają regułę bezwyjątkową: 

Przymiotniki, zaimki i imiesłowy przymiotnikowe są orzecznikami w mianowniku: Matka była dla 
nas bardzo dobra. Chata była słomą kryta, a budowana z okrąglaków (Bąk 1979: 375).

W niektórych dawniejszych i współczesnych gramatykach i podręcznikach składni brak 
wskazań normatywnych dotyczących przypadka, w którym powinien wystąpić orzecznik 
przymiotny (np. Szober 1959, Jodłowski 1977, Labocha 1996, Nagórko 1996). Nie wspomina o 
tym również J. Podracki (1982) w pracy poświęconej koncepcjom składniowym w gramatykach 
języka polskiego.

Trzecią grupę tekstów zawierających wskazówki dotyczące formy orzecznika przymiotnego 
stanowią wydawnictwa poprawnościowe.

S. Szober w Słowniku poprawnej polszczyzny (wyd. pierwsze ukazało się w 1937 r. pod 
tytułem Słownik ortoepiczny) stwierdza, że „niekiedy orzecznik przymiotnikowy kładzie się w 
narzędniku” (Szober 1971: 382). Zdarza się to, kiedy w roli słowa posiłkowego występują 
czasowniki: stawać się, robić się, czynić się, wyglądać, zdawać się, nazywać się. 

W takich razach orzecznik przymiotnikowy może przybierać postać mianownika lub narzędnika. 
Np. Noc stała się ciemniejszą lub ciemniejsza. Kraj robił się dzikszym lub dzikszy (Szober 1971: 
382).

Reguła ta zostaje rozszerzona w poradniku gramatycznym (Gaertner, Passendorfer, 
Kochański 1962). Czytamy w nim, że orzecznik przymiotnikowy może wystąpić w mianowniku lub
narzędniku w dwóch wypadkach: 1. jeżeli słowem posiłkowym jest czasownik stawać się, nazywać
się, robić się czynić się, zdawać się, np. Dlaczego robisz się taki ważny (lub takim ważnym)? Niebo 
stawało się coraz bardziej chmurne (lub chmurnym); 2. jeśli słowo posiłkowe być jest użyte w 



bezokoliczniku, np. Powinieneś być zadowolony (lub zadowolonym) z tak dobrego świadectwa. 
Mógłbyś być uprzejmiejszy (lub uprzejmiejszym). Jednak „formy mianownikowe orzecznika są w 
przytoczonych wypadkach bardziej wskazane”. Zawsze w narzędniku występuje orzecznik 
przymiotnikowy w zdaniach bezpodmiotowych, np. Nie zawsze jest się usposobionym do żartów 
(Gaertner, Passendorfer, Kochański 1962: 235–236). 

Autorki pracy Kultura języka polskiego (Buttler, Kurkowska, Satkiewicz 1973: 327–328), 
która po raz pierwszy została wydana w 1971 roku, podkreślają, że narzędnik w orzeczniku 
przymiotnym może występować w czterech wypadkach. 

Po pierwsze, kiedy jest uwarunkowany konstrukcyjnie. Występuje wówczas w związku z 
bezokolicznikiem (być młodym), z imiesłowami (będący młodym, będąc młodym), a także z 
rzeczownikami odsłownymi (bycie młodym)41. 

[…] niewątpliwie z formą narzędnikową występuje bezokolicznik izolowany (Być młodym – to 
prawdziwa rozkosz) lub użyty w konstrukcji nieosobowej (Jak to dobrze być młodym), jeśli jednak 
pojawia się jako składnik zespolenia, którego pierwszy człon stanowi czasownik modalny (Chcę 
być..., Muszę być...), to orzecznik niemal z zasady przybiera postać mianownika (Chcę być młoda, 
nie młodą). Stosunkowo trwale wiąże się narzędnikowa postać orzecznika przymiotnego z 
konstrukcją, uważaną zresztą przez niektórych autorów za kalkę składniową: wydawał się być 
szczęśliwym, choć i w tym zakresie rafia się mianownik, np. Nie wydawał się być zadowolony 
(Buttler, Kurkowska, Satkiewicz 1973: 328).

Z tym poglądem polemizuje M. Bobran (1994: 105), twierdząc, że nie musi to być związek 
trwały.

Po drugie, narzędnikową postać orzecznika przymiotnego determinuje nieosobowy 
charakter konstrukcji, np. Gdy jest się młodym. 

Po trzecie, narzędnik może wystąpić przy wyraźnej elipsie rzeczownika stanowiącego 
składnik konstrukcji orzecznikowej, np. Te mistrzostwa są najpiękniejszymi [domyślne: 
mistrzostwami] z dotychczasowych. Zachodnioniemiecka armia jest największą [domyślne: armią] 
w Europie Zachodniej. 

Po czwarte, o formie orzecznika przymiotnego rozstrzyga czynnik leksykalny, czyli typ 
łącznika. Narzędnikowa postać orzecznika jest częsta przy łącznikach: stawać się (Stawał się coraz 
bardziej ponurym i skrytym), wydawać się, zdawać się (Dziwną się wydaje absencja zawodników. 
Dziwnym się zdaje stanowisko większości), okazać się (Bezkonkurencyjnym okazał się Gazda). 
Obecnie obie formy stał się, okazał się lepszy i stał się, okazał się lepszym „można uznać za 
równouprawnione” (Buttler, Kurkowska, Satkiewicz 1973: 328). Jednak zdania typu Chce pani 
wiedzieć, jaką jest tematyka mojej wystawy? Mecz był nużącym „rażą [...] swym manieryzmem” 
(Buttler, Kurkowska, Satkiewicz 1973: 327).

Słownik poprawnej polszczyzny PWN (Doroszewski 1973: 469) podaje, że „używanie 
narzędnika w orzeczniku przymiotnikowym jest przestarzałe, dziś niepoprawne; szczególnie razi 
zaś przy lm, np. Oni byli zadowolonymi (zamiast: zadowoleni) z pracy”. 

Zaznacza jednak, że orzecznik przymiotnikowy ma formę narzędnika w trzech wypadkach: 
1. jeżeli łącznik ma postać imiesłowu lub rzeczownika odsłownego, np. Będąc młodym, zwiedził 
wiele krajów. Bycie szczerym to twój obowiązek; 2. jeżeli łącznik ma postać bezokolicznika, który 
pełni funkcję podmiotu, np. Dobrze jest być młodym; 3. w zdaniach bezpodmiotowych, np. Należy 
być odważnym. Trudniej znosić porażki, gdy jest się zarozumiałym. Słownik dopuszcza użycie 
narzędnika w orzeczniku przymiotnikowym po czasownikach: stać się, zostać, robić się, wydawać 
się, np. Kto z kim przestaje, takim się staje. Wydawała się młodszą (a. młodsza), niż była w istocie. 

41Ostatni przykład jest dyskusyjny, gdyż bycie to rzeczownik odsłowny, który nie pełni funkcji 
łącznika, np. w zdaniu Bycie młodym jest przyjemne forma bycie młodym to podmiot, jest – łącznik, 
przyjemne – orzecznik. 



Podobne stanowisko zajmują Klebanowska, Kochański, Markowski (1985). Dodają jednak, 
że 

jeśli bezokolicznik można zmienić na zdanie podrzędne, przymiotnik występuje w narzędniku, np. 
Radził mi być spokojniejszą. (Radził mi, żebym była spokojniejsza.), Postanowił być oszczędnym. 
(Postanowił, że będzie oszczędny (Klebanowska, Kochański, Markowski 1985: 191).

Jadacka (2005: 165) nie formułuje innych zasad użycia narzędnika w orzeczniku 
przymiotnikowym. W dwóch sytuacjach narzędnik jest obligatoryjny: 1. przy bezokoliczniku, 
imiesłowach, rzeczowniku odsłownym: być znanym, będąc młodym, będąca szczęśliwą, bycie 
winnym; 2. w konstrukcjach nieosobowych: Kiedy się jest inteligentnym, można się mniej uczyć. 
„Jest to szczególnie częste w strukturach paralelnych: Gdy się jest młodym, to się jest 
łatwowiernym; Jak się jest leniwym, to się jest biednym. W jednym wypadku narzędnik jest 
wariantywny z mianownikiem – przy łącznikach stawać się, zdawać się, okazać się: Po forsownym 
treningu rehabilitacyjnym stałaś się odporniejsza // odporniejszą; Podczas ostatniej wizyty zdawała 
się wyraźnie spokojniejsza // spokojniejszą; W turnieju międzyuczelnianym szachiści z Krakowa 
okazali się lepsi // lepszymi.

Współcześnie niektórzy językoznawcy traktują orzecznik w narzędniku jako przestarzały 
lub archaiczny: „Formy narzędnikowe Była młodą i ładną [...] (B. Prus) są przestarzałe” (Grzenia 
2004: 307); „Orzecznik przymiotnikowy może wystąpić też w narzędniku, co nadaje wypowiedzi 
archaicznego charakteru (np. Byłaś piękną; Stajesz się podłym) (Gruszczyński, Bralczyk 2002: 
168); „Formy narzędnikowe, spotykane w literaturze pięknej aż do XX wieku, są dziś traktowane 
jako przestarzałe” (Markowski 2010: 1639).

Należy zaznaczyć, że formy krótsze przymiotników przybierają w orzeczniku formę 
mianownika, np. Ojciec był rad gościom. Jestem kontent z ciebie. Już sama obietnica jest coś 
warta. Koleżanki są mi winne pieniądze (Bobran 1994: 108).

Mimo że językoznawcy dość precyzyjnie określili nieliczne wyjątki, w których orzecznik 
przymiotny może występować w narzędniku (jako forma wyłączna lub wariantywna z 
mianownikiem), we współczesnej polszczyźnie pojawia się coraz więcej konstrukcji z orzecznikiem
w narzędniku. Oto wybrane przykłady z prac magisterskich (w trakcie ich powstawania, a nie w 
postaci finalnej) studentów V roku filologii polskiej, a więc osób młodych, zazwyczaj w wieku 23–
24 lat:

(1) Odpowiedź ta była najczęstszą.
(2) Ciekawym jest fakt, że w Polsce autorami listów nie byli rycerze, lecz żacy.
(3) Pewnym jest natomiast, iż występowanie odbiorcy boskiego było czymś pożądanym w listach 
miłosnych.
(4) Nie jest przypadkowym, że utwór, którego autorstwo przypisujemy komuś z ludu, jest właśnie o
takiej tematyce.
(5) Noc bez ukochanej wydaje się ciągnąć w nieskończoność, niezrozumiałym jest fakt, iż inni 
ludzie pogrążeni są we śnie.
(6) Bardzo cennym jest możliwość spojrzenia na myśli kobiet i na słowa przez nie wypowiadane.
(7) Ciekawym może stać się porównanie fraszki „Do dziewki” [...] z fraszką „Na starą”. 
(8) Nie jest wiadomym, kto kryje się pod pseudonimem Grynei, być może jest to bohaterka 
licznych podbojów miłosnych poety albo jest to postać fikcyjna.
(9) Liryki będące wypowiedziami zakochanych coraz rzadziej skupiają się na cnotach wybranki, 
popularnym staje się opis własnych przeżyć i doświadczeń.
(10) Znamiennym jest fakt, że przyjaźń bardzo długo uważana jest za najbardziej wartościowy 
związek.
(11) Oczywistym wydaje się tu przywołanie bożka miłości [...].
(12) Ta sama tematyka jest rozwijana w innym utworze „Chłód daremny”, podmiot liryczny 
poszukuje schronienia przed żarem, jednak okazuje się to niemożliwym do osiągnięcia [...].
(13) Obraz ogrodu jest natomiast takim, jakim czytelnik mógłby oczekiwać.



(14) Śmierć wydawałaby się lżejszą od cierpienia, które musi znosić.
(15) Częstym staje się też opis chłodu kobiety, która wykazuje obojętność.
(16) Niewątpliwym natomiast staje się fakt, że jego słownictwo oraz stylistyka w znacznej mierze 
różniły się od mowy, którą posługiwali się inny ludzie.
(17) Znamiennym jest także fakt, iż mowa zakochanych powstawała w różnych epokach, a co za 
tym idzie, musiały wpływać na nią tendencje językowe danego okresu.
(18) To, co mogłoby się na pozór wydawać oczywistym, zostało wykształcone na drodze ewolucji 
języka.
(19) Wiadomym jest oczywiście, że zakochany bez swej oblubienicy czuje się nieszczęśliwy [...].
(20) Ciekawym jest także spojrzenie na kobietę, które pod pewnymi względami pozostaje 
niezmienione [...].
(21) Ciekawym staje się także fakt, że większość tekstów wypowiadanych przez zakochane osoby 
dotyczy miłości nieszczęśliwej [...].
(22) Wiadomym jest, że negatywne emocje wywołują silniejsze reakcje [...].
(23) Dla obu teorii wspólnym jest podejście racjonalne.
(24) Najpopularniejszymi są strony internetowe i serwisy społecznościowe.
(25) Typową dla homonimii jest technika niejasności.

Tego typu orzecznik występuje również w języku pisanym osób jeszcze młodszych – 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczestników Olimpiady Literatury i Języka Polskiego:

(26) Oczywistym więc staje się fakt, iż rola polszczyzny w tamtym okresie wzrastała jako czynnik 
scalający społeczeństwo, poddając się przy tym procesowi integracji i normalizacji.
(27) Nieuniknionym stał się fakt, iż w języku narodowym na dobre zagościły elementy łaciny.
(28) Choć nie jest on wymarzonym, spełnia podstawowe funkcje, pozwalające nam, Polakom, na 
poprawne posługiwanie się językiem ojczystym na co dzień.

Przykłady (1)–(5) oraz (8), (10), (13), (17), (19), (20), (22)–(25), (28) należy uznać – w 
świetle rozstrzygnięć zawartych w wydawnictwach poprawnościowych z lat 70. XX wieku – za 
niepoprawne, „rażące swym manieryzmem” (Doroszewski 1973: 469; Buttler, Kurkowska, 
Satkiewicz 1973: 327). W opinii współczesnych językoznawców (prace pierwszego dziesięciolecia 
XXI w.) są to albo formy niezgodne z normą językową (Bajerowa 2003: 73), albo przestarzałe 
(Markowski 2010: 1639), albo archaiczne (Gruszczyński, Bralczyk 2002: 168).

Jednak jeśli w słowniku wyrazy opatrzone są kwalifikatorem przestarz. (‘przestarzały’), 
oznacza to, że 

są używane przez przedstawicieli pokolenia najstarszego i starszego, dość dobrze znane pokoleniu 
średniemu (choć rzadziej przez nie używane). W zasadzie nie występują w wypowiedziach osób 
należących do pokolenia młodszego i najmłodszego (Dubisz 2003, t. 1: XL). 

Z kolei kwalifikatorem arch. (‘archaizm leksykalny’) 

zaopatrywane są wyrazy, które mogą wystąpić w wypowiedziach pokolenia najstarszego, w mowie 
pozostałych pokoleń nie występują (chyba że mają charakter stylizacyjny) (Dubisz 2003, t. 1: 
XXXIX). 

Trudno osoby w wieku kilkunastu i dwudziestu kilku lat uznać za pokolenie najstarsze, 
starsze czy nawet średnie.

Zdanie (6) zawiera dodatkowo niepoprawną formę rodzajową orzecznika Bardzo cennym 
jest możliwość... zamiast: Bardzo cenną jest możliwość... lub (najlepiej) Bardzo cenna jest 
możliwość...

Przykłady (7), (9), (11), (12), (14)–(16), (18), (21), (26), (27) należy uznać za poprawne, 
ponieważ łącznikami są wyrazy stać się, okazać się, wydawać się. Ta norma obowiązuje w 



polszczyźnie od co najmniej 100 lat. Jednak po tego typu łącznikach równouprawnione są także 
formy mianownikowe, które w języku młodego pokolenia są bardziej naturalne, mniej wyszukane i 
nienacechowane stylistycznie.

Coraz częściej formę narzędnikową orzecznika przymiotnego stosują dziennikarze. Oto 
kilka przykładów wynotowanych ze stacji TVN Meteo, choć w tym wypadku może to być maniera 
idiolektalna:

(29) Pogoda rzeczywiście piękną jest. (28.11.2010)
(30) Pogoda w Polsce zachodniej wydaje się być najspokojniejszą. (29.11.2010)
(31) Noc z poniedziałku na wtorek będzie bardzo zimną. (29.11.2010)

(32) Noc ma być najcieplejszą w okolicach Rzeszowa. (02.12.2010)
(33) Ta pogoda odrobinę wydaje się być spokojniejszą. (02.12.2010)
(34) Ta pokrywa śniegu jest już w wielu miejscach grubą. (02.12.2010)
(35) Ta pogoda zmienną jest. (06.12.2010)
(36) Ta noc ma być najcieplejszą od Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie, po Lubelszczyznę. 
(21.12.2010)
(37) Ta noc ma być najcieplejszą nad Zatoką Gdańską. (30.12.2010)

Jak widać, orzecznik przymiotny w narzędniku może we współczesnej polszczyźnie 
wystąpić w trzech sytuacjach normatywnych: 1. jako jedynie poprawny, a więc niewariantywny, np.
Kiedy się jest inteligentnym, można się mniej uczyć; 2. jako poprawny, ale stylistycznie 
nacechowany i wariantywny z bardziej naturalnym mianownikiem, np. Po forsownym treningu 
rehabilitacyjnym stałaś się odporniejszą // odporniejsza; 3. jako niepoprawny (w najlepszym 
wypadku przestarzały bądź archaiczny), np. Wojna jest długotrwałą. W dwóch ostatnich sytuacjach 
obserwujemy renesans formy narzędnikowej we współczesnej polszczyźnie. Jak się wydaje, tego 
typu orzeczniki traktowane są coraz częściej jako stylistycznie lepsze, staranniejsze, 
„wykwintniejsze”. Jest to jednak subiektywna ocena użytkowników polszczyzny, która nie zawsze 
znajduje oparcie w normie językowej.
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CELEBRYTKA, PSYCHOLOŻKA, PANASZOWIEC. UWAGI O RZECZOWNIKACH NAZYWAJĄCYCH KOBIETY

JOANNA SENDERSKA

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Przedmiotem artykułu są obecne we współczesnej polszczyźnie nazwy odnoszące się 
do kobiet. Tematyka ta budzi w dalszym ciągu żywe zainteresowanie użytkowników języka, o
czym przekonały mnie między innymi wypowiedzi studentów, jakie padały na zajęciach z 
takich przedmiotów, jak kultura języka czy współczesna polszczyzna, na których 
omawialiśmy problemy związane z tworzeniem i używaniem tytułów zawodowych, 
służbowych i naukowych kobiet. Słynna już wypowiedź Joanny Muchy, która – 
sprowokowana przez Tomasza Lisa – powiedziała, że preferuje formę adresatywną pani 
ministro, nie wpłynęła bezpośrednio na koncepcję mojego artykułu. Zdarzenie to miało 
bowiem miejsce już w trakcie pracy nad nim i – choć rozpoczęło na nowo dyskusję w 
mediach i poza nimi na temat nazw żeńskich – nie odwiodło mnie od założonego celu, jakim 
miało być szczegółowe omówienie leksemów celebrytka, psycholożka, panaszowiec na tle 
innych nazw o referencji żeńskiej.

Do pierwszej wojny światowej żeńskie nazwy zawodów, funkcji i stanowisk42 
tworzono regularnie od rzeczowników męskich za pomocą odpowiednich sufiksów (przede 
wszystkim za pomocą sufiksu ka). Formy typu adwokatka, prezeska, doktorka, filozofka były 
wówczas całkowicie neutralne pod względem stylistycznym. Wraz z rosnącym udziałem 
kobiet w życiu publicznym zaczęła pojawiać się tendencja językowa do maskulinizacji nazw 
żeńskich. O pojawieniu się tej tendencji już na początku ubiegłego wieku, jeszcze zanim 
kobiety zaczęły pełnić ważniejsze funkcje, świadczy opublikowany w 1904 roku w 
„Poradniku Językowym” list czytelników  protestujących 
uroczyście przeciwko gwałceniu języka polskiego i łączeniu z nazwiskami żeńskimi tytułu 
doktor zamiast doktorka. Jak autor – autorka, lektor – lektorka, profesor – profesorka, lekarz 
– lekarka, nauczyciel – nauczycielka itp., tak samo nie wolno nazywać kobiety doktorem, lecz
tylko doktorką (za:  Warchoł-Schlottmann). 

Jak podaje Łaziński (2003: 321), jeszcze w latach trzydziestych ubiegłego stulecia w 
odniesieniu do kobiet zajmujących się nauką używano wyrazów profesorka, docentka, choć 
już wtedy wyrazy te były stopniowo wypierane przez odpowiednie rzeczowniki męskie (ściśle
rzecz biorąc: męskoosobowe). Proces wypierania feminatiwów miał oparcie w ówczesnych 
wydawnictwach normatywnych i opisach gramatycznych (Łaziński 2006: 248). Tendencja ta 
nasilała się stopniowo, by mniej więcej w połowie XX wieku osiągnąć apogeum, w wyniku 
czego stosowanie występujących w rodzaju męskoosobowym nazw zawodów czy stanowisk, 
a także tytułów naukowych w odniesieniu do kobiet, zwłaszcza jeśli były one „zastrzeżone” 
dla mężczyzn stało się powszechne (choć nie było całkowitej zgody między językoznawcami 
czy użytkownikami języka w ocenie tego zjawiska). 

Tradycyjne nazwy żeńskie zostały jednak uznane – przede wszystkim przez same 
kobiety – za mało oficjalne, lekceważące, nielicujące z powagą, rangą i pozycją społeczną 
wskazywanych osób. W większości wypadków bowiem próby zastosowania formantu ka, 
tworzącego nazwy żeńskie, prowadziły (i prowadzą nadal) do tworzenia nazw brzmiących 
identycznie z nacechowanymi potocznością rzeczownikami nieosobowymi typu murarka 
‘zajęcie murarza’, dziekanka ‘urlop dziekański’43, albo do tworzenia nazw odbieranych jako 

42Pomijam w tym momencie problem tworzenia nazw wysokich stanowisk, ponieważ
w owym czasie kobiety ich nie zajmowały. 

43Fakt ten nie jest przeszkodą dla używania rzeczownika dziennikarka ‘kobieta 
dziennikarz’ (potocznie wyraz dziennikarka oznacza ‘zajęcie dziennikarza’ lub ‘wydział 
dziennikarski, studia dziennikarskie’; zob. USJP). Rzeczownik reżyserka, na razie z 
kwalifikatorem potoczne, został w USJP zanotowany w znaczeniu ‘kobieta reżyser’ mimo 
używania go w znaczeniu ‘zajęcie reżysera’, a nawet ‘kabina reżyserska’.



deminutywne typu psycholożka, filolożka, ze zdeformowaną podstawą obcą (log) mającą już trwałe 
miejsce w polskim słowotwórstwie. Pozostałe formanty żeńskie są wyspecjalizowane w tworzeniu 
innego typu struktur: przyrostki owa, ina tworzą nazwy żon (chociaż pojawiają się w starym 
derywacie krawcowa44 oraz nowszych wójtowa ‘kobieta wójt’, szefowa ‘kobieta szef’, sędzina 
‘kobieta sędzia’, odbieranych jednak jako nieoficjalne), przyrostek ica || yca – nazwy samic, albo – 
jak przyrostek ini || yni – są nacechowane podniośle i odbierane jako archaiczne i jednocześnie 
mało produktywne. (Zob. Jadacka 2005: 128, przyp. 74). 

Z drugiej strony – równolegle do oficjalnego nurtu – tworzono nazwy żeńskie w sposób 
tradycyjny, miały one jednak (i w większości wypadków mają do dziś) status potocznych, a nawet 
pejoratywnie nacechowanych, lekceważących, choć wydaje się, że współcześnie sytuacja zaczyna 
się zmieniać i zasób tradycyjnie derywowanych nazw żeńskich stopniowo się powiększa. Jak 
podaje Zawilska (2005), polemizując z często cytowanym stwierdzeniem Jadackiej (2011: 1687):
W postaci żeńskiej pozostały już tylko nazwy zawodów tradycyjnie wykonywanych przez kobiety, 
np. aktorka, malarka, nauczycielka, pisarka, albo uchodzących za mało atrakcyjne, o niewysokiej 
randze społecznej, np. ekspedientka, fryzjerka, sprzątaczka. 
we współczesnej polszczyźnie obecnych jest wiele nazw żeńskich o tradycyjnej postaci i są one 
ciągle tworzone ze względu na potrzebę językowego ujmowania nowych elementów 
rzeczywistości. Są to m.in. nazwy kobiet grających na różnych instrumentach, np. gitarzystka, 
klarnecistka itp., a także nazwy kobiet uprawiających różne dyscypliny sportowe, np. płotkarka, 
piłkarka, kolarka, skoczkini (nowe nazwy zwykle pojawiają się, jeśli zawodniczka odnosi sukcesy i 
staje się osobą popularną), i wiele innych, np. kosmonautka, farmaceutka, filozofka.    

Współcześnie klasa tzw. nazw żeńskich, derywowanych zwykle od męskich nazw 
wykonawców czynności i nosicieli cech, jest stylistycznie niejednorodna. Obok nazw zawodów 
tradycyjnie urabianych za pomocą formantu ka, występujących zarówno w tekstach oficjalnych, jak
i nieoficjalnych, takich jak np. aktorka, piosenkarka, malarka, kelnerka, barmanka, oraz 
nielicznych z innymi formantami, np. krawcowa, sprzedawczyni, mamy liczną grupę nazw 
zawodów i – przede wszystkim – tytułów naukowych i służbowych, które przybierają różną postać 
w zależności od sytuacji użycia bądź używane są wyłącznie w postaci męskiej. Zdaniem 
Łazińskiego (2006: 254–255) we współczesnej polszczyźnie mamy trzy podstawowe formanty 
służące do derywowania nazw żeńskich: wspomniany już przyrostek ka, formant paradygmatyczny 
a, wykorzystywany przede wszystkim do tworzenia rzeczowników o odmianie przymiotnikowej 
(woźny → woźna) oraz przyrostek ini || yni, który jako jedyny tworzy wyłącznie żeńskie nazwy 
osobowe, co sprawia, że jest chętnie wybierany przy derywacji nowych nazw żeńskich, np. 
naukowczyni, skoczkini, kierowczyni.  

W obiegu oficjalnym – jako wyraz tendencji do maskulinizacji nazw żeńskich – przeważają 
nazwy męskoosobowe, nieodmienne w odniesieniu do kobiet (są to więc derywaty 
paradygmatyczne od odpowiednich nazw odnoszących się do mężczyzn), takie jak dyrektor, doktor,
profesor, redaktor, psycholog i wiele innych. W wypadku zawodów i stanowisk o najwyższym 
statusie społecznym dominacja tego sposobu nazywania kobiet jest najbardziej widoczna. Jak 
podaje Jadacka (2005: 129): 
Wyszły z użycia nawet te formy sufiksalne, które w pewnej fazie rozwoju polszczyzny (lata 
pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX wieku) były powszechnie używane, np. dyrektorka, kierowniczka, 
prezeska, profesorka (liceum). 

W obiegu nieoficjalnym bywają używane derywaty sufiksalne, część z nich, tradycyjnie 
występująca w języku nie budzi sprzeciwów poprawnościowych, część natomiast jest często 
przedmiotem krytyki zarówno normatywistów, jak i sporej części społeczeństwa. Mam tu na myśli 

44Jeszcze w XIX wieku słowo to oznaczało ‘żonę krawca’, a kobietę zajmującą się szyciem 
nazywano krawczynią. SWar podaje oba znaczenia tego słowa, mianowicie: ‘żona krawca’ i 
‘kobieta krawiec’.



nazwy typu psycholożka (notowana w USJP z kwalifikatorem potoczne, w WSPP – z 
kwalifikatorem środowiskowe), filolożka, a także mecenaska, adwokatka itp. Z jednej strony 
obserwuje się ciągłą niechęć społeczeństwa do stosowania nazw utworzonych w typowy dla tej 
kategorii sposób. Z drugiej strony środowiska feministyczne od dłuższego czasu apelują o 
nobilitację nazw żeńskich, propagując formy typu ministerka czy ministra, adiunktka (forma 
nieakceptowana nie tylko przez językoznawców normatywistów ze względu na trudną do 
wymówienia zbitkę spółgłoskową), architektka (mimo trudnej do wymówienia zbitki spółgłoskowej
częsta forma w uzusie, w USJP notowana z kwalifikatorem potoczne, a w znacznie wcześniejszych 
SJPDor i SJPSzym – bez kwalifikatora), filolożka czy filozofka (w USJP już bez kwalifikatora) jako
oficjalne.

Jak zauważa Jadacka (2005: 128), współcześnie obserwuje się używanie innych określeń, 
kiedy mówimy o jakiejś kobiecie i kiedy zwracamy się do niej bezpośrednio, w formułach 
adresatywnych obowiązuje bowiem zasada używania tytułu naukowego lub służbowego w postaci 
męskiej poprzedzonego wyrazem pani, np. pani redaktor, pani poseł, pani wójt. Natomiast kiedy 
mówimy o kobiecie używamy zwykle, jeśli tylko jest to możliwe, tradycyjnej nazwy żeńskiej, 
sięgając nawet do repertuaru potocznego, np. redaktorka, posłanka, wójtowa (a. wójcina). Zdaniem 
Łazińskiego (2006: 273–276) funkcja tytularna rzeczowników męskoosobowych, czyli ich 
możliwość wystąpienia w formach adresatywnych, blokuje derywację żeńską. Z tego względu 
słowo adwokatka jest możliwe do zaakceptowania (w NKJP znajdziemy nieliczne poświadczenia 
użycia tego leksemu, notują je jeszcze – bez kwalifikatora – SJPDor i SJPSzym), natomiast 
mecenaska już nie (mimo tej samej referencji). 

Rzeczowniki męskoosobowe mają status gatunkowych (in. generycznych). Oznacza to, że 
będąc nazwami mężczyzn (np. pacjent, adresat), mają jednocześnie znaczenie ogólniejsze, w 
związku z czym odnoszą się zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Funkcja generyczna 
rzeczowników męskoosobowych przejawia się m.in. w połączeniach wyrazowych typu: prawa i 
obowiązki pacjenta (i mężczyzny, i kobiety), adresat nieznany (i mężczyzna, i kobieta). 
Rzeczowniki żeńskie – jako nazwy kobiet – nie mają tej dwuznaczności. Rodzaj męski ma więc 
znaczenie ogólne (normatywne), a rodzaj żeński stanowi swego rodzaju uzupełnienie45. (Zob. np. 
Karwatowska, Szpyra-Kozłowska 2010, 18–20; 35–40).

Zamieszczone w tytule niniejszego artykułu rzeczowniki mają jedną cechę wspólną: 
wszystkie odnoszą się do kobiet. Wyrazy celebrytka i psycholożka utworzone zostały za pomocą 
formantu ka od odpowiednich nazw o męskiej referencji, należą więc do wyodrębnianej tradycyjnie
w słowotwórstwie kategorii nazw żeńskich. Środowiskowy leksem panaszowiec oznacza ‘kobietę, 
której odpowiada konstrukcja biustonoszy marki Panache’. Został on utworzony za pomocą 
przyrostka owiec, charakterystycznego dla osobowych nazw nosicieli cech. Nazwy te przybierają 
rodzaj gramatyczny męskoosobowy, pełniący funkcję gatunkową.

Neologizm celebrytka jest żeńską formą rzeczownika celebryta (używanego czasem w 
postaci celebryt). Nazwa celebrytka przyjęła się, być może ze względu na tradycyjne już 
występowanie nazw zawodów artystycznych w postaci żeńskiej (a większość celebrytek to różnego 
typu i formatu artystki: piosenkarki, aktorki, tancerki). Rzeczownik ten został utworzony za pomocą
tradycyjnego formantu ka, analogicznie do bandyta → bandytka. 

Fakt istnienia nazwy żeńskiej nie razi nikogo, wątpliwości budzi jedynie fakt zapożyczenia 
angielskiego słowa celebrity i późniejszego przyswojenia w postaci celebryta / celebryt. Obydwa 
rzeczowniki są neologizmami o dużej frekwencji tekstowej, nie tylko w tzw. prasie kolorowej.  Nie 
znajdziemy ich jeszcze w słownikach, ale słowa te nie okażą się raczej efemerydami mimo ich – 
być może – względnej przydatności w polszczyźnie (NKJP notuje po 10 wystąpień każdego z tych 
wyrazów w różnorodnych gatunkowo tekstach). Utworzenie derywatu żeńskiego jest też dowodem 
na zadomowienie się pożyczki z języka angielskiego: poddanie leksemu zapożyczonego derywacji 

45Istnieją oczywiście pewne ograniczenia generycznego stosowania rzeczowników 
osobowych. Dotyczą one m.in. nazw pokrewieństwa, relacji rodzinnych oraz ogólnych nazw 
przedstawicieli obu płci. (Zob. Łaziński 2003: 321).



jest ostatnim etapem jego przyswajania46.
Historia wyrazu psycholożka jest stosunkowo długa. Na podstawie hasła psycholog w 

SOSzob, w którym autor odradza używanie tego słowa, wnioskować można, że już przed II wojną 
światową słowo psycholożka funkcjonowało w nieoficjalnym obiegu i że już wtedy budziło 
wątpliwości poprawnościowe. Kolejne słowniki poprawnej polszczyzny, tj.  SPPSzob, będący 
zresztą – jak wiadomo – zaktualizowaną przez W. Doroszewskiego wersją SOSzob, i SPPDor, 
również zalecają użycie słowa psycholog w odniesieniu do kobiet („nie: psycholożka, 
psychologini”), co dowodzi ciągłego utrzymywania się omawianego słowa w obiegu nieoficjalnym.
W USJP leksem ten – jako nazwa żeńska utworzona od wyrazu psycholog – występuje z 
kwalifikatorem potoczne, natomiast w WSPP – z kwalifikatorem środowiskowe.

Słowo to, a także podobne do niego filolożka, socjolożka (z kwalifikatorem potoczne w 
USJP, a w WSPP – z kwalifikatorem środowiskowe), biolożka (w WSPP – środowiskowe) i wiele 
innych derywowanych od rzeczowników męskich na log za pomocą formantu ka, są krytykowane 
za niepoważne brzmienie, wywołujące u niektórych skojarzenia z loszką, czyli małą lochą, czy też 
za podobieństwo do zdrobnień ze względu na użycie przyrostka tworzącego także deminutiva. Jako 
jeden z powodów trudności z zaakceptowaniem tego typu nazw podaje się też ich hybrydalny 
charakter (obcy morfem, np. psycho-, bio-, filo- obok cząstki lożka), a także deformację obcej 
podstawy słowotwórczej (Jadacka 2005: 128, przyp. 75). Trudno zaprzeczyć ostatnim argumentom, 
choć z drugiej strony współcześnie obserwuje się wręcz masowe tworzenie hybryd językowych, 
które nie rażą poczucia smaku większości użytkowników języka, np. biopoaliwo, ekoklęska, 
infolinia czy (używana żartobliwie) podatkologia.  

Wyraz panaszowiec używany jest przez użytkowniczki forów poświęconych brafittingowi, 
czyli sztuce doboru biustonosza, takich jak Lobby Biuściastych, Lobby Małobiuściastych, oraz 
autorki i komentatorki blogów o takiej tematyce, takich jak Balkonetka, Stanikomania. (Na temat 
leksyki używanej na forach brafittingowych zob. Senderska 2011). Panaszowcem w tzw. 
„biuslangu”, a więc w pewnej środowiskowej odmianie języka, nazywa się kobietę, której 
odpowiada konstrukcja biustonoszy brytyjskiej marki Panache47. Formacja ta różni się znacznie od 
uprzednio omawianych, ponieważ została utworzona przez dodanie formantu owiec, 
wykorzystywanego głównie do tworzenia osobowych nazw atrybutywnych, przez co rzeczownik 
ten jest rodzaju męskoosobowego48. Sytuacja taka dziwi nieco, ponieważ – z wiadomych względów 
– biustonosze noszone są przez kobiety, na miejscu byłaby więc nazwa żeńska. W polszczyźnie 
mamy co prawda kilka rzeczowników o żeńskiej referencji rodzaju męskozwierzęcego, np. 
babsztyl, babiszon, wamp, i rodzaju nijakiego, np. babsko, dziewczę. Są to jednak w większości 
wyrazy stylistycznie nacechowane, w przeciwieństwie do argotyzmu panaszowiec.

 Rzeczownik panaszowiec ma w slangu stanikomaniaczek oparcie w podobnie zbudowanych
rzeczownikach osobowych, także odnoszących się do kobiet, mianowicie freyowiec / frejowiec 

46Jezierska (2011: 296–298) notuje także inne formacje żeńskie od leksemów 
zapożyczonych w ciągu ostatnich lat, tj. blogerka, copywriterka. Można by tu jeszcze dodać takie 
słowa, jak trendsetterka (12 wyników w NKJP) czy lanserka (słowo to bywa używane nie tylko w 
znaczeniu ‘ogół lanserów’).

47Nazwa własna Panache przenoszona jest przez użytkowniczki tzw. biuściastych forów w 
postaci spolszczonej na wyroby tej firmy, tj. biustonosze, zwane w slangu panaszami. Słowo 
panasz/panasze jest podstawą derywatu panaszek ‘biustonosz marki Panache’.  

48Uznanie rzeczownika panaszowiec za mający rodzaj męskoosobowy, może budzić 
wątpliwości, ponieważ brak przykładów jego użycia w liczbie mnogiej. Jak wiadomo, rodzaj 
męskoosobowy wyróżnia się na podstawie synkretyzmu B. i D. obu liczb. Omawiany rzeczownik 
zaliczyłam do męskoosobowych, wziąwszy pod uwagę jego znaczenie związane z jedną z funkcji 
przyrostka owiec, którą jest nazywanie osób ze względu na jakąkolwiek cechę charakterystyczną. 
Oto przykłady tego typu derywatów: sprayowiec, roszczeniowiec, kanapowiec. 



‘kobieta, której odpowiada konstrukcja biustonoszy marki Freya’, wąskofiszbinowiec ‘kobieta, 
której odpowiadają biustonosze z wąskimi fiszbinami’, szerokofiszbinowiec ‘kobieta, której 
odpowiadają biustonosze z szerokimi fiszbinami’49. Rzeczowniki te niewątpliwie przynależą do 
słowotwórczej kategorii osobowych nazw nosicieli cech, w której skład tradycyjnie wchodzą 
rzeczowniki rodzaju męskoosobowego używane zarówno w odniesieniu do mężczyzn, jak i 
generycznie. Częś

 z nich stanowi podstawy słowotwórcze dla feminatiwów, np. cyrkowiec → cyrkówka, 
akowiec → akówka. Współcześnie takie nazwy są rzadko tworzone, ponieważ wydają się 
nacechowane stylistycznie w stosunku do neutralnych nazw na owiec50. Od przeważającej 
większości formacji na owiec derywatów żeńskich się po prostu nie tworzy51. Formant ówka służy 
współcześnie głównie do tworzenia nazw nieosobowych nosicieli cech, wykorzystywany jest 
zwłaszcza w tworzeniu formacji zuniwerbizowanych, które są stylistycznie nacechowane w 
stosunku do neutralnych nazw kilkuwyrazowych. Ponadto w ostatnim czasie sufiks ówka 
wyspecjalizował się w tworzeniu nazw prostytutek, np. tirówka, szosówka, lokalówka, sezonówka 
itp. (Na ten temat zob. Jadacka 2005: 112). Fakt ten z pewnością nie sprzyja urabianiu nazw o 
referencji żeńskiej w „biuslangu” za pomocą omawianego formantu. 

Utworzenie neutralnego rzeczownika rodzaju żeńskiego odnoszącego się do kobiety, 
charakteryzującego ją ze względu na jakąś cechę jest – okazuje się – bardzo trudne. Mamy więc do 
czynienia z sytuacją, w której rzeczownik rodzaju męskoosobowego odnosi się wyłącznie do 
kobiety, nie pełni więc funkcji gatunkowej.
Udział kobiet w życiu publicznym nieustannie wzrasta. To, czy wzrośnie liczba nazw żeńskich 
(zwłaszcza neutralnych), zależy od samych kobiet. Wydaje się, że w ostatnim czasie przybiera na 
sile tendencja do feminatywizacji rzeczowników osobowych. Derywaty żeńskie pomału zaczynają 
zatracać „niepoważny” charakter, stają się coraz mniej nieprestiżowe. Nazwy typu psycholożka czy 
architektka, choć mało przyjęte, upowszechniają się stopniowo, ponadto uzyskują aprobatę 
normatywną: część z nich wchodzi przecież w skład normy skodyfikowanej, czasem tylko na 
zasadzie potocznego lub środowiskowego wariantu formy męskiej. 
Niemniej jednak za trafną należy uznać konstatację Łazińskiego (2006: 253–254, 273–276), że w 
polszczyźnie tytularność rzeczowników męskoosobowych oraz oznaczanie przez nie zawodów i 
funkcji o wysokim statusie społecznym stanowi swego rodzaju blokadę dla derywacji żeńskiej, o 
czym między innymi świadczy społeczny odbiór użycia formy adresatywnej pani ministro52. 

WYKAZ SKRÓTÓW

NKJP – Narodowy Korpus Języka Polskiego, dostępne na: http://nkjp.pl/.
SJPDor – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa 1958–1969.

SJPSzym – Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–3, Warszawa 1978.

SOSzob – S. Szober, Słownik ortoepiczny. Jak mówić i pisać po polsku, Warszawa 1937. 
SPPSzob – S. Szober, Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1963.

49Wyrazy wąsko-, szerokofiszbinowiec są też nazwami biustonoszy z wąskimi bądź 
szerokimi fiszbinami.

50Kazimierz Moczarski w Rozmowach z katem używał określenia AK-ówka jako 
neutralnego.

51Zdaniem Łazińskiego (2006: 256) formant owiec blokuje współcześnie derywację żeńską.

52W SWar z przełomu XIX i XX stulecia znajdziemy wiele derywatów żeńskich, np. 
gościa, gościni (notowane jako wyrazy archaiczne, cytaty pochodzą z okresu staropolskiego), 
prezeska, doktorka. Wyrazy te – zwłaszcza archaizmy – są dziś żywe głównie w dyskursie 
feministycznym. 



SPPDor – Słownik poprawnej polszczyzny, red. W. Doroszewski, H. Kurkowska, Warszawa 
1980.

SWar – Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. A. Kryński, W. 

Niedźwiedzki, t. 1–8, Warszawa 1900–1927.

USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–4, Warszawa 
2003.

WSPP  – Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa

2011. 
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ANGIELSKIE CYTATY I WYRAZY ADAPTOWANE W BADANIACH TEKSTÓW POLONIJNYCH – SPOSOBY ICH 

ROZRÓŻNIANIA

KATARZYNA ZAPAŁA

absolwentka studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

O jednostkach obcych w tekstach polskich (tj. cytatach) oraz występujących w nich 

wyrazach adaptowanych napisano już wiele, jednak zdaje się, że jeszcze nie uchwycono 

całościowej istoty tego zjawiska. Praktyka pokazuje, że badacze traktują te dwa rezultaty 

interferencji języka angielskiego na język polski oddzielnie, a schemat ich opisu zwykle powielany 

jest u kolejnych badaczy. Z tego też powodu niejednokrotnie dochodzi do nieporozumień 

terminologicznych. Niejednoznaczność zasadza się bowiem w momencie zestawienia jednostek 

przez jednych badaczy uznanych za cytaty, a przez innych – wyrazy adaptowane. Okazuje się 

bowiem, że w obu grupach mogą się pojawić te same przykłady, co tylko dowodzi, iż niejasność na 

poziomie ich rozróżnienia istnieje. Problem ten nakreślił w 1985 roku W. Morawski (1985: 98–

111); jednak opublikowany w tym samym roku artykuł, w którym badacz sformułował kilka 

kryteriów klasyfikacji cytatów nie stanowił pretekstu do rozważań nad problemem. A on 

rzeczywiście istnieje. Dlatego też w niniejszym artykule postaram się raz jeszcze zastanowić nad 

statusem cytatów i wyrazów adaptowanych w tekstach utworzonych przez Polaków, którzy 

wyemigrowali do USA i Wielkiej Brytanii. Przytaczane przeze mnie przykłady pochodzić będą z 22

pamiętników, nadesłanych do Instytutu Gospodarstwa Społecznego przy Szkole Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Cytaty zostały uznane za najbardziej powierzchowne i widoczne elementy wskazujące na wpływ 

jednego języka na drugi (Doroszewski 1938: 47; Morawski 1991: 42; Sękowska 1994: 69). W. 

Doroszewski (1938: 47) jako pierwszy starał się opisać te jednostki, obrazowo definiując je jako 

„przygodne wtrącenia, «cytowania» wyrazów obcych w mowie lub piśmie”. Jako wtrącenia lub 

wtręty opisywała je również E. Sękowska (1994: 69), natomiast B. Szydłowska-Ceglowa (1988: 98)

uważała je za „świeże, emigracyjne nabytki”. Fakt, że stanowią one elementy nowe, nieznane 

językowi ojczystemu tworzącemu tekst podkreślali m. in. Morawski (1992: 47), który traktował 

cytaty jako „zapisy, z których jednoznacznie wynika, że angielski element leksykalny został w 

danym tekście użyty bez polskiej końcówki fleksyjnej”, oraz M. Strybel, charakteryzująca cytaty 

jako „wtrącone w tekst polski wyrazy (wyrażenia) angielskie nie zaadaptowane słowotwórczo i 

fleksyjnie, przy których rozmówca zachowuje całkowicie wymowę amerykańską” (Strybel 1983: 

517). Tego typu jednostki stanowią pierwszy etap, w którym ukazuje się mechanizm interferencji 

jednego języka na drugi i stanowią one najprostszy sposób wprowadzania obcego elementu 

językowego bez trwałej zmiany w systemie gramatycznym i zasobie leksykalnym języka. 

Cytaty pojawiają się przede wszystkim w przekazach pamiętnikarskich, paraliterackich, 



potocznych tworzonych zarówno przez przedstawicieli pokolenia emigracyjnego, jak i polonijnego, 

a częstotliwość występowania w badanych materiałach również przemawia za koniecznością 

uwzględnienia tej klasy wyrazów (Sękowska 1994: 19). Usytuowane są zwykle w nawiasie, 

„poprzedzone komentarzem, próbą definicji bądź po cytacie umieszczony jest dokładny lub 

przybliżony polski odpowiednik językowy” (Sękowska 1988: 683). Najczęściej są wyodrębniane 

graficznie za pomocą cudzysłowu czy nawiasu; często poprzedzone są formą tzw. czy zapisane 

drukowanymi literami.

Na tym definicja cytatu mogłaby się zakończyć, jednak praktyka pokazuje, że nie powinna. Jak 

bowiem słusznie zauważyła D. Buttler (1971: 335) – cytaty posiadają „nietradycyjny charakter”, a 

niejasności pojawiające się podczas próby określenia ich istoty, zdają się potwierdzać stwierdzenie 

badaczki.  Problem ponadto narasta, gdyż nieczęsto w pracach rozstrzygających kwestie 

interferencji autorzy przytaczają kryteria wyodrębniania cytatów jako jednostek „obcych”53. Czynią 

tak jednak Strybel (1983) oraz Morawski (1985: 98–111). Badacz wymienia nawet trzy warunki, 

które winna spełnić jednostka leksykalna, by można było uznać ją za cytat: kryterium braku 

adaptacji fleksyjnej, kryterium zapisu oraz kryterium sporadyczności występowania. Trudno jednak 

zgodzić się z dwoma ostatnimi bez pewnych zastrzeżeń. 

Kryterium zapisu, o którym wspomina badacz, zdaje się, mimo że uznane jako pomocnicze, budzić 

niejasności w rozstrzyganiu, czy jednostkę leksykalną uznać za cytat czy już wyraz adaptowany. 

Zdawać by się mogło, że niepoprawny (z punktu widzenia ortografii angielskiej) zapis  nie wynika 

z nieznajomości danego leksemu przez autora tekstu, a stanowić może właśnie dowód na wprawne 

posługiwanie się nim w formie zaadaptowanej. Wymienione przez autora artykułu cytaty o 

niewłaściwym zapisie (millinery cors – winno być millinery cours czy rapsody – winno być 

rhapsody) można uznać za adaptowane fonetycznie jednostki, w których doszło do zastąpienia 

angielskich elementów fonetycznych przez najbardziej zbliżone polskie. W pierwszym przykładzie 

mamy do czynienia najprawdopodobniej z realizacją angielskiej samogłoski, która jest nieco 

bardziej przymknięta od polskiego [o], a zarazem dłuższa. W związku jednak z trudnościami w 

prawidłowej artykulacji tejże głoski dochodzi do adaptacji fonetycznej poprzez zastosowanie 

polskiego, najbliższego ekwiwalentu fonetycznego [o], co również przejawia się w zapisie wyrazu. 

W drugim przypadku dostosowany zapewne został zapis wyrazu do jego wymowy, w której [h] jest 

nieme.

W badanym przeze mnie materiale również pojawiły się elementy językowe, które być może inni 

badacze (np. Morawski) uznaliby za cytaty, podczas gdy ja zaliczam je do wyrazów, w których 

53Nie wspominają o tym m.in. E. Sękowska czy S. Dubisz; zob. (Sękowska (2010), 
(Dubisz, Sękowska 1990: 217–233).
 



doszło do adaptacji fonetycznej.

• Nasze rozmowy to były dyskusje partnerów w byzesie. (USA1)54 
• Tzw. IRA – Indyvidual Retirement Account. (USA11)

Angielska krótka samogłoska [i] jest bardziej zbliżona artykulacyjnie do polskiej głoski [y] 

niż do [i], stąd zapewne taki właśnie zapis słowa business pod wpływem poprawnej, angielskiej 

wymowy.

• Port do którego statek zawinał, był New Iork 16 stycznia 1951. (USA3)  

Wymowa samogłoski [y] przed innymi samogłoskami w angielszczyźnie realizowana jest 

przez spółgłoskę [j]. Powyższy zapis może sugerować fonetyczną realizację słowa.

• W dużej kompani Manasko. (USA8) 

W powyższym zdaniu słowo kompani utworzono na wzór angielskiego rzeczownika 

company ‘przedsiębiorstwo, firma’. Fonetycznie utożsamiono według angielskiej zasady spółgłoski 

[c] i [k]. Angielska samogłoska [c] bowiem, gdy pojawia się m.in. przed samogłoską [o] winna być 

wymówiona jako polskie [k]. 

Ponadto kryterium zapisu nie sprawdza się również, gdyby zwracać uwagę na znaki interpunkcyjne 

wydzielające te jednostki. W. Doroszewski (1938: 47) pisał, że „z początku takiemu cytowaniu 

towarzyszy cudzysłów”, z kolei Sękowska – której stwierdzenie zostało już uprzednio przytoczone 

– zauważyła, iż często cytaty pojawiają się w nawiasach. W badanym materiale odnotowano wiele 

przykładów ilustrujących te „reguły”, np.

• Przedtym po ukończeniu szkolenia w maju 1947 roku i dostawszy stopień podporucznika /pilot 
officer/ szkoliłem w Inverness w północnej Szkocji strzelców płatowych. (USA9)
• Jadała tam zwykle lunch i tzw. “high tea” po godzinach biurowych, bo do domu w N. Finchley 
miała kawał drogi. (USA9)

Obok nich odnotowano jednak niewielką grupę przykładów stanowiących wyjątek od powyższych 

ustaleń, gdzie elementy zaadaptowane (fonetycznie czy gramatycznie) zostały również zapisane w 

nawiasach. 

• Czynsze (renty) były po 125 $ ze wszystkim, za cztery pokoje w zupełnie nowym mieszkaniu. 
(USA5)

Autor posłużył się rzeczownikiem rent ‘czynsz’, dodając do niego polską końcówkę. 

54Zachowana została oryginalna ortografia i interpunkcja zapisu. Jednostki, na które chcę 
zwrócić uwagę, zaznaczam podkreśleniem. Symbol i numer w nawiasie oznaczają miejsce 
sporządzenia pamiętnika oraz nadany mu przeze mnie numer. 



• Studentów Polaków było na tym “campusie” stosunkowo niewielu i nie przypominam sobie żeby 
była jakaś stała organizacja polska w Champain-Urbana. (USA9)

Angielskie słowo campus ‘miasteczko uniwersyteckie’ zostało zaadaptowane poprzez 

dodanie do angielskiego słowa końcówki miejscownika -′e. 

Nie przekonuje również ostatnie kryterium wyłaniania cytatów zaproponowane przez 

Morawskiego, tj. kryterium sporadyczności występowania. Ten, jak sam badacz przyznaje, oparty 

na intuicji wyznacznik, zupełnie nie sprawdza się w analizowanych tekstach. Trudno jest znaleźć 

zależność między niewielką częstotliwością występowania cytatu, a pewnością, że mamy do 

czynienia z jednostką obcą. Fakt bowiem, że jakiś cytat posiada dużą frekwencję w tekście, nie 

może pozbawiać go statusu elementu obcego. Dopóki element ten nie ma znamion adaptacji 

morfologicznej czy fonetycznej, pozostaje cytatem – bez względu na to, czy wystąpił pięć, czy 

pięćdziesiąt razy w tekście.

Powyższe rozważania na temat kryteriów wyłaniania wyrazów zaadaptowanych fonetycznie (które, 

jak zostało podkreślone, Morawski uznałby jeszcze za cytaty) są pretekstem do poczynienia 

wyjaśnień: za cytaty zatem uznaję jednostki zapisane w formie poprawnej, niezmienionej, według 

zasad ortografii angielskiej, które nie zostały zaadaptowane do polskiego sytemu i nie reprezentują 

żadnego wzorca polskiej odmiany. W badanym przeze mnie materiale stanowią one liczną grupę, z 

której dużą część tworzą nazwy własne instytucji, miejsc pracy emigrantów, ulic, alei, obozów, 

egzaminów oraz imiona i nazwiska; rzadziej tytuły czasopism. Pozostałą część stanowią nazwy 

pospolite i dwa przysłowia, które pojawiły się w dwóch pamiętnikach z pierwszej grupy. Oto 

przykłady:

• Nie na darmo jest powiedzenie “Librarian has to have a set of Dickens and his own teeth” – 
bibliotekarz musi być oczytany i mieć własne zęby czyli zdrowe. (WB7)

• Zdecydowaliśmy się przenieść do małego mieszkania na Prospect Avenue. (USA1)
• Słoik z miętową galaretką z napisem “DIETETIC NATURAL MINT JELLY”. (USA2)
• Kurs ten był organizowany przez Amerykańską Radę do Spraw Emigrantów z Wyższym 
Wykształceniem (American Council for Emigres in the Professions) (USA2)
• Pracował dla Western Electric, a potem Bethleen Steel przy gorących piecach. (USA7)
• Jedziemy do Babdown Hostel. (WB1) 
• Miał on swoje biuro we własnym mieszkaniu w reprezentacyjnym Hotel George. (WB4)
• Odznaczony Virtutti Militari, podwójnym brytyjskim krzyżem DFC (Distinguished Flying Cross) 
zginął podczas nalotu na Hamburg. (WB5) 
• Lepsze wyżywienie, sport ,dyscyplina wojskowa ,zrobiły swoje, zaczęliśmy wyglądać na 
prawdziwych młodych żołnierzy, anglicy nazywali nas “young Polish soliders’batalion”. (WB2) 
• Był to wspaniały statek “Empress of Australia”. (WB6) 
• Przy Breach Candy była luksusowa pływalnia. (WB7)
• W pierwszym rzędzie udałem się do szkockiego biura pracy (Labour Exchange – po angielsku)… 
(WB10) 
• Wysłałam więc paszport do “Home Office” (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) celem uzyskania



powrotnej wizy wjazdowej. (WB9) 
• Mąż pracował w Stalowni Kittering, a bracia w fabryce. (WB8) 
• Mało mieliśmy wiadomości z Polski i z Zachodu ; od czasu do czasu przychodził list od krewnych
z Warszawy ,polski znaczek przestęplowany czarnym “GeneralGovernment”. (USA3)
• 10 pułk artylerii ciezkiej (10 PAG) stanął w Szkocji w obozie “Stop – Camp Polish Forces 559, n. 
Nawick, by Edinburg Scotland”. (USA3)
• Pomógł znaleźć mi prace w Smith Corporation. (USA8) 
• Wymusili “FINAL SOLUTION” (USA10)
• To było chyba nie w Newtown a w Dalholm Lodge, bliżej Lincoln niż Nottingham. (USA9)
• W grudniu dostałem oficjalną nominację na research assistant w Bristol University. (USA9)
• Na wizę amerykańską, nawet posiadając tzw. “affidavit of support” można było czekać parę lat. 
(USA9)
• Był on bardzo potrzebny do projektowania i przygotowywania maszyn do doświadczeń na 
pacjentach, dotkniętych częściowym paraliżem (paraplegic) i całkowicie sparaliżowanych 
(quadrapletic). (USA2)
• Zaczalem prace jako pracownik fizyczny tak zwany material handler. (USA4)
• Jak to mawiają Amerykanie, “come hell or high water” [niech bedzie pieklo czy powodz], jade! 
(USA11)
• Bezpośrednim moim przełożonym “super visor” był Francuz. (USA6)
• Jan przerwał mi i powiedział, że nie muszę składać ponownie application.(USA12)
• Taki dom kupiłem 442 Stanley St. z ekstra lota (parcela) za piętnaście tysięcy dolarów. (USA5) 

• Byliśmy u nich w domu, z którego zapamiętaliśmy to, że “sitting room” był udekorowany 
kilimami łowickimi. (USA9) 
• A były to jeszcze czasy kiedy Stalin to był “good uncle Joe”. (WB1)
• Po śmierci pierwszego męża córka poszła na uniwersytet i dostała tzw. degree (dyplom) z 
literatury angielskiej. (WB6)
• Zobaczył kiedyś ogłoszenie o poszukiwaniu pomocy bibliotekarskiej bez kwalifikacji, na 
parutygodniowe przeszkolenie jako t.z. Library Assistant. (WB7)
• Jednego dnia kierownik warsztatu (foreman) bardzo gorliwy w swojej funkcji, w ciągłym strachu, 
że utraci pracę, z uwagi na wiek nazywany przez innych zatrudnionych w garażu “Little man”. 
(WB10)
• Naturalnie “au pair” nigdy nie byłam... (WB9)
• Z czasem zaczęli zaglądać do kuchni na pogawędkę i „cup of tea”. (WB3)
• Był to porucznik z polskiej armii gen.Andersa, w angielskim mundurze “battledress” ,z polskim 
orzełkiem na futrzanej czapce. (WB2)
• Jako t.zw. “aliens”, musimy się meldować na policji, gdy tylko zmieniamy miejsce zamieszkania, 
lub pracy. (WB1)
 • Około 50 amerykańskich “Mariners” zajęło w nocy port, ale gdy natrafili na opór ze strony 
Francuzów to szybko się poddali obrońcom. (WB4)
• Z Karczai, angielskim statkiem t. zw. troopship w dużym konwoju płynęliśmy pięknym Oceanem 
Indyjskim do Bombaju. (WB5)

Definicja wyrazów adaptowanych nie nastręcza trudności. Są one wynikiem kolejnego poziomu 

interferencji jednego języka na drugi. Do adaptacji dochodzi podczas polonizacji angielskiego 

wyrazu poprzez stosowanie polskich cząstek (dodawanie, wymianę) w leksemach angielskich 

(Doroszewski 1938: 72–72). Dotyczyć  ona może zarówno formy brzmieniowej wyrazu (adaptacja 

fonetyczna), jak i morfologicznych wykładników (adaptacja gramatyczna) (Dubisz, Sękowska 

1990: 223). Jednostkami adaptowanymi są także 



wyrazy znajdujące się w otoczeniu syntaktycznym sugerującym przybranie przez nie rodzaju 
gramatycznego, ergo ich przynależność do określonego paradygmatu fleksyjnego – nawet jeśli są 
one zapisane zgodnie z angielską ortografią (Morawski 1992: 37). 

Każdy zatem element językowy, który przybrał końcówkę polskiego przypadka zależnego o formie 

innej niż mianownik, uznaję już za zapożyczenie gramatyczne.

Dużą grupę w badanym materiale stanowiła adaptacja gramatyczna, w której pamiętnikarze 

do zapisanych zgodnie z ortografią języka angielskiego wyrazów dodawali polskie końcówki 

fleksyjnie oraz osobowe, nierzadko oddzielając je apostrofem. Oto przykłady:

• Pojechaliśmy do centrum Clevelandu. (USA1)
• W tej sytuacji musieliśmy wynająć pokój w hotelu w środku białego „Manhattanu”. (USA2)
• Statek którym jechałem, zawinął do Glasgowa w Szkocji. (USA6)
• Ostatnio mówiła mi, że poszła do College’u, w którym uczy się, jak należy pisać książki. (WB6)  
• Biada z tym nikt nie chciał być prześladowanym Indianinem, a każdy chciał zwycięskim 
Cowboy’em. (WB7)
• Będąc u brata, odwiedziłam Dom Polski gdzie nawiązałam kontakt z Polonią, wówczas jeszcze b. 
liczną w Edinburgh’u. (WB3)
• Tym razem bardzo szybko dostaję telegram z komendy PKPR mieszczącej się koło Guldford’u… 
(WB1)
• Już od siedmiu lat prowadzę każdego października wyprawę po Tamisie. (WB4)
• Za dnia pracowałem u Harrods’a, a 3 dni w tygodniu wieczorami od godz. 19.00 do 21.30 
studiowałem na Kursie Kreślarskim, który odbywał się w szkole na South Kensington. (WB10)
• Wykupiła firmę Cotton’a. (WB5)
• Corka tez graduowala z NJIT – computer science.  (USA4)
• Otrzymałem propozycję by zostać w Stafie Instytutu już na innych warunkach. (USA7)
• Inkorporacja businessu ma na celu jedynie unikniecie odpowiedzialnosci cywilnej wlasciciela. 
(USA11)
• On się zgodził a ja przekonałem bossa że ja mogę mojego brata nauczyć robić na maszynach w 2 
tygodnie. (USA8)
• Ich glownym celem byla expansja calej europy a w dalszym planie calego swiata. (USA10)
• Naturalnie zmuszona byłam do opłacenia w pełnej wysokości “haraczu” (tzw. voucherów). (WB9)
• Warunki się polepszyły, dostaliśmy lepsze mundury “battlerdresy”, lekcje odbywały się w 
barakach, mieliśmy krzesła i stoły, i nawet polskie podręczniki wydane w Jerozolimie. (WB2)
• Obozowe ghetta trwały do nieskończoności. (WB5) 

Nieliczną grupę stanowiły adaptacje fonetyczne, w których zastępowano fonemy angielskie 

najbliższymi polskimi. 

•  (…) ja zawsze robiłem rury o 2-incze dłuższe co można zawsze uciąć. (WB10) 
• Nasze rozmowy to były dyskusje dwóch partnerów w byznesie. (USA1) 
• Port do którego zawinał statek, był New Iork 16 stycznia 1951. (USA3)
• (…) otrzymał dyplom wykwalifikowanego hydraulika, elektrika, i stolarza meblowego oraz 
budowniczego domów mieszkalnych. (USA12)
• One popierały komunizm i jego ideje. (WB8) 
• Był to koledż specjalnie założony w czasie wojny dla polaków którzy nie dokończyli swych 
studiów z powodu wojny. (WB2)
• Pan Kuczuk przyjechał jako wysłannik fabryki produkującej maszyny dislowe po to, żeby 



werbować Polaków jako robotników do pracy w różnych działach fabryki. (WB1)

Morawski słusznie zwrócił uwagę na problem rozróżnienia: cytat – adaptacja na płaszczyźnie 

gramatycznej. W istocie bowiem nie jest możliwe stworzenie pełnej definicji jednostek, jakimi są 

cytaty bez odniesienia do drugiego poziomu interferencji – adaptacji. Okazuje się, że granica 

między cytatami a elementami już zaadaptowanymi jest płynna i badacz winien właściwie ją 

wyznaczyć na początku swej pracy, nie sugerując się dotychczasowymi ustaleniami w tym zakresie,

poczynionymi przez innych, a kierując się jedynie wnikliwą analizą tekstu, który bada. Powyżej 

przytoczone przykłady są bowiem skromną egzemplifikacją pewnych „odstępstw” we 

wprowadzaniu cytatów i wyrazów adaptowanych w zestawieniu z dotychczasowymi ustaleniami, o 

których należy pamiętać.

WYKAZ SKRÓTÓW

USA1 – kobieta urodzona w 1952 r. w Krakowie; w 1972 roku wyemigrowała do USA, gdzie 

założyła firmę kosmetyczną.

USA2 – kobieta urodzona w 1923 roku w Sejnach; w 1962 roku wyemigrowała do USA, gdzie 

pracowała jako pracownik naukowo-badawczy na kilku uniwersytetach.

USA3 – mężczyzna urodzony w 1922 roku we wsi Krasnosielce; w 1951 roku wyemigrował do 

USA, gdzie pracował jako pomoc w kuchni.

USA4 – mężczyzna urodzony w 1922 roku w województwie jeleniogórskim; wyemigrował w 1965 

roku do USA, gdzie zajmował różne stanowiska w firmie produkującej materace.

USA5 – mężczyzna urodzony w 1927 roku w Piasecznej; w 1950 roku wyemigrował do USA, 

gdzie założył własną firmę budowlaną.

USA6 – mężczyzna urodzony w 1910 roku w województwie tarnopolskim; w 1951 roku 

wyemigrował do USA, gdzie pracował w fabryce.

USA7 – mężczyzna urodzony w Chicago (gdy miał cztery lata wraz z matką i braćmi przyjechał do 

Polski) w 1917 roku; w 1968 roku wyemigrował do USA, gdzie pracował na stanowisku lekarza 

psychiatry.

USA8 – mężczyzna urodzony w 1952 roku w Sulejowie; około 1976 roku wyemigrował do USA, 

gdzie założył własną działalność handlu nieruchomościami.

USA9 – mężczyzna urodzony w 1915 roku w Sokolnikach; w 1951 roku wyemigrował do USA, 

gdzie (po uzyskaniu doktoratu) pracował jako nauczyciel akademicki.

USA10 – mężczyzna urodzony w 1926 roku w Chorkach; wyemigrował w 1951 roku do USA gdzie

pracował m.in. jako spawacz, kreślarz, projektant.

USA11 – mężczyzna urodzony w 1935 roku w Jaworznie; wyemigrował w 1970 roku do USA, 

gdzie pracował jako inżynier włókiennik.

USA12 – mężczyzna urodzony w 1919 roku w Warszawie; w 1949 roku wyemigrował do USA, 



gdzie pracował w fabryce.

WB1 – mężczyzna urodzony w 1927 roku w Brześciu; w 1947 roku wyemigrował do Wielkiej 

Brytanii, gdzie pracował w hucie.

WB2 - mężczyzna urodzony w 1927 roku w Kuropolu; wyemigrował w 1947 roku do Wielkiej 

Brytanii, gdzie pracował w fabryce perfum, następnie w laboratorium.

WB3 – kobieta urodzona w Poznaniu; w 1959 roku wyemigrowała do Wielkiej Brytanii, gdzie 

prowadziła wraz z mężem hotel.

WB4 – mężczyzna urodzony w 1920 roku w Beskidach; w 1945 roku wyemigrował do Wielkiej 

Brytanii, gdzie pracował jako pracownik socjalny.

WB5 – mężczyzna urodzony w 1928 roku na Wileńszczyźnie; wyemigrował w 1948 roku do 

Wielkiej Brytanii, gdzie pracował jako pracownik socjalny.

WB6 – kobieta urodzona w 1916 roku prawdopodobnie na Śląsku; wyemigrowała w 1948 roku do 

Wielkiej Brytanii, gdzie pracowała na farmie.

WB7 – kobieta urodzona w 1917 roku w Jabłonowie; wyemigrowała do Wielkiej Brytanii, gdzie 

pracowała jako bibliotekarka.

WB8 – kobieta urodzona w Malewszczyźnie; wyemigrowała w 1945 roku do Wielkiej Brytanii, 

gdzie pracowała jako sekretarka.

WB9 – kobieta urodzona w 1948 roku w Warszawie; w 1972 roku wyemigrowała do Wielkiej 

Brytanii, gdzie pracowała m.in. jako sekretarka i opiekunka osób starszych.

WB10 – mężczyzna urodzony w 1911 roku w Przemyślu; w 1945 roku wyemigrował do Wielkiej 

Brytanii, gdzie pracował m.in. w warsztatach samochodowych, fabryce chemicznej, sklepie. 
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ANDRZEJ KOMINEK, METAFORY PRAWA MORALNEGO W DYSKURSIE RELIGIJNO-ETYCZNYM. STUDIUM 

LINGWISTYCZNO-KOGNITYWNE, KIELCE: WYDAWNICTWO UJK,  2009, SS. 392 

KATARZYNA PAWLIK

doktorantka w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

W swojej książce pt.  Metafory prawa moralnego w dyskursie religijno-etycznym Andrzej

Kominek podjął badania nad sposobami konceptualizacji prawa moralnego w języku potocznym

współczesnego dyskursu chrześcijańskiego.  Rozważania językoznawcze na temat metaforycznych

konceptualizacji  abstrakcyjnych  domen  etyki,  tj.  DOBRO,  ZŁO,  SUMIENIE,  GRZECH,  były

również przedmiotem wcześniejszych publikacji tego badacza55. 

Omawiana publikacja składa się w z dwóch części. Część pierwsza książki skupiona jest

wokół założeń teoretyczno-metodologicznych i składa się z dwóch rozdziałów, w których autor

przedstawia, rozszerza i podejmuje dyskusję nad założeniami tzw.  racjonalizmu imaginatywnego

G. Lakoffa i M. Johnsona56.

Druga część publikacji składa się z siedmiu rozdziałów i stanowi bez wątpienia oryginalną,

szeroką,  podpartą  wieloma  przykładami  analizę  lingwistyczno-kognitywną  metafor  prawa

moralnego.  W  publikacji  przywołano  koncepcje  wielu  polskich  i  zagranicznych  badaczy

zajmujących się twórczo dziedziną językoznawstwa kognitywnego, zainspirowanych teorią Lakoffa

i  Johnsona.  Widoczny wpływ  na  kształt  rozważań  teoretycznych  i  analitycznych  zawartych  w

rozprawie  mają  prace  T.  P.  Krzeszowskiego,  O. Jakela,  A. Pawelca,  R.  Przybylskiej,  R.

Grzegorczykowej, A. Libury, A. Mikołajczuk, B. Wojciszke i innych.

Ciekawym elementem publikacji  jest  przywołanie  krytycznej  wobec  Lakoffa  i  Johnsona

teorii R.W. Langackera opisanej w: Langacker (1995), gdzie autor zdefiniował i usystematyzował

pojęcia domen (domains) oraz rzutowania (mapping),  a także podzielił  metafory na RZECZY i

RELACJE. Autor  Metafor prawa moralnego w dyskursie religijno-etycznym zdaje się zgadzać z

założeniami  Langackera  przywołując  dodatkowo  tzw.  obiektyfikację (czyli  ,,wydzielanie  typów

metafor pośrednich”) według A. Szwedka (2005).

Celem badawczym pracy jest metaforyka prawa moralnego, które to prawo określa bardziej

szczegółowa domena docelowa etyki. Autor w wielu miejscach cytuje za św. Pawłem podstawową

maksymę  etyczną  ,,Czyń  dobro,  a  unikaj  zła”,  zawężając  w ten  sposób  wyszukiwanie  metafor

językowych  do  korelatów  będących  implikacją  negatywnych  (i  pozytywnych)  aspektów

związanych z twierdzeniem, iż chrześcijanie bardziej skupiają się na zakazach (tj. ZŁO moralne)

niż na nakazach (tj.  DOBRO moralne). Nie znaczy to jednakże, że praca nie podejmuje innych

55Zob. Kominek (2007, 2009, 2010). 

56Zob. G. Lakoff, M. Johnson (1980).



modeli metaforycznych prawa moralnego, np. SUMIENIA, czy GRZECHU.

W części pierwszej autor przedstawia narzędzia, jakie posłużyły mu do analizy kognitywnej

na szczeblu ogólnym metafor, tj.  model metaforyczny (tzw. ICM-y),  skrypt (scenariusz) zdarzenia,

oraz  narzędzia  do  analiz  szczegółowych,  wśród  których  wyróżnia  ramy  interpretacyjne i

profilowanie. Zdecydowanie bliższym autorowi kierunkiem badań leksykalno-semantycznych jest

tzw.  podejście  onomazjologiczno-kognitywne,  wedle  którego  przeprowadza  się  analizę

semantyczną od znaczenia do formy (,,od obiektu mentalnego do wyrażeń desygnujących”). Autor

przywołuje  trzy  obszary  badawcze:  tematykę  autorefleksyjną,  abstrakcyjną  sferę  emocji  oraz

pojedyncze,  abstrakcyjne  domeny  docelowe.  Analiza  metafor  źródłowych  opartych  na

doświadczeniach:  zmysłowym,  motorycznym  i  siłowym  została  z  kolei  zbadana  zgodnie  z

nastawieniem semazjologicznym, czyli od formy do znaczenia.

Rozdział  III  jest  wstępem do rozpoczęcia analizy językoznawczej metafor,  gdzie pojęcie

etyki  rozważane  jest  w  dwóch  kategoriach:  potocznym (zwanym dalej  zdroworozsądkowym)  i

religijnym (w tym przypadku chrześcijańskim). Okazuje się, iż mimo rozbieżności wynikających z

natury poznania, możliwości zmiany treści i myślenia na temat norm moralnych, oba rodzaje etyki

oparte są na naturalnym prawie moralnym, czyli  – według św. Tomasza z Akwinu – obecności

prawa boskiego w rozumnym charakterze natury człowieka. Co więcej, owe zbieżności pomiędzy

etyką potoczną a chrześcijańską widoczne są też w istotniejszej roli zakazów nad nakazami. Prawo

boskie  i  ludzkie  przenikają  się  w  świadomym i  wolnym działaniu  człowieka,  czyli  tzw.  akcie

rozumowo-wolitywnym, którego strukturę pierwotnie opisał wspomniany tu św. Tomasz z Akwinu.

Z kolei K. Wojtyła dodał ciekawe aspekty charakteru ludzkich działań, dzieląc je na te, w których

,,ja działam” i te, w których ,,coś się we mnie dzieje”. Wartości moralne, w obrębie których to

działanie się odbywa, można scentralizować do pojęć DOBRA i ZŁA. Pojęcia te przedstawione

zostały na tle zarówno filozoficznym, jak i etycznym: ZŁO scharakteryzowane jest jako działanie

niemoralne, efekt świadomego wyboru człowieka i często określane mianem GRZECHU, dobro z

kolei uważane jest za wartość bezwzględną, swoistą cnotę i działanie zgodnie z wolą Bożą.

Szczegółowa analiza językoznawcza metafor związanych z DOBREM i ZŁEM rozpoczyna

się w rozdziale IV i kontynuowana jest w kolejnych rozdziałach. Za nośniki metafor językowych

posłużyły  A.  Kominkowi  związki  frazeologiczne  z  wyrazem  ZŁO  (DOBRO  pojawia  się

zdecydowanie rzadziej). Analiza 180 badanych stałych połączeń wykazała, że aż 150 z nich ma

charakter metaforyczny. Z badań wynika, iż około 75 połączeń metaforycznych to tzw. metafory

ontologiczne: ZŁO traktowane jest w nich jako rzecz/substancja lub jest personifikowane, pełniąc

rolę  obszaru  działania  agensa  lub nim będąc.  Ten rodzaj  metafor  odnosi  się  do doświadczenia

człowieka opartego na manipulowaniu przedmiotami. W metaforach, w których ZŁO ukazywane

jest  jako  PRZEDMIOT FIZYCZNY (np.  maszyna)  lub  SUBSTANCJA (np.  potężna,  niszcząca



rzeka) często wykorzystuje się również porównywanie ilościowe przedmiotów poprzez mierzenie,

liczenie i  gradację.  Co więcej,  istnieją  połączenia metaforyczne,  w których  DOBRO i  ZŁO są

konceptualizowane jako wspólne obszary, pomiędzy którymi istnieje wyraźna granica.

Pozostałe związki frazeologiczne podzielone są na mniejsze grupy, w których ZŁO losowe i

moralne konceptualizowane jest tak samo jak cechy, właściwości i działania ludzi. Dość obszerną

grupę  stanowią  również  połączenia  poświadczające  traktowanie  ZŁA jako  PRZECIWNIKA,  a

terminy walki są kategoriami, według których na co dzień je postrzegamy. Autor zwraca również

uwagę na połączenia z czasownikami ochrony przed złem: funkcję agensa pełni istota wyższa, np.

Matka  Boska  lub  Archanioł  Michał.  W  kolejnych  analizowanych  związkach  frazeologicznych

pojęcie ZŁA konceptualizowane jest  w odniesieniu do schematów wyobrażeniowych, takich jak

POJEMNIK, DROGA, SIŁA, WIZJA, KONTAKT, GÓRA-DÓŁ, PRZÓD-TYŁ, WIĘZI, CZĘŚĆ-

CAŁOŚĆ, KOŁO. Ostatnią wyodrębnioną grupę stanowią metafory strukturalne, w których pojęcie

abstrakcyjne, jakim jest ZŁO, konceptualizuje się za pomocą innych, bardziej obrazowych pojęć.

ZŁO  porównywane  jest  tutaj  do  choroby,  chwastu,  kataklizmu,  niebezpiecznego

zwierzęcia/potwora,  ciemności,  więzienia/niewoli  i  przedmiotu  transakcji  handlowej.  Autor  nie

zapomina  również  o  metaforach  kreatywnych,  czyli  niesystemowych  konceptualizacjach

okazjonalnych, podając ciekawe przykłady z rozważań ks. J. Tischnera, kazań M. Drzewieckiego

oraz artykułów autorów ,,Tygodnika Powszechnego”.

W omawianej rozprawie znajdziemy również rozważania na temat metonimii i stwierdzenie,

że oprócz domeny docelowej: FIZJOLOGICZNE OBJAWY GNIEWU TO GNIEW inne połączenia

z wyrazem ZŁO są tylko ogniwami pośrednimi do łańcucha metonimicznego. Ciekawym punktem

rozważań  A.  Kominka  jest  poznanie  pozaintelektualne,  czyli  zmysłowe (rozdział  V).  Z  punktu

widzenia  metaforyzacji  również  zmysły,  w  tym  najważniejsze  trzy:  wzroku,  słuchu  i  czucia,

odgrywają ważną rolę, gdyż to dzięki nim możliwe jest poznanie świata i samych siebie. Zgodnie z

metaforą ROZUMIENIE TO WIDZENIE konceptualizowanie strony intelektualnej  jest  możliwe

dzięki postrzeganiu wizualnemu, a co za tym idzie – poznanie DOBRA i ZŁA odbywa się poprzez

percepcję  wzrokową.  W obrębie  tego  tematu  szczególną  uwagę  zwrócono  na  odsubiektowe  i

odbiektowe  czasowniki  i  rzeczowniki  percepcji  wzrokowej,  czasowniki  kauzatywne  oraz  inne

leksemy i wyrażenia odnoszące się do poznania DOBRA i ZŁA w dyskursie religijno-etycznym.

Analiza  podkreśla  rolę  profilowania  trzech  elementów  ramy,  tj.  SUBIEKTU,  OBIEKTU

PERCEPCJI  i  INTERPRETACJI.  Autor  wnioskuje,  że  tylko  czasowniki  patrzeć, popatrzeć,

spoglądać/spojrzeć spośród  wszystkich  czasowników  odsubiektowych  posiadają  rozszerzenia

metaforyczne w subdomenie ,,Czyń dobro,  a  unikaj  zła”.  Ważną rolę dla etyki  chrześcijańskiej

odgrywają  również  ŚWIATŁO i  PRZESZKODA, które  w rozszerzeniach  metaforycznych  mają

charakter  poznawczy  DOBRA i  ZŁA.  A.  Kominek  stwierdził,  iż  rola  AGENSA w  korelatach



odczasownikowych  i  innych  jest  minimalizowana  na  korzyść  samego  PODMIOTU

POZNAJĄCEGO, który jest zobligowany poznać OBIEKT (czyli DOBRO i ZŁO) sam.

Co więcej, wysunięto tezę, iż metaforyczny model SUMIENIA konceptualizuje poznanie

DOBRA i ZŁA przez zmysł słuchu, nie wzroku, a sfera zmysłowości w metaforyce pełni rolę nie

tylko poznawczą DOBRA i ZŁA, ale również spekulatywną, gdyż dzięki oczom, uszom i dotykowi

człowiek ocenia, co jest dobre, a co złe.

Nadmienić należy, iż w książce odnajdziemy również wiele przykładów metafor związanych

z prymarnym doświadczeniem człowieka,  jakim jest  przestrzenne doznawanie rzeczywistości,  a

więc  konceptualizowanie  wyborów  moralnych,  przeszkód,  zasad  postępowania  etycznego  za

pomocą schematów wyobrażeniowych ŹRÓDŁO-ŚCIEŻKA-CEL, PRZÓD-TYŁ i POJEMNIK.

Metaforą  implikującą  te  przedpojęciowe  schematy  wyobrażeniowe  jest  metafora

konwencjonalna ŻYCIE TO PODRÓŻ/DROGA/ŚCIEŻKA. Na wybór DOBRA lub ZŁA wpływa

więc  szereg  aspektów  znaczeniowych  związanych  z  pokonywaniem  trasy,  tj.  przemierzanie,

pokonywanie przeszkód, kształt trasy, usytuowanie trasy w wymiarze GÓRA–DÓŁ i CENTRUM–

PERYFERIE. Autor, podpierając się bogatą bazą przykładów, udowadnia, że w dyskursie religijno-

etycznym agens (człowiek) zmierza do określonego celu po DRODZE (etycznej), która w realnym

świecie nie ma idealnie prostego kształtu przez przeszkody, które tę drogę torują. Analiza metafor

wykazała ponadto,  iż  dominującym modelem w tradycji  judeochrześcijańskiej  jest  uwypuklanie

elementów pozytywnych, co pokazuje częsta mowa o nawracaniu się,  podnoszeniu,  wstawaniu,

rzadziej z kolei wymienia się w metaforach przestrzennych negatywne aspekty upadku moralnego

(GRZECH, NAŁOGI).

Na  uwagę  zasługuje  analiza  przykładów  metafor  wykorzystujących  czasowniki  ruchu  z

rdzeniem  -wrócić, zostaje bowiem dowiedzione, iż grupa ta koryguje niewłaściwe postępowanie

człowieka.

Oddzielny rozdział książki (VIII) poświęcony jest analizie metafor konceptualizujących złe

uczucia  krótkotrwałe,  tzw.  uczucia-afekty,  do  których  autor  zaliczył:  nienawiść,  złość,  gniew,

zemstę  i  odwet  oraz  uczucie  długotrwałej  nienawiści.  Analiza  wykazała,  iż  złe  uczucia

konceptualizowane  są  głównie  poprzez  centralny  schemat  wyobrażeniowy  POJEMNIKA (np.

kielich), który magazynuje różne substancje, a te z kolei, w zależności od rodzaju, mogą zniszczyć

pojemnik poprzez wyburzenie, rozsadzenie, wylanie, wykipienie bądź spalenie. Stąd w kazaniach i

artykułach  religijnych  często  mowa  o  ‘przelaniu  kielicha  goryczy’,  ‘narastającej  nienawiści’,

‘ładunku  nienawiści,  który  dopełnia  się  i  może  wybuchnąć’  itp.  Dodatkowo  w  metaforach

ontologicznych  złe  uczucia-afekty  często  konceptualizowane  są  również  jako  choroba  ciała  (i

duszy), burzowa pogoda, pułapka, przeciwnik, rozpędzony pojazd, więzienie, kataklizm itp.

Badane są nie tylko same zjawiska (złe emocje/uczucia), ale również sposoby ich łagodzenia



i  kontrolowania.  Wykorzystując  metodę  skryptu,  A.  Kominek  udowodnił,  iż  –odmiennie  od

scenariusza typowego w scenariuszu etyki chrześcijańskiej – nie tylko podmiot podejmuje się walki

nad tymi uczuciami (np. GNIEWEM), ale dodatkowo to normy etyki moralnej łagodzą i 'wygaszają'

(lub  inny korelat  językowy)  moc  złych  uczuć,  co  udowodnione  jest  w  scenariuszach  rozwoju

kontrolowanego (tzw. scenariusz zachowania pojemnika).

Inaczej  niż  uczucia  krótkotrwałe  konceptualizowane  jest  w  metaforach  pojęcie

NIENAWIŚCI jako  uczucia  długotrwałego.  Uczucie  związane  jest  z  metaforą  NIEWOLI  bądź

PRZECIWNIKA,  często  też  rozumiane  w  terminach  CHOROBY  (jako  formy  zniewolenia

wewnętrznego).  Interesujący  jest  tutaj  jeden  z  aspektów  znaczeniowych  niewoli,  tj.  brak

światła/ciemność,  dzięki  któremu  uwypukla  się  termin  ŚWIATŁA jako  wychodzenia  z  lochu

ciemności.  ŚWIATŁO to  nadprzyrodzona siła  i  w dyskursie  religijno-etycznym oddane  jest  za

pomocą wyrazu WIARA, który z kolei stanowi trzon wiary judeochrześcijańskiej.

Publikacja zamyka się rozdziałem IX, w którym opisane zostały doświadczenia związane z

działaniem konkretnej SIŁY (np. grawitacji, siły przyciągania, rozpędu). Każda siła działająca na

człowieka konceptualizowana jest jako DROGA, posiada ona swoje źródło, moc oddziaływania, jak

również strukturalną budowę przyczynowo-skutkową. Dowiadujemy się, że z siedmiu schematów

wyobrażeniowych  siły  według  M.  Johnsona  (przymus,  blokada,  przeciwdziałanie,  odchylenie,

usunięcie,  możliwość,  przyciąganie),  w  dyskursie  religijno-etycznym  znaczenie  mają  trzy

schematy:  PRZECIWDZIAŁANIE,  OPÓR  i  PRZYMUS.  Co  ciekawe,  pierwszy  schemat

(PRZECIWDZIAŁANIE)  służy chrześcijanom jako wskazówka,  iż  reagowanie  siłą  na siłę  (np.

‘oko za oko’) nie przyniesie osiąganych rezultatów, gdyż każda siła może powrócić wzmożona (zło

zawsze powraca w postaci zła). Drugi schemat (OPÓR) w rozszerzeniach metaforycznych pomaga

wiernym  na  DRODZE  ich  wiary  niwelując  działanie  ZŁA jako  że  każda  siła  (ZŁO)  zawsze

napotyka na przeszkodę (OPÓR). Trzeci schemat, nazwany za A. Liburą (2000), PRZYMUSEM-2,

jest dowodem trafności zdania św. Pawła: ,,nie daj się zwyciężyć złu, a zło dobrem zwyciężaj”, co

implikuje fakt zwycięstwa DOBRA nad ZŁEM, które jest możliwe dzięki ,,przesunięciu obiektu

oddziałującego z mniejszą siłą zgodnie z kierunkiem i zwrotem wektora większej siły”. Jeśli siła

samego subiektu-człowieka jest niewystarczająca, to wtedy wsparcie dają mu siły nadnaturalne, np.

miłość, poświęcenie, przebaczenie, pojednanie, paradoksalnie zwiększające moc działającej siły. W

metaforyce dyskursu religijno-etycznego oddziaływanie sił łączy się również z tematyką militarną,

ZŁO traktowane jest jako przeciwnik, z którym się walczy, na którego działa się pewną siłą. Każdy

ze schematów wyobrażeniowych siły obecny jest również w rozszerzeniach metaforycznych. 

Książka pt. Metafory prawa moralnego w dyskursie religijno-etycznym stanowi niewątpliwie

wielki wkład w badania nad metaforyką dziedziny etyki i moralności. W publikacji odnaleźć można

przykłady wielu nośników metafor konwencjonalnych, które pojawiają się regularnie nie tylko w



dyskursie religijno-etycznym. Dodatkowo, ciekawe przykłady metafor, ich rozszerzeń oraz domen

źródłowych zostały wzbogacone o  szczegółowe  opisy podstaw doświadczalnych,  dzięki  czemu

czytelnik (w szczególności chrześcijanin) ma możliwość zrozumienia mechanizmów rządzących

jego codziennym postrzeganiem DOBRA i ZŁA, SUMIENIA czy GRZECHU.
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Opracowanie  Aliny  Białej  wpisuje  się  w  obszerną  już  listę  publikacji  podejmujących

problem tzw. korespondencji sztuk. Idea ta nigdy nie była sztywną doktryną ani artystyczną normą.

Jej  intencją  były  próby  wyjaśnienia  sensu  twórczych  poczynań  malarzy,  rzeźbiarzy,  poetów  i

prozaików charakteryzujących się tematyczną wspólnotą. Obecność dzieła malarskiego w utworze

literackim miała ułatwiać odbiorcy odczytanie poetyckich obrazów i sensów. Stąd w publikacjach

spotykamy się z takimi pojęciami jak  literacki styl odbioru,  wzajemne oświetlanie się sztuk czy

sztuki  siostrzane57.  Omawiana  publikacja  ma  charakter  popularny,  jest  zbiorem  materiałów

dydaktycznych. Autorka nie podejmuje badań dotyczących związków interdyscyplinarnych między

malarstwem a literaturą.  Nie  wkracza także  w zagadnienia  dotyczące  świadomości  artystycznej

cytowanych  pisarzy,  poetów  i  eseistów.  Konstrukcja  opracowania  opiera  się  na  piętnastu

rozdziałach  podzielonych  na  moduły.  Tytuły  rozdziałów  określane  przez  Autorkę  motywami

kulturowymi  brzmią  następująco:  Narodziny,  Oblicza  Adama,  Ewa,  Miłość,  Matka,  Dziecko,

Doświadczenia  egzystencji,  Światło,  Widzenie  świata,  Portret,  Martwa  natura,  Opowieści

mitologiczne,  Biblia  –  słowa  i  obrazy,  Obrazy  polskie,  Śmierć. Moduły,  będące  formą

podrozdziałów, są rozwinięciem sygnalizowanych w powyższych tytułach zagadnień i składają się z

przykładów  ilustracji  –  malarstwa  oraz  dobranych,  dotyczących  tegoż  obrazu  fragmentów

opracowań z zakresu historii sztuki pełniących funkcję wyjaśniającego komentarza. Dopełnieniem

są  teksty  literackie,  związane  tematycznie  z  dziełem  sztuki.  Ponadto  praca  zawiera  krótkie

biogramy twórców – malarzy i autorów tekstów. Autorka wprowadziła na marginesach objaśnienia

używanych terminów z zakresu historii sztuki, teorii literatury, filozofii, religii. 

Opracowanie  napisane  z  punktu  widzenia  doświadczonego  polonisty  i  dydaktyka  jest

materiałem przydatnym szczególnie dla nauczyciela języka polskiego. Dobór tekstów literackich

pozwala poznać ich autorów jako odbiorców sztuki, istnienie bowiem w dziele literackim dzieła

sztuki jest świadectwem jego odbioru. W zestawieniu z przykładami malarstwa, które  traktowane

są  jako akty komunikacji,  można odczytywać kulturowe uwarunkowania  wyborów dzieł  sztuki

przez ludzi pióra, ich stosunek do dzieł malarstwa, myślenie o obrazie. Jest tu zgromadzona duża

rozmaitość postrzegania odbioru obrazów. Bywa, że obok odmienności, różnych punktów widzenia,

czytelna jest często wspólnota przeżyć, wywoływanie podobnych reakcji. Zestawiony tu i wyrażony

57Do wybranych opracowań należą: Kowalczykowa (1980),  Okoń (1992), Poprzęcka (1986),  Praz (1981),
Uspienski (1977), Wysłouch (1994, 2004).



przez teksty styl odbioru sztuki przez „ludzi pióra” wynikał z właściwości kulturowych epoki, w

której odbiór się dokonywał, w której autorzy żyli. Warto, aby czytelnik miał tę świadomość w

momencie  interpretacji  obrazów,  często  bowiem  brak  tu  czasowej  tożsamości  z  malarskim

utworem, do którego odnoszą się pisarze i poeci. Owe zestawienia, to poruszanie się po dwóch

artystycznych,  jak je nazywa Borys Uspienski,  mikroświatach,  charakteryzujących się względną

odrębnością  wynikającą  z  czasowo-przestrzennej  struktury.  Interpretacyjną  ostrożność  warto

zachować także przy tekstach literackich o obrazach w momentach,  gdy mamy do czynienia z

wychodzeniem poza  „ramy”  dzieła  i  kreowaniem  niejako  „obok”  nowego  utworu  literackiego.

Dobrze,  że  obrazom towarzyszą  teksty historyków  sztuki,  w  utworach  literackich  bowiem  nie

znajdziemy pierwiastków wartościowania malarstwa. Dominuje literacki styl odbioru – ważne było

„co”  (jest  przedstawione),  a  nie  „jak”  (namalowane).   Wiadomo,  że  ci  sami  autorzy  często

wypowiadali się na temat innych dziedzin artystycznych.

Tak skonstruowana publikacja może dobrze służyć  celom dydaktycznym, szczególnie na

poziomie  licealnym.  Pozwala  na  wzbogacenie  procesu  nauczania,  w  którym nauczyciel  języka

polskiego  może  uwzględniać  rzadko  wykorzystywaną  w  praktyce  nauczycielskiej  wiedzę  o

wrażliwości  estetycznej  i  upodobaniach  pisarzy z  zakresu  historii  sztuki,  konfrontując  teksty z

obrazem, który ich inspirował. Zgromadzony materiał literacki jawi się w większości jako zbiór

współczesnych świadectw odbioru sztuki, pokazujących jak dawne malarstwo, rozumiane jako akt

komunikacji  może  pomagać  w  poszukiwaniu  prawdy  o  człowieku,  zrozumieniu  aktualnych

procesów społecznych (rola kobiety,  feminizm,  problemy religijne).  Taka konfrontacja autorsko

dobranych obrazów i tekstów dobrze pokazuje, jak malarstwo poprzez świadomie oddziaływanie

„wdziera się” do utworów zarówno przez język – od wewnątrz, a także – od zewnątrz, jako kontekst

kultury multimedialnej,  w której  żyjemy.  Wśród tekstów Autorka uwzględniła  przykłady ekfraz

jako  gatunku  charakteryzującego  się  opisem  dzieła  sztuki.  Jego  obecność  niewątpliwie  może

ułatwiać  pracę  nauczyciela  poprzez  korzystanie  z  tekstu,  który  często  wiernie  odtwarza  dzieło

sztuki, natomiast w sensie interpretacyjnym, niekiedy wydaje się być mało przydatnym. Ponadto

spotykamy literackie interpretacje dzieł i utwory inspirowane malarstwem.             

Od kilku lat istnieje możliwość zdawania historii sztuki na egzaminie dojrzałości. Wiadomo

jednak, że tego przedmiotu nie ma w licealnych programach nauczania. Opracowanie Aliny Białej

może  być  dobrym,  interdyscyplinarnym  dopełnieniem  samodzielnej  edukacji  z  zakresu  tego

przedmiotu dla licealisty zainteresowanego dziejami sztuki. Godny uwagi jest fakt, że w jej pracy,

bardzo bogato ilustrowanej,  znajdujemy także teksty między innymi Charles’a Baudelaire’a czy

Stanisława  Ignacego  Witkiewicza,  a  ich  myśli  o  sztuce  wykorzystano  w  teście  egzaminu

maturalnego z historii sztuki w 2008 r. w wersji poziomu rozszerzonego.     
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