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PRESCRIPTUMPRESCRIPTUM

Oddajemy kolejny numer naszego kwartalnika. Ten zeszyt został w cało-
ści poświęcony zagadnieniom językowym i językoznawczym. Takie właśnie
problemy zazwyczaj są jednymi z najbardziej interesujących dla Polaków
i polonistów (obecnych i przyszłych) za granicą. Świadczy o tym dobitnie
powodzenie wszelkich programów językowych w Telewizji „Polonia”. Jest
tych programów sporo. Porad językowych udzielają na antenie profesoro-
wie: Jan Miodek (Uniwersytet Wrocławski), Jerzy Bralczyk (Uniwersytet
Warszawski), Władysław Miodunka (Uniwersytet Jagielloński). Telewizja
„Polonia” retransmituje teleturniej „Zabawy językiem polskim”, w którego
jury zasiadał przez kilka lat profesor Edward Polański (z Uniwersytetu Ślą-
skiego), obecnie ustępując miejsca profesorowi Andrzejowi Markowskie-
mu (z Uniwersytetu Warszawskiego). Zainteresowania publiczności wystar-
cza na wszystkie te programy. Postanowiliśmy i my więc wyjść mu naprze-
ciw.

Wprawdzie tematyka językowa była obecna prawie w każdym numerze,
tym razem poprosiliśmy jednak o teksty najlepszych językoznawców z Uni-
wersytetu Śląskiego, by stworzyć pewną językoznawczą minimonograficz-
ną całość. Wiekszość z zaproszonych nie odmówiła. Ich teksty, dotyczące
polskiej współczesności językowej, podzieliliśmy na cztery podstawowe
działy. Pierwszy z nich zatytułowany O gramatyce otwiera rozprawa Kry-
styna Kleszczowej Słowotwórstwo w świetle historii. Jest to tekst, który
potrzebny jest nie tylko polonistom zagranicznym. Powinien go przeczytać
również każdy polski polonista, bowiem przywraca w nim Krystyna Klesz-
czowa właściwe proporcje między synchronią a diachronią w słowotwór-
stwie, proporcje zachwiane na pewien czas, gdy nauka zbytnio zachłysnęła
się dychotomicznym podziałem de Saussure'a. Dla nauczania cudzoziemców
jest to ważne także ze względów praktycznych – ich językowy ogląd rze-
czywistości jest zazwyczaj podbudowany wiedzą językoznawczą, nie zawsze
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dostępną przeciętnemu użytkownikowi języka rodzimego. Kolejne dwa tek-
sty tego działu Aleksandry Janowskiej Przestrzeń w opisie słowotwórczym
i Urszuli Burzywody Dzieje polskich zaimków są bardzo interesującymi prze-
glądami gramatycznych zjawisk należących w języku polskim do najtrud-
niejszych. Ze słowotwórstwem czasownika często nie radzą sobie i Polacy,
nie do końca umiejąc rozpoznać funkcje przedrostków. Z kolei polskie zaim-
ki stanowią klasę zamkniętą, o specyficznej odmianie, z częstym supletywi-
zmem – ich losy w języku polskim ciekawie opisuje U. Burzywoda.

Kolejny dział poświęcony został zagadnieniom leksykalnym. Nurtujące
dziś wszystkich pytanie o losy polszczyzny wobec ogromnej liczby zapo-
życzeń angielskich podejmuje Aldona Skudrzykowa w artykule Dobry zwy-
czaj – ZAPOŻYCZAJ? Zawsze interesujące uczących i uczących się języka
obcego kwestie frazeologii opisuje Danuta Krzyżyk w tekście „Po nitce do
kłębka”, czyli o mitologicznych związkach frazeologicznych. I wreszcie
dwa kolejne teksty: Piotra Żmigrodzkiego Współczesne polskie słowniki sy-
nonimów i Małgorzaty Kity O paronimach, czyli wyrazach bliskobrzmią-
cych. Pułapki leksykalne nie tylko dla cudzoziemców stanowią omówie-
nie dwu ważnych zjawisk leksykologii: synonimii – tak istotnej dla właści-
wego posługiwania się językiem na poziomie średnio zaawansowanym i za-
awansowanym oraz paronimii – niebezpiecznej a równocześnie intersującej
i intrygującej, choćby przez możliwość zastosowania w bardziej wysubli-
mowanych żartach i dowcipach.

Trzeci nosi tytuł: O tekstach. Zostały w nim zamieszczone teksty: Jacka
Warchali Przemiany modelu rodziny jako czynnik poszerzania się sfery wy-
stępowania języka potocznego, Ewy Jędrzejko Urok językowej kurtuazji –
czyli o przyjemności komplementowania dawniej i dziś i Joanny Jabczyk
Usprawiedliwianie jako językowy akt mowy stanowiące opisy przemian
pewnych aktów mowy, zapis wpływu zmian cywilizacyjnych i kulturowych
na językową rzeczywistość. W tym dziale zamieszczono także artykuł Kry-
styny Zabierowskiej Powieść Kazimierza Brandysa „Obywatele” z perspek-
tywy półwiecza, traktujący tekst w jego standardowym, potocznym rozu-
mieniu jako utwór pisany.

Ostatni z czterech podstawowych działów został zatytułowany O na-
uczaniu języka polskiego jako obcego. Rozpoczyna go artykuł Romualdy
Piętkowej O kulturowych uwarunkowaniach definiowania znaczeń lekse-
mów w nauczaniu języka obcego, będący nadzwyczaj interesującym wpro-
wadzeniem do zagadnień glottodydaktyki w ogóle. W dziale tym znalazł się
również referat Jo A. Lewkowicz z Uniwersytetu w Hong Kongu, wygło-
szony w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego zatytuło-
wany Testowanie znajomości języka polskiego. Stanowi on bardzo ważny
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głos w dyskusji nad kształtem certyfikacji języka polskiego. Podsumowa-
niem zaproponowanej problematyki jest esej Antoniny Grybosiowej Cudzo-
ziemiec wobec języka i kultury polskiej, pisany z perspektywy lektora ję-
zyka polskiego za granicą.

Stałym dopełnieniem każdego numeru jest poradnik, który tym razem za-
wiera rozważania Jana Grzeni o imionach i nazwiskach polskich oraz propo-
zycje ciekawych dyktand napisanych przez studentki Aldony Skudrzyko-
wej. Na końcu numeru znalazły się cztery recenzje książek z zakresu języko-
znawstwa.

Mamy nadzieję, iż ten numer dostarczy ciekawej lektury, wiele zjawisk
wyjaśni, a przede wszystkich pobudzi wciąż i zawsze konieczną u polonisty
refleksję nad językiem, jego pięknem, ale i skomplikowaniem.

Jolanta Tambor
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O GRAMATYCEO GRAMATYCE

Krystyna Kleszczowa

S³owotwórstwo w œwietle historii

Słowotwórstwo to dziedzina bliska mi, bo chociaż okresowo zajmowa-
łam się (i zajmuję) innymi obszarami lingwistyki, jest ono nicią spajającą po-
czątek mojej przygody naukowej z obecnym jej etapem, mam nadzieję, nie
końcowym jeszcze. Zmianie uległ jednak przedmiot zainteresowań. Opubli-
kowana w 1981 roku monografia doktorska1 wpisywała się w nurt intensyw-
nie rozwijającego się w owym czasie słowotwórstwa współczesnego języka
polskiego, podczas gdy od kilkunastu lat usiłuję ogarnąć ogrom materiału
słowotwórczego, jaki oferuje historia polszczyzny2, tym samym młodzień-
cze fascynacje zostały skorygowane doświadczeniem historyka języka i wła-
śnie to jest przyczyną narodzenia się niniejszego tekstu. Mowa w nim bę-
dzie o słowotwórstwie współczesnego języka polskiego, przede wszystkim
o jego syntezie mieszczącej się w Gramatyce współczesnego języka pol-

1 K. Kleszczowa: Ograniczenia semantyczne w procesie derywacji nazw na-
rzędzi. Katowice 1981.

2 Warto w tym miejscu wspomnieć o osiągnięciach ośrodka katowickiego
w dziedzinie słowotwórstwa historycznego, czego potwierdzeniem są publikacje
książkowe: Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczow-
nikowych. Red. K. Kleszczowa. Katowice 1996; K. Kleszczowa: Staropolskie kate-
gorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczowniki. Katowice 1998;
A. Janowska: Funkcje przestrzenne przedrostków czasownikowych w polszczyź-
nie. Katowice 1999; M. Pastuch: Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników
odrzeczownikowych w polszczyźnie. Katowice 2000. Rezygnuję z przytaczania li-
sty artykułów słowotwórczohistorycznych, gdyż na ich opisy bibliograficzne trze-
ba by poświęcić kilka stron.
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skiego3. Założenia tego opisu wpisują się w kanon polonistycznego wy-
kształcenia, mogę zatem od razu przejść do realizacji postawionego za-
dania, do refleksji nad tzw. słowotwórstwem synchronicznym4.

Nieswoistość ram klasyfikacyjnych
Wnioskowanie o ewolucji języka wynika z procedury porównywania zja-

wisk rzuconych przynajmniej na dwa punkty osi czasu. Aby porównywać,
trzeba utrzymać się w podobnej procedurze badawczej, w tym klasyfikacyj-
nej. W praktyce dostosowuje się materiał historyczny do takich ram klasy-
fikacyjnych, jakich dostarcza słowotwórstwo synchroniczne, wszak jest ono
opracowane w sposób pełny. Ramy klasyfikacyjne słowotwórstwa współ-
czesnej polszczyzny, wiadomo, oparte są o kategorie syntaktyczne, a w obo-
wiązującym dziś kanonie, mam na myśli opis w Gramatyce współczesnego
języka polskiego, kategorie słowotwórcze opierają się na koncepcji składni
semantycznej (ról semantycznych). Materiał historyczny ujawnia z całą wyra-
zistością nieprzystawalność tej koncepcji dla słowotwórstwa. Nieswoistość
przejawia się w różnoraki sposób.

Po pierwsze, pełny materiał językowy, nie zaś dobierany dla ilustracji,
ukazuje olbrzymie dysproporcje w wypełnianiu klas. Wystarczy przyrów-
nać dwie role, stojące na jednym poziomie w koncepcji składni semantycz-
nej – olbrzymią klasę nazw miejsc (Loc) i marginalną wprost w słowotwór-
stwie klasę nazw czasu (Temp). W przymiotnikach odrzeczownikowych duże
klasy tworzą użycia materiałowe (żelazny nóż) i posesywne (wilczy ogon),
przy całkowicie marginalnej reprezentacji przymiotników wnoszących sen-
sy lokatywne (typ pies podwórkowy) czy temporalne (letni domek). Sy-
gnalizowane tu dysproporcje to właściwość stała języka polskiego, bez
względu na czas.

Stałą właściwością polszczyzny jest także fakt, że tylko dla niektórych
„ról semantycznych” słowotwórcze techniki nominacyjne oferują swoiste,
specyficzne dla nich wykładniki formalne (np. dla rzeczowników charakte-
rystyczne formanty mają odpowiedniki roli agensa, instrumentu, miejsca,
w derywacji przymiotników odczasownikowych specyfikowana jest „skłon-

3 Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Red. R. Laskow-
ski, R. Grzegorczykowa, H. Wróbel. Warszawa 1998 (wyd. 1 w 1984 roku).

4 Nie chodzi mi bynajmniej o uchylanie granic między opisem synchronicz-
nym a diachronicznym, różnice bazy materiałowej i zadań badawczych są aż nad-
to oczywiste. Pozostaję przy rozdziale słowotwórstwa synchronicznego i histo-
rycznego, próbując jedynie przefiltrować wiedzę o słowotwórstwie współczesne-
go języka polskiego przez pryzmat historii.
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ność do wykonywania czynności”, dla przymiotników odrzeczownikowych
– materiałowość i dzierżawczość).

Nieprzystawalność klas syntaktycznych do słowotwórczych przejawia
się także w tym, że czasami jedna syntaktyczno-semantyczna rola rozpada
się na odrębne klasy słowotwórcze, por. nazwy pomieszczeń dla Loc w opo-
zycji do nazw otwartych terenów.

Wkładanie w ramy syntaktyczne materiału słowotwórczego to tak, jak-
by „wrysować” w sylwetkę człowieka wizerunek ptaka – z grubsza zmieści
się, ale zatraci się specyfika ptasiej budowy. Można zestawiać odmienne
obiekty i zjawiska, pod warunkiem jednak, że procedurze takiej przyświeca
konkretny cel. Ale celem tym nie powinna być tylko klasyfikacja. Słowo-
twórstwo tzw. synchroniczne uporządkowało pewien obszar słownika ob-
cymi dla słownika instrumentami. Przyznaję, że i ja w swojej dysertacji dok-
torskiej zastosowałam aparat ról semantycznych5, ale uczyniłam to w celu
wykazania restrykcji w procesie derywacji jednej z kategorii słowotwórczych,
w celu pokazania mechanizmów dekodowania znaczeń derywatów.

Kończąc zagadnienie nieprzystawalności kategorii syntaktycznych do
słowotwórczych, chciałabym jeszcze poruszyć sprawę nie do końca dopra-
cowanej procedury badawczej w Gramatyce współczesnego języka polskie-
go, co zresztą w efekcie uchroniło opis słowotwórczy przed nadmiernym
odstąpieniem od tradycyjnych klasyfikacji. Oparcie opisu o zasady składni
semantycznej ma w gruncie rzeczy walor deklaratywny, bo w praktyce kate-
goria słowotwórcza ustalana jest na podstawie tradycyjnej parafrazy sło-
wotwórczej, ta zaś daje w efekcie kategorie oparte o wartość kategorialną
(jak w Zarysie słowotwórstwa polskiego R. Grzegorczykowej).

Dogmat dwudzielnej analizy słowotwórczej
Praktyka badawcza słowotwórstwa synchronicznego rozpada się na dwa

wielkie bloki. Z jednej strony analizie poddaje się istniejące jednostki lek-
sykalne, interpretując je bez względu na czas powstania, próbując w ten
sposób uchwycić nie tyle sposób tworzenia (generowania), co sposób ro-
zumienia jednostek złożonych morfemowo. Można tu mówić o słowotwór-
stwie jako nauce o interpretowaniu, rozumieniu słów, też o słowotwórstwie
odbiorczym. W bloku drugim mieszczą się te prace, w których analizie pod-
daje się najnowszy materiał leksykalny, neologizmy6, starając się dociec ge-

5 Por. przypis 1.
6 Tu warto przytoczyć dwie ważne książki, jakie ukazały się z datą 2001:

H. Jadacka: System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000). Warszawa 2001 oraz
T. Smółkowa: Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej. Kraków 2001.
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neratywnych reguł derywacyjnych. Takie słowotwórstwo można nazwać
aktywnym lub nadawczym.

Powszechnie sądzi się, że zadaniem słowotwórstwa historycznego jest
odtworzenie faktycznej drogi powstania wyrazu. Gdyby zatem przystawiać
go do dwóch wyżej zaproponowanych obszarów badawczych, mielibyśmy
do czynienia ze słowotwórstwem aktywnym (nadawczym). Nie jest to praw-
dą albo może lepiej – jest to sąd powstały na bazie wyobrażeń o słowo-
twórstwie historycznym. Słowotwórstwo historyczne to nauka o odnoto-
wanych w wiekach przeszłych jednostkach leksykalnych, nauka zatem o i n -
t e r p r e t a c j i  budowy słowotwórczej i sposobie rozumienia leksemu (czy
klasy leksemów). Interpretacja ta ma charakter bardziej skomplikowany niż
w od-niesieniu do znanych nam współcześnie jednostek leksykalnych, brak
nam bowiem kompetencji użytkowników polszczyzny minionych wieków. Kie-
dy i w jaki sposób powstał wyraz, leży to w sferze hipotez. Nieodnotowa-
nie leksemu np. przed XVI wiekiem nie dowodzi jego braku. Owszem, zda-
rza się, że wiedza o świecie umożliwia taką ocenę, np. powstaje nazwa dla
nieznanego wcześniej obiektu czy zdarzenia, ale nie jest to jednoznaczne ze
wskazaniem słowotwórczej techniki nominacji, bo przecież nowy wyraz mógł
powstać w efekcie procesów neosemantycznych. Zmiany znaczeń dotykają
w równym stopniu wyrazów niepochodnych, jak i derywatów. Większy sto-
pień pewności mamy tylko wówczas, gdy w grę wchodzi wyraz zbudowany
na bazie wyrazu zapożyczonego, pożyczki bowiem mają w miarę pewną lo-
kalizacje czasową. Ale i takie rozumowanie może być zawodne – da się okre-
ślić czas większych fal pożyczek, gorzej z pojedynczymi przykładami.

Słowotwórstwo historyczne ujawnia, że rozumienie derywatu ma cha-
rakter złożony i wielostronny, co więcej – jest zmienne. Jeżeli tak, bezzasad-
ne wydaje się dogmatyczne orzekanie o dwudzielnym stosunku: wyraz mo-
tywowany : wyraz motywujący. Mówi się wprawdzie o szeroko pojętej mo-
tywacji i wąsko (dwudzielnie) rozumianej fundacji, ale to tylko deklaracje
nie poparte praktyką. Nieśmiałe wprowadzanie dwumotywacyjności czy mo-
tywacji wzajemnej jest także niewystarczające. O szerokiej gamie motywa-
cji, formalnej i semantycznej, łatwo przekonać się w nauczaniu gramatyki
opisowej. Trzeba dłuższego czasu, aby opanować spontaniczne skojarze-
nia uczniów (w mojej praktyce studentów) pytanych o wyraz fundujący kon-
kretny derywat. Gdy pomyśleć głębiej, można dojść do wniosku, że naucza-
nie słowotwórstwa polega skanalizowaniu sposobu rozumienia wyrazów po-
chodnych.
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Nieautonomiczność „systemu” słowotwórczego
Aby sensownie analizować formacje słowotwórcze w aspekcie diachro-

nicznym, nie można abstrahować od innych technik nominacji, zatem poży-
czania, przydawania nowych znaczeń (neosemantyzmy, derywacja seman-
tyczna), nie można nie zauważać, że pojęcie jednostki leksykalnej jest szer-
sze niż jednosegmentowy leksem (mam na myśli sferę frazeologii)7. Doświad-
czenie słowotwórcy-historyka uczy, że lepsze efekty uzyskuje się poprzez
zanurzenie zagadnień derywacyjnych w obszar semantyki niż poprzez wy-
siłki mające na celu wyizolowanie zjawisk słowotwórczych. W analizie hi-
storycznej widać bardzo wyraźnie prymat semantyki w procesach słowo-
twórczych, co nie powinno dziwić, bo słowotwórstwo to mechanizm produ-
kujący jednostki semantyczne8. To nie formant wnosi nowe znaczenie. Zna-
czenie powstaje, lepiej – jest przydawane nowej strukturze morfemowej. Do-
bór formantu wydaje się sprawą drugorzędną.

Tak szeroko rozumiane słowotwórstwo historyczne stoi daleko od auto-
nomicznego słowotwórstwa synchronicznego, stawiającego ostre granice
między obszarem pochodnych i niepochodnych jednostek leksykalnych,
skrupulatnie oddzielanego od fleksji i składni, przemilczającego zjawiska se-
mantyczne zbieżne ze słowotwórstwem, ale mające odmienną naturę. Są takie
kategorie słowotwórcze, które wyglądają na efekt przewartościowań seman-
tycznych, por. pranie «czynność» > pranie «obiekt», jedzenie «czynność»
> jedzenie «obiekt»; każdą nazwę czynności, o ile oparta jest o czasownik
implikujący obiekt, można w sposób regularny przekształcić w nazwę obiektu
czynności, jest to proces o charakterze neosemantycznym. Z kolei zjawi-
skiem fleksyjnym, a nie słowotwórczym, wydaje się tworzenie czasowników
na bazie pożyczonych nazw czynności. Słowotwórczą naturę ma tylko cią-
żenie od czasownika do nazwy czynności, zatem „odwracanie” relacji mię-
dzy pożyczoną nazwą czynności a czasownikiem.

Zanurzając słowotwórstwo w obszar całego słownika, trudno nie poru-
szyć sprawy niezwykle istotnej dla słowotwórstwa synchronicznego, jego
systemowego charakteru. Skoro słowotwórstwo jest mechanizmem produ-
kującym jednostki leksykalne obok innych technik nominacji, skoro element
w siatce semantycznych relacji może powstać inną drogą niż słowotwór-

7 Zagadnieniom tym poświęcona była międzynarodowa konferencja, plonem
której jest publikacja: Słowotwórstwo i inne sposoby nominacji. Materiały z 4 kon-
ferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Ka-
towice 27-29 września 2000 r. Red. K. Kleszczowa, L. Selimski. Katowice 2000.

8 Warto w tym miejscu podkreślić znaczenie prac Bogusława Krei, który po-
kazuje na licznych przykładach rolę czynnika semantycznego w procesie tworze-
nia nowych słów.
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czą, słowotwórstwo jest tak samo niesystemowe, jak reszta leksemów. O nie-
systemowym charakterze słownika pisano już wiele, nie sądzę, aby była po-
trzeba jeszcze raz o tym przekonywać. Historia ujawnia bardzo wysoki sto-
pień redundancji na poziomie leksykalnym, w tym również na poziomie sło-
wotwórczym. Nowe wyrazy tylko w części powstają z powodu braku ele-
mentu w „siatce” relacji semantycznych, co więcej, w przypadku braku czę-
ściej pożyczamy niż tworzymy leksem techniką słowotwórczą. Słowotwór-
stwo to zgramatykalizowany fragment leksyki, przy czym gramatyka ta ma
liczne pęknięcia i luki – dostarcza reguł nieostrych (z reguły znajomość zna-
czenia strukturalnego nie wystarcza, aby sensownie używać nowo utwo-
rzonego wyrazu), nieswoistych (formanty są wieloznaczne), umożliwia mno-
żenie jednostek o tej samej wartości znaczeniowej (mam na myśli synoni-
mię słowotwórczą, niektórzy mówią o dubletach słowotwórczych), zdarza
się, że produkuje jednostki „puste” pod względem semantycznym i funk-
cjonalnym (derywaty strukturalne).

Predylekcje do prognozowania
Językoznawcy reprezentujący słowotwórstwo tzw. synchroniczne pro-

gramowo odżegnują się od historii, mimo iż chętnie wydają sądy o produk-
tywności modelu słowotwórczego, chętnie też mówią o tendencjach rozwo-
jowych, wypowiadając się tym samym o zjawiskach z natury ewolucyjnych.
Historia słowotwórstwa uczy, że – po pierwsze – zdarza się, iż w danym
przedziale czasowym model słowotwórczy jest szczególnie często wykorzy-
stywany, potem zaś bez wyraźnej przyczyny gaśnie (można w takim wypad-
ku mówić o krótkotrwałej modzie językowej), po drugie, zazwyczaj w jed-
nym czasie odnajdujemy przykłady potwierdzające zjawisko językowe obok
przykładów będących jego zaprzeczeniem. Ewolucja słownika idzie krętymi
drogami, poddana jest całej gamie uwarunkowań, kształtujące ją czynniki
mają różną naturę, też kulturową. Jasną linię rozwojową widać dopiero z więk-
szej perspektywy czasowej.

Nie zamierzam odbierać badaczom słowotwórstwa współczesnej polsz-
czyzny prawa do uogólnień, do wskazywania nadrzędnych wartości, który-
mi można porządkować różnorodność materiału. Apeluję jedynie o powścią-
gliwość w prognozowaniu przemian systemu słowotwórczego w oparciu tyl-
ko o współczesny materiał językowy, bez oglądania się w przeszłość9. „Rze-
czywistość otaczająca nas i rozumiana bezpośrednio jako to, co własne, obe-

9 Warto dodać, że prawie wszystkie tendencje, o których mówią badacze
współczesnego języka, przejawiają się przez całą historię języków europejskich.
Można mówić o nasileniu niektórych, ale przyznajmy, nikt nie bada, czy np. ten-
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cne, zwykłe, ukrywa przed nami swe najgłębsze jądro. Brak nam jeszcze bo-
wiem skali porównawczej, brak dystansu, a więc i możliwości refleksji. Na-
gromadzenie wydarzeń, których jesteśmy świadkami, zaciera istotę rzeczy.
Teraźniejszość, jak pisze Braudel, jest zbyt przeciążona gestami i znakami,
których znaczenia nie da się jeszcze dziś ocenić. Widzenie istoty wymaga
perspektywy” – są to słowa Barbary Skargi10, tym cenniejsze, że dotyczą
nie tylko zjawisk językowych.

Na zakończenie przytoczę fragment z Kursu językoznawstwa ogólnego
Ferdynanda de Saussure'a, w którym mieści się sąd wprawdzie nieprawdzi-
wy w stosunku do słowotwórstwa opisowego 2. poł. XX wieku, ale który,
jestem przekonana, jest proroczy dla nauki o słowotwórstwie w XXI wieku:
„Gdy minie już okres przyznawania zbyt wielkiej roli historii, językoznaw-
stwo wróci do statycznego punktu widzenia tradycyjnej gramatyki, uczyni
to jednak w nowym ujęciu i w inny sposób, przy czym metoda historyczna
przyczyni się znacznie do tego odnowienia: ona to właśnie w rezultacie poz-
woli lepiej zrozumieć stany języka”11.

Krystyna Kleszczowa, profesor nauk humanistycznych; polonistka, ję-
zykoznawca; kierownik Zakładu Leksykologii i Semantyki w Instytucie Ję-
zyka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego; członek Komisji Słowotwórstwa
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Zajmuje się słowotwórstwem,
leksykologią, historią języka polskiego, zwłaszcza historią słownictwa i fra-
zeologii. Publikacje książkowe: Ograniczenia semantyczne w procesie de-
rywacji nazw narzędzi (1981); Verba dicendi w historii języka polskiego.
Zmiany znaczeń (1989); Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Prze-
gląd formacji rzeczownikowych (1996); Staropolskie kategorie słowotwór-
cze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczowniki (1998). Autorka prawie
100 innych publikacji.

dencja do internacjonalizacji jest silniejsza w końcu XX wieku, czy też była rów-
nie silna w okresie Humanizmu, niosącego z sobą olbrzymią falę pożyczek łaciń-
skich.

10 B. Skarga: Granice historyczności. Warszawa 1989, s. 9.
11 F. de Saussure: Kurs językoznawstwa ogólnego. Warszawa 1961, s. 92.
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Aleksandra Janowska

Przestrzeñ w opisie s³owotwórczym

Coraz częściej we współczesnym językoznawstwie zwraca się uwagę na
kategorię przestrzeni jako swoistej podstawy opisu świata. Nie jest to by-
najmniej pogląd nowy, już dawno temu Gerard Genette pisał o uprzestrzen-
nieniu języka, myśli i sztuki, twierdząc, iż ludzie „wolą” przestrzeń od cza-
su1. Zafascynowanie podobną myślą prowadziło wielu językoznawców do
tłumaczenia podstawowych kategorii gramatycznych, takich jak choćby
przypadek, jako konsekwencji widzenia świata w aspekcie przestrzeni2. I choć
stwierdzenia tego typu mogą wydawać się przesadne, to jednak nikt nie za-
przeczy, iż trudno byłoby wyobrazić sobie jakikolwiek opis językowy bez
odwołania się do myślenia przestrzennego, wszak większość metafor ma taki
właśnie charakter.

Niewątpliwie ważne miejsce omawiana kategoria zajmuje w derywacji cza-
sownikowej. Powszechnie panuje pogląd, iż słowotwórstwo tej części mowy
należy do najtrudniejszych zagadnień językowych. I rzeczywiście – właśnie
tutaj widzimy szczególnie wyraźnie splatanie się ze sobą różnych zjawisk
językowych – słowotwórczych, leksykalnych. Dodajmy do tego, że połą-
czenia wieloznacznych prefiksów ze znaczeniami podstaw czasownikowych
dają – mówiąc słowami H. Wróbla – „ogromną ilość kombinacji semantycz-
nych, z których tylko część jest na tyle regularna, iż nadaje się do opisu

1 G. Genette: Przestrzeń i język. Przeł. A. W. Labuda. „Pamiętnik Literacki”
1976, z. 2, s. 227-232.

2 Zob. Z. Kempf: Próba teorii przypadków. Cz. 1. Opole 1978, s. 26-45.
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słowotwórczego”3. Formacje o znaczeniu przestrzennym wyróżniają się
wśród derywatów czasownikowych. Tworzą najwyraźniejsze modele słowo-
twórcze – struktury, które często też stanowią podstawę kształtowania się
innych formacji nieprzestrzennych4. Większa niż u wielu innych klas wyra-
zistość znaczeniowa nie oznacza jednak, że bez trudu poddają się klasyfika-
cji słowotwórczej.

W niniejszym artykule chciałabym zastanowić się nad najważniejszym
typem takich konstrukcji – nad derywatami wskazującymi na relacje prze-
strzenne obiekt – lokalizator. Stanowią one trzon wszystkich formacji prze-
strzennych i do nich wyraźnie nawiązują pozostałe derywaty charakteryzu-
jące czynność lub obiekt pod interesującym nas względem5. Warto zadać
sobie przede wszystkim pytanie – jakie właściwości otaczającej nas prze-
strzeni wydobywane są przez derywaty czasownikowe; które z tych cech
są szczególnie istotne dla słowotwórstwa – i tym samym dla naszego spo-
sobu myślenia. Dla dalszego toku wywodu przyjmijmy tradycyjny podział
interesujących nas formacji na: adlatywne – wskazujące na zbliżenie, abla-
tywne – oddalenie i perlatywne – określające pokonanie przez obiekt pew-
nego odcinka przestrzeni6. Proponuję rozpoczęcie naszych rozważań dosyć
nietypowo – od formacji ablatywnych jako znacznie prostszych semantycz-
nie i tym samym łatwiejszych do opisu słowotwórczego niż adlatywne. Za-
sadniczo moglibyśmy mówić o czterech podstawowych prefiksach, które
wyznaczają tę wartość: od-, wy-, z/s-, roz-. Zwykle wymienia się jeszcze
wśród nich przedrostek u-, lecz nie tworzy on już nowych formacji, a te które
znamy we współczesnej polszczyźnie, jak: ubiec, ujść mają wyraźne znamiona
leksykalizacji. Już po stosunkowo nielicznej grupie prefiksów ablatywnych
możemy wywnioskować, iż opis oddalania się od lokalizatora nie może za-
wierać zbyt wielu niuansów semantycznych. Formanty informują nas przede

3 H. Wróbel: Słowotwórstwo czasowników. W: Gramatyka współczesnego ję-
zyka polskiego. Morfologia. Red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel.
Warszawa 1984, s. 480.

4 I tak dla przykładu można byłoby podać rozwój formacji typu podgnić,
w których znaczenie słabej intensywności akcji powstało ze znaczenia wykony-
wania czynności na jednej części lokalizatora.

5 W artykule tym przyjmuję następujący podział formacji przestrzennych:
1. derywaty wskazujące na relacje obiekt – lokalizator, np. Jan przysunął krzesło
do stołu; 2. formacje sytuujące czynność (akcję, stan) wobec lokalizatora, np. Pień
podgnił; 3. konstrukcje oznaczające rozciągłość przedmiotów: Rozciągnął gumę.

6 Podział ten przyjęty przez większość językoznawców zaproponował w swej
pracy A. Weinsberg: Przyimki przestrzenne w języku polskim, niemieckim, rumuń-
skim. Wrocław-Warszawa-Kraków 1973.
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wszystkim, od jakiej części lokalizatora następuje ruch, a zatem czy jest to
jego wnętrze (wyjść z domu, wypchać śmieci z rury), jego powierzchnia (zejść
z drogi, zetrzeć kurz ze stołu), czy zewnętrzna jego część, zwykle traktowa-
na jako punkt graniczny (odpłynąć od brzegu). Przedrostek roz- (roz.... się)
wyspecjalizował się natomiast we wskazywaniu wielości obiektów oddala-
jących się wzajemnie od siebie, por.: rozbiec się, roznieść książki.

Innych informacji, np. dotyczących odległości oddalenia, nie odczyta-
my z formacji ablatywnych. Jedynie w takich konstrukcjach, jak ujść kawa-
łek drogi moglibyśmy doszukiwać się wskazania na niewielki odcinek prze-
bytej drogi. Formacje jednak tego typu zbliżają się do derywatów perlatyw-
nych, o których będzie mowa w dalszej części artykułu.

Nieco inaczej przedstawia się słowotwórczy opis zbliżenia. Już na pierw-
szy rzut oka widać, jak ważna jest dla nas adlatywność. Zbliżenie jest opi-
sywane przez prefiksy w sposób niezwykle precyzyjny we współczesnym
języku polskim. Żaden przyimek nie jest w stanie wyrazić tak dokładnych
relacji przestrzennych zachodzących między lokalizatorem a obiektem.
Zwróćmy też uwagę na liczbę przedrostków adlatywnych istniejących w ję-
zyku polskim: do-, na-, nad-, pod-, przy-, w-, za-, z/s-. Przyjrzyjmy się paru
przykładom, które pozwolą uzmysłowić sobie skalę możliwości semantycz-
nych:

Dojechał do mety.
Przez nieostrożność najechał na rower.
Wreszcie nadjechał tramwaj.
Podjechał bliżej nas.
Do domu przyjechał bardzo późno.
Wjechał do garażu.
Zjechało się mnóstwo ludzi.
Taksówka zajechała pod dom.
Przytoczone przykłady pokazują wieloaspektowosć opisu adlatywnego.

Za pomocą konstrukcji słowotwórczych w języku polskim zbliżenie możemy
określić pod kilkoma względami:

1. Przede wszystkim formanty mogą wskazywać, tak jak w przypadku for-
macji ablatywnych, na jednostkowość lub wielość obiektów objętych czyn-
nością. Tu zwraca uwagę przedrostek z/s- (z/s- ... się) wprowadzający infor-
mację o dużej liczbie obiektów (subiektów) uczestniczących w akcji (zsunę-
li krzesła; zjechało się wielu ludzi).

2. Większa część prefiksów wskazuje na rodzaj kontaktu zachodzący mię-
dzy obiektami uczestniczącymi w akcji przestrzennej. Chodzi o: zetknięcie
z powierzchnią (lub z górną częścią) lokalizatora (najechał na rower; posy-
pał ciasto cukrem); wniknięcie do jego środka (wszedł do pokoju), wska-
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zanie na działanie pod przedmiot (lub pod przedmiotem), np. podkleił kartę
taśmą; działanie naokoło obiektu, np. oblepił butelkę gliną.

3. Szczególnie istotną informacją wnoszoną przez formanty do derywa-
tów jest stopień zbliżenia do wyznaczonego w przestrzeni punktu. Konstruk-
cje o takim znaczeniu są nieco trudniejsze do analizy semantycznej niż wy-
mienione wcześniej. Oczywiście, dla formacji, które wskazywały na rodzaj
kontaktu z lokalizatorem, wartość ta ma charakter wtórny, automatycznie bo-
wiem oznaczają zbliżenie całkowite. Nas będą jednak interesować przede
wszystkim konstrukcje typu: dojechać, przyjechać, podjechać.

Jak się wydaje, najwyraźniejsze semantycznie są w wymienionej grupie
derywaty utworzone przedrostkiem do-. Prefiks ten wprowadza znaczenie
zbliżenia do obiektu, przy czym obiekt ten traktowany jest jako granica, która
wyznacza jednocześnie końcową fazę czynności. Warto podkreślić, że de-
rywaty tego typu wskazują również cel akcji, stąd pojawia się często do-
datkowa wartość woluntatywna.

Przeciwnie niż czasowniki z do- – formacje tworzone prefiksem pod- są
bardziej rozchwiane semantycznie. Najczęściej wskazują albo akcję pod lo-
kalizator, np. podjechał pod most, albo częściowe zbliżenie (lub zbliżenie
do zewnętrznej strony lokalizatora). Zazwyczaj też chodzi tu o czynność wy-
konywaną na niewielkim obszarze, często jest to ten sam obszar, na którym
znajduje się punkt docelowy, por. podszedł do okna; statek podpłynął do
brzegu.

Najbardziej neutralną funkcję pod tym względem pełni przedrostek przy-.
Możemy mówić zgodnie z definicją sformułowaną w Gramatyce współcze-
snego języka polskiego7 o znaczeniu zbliżenia całkowitego widzianego z ob-
szaru, ku któremu skierowana jest czynność, por. przyjechał do nas, przy-
szedł do domu; przykleił znaczek do kartki. Już jednak przytoczone przy-
kłady pokazują, iż zaproponowana formuła semantyczna tworzy jedynie bar-
dzo ogólne ramy dla różnorodnych wartości formacji tworzonych za pomo-
cą tego prefiksu.

4. W opisie adlatywnym specyficzne miejsce zajmuje punkt obserwa-
cyjny. Tak omownie określmy punkt w przestrzeni, skąd opisywana jest dana
czynność8. Niewątpliwie to najtrudniejsze do analizy słowotwórczej przy-
kłady. Już przy omawianiu funkcji przedrostka przy- wspomniano o takiej
informacji wnoszonej przez prefiks. Bardzo ciekawe pod tym względem są

7 Zob. H. Wróbel: Słowotwórstwo czasowników..., s. 480.
8 O pojęciu obserwatora zob. A. Weinsberg: Okoliczniki miejsca a przedrostki

przestrzenne. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1971, t. 28,
s. 145-151.
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derywaty z nad-: nadjechać, nadejść, dosyć rzadko pojawiające się w po-
tocznej mowie. Od formacji z przy- różnią się przede wszystkim tym, iż pre-
fiks nad- komunikuje istnienie w miejscu docelowym osoby obserwującej
kolejne etapy ruchu adlatywnego9. Stąd też przy tego typu czasownikach
nie pojawiają się adlatywne konstrukcje przyimkowe – są po prostu zbęd-
ne. Nie możemy zatem utworzyć zdania:

*Nadjechał do nas kolega. (por. Przyjechał do nas kolega)
I jeszcze o jednym typie formacji warto w tym miejscu wspomnieć – o de-

rywatach tworzonych za pomocą prefiksu za-, którego semantyka, trudna
do uchwycenia, różnie była też interpretowana przez językoznawców. Pre-
fiks ten wprowadza bowiem wiele różnorodnych znaczeń związanych z war-
tościami przestrzennymi. Zwraca uwagę jednak formuła semantyczna poda-
na we wspomnianej już wielokrotnie Gramatyce współczesnego języka pol-
skiego – zbliżenie do punktu docelowego widziane z punktu wyjścia. Takie
też znaczenie moglibyśmy uznać za najbardziej podstawowe z punktu wi-
dzenia słowotwórczego. Charakterystyka ta znajduje potwierdzenie w historii,
gdyż formacje z za- miały w przeszłości też znaczenie ablatywne10, które
w specyficzny sposób zachowało się – jak się wydaje – we współczesnych
formacjach adlatywnych, por. Może zajdziesz do niego jutro.

Dotykamy w tym miejscu bardzo ważnego zagadnienia związanego z de-
rywatami przestrzennymi. Przede wszystkim należałoby wyraźnie podkreślić,
że znaczenia adlatywne i ablatywne wbrew pozorom nie mają charakteru prze-
ciwstawnego. Nie istnieje wyraźna granica, która oddzielałaby je od siebie,
wszak opis przestrzenny ma zawsze charakter subiektywny i od nadawcy
wypowiedzi zależy, w jaki sposób opisze akcję, tzn. jaki punkt widzenia bę-
dzie dla niego istotny. Nie dziwmy się zatem, że np. prefiks od-, tak charak-
terystyczny dla formacji ablatywnych, tworzy też konstrukcje typowo adla-
tywne, por. Odnieś te książki do domu, Piotr odwiózł kolegę do pracy,
które mają podobną wartość do formacji z za- – oznaczają zbliżenie do loka-
lizatora z zaznaczeniem punktu wyjścia.

O tym, jak trudno czasami jest określić znaczenie przestrzenne formacji
świadczą próby interpretacji semantycznej derywatów z po-. Współcześnie
tylko niewielu językoznawców przyznaje im status konstrukcji przestrzen-
nych, ale i w tym wypadku różnice zdań są dosyć istotne. Według H. Wró-

9 Por. uwagi. w: A. Weinsberg: Okoliczniki miejsca...
10 Zob. E. Deptuchowa, Z. Wanicowa: Funkcje i znaczenia przedrostka „za-”

w staropolskich czasownikach odczasownikowych. W: Studia historycznojęzykowe
III. Red K. Rymut, W. Rzepka. Kraków 2000, s. 145-154; A. Janowska: Funkcje
przestrzenne przedrostków czasownikowych w polszczyźnie. Katowice 1999.
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bla po- przy czasownikach ruchu wprowadza znaczenie zbliżenia11, zdaniem
W. Śmiecha wartość zupełnie przeciwną – oddalanie od punktu lokalizacyj-
nego12. Niewiele w tych spornych wypadkach może pomóc analiza syntak-
tyczna. B. Kudra, badając czasowniki ruchu w polszczyźnie, zwróciła bo-
wiem uwagę na interesującą cechę składniową konstrukcji oznaczających
oddalanie13. Często zamiast przyimkowych wyrażeń ablatywnych pojawiają
się przy nich konstrukcje adlatywne. Autorka podaje dwie możliwości in-
terpretowania tego zjawiska: albo będziemy mówić o zacieraniu się znacze-
nia, a więc swoistej neutralizacji przestrzeni, albo wręcz przeciwnie – skła-
dniowe wyrażenia ablatywne uznamy za zbędne ze względu na przejrzystość
struktury słowotwórczej. Zmiany w historii funkcji prefiksów przestrzennych
– przeobrażenia niektórych z nich w kierunku wartości adlatywnych – każą
raczej skłaniać się ku pierwszej hipotezie. Wydaje się, iż taka neutralizacja
formacji przestrzennych jest zjawiskiem charakterystycznym dla języka.

Zwróćmy uwagę na to, iż omawiając zagadnienia związane z adlatywno-
ścią i ablatywnością, zanalizowano jedynie konstrukcje słowotwórcze wska-
zujące relacje na płaszczyźnie horyzontalnej, bez uwzględniania wartości gó-
ra-dół. Wartość ta bowiem dla współczesnej derywacji ma – jak się wydaje
– charakter uboczny. Co prawda odnajdziemy w języku polskim formacje
wy-znaczające taki kierunek akcji, np. zejść z krzesła, wejść na górę, ale –
jak łatwo zauważyć, znaczenie tych konstrukcji doprecyzowane jest dopie-
ro przez kontekst, najczęściej wyrażenie przyimkowe. Nic więc dziwnego, że
część językoznawców nie przyznaje tym derywatom odrębnego statusu14.
Polszczyzna XX-XXI wieku nie ma odrębnych prefiksów, które specjalizo-
wałyby się tylko w wyrażaniu wspomnianych treści. Formant wz-/ws-, któ-
ry odnajdziemy jeszcze w takich derywatach, jak: wzlecieć, wspiąć się, to
już relikt dawnych czasów.

Na zakończenie przypomnijmy, że obok adlatywności i ablatywności w ję-
zyku polskim dość dużą rolę odgrywa znaczenie perlatywności – wskaza-
nia na przebycie jakiegoś odcinka przestrzeni, przeniknięcie, ruch przez śro-
dek czegoś. Podstawowym prefiksem wprowadzającym tę wartość jest for-

11 Zob. H. Wróbel: Słowotwórstwo czasowników..., s. 480.
12 W. Śmiech: Derywacja prefiksalna czasowników polskich. Wrocław 1986,

s. 18.
13 Zob. B. Kudra: Wpływ przedrostków na łączliwość składniową czasowni-

ków ruchu. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica. T. 28. Łódź 1993.
14 Por A. Bogusławski: Prefiksacja czasownikowa we współczesnym języku

rosyjskim. Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, s. 132; A. Krupianka: Czasowniki
z przedrostkami czasownikowymi w polszczyźnie XVIII wieku. Warszawa-Poznań-
Toruń 1979, s. 116.
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mant prze-: przeniósł książki z pokoju do pokoju. Perlatywność może być
wyrażana również prefiksem o/ob-, który wnosi znaczenie czynności wyko-
nywanej naokoło lokalizatora, np. obejść drzewo. Wskazanie na przesunię-
cie w przestrzeni danego obiektu bez wyraźnego kierunku, bliskie perlatyw-
ności, widzimy również w konstrukcjach tworzonych przedrostkiem za-, wy-
czy po- typu popchnąć15. Są to jednak nieliczne formacje i znów należałoby
powiedzieć, iż mają charakter wtórny i nie odgrywają większej roli w słowo-
twórstwie.

Dotychczasowa analiza pokazuje jak wbrew pozorom trudno formacje
przestrzenne poddać interpretacji typowo słowotwórczej. Przyczyniają się
do tego nie tylko wyraźne tendencje formacji czasownikowych do obrasta-
nia w dodatkowe treści leksykalne, ale również niemożliwość wyznaczenia
ostrych granic między tak podstawowymi wartościami semantycznymi, jak:
adlatywność, ablatywność czy nawet perlatywność. Sprawa się znacznie
komplikuje, gdy próbujemy poddać analizie słowotwórczej formacje wska-
zujące na umiejscowienie akcji na lokalizatorze (oblizać lizak, naciąć drze-
wo) lub rozciągnięcie obiektu w przestrzeni (rozciągnąć gumę). Powstały
one prawdopodobnie na bazie opisywanych w tym artykule derywatów, ale
ich charakter przestrzenny bardzo często jest podważany ze względu na do-
datkowe treści semantyczne, które mogą zdominować pierwotne znaczenie
przestrzenne. I znów pojawia się problem płynności granic, różnych możli-
wości interpretacyjnych. To już jednak osobne zagadnienie wymagające
głębszej analizy.

Aleksandra Janowska jest adiunktem w Zakładzie Leksykologii i Se-
mantyki Instytutu Języka Polskiego Uniwesytetu Śląskiego. Interesuje się
przede wszystkim historią języka polskiego, zwłaszcza zagadnieniami sło-
wotwórczymi. Opublikowała m.in. książkę Funkcje przestrzenne przedrost-
ków czasownikowych w polszczyźnie. Współpracuje ze Szkołą Języka i Kul-
tury Polskiej UŚ od początku jej istnienia, prowadząc zajęcia ze studenta-
mi rozpoczynającymi naukę języka polskiego. Jest współautorką podręcz-
nika do nauki języka polskiego dla początkujących Dzień dobry.

15 Por. C. Piernikarski: Czasowniki z prefiksem „po-” w języku polskim i cze-
skim. Warszawa 1975, s. 35-36.
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Urszula Burzywoda

Dzieje polskich zaimków

Język polski, którego dzieje zaczynają się w połowie X wieku, przejął
z prasłowiańszczyzny wraz z leksyką i systemem gramatycznym zaimki, któ-
re jako kategoria części mowy – nieliczne i do tego stanowiące klasę wła-
ściwie zamkniętą – są trudne do zdefiniowania, jeśli chodzi o znaczenie i roz-
graniczenie ich od pozostałych części mowy. Skłaniało to niektórych języ-
koznawców w przeszłości i skłania obecnie (R. Laskowski i Z. Saloni)1 do
zanegowania zaimków i włączenia ich do tych części mowy, których są rów-
noważnikami w wypowiedzeniu2. Stanowisko pośrednie reprezentują ci z lin-
gwistów, którzy uznają tylko autonomiczność zaimków rzeczownych, cho-
ciaż traktują je jako podklasę rzeczowników. Przedstawione stanowiska nie
wykluczają i w przeszłości, i obecnie postawy wśród badaczy języka uzna-
jącej zaimki za samodzielną część mowy, czego przykładem jest S. Jodłow-
ski (zob. przypis 2).

1 Patrz: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Red. R. Grze-
gorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel. Warszawa 1984, s. 35 i 275-6; Z. Saloni:
Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich. „Język Polski” 1974, z. 1, s. 3-13,
z. 2, s. 93-101.

2 Zaimek według Słownika terminologii językoznawczej jest częścią mowy bę-
dącą równoważnikiem nominów, które nazywając symbolizują desygnaty (rzeczow-
nik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik), gdy zaimki je wskazują (co staje się wia-
dome dopiero w wypowiedzeniu). Zob.: Z.Gołąb, A. Heinz, K. Polański: Słownik
terminologii językoznawczej. Warszawa 1970, s. 635-636. Według S. Jodłowskiego
najistotniejszą właściwością zaimka jest jego niemnemiczność, czyli brak treści,
dzięki czemu ważny staje się odpowiedni klucz sytuacyjny, kontekstowy między
określonym zaimkiem a desygnatem, który w danym wypadku jest wskazany. Zob.
S. Jodłowski: Teoria zaimka. SPAU 1950, t. LI, s. 269-272.
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Przypuszczalny kanon zaimków z podziałem na ustalone grupy, przede
wszystkim znaczeniowe, u początków polszczyzny przedstawiał się praw-
dopodobnie następująco3:

a) osobowe: ja, ty, on, my, wy,
b) nieokreślone: nieco, niektóry, drugi, koli «kiedyś», wsz(e), wszaki,

wżdy, każdy, nikt, niczs4, nieczso,
c) wskazujące: jen, ten, on, ów, sam, sien «ten», iny, taki, tako, ninie

«teraz», tędy, owędy, siędy, samo, tamo, owamo, kamo, tu, tyle,
d) zwrotny: s-,
e) dzierżawcze: mój, twój, swój, nasz, wasz, czyj,
f) pytajno-względne: czso, kto, ki, który, jaki, jeli «jaki», kaki «jaki»,

jako, kako, kie «kiedy», «gdzie», kiedy // kiegdy // gdy, ile, jele // jeli «ile»,
kile, gdzie, jamo «dokąd», kamo «gdzie», kędy, jenże5.

Poza przedstawionymi zaimkami, dodajmy podstawowymi, spadek pra-
słowiański mógł być bogatszy, niestety dzieje pisane języka polskiego, jak-
kolwiek zaczynają się od 1136 roku, dopiero w XIV wieku mają pełniejsze
poświadczenie, dlatego rekonstrukcja początków jest niemożliwa, nie jest
bowiem pewne, czy przejęliśmy kotor�, kolik�, jeter�, sik�, tolik�, jelik�,
selik�, kogda, togda, jegda, ab�je, seli. Pozostawia to pewien margines
niepewności co do odziedziczonej leksyki, w tym także zaimków. Niemniej
język polski przejął system słowotwórczy, a więc przyrostki i przedrostki,
wywodzące się często z partykuł, które można odkryć w prezentowanych
zaimkach, np.: -ak(i), -amo, -ąd//-ęd(y), -dy, -dzie, -le//-li, -tor(y), -ż//-że,
ni-//nie-, np.: jaki, kako, tamo, kędy, kiegdy, wszegdy6, gdzie, jele // jeli,
który, jenż // jenże, niczs.

Do zasobu języka prasłowiańskiego należą jeszcze inne przyrostki, dzięki
którym możliwe jest tworzenie nowych znaczeniowo zaimków przy pomocy for-
mantów o tej samej funkcji, lecz różnej formie. Przykładem tego są zaimki nie-
określone oraz względno-nieokreślone, które miały początkowo trzy przyrostki:
-kole//-koli, -le//-li, -ś. W końcu XV wieku stykamy się z takimi oto wariantyw-
nymi zaimkami, występującymi we wszystkich kategoriach zaimków, np.:

a) rzeczowne: cokole // cokoli // czsole, coś, ktokole // ktokoli // ktole,
ktoś;

3 Wykaz ten został sporządzony w oparciu o pracę L. Moszyńskiego: Wstęp
do filologii słowiańskiej. Warszawa 1984, s. 242-254.

4 Pierwotna (-czs) postać zaimka co, który zyskał tę uproszczoną postać
w końcu XIVw.

5 Zaimki względne są wskaźnikami zespolenia w zdaniach podrzędnych typu:
ten: kto, taki: jaki, tak: jak, wtedy: kiedy, tyle: ile.

6 Grupa gd upraszcza się z powodu słabnienia zwarcia g.
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b) przymiotne: czyjkole // czyjkoli, jenkole «którykolwiek», kakikole «ja-
kikolwiek», którykole // którykoli // któryle, tenkole «jakikolwiek»;

c) liczebne: ilekole // ilkole «ilekolwiek», jelkokoli, kilekole // kileko-
li, kilkokoli;

d) przysłowne: gdziekole // gdziekoli // gdziele, jakokole // jakole, kę-
dykole // kędykoli, kiedykole // kiedykoli // kiedyle, dokądkoli, jakokoli
// jakole, kakokoli // kakole // kakoli, kamoś.

Spośród omawianych formantów największą produktywność miały wa-
rianty -kole//-koli, które odnotowane są w 43 derywatach, gdy -le//-li w 8,
a -ś w 3.

Podobnego rodzaju jest dwufunkcyjny wariantywny przedrostek ni-//
nie- derywujący:

1. zaimki zaprzeczone: a) rzeczowne: nic, nice «żadna część czegoś», nikt
// nikty, nijeden «nikt»; b) przymiotne: niczyj «nie dotyczący nikogo, do
nikogo nie należący», niktory «żaden», niżadny // niżądny «żaden, nijaki,
ani jeden»; c) przysłowne: nikakie «w żaden sposób»;

2. nieokreślone: nieczyj «należący do kogoś, któryś, jakiś, jakikolwiek»,
niktory «pewien, jakiś», niegdy.

Łącznie 13 derywatów.
Obok mutacji, czyli procesu tworzenia leksemów o innym znaczeniu niż

podstawa słowotwórcza, zaimki można modyfikować, bo formant wnosi do-
datkową właściwość bez zmiany zasadniczego znaczenia, głównie poprzez
uściślenie lub wzmocnienie. Funkcję tę pełni -ż//-że (pierwotna partykuła)
uściślająca lub wzmacniająca zaimki pytajne, np.: cóż, któż, niceż «nic», nik-
tyż «nikt», czyjże, jakiż, któryż, ilkoż «ileż», tyleż // tyloż, jakoż, kakoż, ni-
kakież, kiedyż, dokądże, odjądże, tamże // tamoż, tudzież itd. Przyrostek
już w okresie staropolskim miał dużą produktywność skoro Słownik staro-
polski podaje 29 przykładów.

Podobną funkcję miał przyrostek -ć//-ci, pierwotny zaimek ty w celow-
niku ci, który potem miał wariant -ć, dodawany do zaimków przysłownych:
gdzieżbyć, inakoć, kakoć, kiedyżci, kiegdyć, takieżci, takoć, kamoć, ta-
moć, tuć (10 derywatów).

Trzecią możliwością powiększania liczby zaimków było tworzenie syno-
nimów słowotwórczych przejawiające się w dodawaniu do tej samej pod-
stawy różnych przyrostków, które nie wnoszą żadnych dodatkowych se-
mantycznych wartości nowej słowoformie. Wśród formantów znalazły się
następujące przyrostki: -ak//-ek, -k, -eciek//-ecek, -ej, -elik//-elik, -en//-n
(wywodzące się z przymiotnikowych sufiksów), -yciek//-ycek, -ytek//-ystek,
-yściek, -szy. Dzięki nim zrodziły się tego rodzaju zaimki (część z nich mogła
być dziedzictwem z prasłowiańszczyzny): inaki «inny», inak «inaczej»,
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inako, któraki, którak «jak», którako, wszaki, każki «każdy», ilko // jel-
ko, wszeciek // wszecek «każdy bez wyjątku», nicej, nikakiej, niktej, wszel-
ki, wszetek «każdy», inaczny, inny, kolżdny, istny, wszelkny «każdy bez
wyjątku», inszy, inakszy, wszyciek, wszystek, wszytek, wszyściek.

Przedstawiony materiał, który pochodzi z końca XV wieku, pokazuje duże
możliwości tworzenia leksemów zaimkowych, ale tylko wtedy, gdy jest spo-
ro wariantywnych formantów pełniących albo różną funkcję słowotwórczą
– w przypadku tworzenia nowej wartości semantycznej – albo tę samą funk-
cję bez wnoszenia nowego znaczenia lub tylko modyfikowania istniejące-
go. W takich wypadkach wystarczy niewielka baza dla przyszłych derywa-
tów, a taką właściwość posiadają zaimki.

Jednakże wielość formantów o tej samej funkcji, będących swego ro-
dzaju nadmiarem dla systemu, możliwy był w czasie kształtowania się języ-
ka ogólnego, gdy przy braku ogólnopolskiej normy żywotne były zwyczaje
regionalne. Widzimy to również we współczesnych gwarach, w których wy-
stępuje bardzo wiele leksemów zdrabniających lub pieszczotliwych.

Jednak od początku język się zmieniał, dotyczyło to również zaimków
i ich słowotwórstwa. Oto w XV stuleciu pod wpływem związków z kulturą
czeską w polszczyźnie pojawił się wariantywny sufiks -kolwie//-kolwiek
derywujący zaimki nieokreślone obok rodzimych przyrostków typu -kole//
-koli, -le//-li, by w drugiej połowie XVI w. je wyprzeć7. I ten właśnie przy-
rostek w postaci -kolwiek, obok odziedziczonego -ś i zestawienia typu kto
bądź do tej pory panuje wśród naszych zaimków. Zanikły albo nieproduk-
tywne stały się inne, np. -ć//-ci (współcześnie występuje w wypowiedziach
typu: on ci do mnie ma pretensje), -n, -ej, -ak itd.

Część derywatów zaimkowych zachowała się tylko w gwarach, np. inak,
inako, istny, inszy, kolżdny. Niektóre zostały zastąpione przez inne na przy-
kład anaforyczny jen, jenże od XV w. wypierany jest przez pierwotny za-
imek pytajny który, któryż, a kaki, kako i jego derywaty przez jaki, jako.
Zanikają takie postaci zaimków, jak: nice, nicej, nikty, nijeden, niktory, ni-
żadny, niekto oraz kie, ki, jamo, kamo, jegda, kogda, wszegdy i resztki wska-
zującego zaimka *s� «ten», których ślady pozostały w przysłowiowych zwro-
tach – po kiego diabła ci to potrzebne – lub w życzeniach do siego roku
i tak dalej. Najogólniej można powiedzieć, że w ciągu wieków zmniejszył się
stan zaimków podstawowych w języku ogólnym, w przeciwieństwie do gwar.

7 Zob. F. Sławski: Słownik etymologiczny języka polskiego. T. II, s. 361-363;
A. Cieślikowa: Partykuła „-kolwiek” w historii i dialektach języka polskiego. Ze-
szyty Naukowe UJ. T. 114. Kraków 1965, s. 45-84.
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Poczynając od XVI wieku, kiedy kształtuje się polszczyzna ogólna, na-
rasta tendencja do normalizacji systemu słowotwórczego poprzez zmniej-
szanie liczby wariantów, nie ograniczało to jednak możliwości sięgania do
przyrostków innych części mowy, chociażby przymiotnikowego -sk, np.: moj-
ski, swojski, twojski. Następuje zmiana istniejących leksemów, jak w przy-
padku zaimków przysłownych typu: jako, tako, owako, które tracą wygło-
sowe o. Proces ten toczy się między wiekiem XVI a XVIII.

Zaimki wzbogacają swój stan posiadania dzięki strukturom paralelnym:
to i owo, i tak i siak, tu i tam; zestawieniom i zrostom: lada jaki, gdzie
indziej, co nieco. Występuje również proces odwrotny, kiedy wskutek lek-
sykalizacji zaimki i wyrażenia zaimkowe przechodzą do innych części mowy,
np.: ladajako, nicpoń – do rzeczowników, nijaki, moja «żona» – do przy-
miotników itd. Zaimki stają się przysłówkami, spójnikami oraz partykułami.

Podobnie jak u innych części mowy sporo się działo we fleksji zaimków
i dlatego obecna odmiana w niektórych przypadkach bardzo różni się od
stanu początkowego.

Najmniej zmian zauważymy u zaimków osobowych ja, ty, my, wy, któ-
rych jedyną kategorią fleksyjną jest przypadek, gdyż leksemy my i wy, które
były formami liczby mnogiej, znaczą obecnie ja i ktoś lub ty i ktoś. Prócz
tego zyskały nowe znaczenie, np.: my «ja», wy «ty» (tzw. pluralis maiesta-
ticus), przez co traktuje się je jako formy l.p. Ich odmiana przez przypadki
wykazuje supletywizm oraz niemożność wydzielenia tematu i końcówki.
Z przyczyn fonetycznych zmienił się mianownik 1. osoby – jota pojawiła
się przed nagłosową samogłoską, a zanikło wygłosowe z w pierwotnej for-
mie az (az�>= ja). W bierniku l.p. postaci mię i cię od XVIII w. wypiera do-
pełniacz, ale udaje się to w przypadku zaimka 1. osoby, gdy ty występuje
w postaci wariantywnej, zyskując nową formę zachowało starą (cię przeszło
także do D), dlatego mamy współcześnie: mnie oraz ciebie // cię.

Fleksja zaimka zwrotnego pozostała ta sama, nie miał on mianownika,
ponieważ nie może być podmiotem. W niewielkim stopniu przekształciły się
formy zaimka kto, którego kategoria żywotności ma prasłowiańską genezę,
z czym wiąże się również specyficzna fleksja: supletywny temat: kt- : k-,
zachowanie twardej odmiany, jedynie w N i Msc zamiast cem i kom jest
miękkotematowe. Końcówki kim, kiem (ujednolicone w 1936 r. do postaci
kim), a także synkretyzm (D i B kogo).

Duże zmiany zaszły w zaimkach rodzajowych, które mają trzy kategorie
fleksyjne podobnie jak przymiotniki: liczba, rodzaj, przypadek. Typ zaimków:
on, czyj, ma obecnie te same końcówki fleksyjne, a różnią się one zerową
końcówką w mianowniku od typu jaki, który. U początków polszczyzny
wszystkie zaimki – ale najlepiej widoczne to jest w zaimkach typu ten, ta, to
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– występowały w 3 rodzajach liczby pojedynczej, mnogiej i podwójnej, któ-
ra szczątkowo zachowała się do XVII wieku. Dosyć szybko, bo w XV w. za-
nikła l.podw. neutrum (widoczne jest to w M i B), poświadczona w „Kaza-
niach świętokrzyskich”: ... Ta słowa pisze mądry Salomon. W mianowniku
i bierniku pojawia się postać mnoga zaimka żeńskiego ty. Dalszy rozwój ro-
dzajowy przebiega w ten sposób, że w XVI w. wprowadzono kategorię ży-
wotności // nieżywotności w bierniku l.p. oraz w mianowniku i bierniku l.mn.
W B l.p. zaimek dotyczący męskożywotnych rzeczowników przybrał postać
dopełniacza, u nieżywotnych równał się mianownikowi: tego ptaka – ten
stół. W M l.mn. żywotne zachowywały pierwotną postać zaimka ci ptacy,
a B = D. Nieżywotne natomiast otrzymywały postać pierwotnego biernika
w obu przypadkach ty stoły, kobiety, kocięta. W następnym wieku w tym-
że samym M liczby mnogiej wyodrębnia się kategoria męskoosobowości //
niemęskoosobowości w opozycji ci – te8, np.: ci panowie – te ptaki, szcze-
nięta, panie, B l.mn. męskoosobowych równa się D, zaś niemęskoosobo-
wych mianownikowi. Oba te rodzaje obejmują także przymiotniki, liczebniki
i czasowniki, dotyczy to rodzajowych postaci liczebnika i czasownika.

Dla deklinacji zaimków istotny był odziedziczony podział na typ miękki i twar-
dy, gdyż wtedy w przypadkach zależnych końcówki się nieco różniły, np. mój-
ø, moj-ego, moj-emu : ten- ø, t-ogo, t-omu. W polszczyźnie dosyć szybko zaim-
ki twardotematowe przejęły końcówki zaimków miękkotematowych, o czym
świadczą nieliczne tylko przykłady zachowania dawnych postaci zaimka ten
zapisane w Kazaniach świętokrzyskich: togo, tomu i w odzaimkowym lekse-
mie potomek, czy przytomny. Wyjątkiem jest zaimek kto (kogo, komu).

Dosyć istotna zmiana dokonała się w przypadku zaimka wskazującego
on, ona, ono, który swą obecną postać zawdzięcza kontaminacji z zaimkiem
anaforycznym * j�, ja, je, dzięki czemu występuje supletywizm (np. on, jego,
jemu), będący polską innowacją. Jeśli idzie o temat mianownika i przypad-
ków zależnych, to przedstawia się on następująco: on: j i dodatkowo ń w wy-
niku włączenia części przyimka -n do zaimka, np.: B. r.m. v�n ji > weń, C r.m.
k�n jemu > k niemu. Przy okazji trzeba jeszcze dodać, iż pierwotny biernik
rodzaju męskiego ji, wyparty przez dopełniacz, zachował się do XVI wieku.
Pozostałe zmiany, jakie zaszły we wszystkich zaimkach, dotyczą N i Msc
l.p., które pierwotnie miały różne końcówki twardotematowe odpowiednio:
-em, -om (stąd w Msc. po tom), miękkotematowe zaś: -im, -em, ale jak wia-
domo, upowszechniły się końcówki typu miękkiego, czyli -im (-ym), -em.
Na skutek procesu fonetycznego pochylenia przed spółgłoską nosową (m,
m», n, ń) od XVI w. oba te zakończenia się mieszają. Stan takiego zamiesza-

8 Ten zaimek twardotematowy ma już końcówkę zaimków miękkotematowych.
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nia trwa do 2. połowy XVIII w., kiedy O. Kopczyński ustala zasadę, iż zaimki
rodzaju męskiego mają w N lp. i Msc l.p. –ym, (-im), natomiast rodzaju nija-
kiego: -em. Notabene zjawisko to dotykało także inne przypadki. Problem
tych końcówek ostatecznie został zakończony w 1936 roku, kiedy reforma
ortograficzna PAU wprowadziła tylko –ym(i) dla obu rodzajów.

W zaimkach dzierżawczych typu: nasz w XVII w. w postaci M l.mn. pod
wpływem męskoosobowych końcówek rzeczowników i przymiotników typu:
prymasi, łysi zamiast pierwotnych naszy pojawiła się forma nasi.

W rodzaju żeńskim wszystkich zaimków rodzajowych: ona, ta, moja do-
szło do analogicznego wyrównania form dopełniacza liczby pojedynczej je,
te, moje, w jej, tej, mojej pod wpływem końcówek C i Msc l.p.

Specyfiką zaimków dzierżawczych typu: mój, twój, swój jest wariantyw-
ny temat w przypadkach zależnych: moj-ego : m-ego. Supletywne tematy
występują także w zaimkach jednorodzajowych kt-o, k-ogo, c-o, cz-ego, jako
dziedzictwo prasłowiańskie, na dodatek zaimki te zachowały pierwotne koń-
cówki twardo- i miękkotematowe.

Wpływ odmiany przymiotników zaznaczy się również w bierniku l.p. żeń-
skich zaimków rodzajowych. Jego pierwotną postacią było -ę: jedzinaczkę
moję, prze chudobę naszę, winnicę tę (XV w.), jedynym wyjątkiem był za-
imek ona – na drodze jąż wybrał (XV w.), ale po przyimku występuje nię:
wpadli w nię, jednak od XVII wieku zaimki te przejmują końcówkę -ą. Zwy-
cięża ona ostatecznie w XIX w. z wyjątkiem zaimka ta (B tę), która w końcu
XX w. ulega też jednak nowej końcówce uznanej już przez normę: tą.

Jeśli idzie o składniowe funkcje zaimków, to w zależności od tego, jaką
kategorię części mowy wskazują, taką mogą pełnić funkcję w wypowiedze-
niu. Rzeczowne są głównie podmiotami, dopełnieniami, orzecznikami; przy-
miotne przydawkami; liczebne okolicznikami stopnia i miary lub przydawka-
mi; przysłowne innego rodzaju okolicznikami: miejsca, czasu, sposobu. Za-
imki pełnią także rolę wskaźników zespolenia wypowiedzi współrzędno-pod-
rzędnych. Część dawnych zaimków przeszła do kategorii spójników.

Oceniając całokształt dziejów zaimków polskich, które w swym podsta-
wowym kształcie zrodziły się w prasłowiańszczyźnie, można skonstatować,
iż stanowią one wdzięczny przedmiot badawczy, gdyż zmiany, którym ule-
gły, są odbiciem całości przeobrażeń, jakim podlegała polszczyzna w ciągu
dziesięciu wieków.

Dr Urszula Burzywoda, wieloletni pracownikZakładu Historii Języka Pol-
skiego Instytutu Języka Polskiego Uniwesytetu Śląskiego. Zajmuje się głów-
nie problematyką śląską. Publikowała swe prace w tomach zbiorowych,
np. Książka na Śląsku w latach 1956-89 oraz w Studiach historyczno ję-
zykowych.
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O LEKSYCEO LEKSYCE

Aldona Skudrzykowa

Dobry zwyczaj – ZAPO¯YCZAJ?

Tytuł jest trawestacją znanego powszechnie powiedzenia: dobry zwy-
czaj – nie pożyczaj. Pożyczyć możemy komuś (znajomym, przyjaciołom) pie-
niądze, książki zeszyty, biżuterię..., ale pożyczanie może się skończyć nie-
oddaniem, a to z kolei stać się może początkiem konfliktu.

Przed tym przestrzega cytowane powiedzenie.
Termin zapożyczanie odnosimy do języka, do przejmowania przez język

obcych słów, wyrażeń, struktur. Tytuł kończy znak zapytania. Chcemy bo-
wiem zastanowić się nad stosunkiem do zapożyczeń z języków obcych, do-
strzegając niejednoznaczność takiego stosunku.

Język polski zawsze charakteryzowała stosunkowo duża łatwość przy-
swajania wyrazów obcych. Oznacza to, że dość szybko wyrazy zapożyczo-
ne tracą w świadomości przeciętnych użytkowników znamię obcości. Do-
stosowują się bowiem w wymowie, fleksji i słowotwórstwie do zwyczajów
polskich. Nieliczne są tylko wyrazy-cytaty, które funkcjonują w niezmienio-
nej obcej formie ortograficznej i wymawianiowej, np. savoir-vivre, bon ton,
bon mot, chapeau bas!, passé, passe-partout.

Widoczną tendencją współczesności jest poddanie kultury i języka sil-
nym wpływom obcym. Dziś są to wpływy języka angielskiego, zwłaszcza
w wariancie amerykańskim i kultury amerykańskiej. Opisujący nasz język spe-
cjaliści biją na alarm. Używają określeń bardzo emocjonalnych, negatyw-
nych: infekcja cudzoziemszczyzną, zalew angielszczyzny, mówią o zagroże-
niu polszczyzny, zastanawiając się nawet, czy język polski przetrwa tę na-
wałnicę.

Znany dziennikarz Andrzej Ibis Wróblewski obrazowo pisał: „Któryś z ko-
legów dziennikarzy napisał, że współczesną polszczyznę symbolizuje Ka-
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czor Donald z hamburgerem w dziobie. To trochę na wyrost taka metafora.
Uważam, że jeszcze jest to orzeł biały, chociaż już z hamburgerem w dziobie
– ale do tego Donalda bardzo mu niedaleko”1.

Zjawisko przechodzenia wyrazów obcych z jednego języka do drugiego
jest naturalnym przejawem wzajemnych kontaktów między narodami i mię-
dzy kulturami. Nie jest to zjawisko nowe. Najstarsze, jak wiadomo, zapoży-
czenia w języku polskim związane są z procesem przyjmowania chrześcijań-
stwa – początek tego procesu to przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966
roku. Cała zatem ówczesna terminologia religijna oparta jest na łacinie, choć
widać w niej pośrednictwo czeskie i niemieckie (anioł, krzyż, ołtarz, pacierz,
kapłan). Przy kościołach i klasztorach zaczęły pojawiać się pierwsze szko-
ły, uczono w nich po łacinie, stąd przenikanie do polszczyzny słownictwa
łacińskiego. Powstawanie miast, osiedlanie się kolonistów niemieckich w wie-
ku XIII spowodowało z kolei nasilenie się wpływów języka niemieckiego,
głównie w zakresie organizacji życia w miastach (ratusz, burmistrz) oraz han-
dlu i rzemiosła (ślusarz, waga).

W okresie Odrodzenia obserwujemy drugi etap wpływu łaciny na język
polski. Przejmowane wówczas słownictwo dotyczyło nauki, sztuki, szkol-
nictwa i sądownictwa. Przybycie królowej Bony i jej otoczenia do Polski
w XVI wieku pozostawiło trwałe i liczne ślady wpływu języka włoskiego
w różnych dziedzinach życia: pomidor, kalafior, belweder, opera, kwartet.

Pochodzące z końca XVI wieku słownictwo dotyczące wojskowości ma
często rodowód węgierski (hajduk, dobosz). Wiążemy to z panowaniem Ste-
fana Batorego. Na wiek XVII przypadają zapożyczenia wschodniosłowiań-
skie (hultaj, hołota) i turecko-tatarskie (janczar, jasyr), co związane jest z his-
torycznymi wydarzeniami epoki. W XVII i XVIII wieku ożywione były także
kontakty z Francją (dwie polskie królowe pochodziły z Francji). Francusz-
czyzna stała się językiem dworu, magnatów i szlachty. Wyrazy francuskie
dotyczyły także strojów, mody, tańców. W okresie zaborów nasiliły się wpły-
wy rosyjskie i niemieckie.

Przypomnieliśmy historię zapożyczeń w polszczyźnie, by wyraźnie uświa-
domić sobie, że żaden język, żadna kultura nie mogą funkcjonować w izola-
cji, że zapożyczanie wyrazów towarzyszy po prostu dziejom każdej kultury.

Współcześnie, jak wszyscy obserwujemy, językiem coraz powszechniej
obecnym w kulturze jest angielski. Rozwój mediów, nasilenie i łatwość kon-
taktów między kulturami sprawia, że pozycja języka angielskiego jest w świe-
cie dzisiejszym porównywalna z pozycją łaciny w przeszłości.

1 O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Red. J. Miodek. Wrocław 1996,
s. 259.
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To, co może naprawdę niepokoić, to fakt, że zjawisko zapożyczania dziś
nie sprowadza się tylko do przyjmowania licznych wyrazów, ale dotyczy tak-
że ich niezwykle szybkiej adaptacji, łatwego pojawiania się całych serii wy-
razów pochodnych oraz niezwykłego rozpowszechnienia i łatwości przecho-
dzenia do słownictwa potocznego. Stąd poczucie zagrożenia dla języka, dla
kultury.

Przybliżmy dwa zjawiska, które łączą się z wpływami obcymi, a które mogą
istotnie zaważyć na jakości polszczyzny.

Przyjrzyjmy się kilku wyrazom, zastanawiając się, co one znaczą: aktu-
alny, dieta, trywialny. Postawieni przed takim zadaniem młodzi Polacy dzi-
wią się prostocie polecenia. Przecież to oczywiste. Poproszeni o skonfron-
towanie swoich definicji, swojego rozumienia znaczenia wyrazów ze znacze-
niem, jakie podają współczesne słowniki, przeżywają prawdziwe zaskocze-
nie. Okazuje się bowiem, że studenci polonistyki w zdecydowanej większo-
ści nie rozumieją wyrazów zgodnie z obowiązującą normą:

aktualny – 1. zachowujący ważność; 2. będący na czasie

W języku młodych Polaków używany w znaczeniu: obecny, dzisiej-
szy, współczesny, teraźniejszy

dieta – 1. spożywanie ściśle określonych pokarmów, specjalny ze-
staw pokarmów dostosowany do potrzeb i możliwości organizmu

Wyraz używany błędnie tylko w znaczeniu: sposób odżywiania się,
jadłospis; dokładniej odchudzanie się

trywialny – 1. odstający od norm kulturalnych obowiązujących
w społeczeństwie; wulgarny, prostacki, ordynarny, nieparlamentar-
ny, rynsztokowy, niewyszukany, pospolity; 2. używany, znany po-
wszechnie, oczywisty, banalny, pospolity, oklepany

Współcześnie używany tylko w znaczeniu: banalny.

Tymi kilkoma przykładami ilustrujemy ciekawy proces zmiany znaczenia
wielu wyrazów współczesnej polszczyzny. Proces bardzo dziś nasilony
i przyśpieszony – różnica między językiem młodego pokolenia i pokolenia
średniego jest wyraźnie widoczna. Takie zmiany znaczenia wyrazów nazy-
wamy zapożyczeniami ukrytymi lub znaczeniowymi (semantycznymi). Za-
pożyczenie nie jest bowiem łatwo widoczne, jak w przypadku zapożyczeń
wyrazów, polega bowiem na przypisaniu wyrazowi wcześniej już funkcjo-
nującemu w polszczyźnie nowego znaczenia, takiego, jakie ma ten wyraz
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w języku obcym. Najnowsze zapożyczenia semantyczne pochodzą oczywi-
ście z języka angielskiego.

Inne przykłady: definiować – «formułować definicje, objaśniać znacze-
nie słowa lub pojęcia»; nowa pożyczka – ang. to define «określać, nazy-
wać»; dokładnie – «ściśle, precyzyjnie, skrupulatnie»; nowa pożyczka – ang.
exactly, exactly, yes w znaczeniu «zgoda z tym, co mówi partner» (po pol-
sku: oczywiście!, racja!, właśnie tak!, pewnie, że tak!, no tak!); autor – 1.
«twórca dzieła sztuki, naukowego, literackiego»; 2. «inicjator, projektodaw-
ca» – błędnie: ten, kto coś zrobił, dokonał czegoś, sprawca, zdobywca, np.:
autor zwycięstwa, autor gola; edycja – 1. «ogłoszenie drukiem, wydanie cze-
goś»; 2. cykl zawodów sportowych; seria – błędnie: każde zjawisko powta-
rzające się, np. edycja konkursu, edycja festiwalu; korespondować – 1. «pi-
sać listy, kontaktować się listownie» – nadużywane w znaczeniu 2. książ-
kowym «pozostawać w związku z czymś, odpowiadać czemuś», np.: obraz
koresponduje z kolorem wnętrza; moje poglądy korespondują z tym uję-
ciem; kondycja – «sprawność fizyczna, forma, stan fizyczny człowieka» –
nowa pożyczka – ang. condition «stan», kondycja polskiej gospodarki,
kondycja finansowa polskiej kultury, kondycja zabytków Krakowa.

Językoznawcy mówią, że ten rodzaj zapożyczeń jest i podstępny, i groź-
ny dla języka. Powodują bowiem one przyśpieszony rozwój znaczeń wyra-
zów już istniejących, wprowadzają wieloznaczność, szerszą łączliwość, co
nie jest korzystne dla procesu porozumiewania się. Spróbujmy przekonać
się o tym, patrząc na nowe połączenia wyrazowe, jakże współcześnie czę-
ste: serwować wiadomości, przyjazny dla środowiska, inteligentny samo-
chód, inteligentny proszek, generacja kosmetyków, warsztaty poetyckie,
adresować spostrzeżenia, trening psychologiczny. Zastanówmy się, na czym
polega nowe użycie wyróżnionych wyrazów. W połączeniach z jakimi wyra-
zami były używane dotychczas.

W typie zapożyczeń ukrytych mieścić się będzie także zjawisko naśla-
dowania obcych duchowi języka polskiego struktur składniowych typu: biz-
nes plan (zamiast plan biznesu, plan biznesowy), seks-symbol (zamiast: sym-
bol seksu); auto-naprawa, auto-części, auto-salon (zamiast: naprawa sa-
mochodów, części samochodowe, salon samochodowy). Takie połącze-
nia, w których człon określający stoi na pierwszym miejscu i jest nieodmien-
ny, najbardziej naruszają strukturę gramatyczną naszego systemu języko-
wego. To tak, jakbyśmy zaczęli mówić pomidor-zupa (nie: zupa pomidoro-
wa) lub skóra-buty (nie: buty skórzane). Inne jeszcze z licznych przykła-
dów: Kredyt Bank, mass media, sport telegram, wideo film, Grill Chata,
Stek Gazda, But Hala, spróbujmy sami przełożyć na poprawną polszczy-
znę.
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Zapożyczamy z innych języków nie tylko obce wyrazy, ale także obce
zachowania pozasłowne. Najnowsze zapożyczenia w tym zakresie to coraz
częściej stosowany przez młodych ludzi (np. dziennikarzy prowadzących
programy dla młodzieży i samą młodzież) angielski okrzyk wow (wymawiany
jako łoł lub łał) dla wyrażenia zachwytu, podziwu, zaskoczenia. Okrzyk ten
używany bywa zamiast polskich okrzyków: ojej!, jejku!, ach! Młodzież czę-
sto też używa pochodzącego z kreskówek okrzyku upss.

Jak odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie? Za zapożyczeniami prze-
mawia wiele: naturalność rozwoju kultury i języka, wartościowe pozostawa-
nie w kontakcie z innymi kulturami, postęp cywilizacyjny, międzynarodowa
wymiana naukowa... Przeciw: głównie bezmyślność naśladownictwa.

Aldona Skudrzykowa jest adiunktem w Zakładzie Językoznawstwa Prag-
matycznego Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach. Zajmuje się różnorodnymi aspektami zróżnicowania współczesnej
polszczyzny m.in. przemianami współczesnej polszczyzny pisanej, języ-
kiem podręczników szkolnych, funkcjonowaniem polszczyzny regional-
nej. Od wielu lat prowadzi zajęcia w Szkole Języka i Kultury Polskiej, ucząc
cudzoziemców głównie pragmatyki oraz stylistyki. Jest autorką rozprawy
Język (za)pisany. O kolokwialności dialogów współczesnej prozy, współau-
torką Małego słownika terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki
językowej, Słownika pisowni łącznej i rozdzielnej, podręczników do nauki
języka polskiego dla gimnazjum i liceum. Ostatnio ukazał się wybór tek-
stów dla cudzoziemców Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, które-
go jest współautorką.
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Danuta Krzy¿yk

„Po nitce do k³êbka”,
czyli o mitologicznych zwi¹zkach frazeologicznych

Korzenie kulturowe poszczególnych narodów europejskich, w tym tak-
że narodu polskiego, są wspólne, ściśle związane ze światem starożytnym
(grecko-łacińskim) oraz tradycją judeochrześcijańską. Antyk i Biblia w po-
łączeniu z pierwiastkami rodzimymi różnych nacji i ludów ukształtowały naszą
kulturę europejską i są jej integralnymi składnikami.

Bogata tradycja antyczna wniknęła głęboko, z czego nie zawsze zdaje-
my sobie sprawę, w nasze życie, myślenie, a także w naszą mowę, język,
którym się posługujemy. Źródłem europejskiej tożsamości są przede wszyst-
kim mity Greków i Rzymian. Jak pisał Sam Keen, są one „formą kulturowego
DNA, podświadomą informacją, programem, który steruje naszym widzeniem
rzeczywistości”1. Obecność mitów we współczesnym języku polskim wy-
znaczają między innymi mitologizmy, czyli wyrazy (np.: chaos, amory, we-
stalka, pegaz, gracja, fortuna, tytan) i związki wyrazowe (np.: ikarowe loty,
jabłko niezgody, róg obfitości, syreni śpiew, wejść do Hadesu, czujny jak
Argus) zaczerpnięte z mitologii greckiej lub rzymskiej, ale używane bądź to
w języku literackim, bądź to w języku potocznym w znaczeniu przenośnym.
Jest to obszerny materiał językowy. W artykule skoncentruję się jedynie na
posiadających mitologiczny rodowód związkach frazeologicznych.

Większość omawianych frazeologizmów wywodzi się z mitologii grec-
kiej, która jest znacznie starsza od mitologii rzymskiej. To starożytni Grecy

1 A. Cotterell: Encyklopedia mitologii. Warszawa 2000; A. Cotterell: Ilustro-
wana encyklopedia mitów i legend świata. Warszawa 1996; Mity świata. Opraco-
wanie zbiorowe. Warszawa 2002.
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byli twórcami najwspanialszej, nasyconej historią i pełnej znaczeń, mitolo-
gii europejskiej, stworzyli barwne i ciekawe postacie bóstw i herosów. Hel-
leńscy bohaterowie mityczni nie pochodzili znikąd. Każdy bóg lub heros
miał swoją legendę, która wyjaśniała jego rodowód i opisywała koleje losu.
Rzymianie, którzy nie wyobrażali sobie bogów w ludzkiej postaci ani nie
posiadali związanej z nimi mitologii, podziwiali znacznie bardziej rozwiniętą
od ich rodzimej religię Greków. Stopniowo, na co wpływ miały wydarzenia
historyczne i podboje Rzymu oraz aneksja Grecji przez Rzym w 148 r. p. n. e.,
Rzymianie niemal w całości zaadaptowali mitologię grecką, identyfikując wie-
le bóstw italskich z bogami greckiego panteonu, a nawet przejmując niektó-
re bóstwa, dla których nie było odpowiedników w ich własnym systemie
wierzeń2.

Fakty te znajdują swe odzwierciedlenie we frazeologii. Znacznie więcej
jest mitologicznych związków frazeologicznych o rodowodzie greckim, można
także w tej grupie leksykalnej wskazać frazeologizmy wariantywne (wielo-
kształtne)3, w których dochodzi do wymiany jednego z komponentów –
imienia postaci mitologicznej z greckiego na rzymskie, przy zachowaniu tego
samego znaczenia przenośnego, np.:

• piękna jak Afrodyta – piękna jak Wenus (bardzo piękna, o nie-
spotykanej urodzie);

• wszedł Hermes – wszedł Merkury (nagła cisza w ogólnej rozmo-
wie);

• wyskoczyć jak Atena z głowy Zeusa – wyskoczyć jak Minerwa
z głowy Jowisza (pojawić się nagle, niespodziewanie).

Mitologizmy nie różnią się ani formalnie, ani semantycznie od pozosta-
łych związków frazeologicznych. Ponadto, podobnie jak pojedyncze wyra-
zy czy też inne frazeologizmy, mogą wchodzić w relacje semantyczne, przede
wszystkim w relację synonimii. W skład ciągów synonimicznych mogą w tym
wypadku wchodzić tylko związki frazeologiczne o rodowodzie mitologicz-
nym (np.: beczka Danaid – sznur Oknosa – praca Penelopy – syzyfowa
praca => bezowocny trud, praca bezcelowa, która nigdy się nie kończy);
mitologizmy i inne związki frazeologiczne (np.: wsiąść do łodzi Charona –

2 Por.: A. Cotterell: Encyklopedia mitologii...; A. Cotterell: Ilustrowana ency-
klopedia ...; Mity świata...

3 S. Bąba: Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologicznej.
Poznań 1986, s. 14-19.
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przepłynąć Styks – wejść do Hadesu – pójść na łono Abrahama – przejść
na tamten świat – pójść do świętego Piotra – kopnąć w kalendarz – wyjść
nogami do przodu => umrzeć; nosić sowy do Aten – ciągnąć drzewo do
lasu – wozić samowary do Tuły – odpusty do Rzymu zawozić – posyłać
pieprz do Hindustanu => bezcelowe działania, nieużyteczna praca); fraze-
ologizmy i inne stałe połączenia wyrazowe (np.: jabłko niezgody – kość nie-
zgody => przyczyna sporu, konfliktu; szyszak Hadesa – czapka niewidka
=> nakrycie głowy czyniące człowieka niewidzialnym).

Związki frazeologiczne mitologiczne można uporządkować, odwołując się
do prezentowanych w literaturze przedmiotu klasyfikacji, m.in. klasyfikacji
gramatycznej4 zaproponowanej przez Stanisława Skorupkę i klasyfikacji
chronologicznej5 autorstwa Stanisława Bąby.

Uwzględniając klasyfikację gramatyczną, związki frazeologiczne możemy
podzielić na wyrażenia, zwroty i frazy.

Wyrażenia są to związki nominalne, których ośrodkiem jest rzeczownik
lub przymiotnik, rzadziej przysłówek, zaimek, liczebnik, np.: róg Almatei,
strzała Amora, aońskie siostry, szybki jak Hermes, paniczny strach. Wyra-
żenia mogą też przyjąć postać przyimkowego (pod egidą) lub wyrażenia
spójnikowego (lary i penaty). W analizowanym materiale językowym moż-
na wyodrębnić kilka typów wyrażeń6:

a) wyrażenia, w których jeden człon jest wyrażony rzeczownikiem
w mianowniku, drugi natomiast rzeczownikiem w dopełniaczu, np.:
zagadka Sfinksa (zagadka nie do rozwiązania), sąd Parysa (rozstrzy-
gnięcie sporu, która z rywalizujących ze sobą kobiet jest najpiękniej-
sza), puszka Pandory (źródło nieszczęść, kłopotów, smutków), dar
Cyklopa (odroczenie kaźni, przedłużenie agonii), wędrówka Odyse-
usza (podróż długa, obfitująca w przygody). Pod względem składnio-
wym omawiany typ wyrażeń stanowi połączenie rzeczownika z przy-
dawką dopełniaczową, która pozostaje w związku rządu z określanym
rzeczownikiem. Pod względem składniowo-semantycznym jest to tzw.
genetivus possesivus (dopełniacz dzierżawczy);

4 M. Kurkowska, S. Skorupka: Stylistyka polska. Zarys. Warszawa 1959, s. 157-
161. Porządkuję mitologizmy wg klasyfikacji gramatycznej S. Skorupki, gdyż cią-
gle jest ona najpopularniejsza, obecna m.in. w podręcznikach szkolnych.

5 S. Bąba: Twardy orzech..., s. 13-14.
6 J. Strutyński: Wątki antyczne w polskiej frazeologii. „Język Polski w Szkole

Średniej” 1986/1987, z. 2, s. 66-68.
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b) wyrażenia, w których człon określany jest rzeczownikiem, a człon
określający przymiotnikiem w tym samym przypadku, co wyraz okre-
ślany, np.: krezusowa fortuna (ogromne bogactwo), hesperyjskie
ogrody (raj), ośle uszy (symbol głupoty), pole marsowe (plac ćwi-
czeń i parad wojskowych), apollińskie rysy (harmonijne, piękne, kla-
syczne rysy), cienie elizejskie (mary, duchy zmarłych). Pod wzglę-
dem składniowym powyższe wyrażenia to połączenie rzeczownika
z przydawką przymiotną, która pozostaje z określanym rzeczownikiem
w związku zgody. Większość tych połączeń frazeologicznych utrwa-
liła się równolegle w dwojakiej postaci: jako połączenie rzeczownika
z przymiotnikiem w związku zgody oraz jako połączenie rzeczownika
w mianowniku z rzeczownikiem w dopełniaczu (Danajski dar // dar
Danajów; uczty Bachusa // Bachusowe uczty; skrzydła Ikara // Ika-
rowe skrzydła; pięta Achillesa // Achillesowa pięta). Wyrażenia te
tworzą warianty frazeologiczne, czyli takie jednostki, które mają iden-
tyczne znaczenie i podobny sposób obrazowania mimo zamiany jed-
nego z komponentów na inny, zbliżony semantycznie7;

c) wyrażenia porównawcze, realizujące schemat: „taki jak x”, np.: spry-
tny jak Ulisses, piękny jak Apollo, bogaty jak Krezus, tajemniczy
jak Sfinks, wierna jak Penelopa, głupi jak Midasowe uszy;

d) wyrażenia przyimkowe proste, np.: pod egidą (pod patronatem,
pod przewodnictwem), i złożone, np.: powrót do Itaki (powrót do
ojczyzny), wyprawa po złote runo (wyprawa po rzecz kuszącą, ale
trudną do zdobycia), w krainie cieni (na tamtym świecie);

e) szeregowe połączenia spójnikowe, np.: lary i penaty (sprzęty, ru-
chomości; domowe ognisko); Kastor i Polluks (nierozłączni bliźnia-
cy, kochający się bracia), Orestes i Pylades (wypróbowani, wierni
przyjaciele).

Zwroty to związki frazeologiczne, których człon podstawowy ma cha-
rakter werbalny – jest czasownikiem bądź – rzadziej – imiesłowem nieodmien-
nym, np.: cierpieć męki Tantala (znosić męczarnie wskutek niemożności
osiągnięcia rzeczy bliskich, a niedostępnych), wejść na Parnas (osiągnąć
sukces, zwłaszcza w poezji), porwać z Hadesu Cerbera (mieć do wykona-

7 D. Rytel: Relacje semantyczne między jednostkami frazeologicznymi.
W: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej. T. I. Red. I. Basaj i D. Rytel.
Wrocław-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982, s. 73.
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nia najtrudniejsze zadanie), znaleźć się między Scyllą a Charybdą (znaleźć
się w sytuacji bez wyjścia, w której niebezpieczeństwo zagraża z dwóch
stron), toczyć kamień Syzyfa (wykonywać ciężką, bezcelową pracę). Pod
względem składniowym zwroty te to połączenia określonego czasownika
z okolicznikiem lub dopełniaczem.

W analizowanym materiale można też wskazać zwroty porównawcze
o schemacie: „robić coś jak x”, odradzać się jak Feniks z popiołów (zmar-
twychwstawać, odmładzać się, regenerować), wyskoczyć jak Atena z gło-
wy Zeusa.

Związkami nominalno-werbalnymi mającymi postać zdania są frazy. Mi-
tologizmów będącymi frazami jest niewiele: wszedł Hermes; toczy się fortu-
na (zmienne powodzenie w życiu); fortuna się uśmiecha (szczęście, powo-
dzenie).

Związki frazeologiczne mitologiczne można również uporządkować, przyj-
mując za Stanisławem Bąbą kryterium stabilności języka. Pozwala ono na
wyodrębnienie wśród mitologizmów związków stabilnych, recesywnych, eks-
pansywnych oraz alternatywnych8.

Związki frazeologiczne stabilne trwają w polszczyźnie od dawien dawna
w niezmienionej postaci, są ustabilizowane pod względem znaczenia, bar-
wy oraz łączliwości leksykalnej w tekstach. Grupę tę tworzą takie mitologi-
zmy, jak: czyn heroiczny (czyn bohaterski, śmiały, mężny), ikarowe loty (dzia-
łania zmierzające do katastrofy; śmiałe plany, które mogą zakończyć się tra-
gicznie), paniczny strach (ogromny, nieopanowany lęk), czyn prometejski
(czyn śmiały, heroiczny, w obronie praw ludzi), tytaniczna siła (nadludzka
siła).

Jednostki recesywne S. Bąba definiuje jako te, które wychodzą z uży-
cia, są przestarzałe, „wyraźnie trącą myszką”. Frazeologizmy recesywne
świadczą, zdaniem badacza, o konserwatyzmie formy9. Recesywnych mito-
logizmów jest wiele. Nie tylko są one rzadko używane zarówno w języku
potocznym, jak i literackim, ale także kłopoty użytkownikom języka sprawia
przywołanie ich znaczenia, np.: ptak Faetona (łabędź), uczta Fokosa (uczta,
na której goście zabijają gospodarza), koło Iksjona (katusze, cierpienia bez
kresu), uczta Lapitów (uczta kończąca się awanturą lub ogólną bijatyką),
figa Merkurego (pierwociny, pierwsze zbiory, pierwsze rezultaty pracy), łoże
Prokrusta (system lub doktryna zmuszająca do dostosowania się, uległo-
ści; męczące położenie; niezwykle trudna sytuacja, w której ktoś jest zmu-
szany do dostosowania się do sztywnego schematu).

8 S. Bąba: Twardy orzech..., s. 9-10.
9 S. Bąba: Twardy orzech..., s. 10-11.
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Frazeologizmy ekspansywne to między innymi te jednostki, które zyskały
na popularności w ostatnich czasach, często za sprawą mass mediów. Do
tej grupy, wydaje się, należą dwa mitologizmy: koło fortuny (związek spo-
pularyzowany przez teleturniej o takiej nazwie) oraz poruszać się z gracją
(frazeologizm popularny dzięki konkursom piękności).

Stanisław Bąba wprowadza również pojęcie związków frazeologicznych
alternatywnych, które mają względnie stabilną strukturę formalną. Wymia-
na jednego z komponentów związku na inny jest w przypadku tych fraze-
ologizmów możliwa, choć ograniczona do ściśle określonych wyrazów, naj-
częściej synonimów członu wymienianego, np.:

• szata // koszula // suknia // peplos Dejaniry (coś, co sprawia mę-
czarnie, cierpienie, od których nie ma ucieczki),

• nić // nitka // kłębek Ariadny (nić przewodnia, sposób wybrnięcia
z trudnej sytuacji),

• praca // robota Penelopy (praca niemająca końca, bezcelowa),

• wędrówka // tułaczka Odyseusza (podróż długa, obfitująca w przy-
gody),

• oko // wzrok Argusa (podejrzliwe, czujne, baczne spojrzenie).

Wymienione związki frazeologiczne obecne są nie tylko w polszczyźnie,
przeważnie są wspólne dla wielu języków, których użytkownicy mieli jakiś
związek z kręgiem kultury śródziemnomorskiej. Są świadectwem naszej za-
leżności od kultury starożytnej, także w dziedzinie frazeologii, gdy bowiem
chodzi o „sposoby wyrażania czynności i stanów umysłowych, procesów
psychicznych i związaną z tym frazeologią, to języki europejskie spotykają
się najczęściej ze sobą u źródeł łacińskich lub grecko-łacińskich” i „wyprzeć
się tego dziedzictwa nie może żaden kulturalny Europejczyk”10.

Danuta Krzyżyk, doktor, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Lite-
ratury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej główne zainteresowania badaw-
cze koncentrują się wokół problemów pragmalingwistyki, ortografii i dy-
daktyki języka. Jest autorką i współautorką ponad 40 artykułów, kilku zbio-
rów sprawdzianów językowych i ortograficznych, programu nauczania w li-
ceum, podręcznika do nauki języka w I klasie liceum, a także programu
komputerowego „Dyktando”. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z inny-
mi funkcjami i obowiązkami. Stale współpracuje z Pałacem Młodzieży

10 W. Doroszewski: Rozmowy o języku. Warszawa 1951, s. 114-115.
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w Katowicach. Jest współorganizatorką i członkiem jury ogólnopolskiego
konkursu ortograficznego i ogólnopolskiego konkursu na pracę literacką.
Jako członek jury uczestniczy w dwóch konkursach recytacji w gwarze
śląskiej. Na co dzień współpracuje także z Okręgową Komisją Egzamina-
cyjną w województwie śląskim. Od wielu lat wykłada na warsztatach polo-
nistycznych dla nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania za
granicą, organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwer-
sytetu Śląskiego.
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Piotr ¯migrodzki

Wspó³czesne polskie s³owniki synonimów

Słowniki synonimów stanowią dzisiaj ważną część rynku leksykograficz-
nego. Zapotrzebowanie na te publikacje wiąże się z ich osadzeniem w szkol-
nym procesie edukacyjnym. Słowniki te realizują cel czysto praktyczny, ich
głównym zadaniem jest wskazywanie odbiorcy zamienników słów, których
mogliby użyć w tworzonym tekście, aby zadośćuczynić obowiązującej za-
sadzie niepowtarzania tych samych wyrazów w sąsiadujących zdaniach wy-
powiedzi. Jako pomoc naukowa bywają przydatne również we wszelkiego
rodzaju ćwiczeniach leksykalno-frazeologicznych, mających na celu rozwi-
janie i bogacenie zasobu słownictwa uczniów.

Oferta słowników synonimów (niekiedy wydawanych również pod ty-
tułem Słownik wyrazów bliskoznacznych) jest dość bogata (co najmniej
kilkanaście tytułów, wydanych po roku 1990) i zróżnicowana pod względem
zawartości, objętości, podstaw metodologicznych oraz – co za tym idzie –
adresatów, których oczekiwania dany leksykon może spełnić. Dlatego też,
zanim przystąpimy do przedstawienia niektórych dzieł, konieczne wydaje się
zapoznanie czytelnika z teoretycznym ujęciem problemu synonimii (i przy
okazji również innych relacji między znaczeniami wyrażeń) na gruncie współ-
czesnego językoznawstwa.

Synonimia i inne relacje semantyczne w ujęciu językoznawczym
W ogromnym zasobie literatury na temat synonimii (jej przegląd można

znaleźć m.in. w pracy Apresjana1) rysują się dwie zasadnicze drogi wyja-
śniania tego zjawiska:

1 J. D. Apresjan: Semantyka lekskalna. Synonimiczne środki języka. Przeł.
Z. Kozłowska, A. Markowski. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980.
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• w kategoriach dystrybucyjnych, czyli przez badanie funkcjonowa-
nia jednostek synonimicznych w kontekście;

• w kategoriach semantycznych, czyli związanych z cechami znacze-
niowymi jednostek.

Kierunek dystrybucyjny ma tradycję dłuższą. Zgodnie z tym ujęciem, za
synonimy należałoby uznać jednostki, które charakteryzują się wymiennością
w każdym kontekście (por. przede wszystkim S. Ullmann – tzw. synonimia
totalna) lub w pewnej grupie kontekstów bez zauważalnej różnicy znaczenio-
wej (przy możliwych różnicach stylistycznych) – tzw. synonimia nietotalna.
Złagodzenie kryterium wymienialności wynikło stąd, iż zamienność jednostek
w każdym otoczeniu okazała się zjawiskiem niezwykle rzadkim, ograniczonym
właściwie tylko do tzw. dubletów leksykalnych (par, w których człony różnią
się etymologią, np. językoznawstwo i lingwistyka, helikopter i śmigłowiec).

Zwolennicy kierunku nazwanego tu semantycznym proponowali szukać
istoty synonimii w strukturze znaczeniowej analizowanych jednostek. Syno-
nimami byłyby w takim razie jednostki, których definicje semantyczne pokry-
wałyby się całkowicie (tzw. synonimia kompletna) lub częściowo (synonimia
niekompletna). Dodatkowo w strukturze semantycznej wyrażeń odróżnia się2

„element poznawczy” (czyli właściwy sens wyrażenia) i „afektywny” (czyli
ekspresywny, asocjacyjny itp.). Dla większości badaczy wystarczającym wa-
runkiem synonimii jest tożsamość składników sensu, tworzących „element po-
znawczy”, przy zaniedbaniu ewentualnych różnic w treści asocjacyjnej. W li-
teraturze polskiej przykładem może być stanowisko Tokarskiego3, przedsta-
wione w wielokrotnie cytowanym4 schemacie pola semantycznego CZŁO-
WIEK. Za synonimy uznaje się tam np. jednostki: dziewczyna, dziewczę,
pannica, panienka, podfruwajka, gdyż wszystkie one mają identyczną struk-
turę znaczeniową na poziomie semów dyferencjalnych: [+ludzki], [-dojrzały],
[-męski]. Nacechowania ekspresywne i stylistyczne, jakie odróżniają od sie-
bie wymienione wyrazy, nie są uważane za istotne przy ustalaniu synonimii.

Innym kontrowersyjnym problemem jest to, czy wyrazy uznawane za sy-
nonimy mają być równoznaczne (mieć dokładnie taką samą definicję), czy
też mogą się pod względem znaczenia różnić. Dylemat ten jest rozwiązywa-
ny na trzy sposoby:

2 Por. np. J. Lyons: Wstęp do językoznawstwa. Przeł. K. Bogacki. Warszawa
1976.

3 R. Tokarski: Struktura pola znaczeniowego. Studium językoznawcze. War-
szawa 1984.

4 Np.: W. Miodunka: Podstawy leksykologii i leksykografii. Warszawa 1989.
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1. Za warunek synonimii uznaje się tożsamość znaczeń. Tego zda-
nia jest np. Grochowski5, który odrzuca pojęcie bliskoznaczności.
Twierdzi bowiem, że jednoznacznie możemy orzekać tylko o tożsa-
mości sensów, natomiast „bliskość” jest pojęciem nieostrym i orze-
kanie o niej byłoby zawsze intuicyjne.

2. Definiuje się synonimię jako bliskość, podobieństwo znaczeń,
które różni jakiś element uboczny z punktu widzenia struktury se-
mantycznej. Nieliczne przykłady tożsamości znaczeniowej kwalifiku-
je się nie jako synonimy, ale jako dublety leksykalne. W takich kate-
goriach jest wyjaśniane hasło synonim w niektórych polskich słow-
nikach (np. w jedenastotomowym słowniku pod red. W. Doroszew-
skiego) i tak się synonimię rozpatruje w większości dostępnych w na-
szym kraju słowników synonimów6. Dokonuje się więc zrównanie za-
kresu pojęć synonim i wyraz bliskoznaczny, co znajduje też wyraz
w tytułach dzieł leksykograficznych.

3. Pozostaje się przy rozróżnieniu dwóch rodzajów synonimii: do-
kładnej i niedokładnej inaczej: absolutnej i częściowej, kompletnej
i niekompletnej7, synonimii i quasi-synonimii8, synonimii i plezjoni-
mii8.

Z punktu widzenia metodologii odwoływanie się przy wyjaśnianiu zja-
wiska synonimii do tożsamości definicji znaczeniowych prowadzi do błęd-
nego koła10, gdyż definiowanie jest przypisywaniem jednemu wyrażeniu in-
nego, wobec niego synonimicznego. Istota synonimii musi więc znaleźć ob-
jaśnienie niezależne od pojęcia definiowania. Wzór takiej interpretacji daje
Lyons11, a rozbudowuje go Grochowski12, tworząc model opisu, w ramach
którego można interpretować również inne relacje między znaczeniami wy-
rażeń.

5 M. Grochowski: Zarys leksykologii i leksykografii. Toruń 1982.
6 Zob. np. definicję synonimii w: Z. Kurzowa: Wstęp. W: Słownik synonimów

polskich. Warszawa 1998, s. 8.
7 J. Lyons: Wstęp...
8 J.D. Apresjan: Semantyka leksykalna...
9 Od: gr. plesjos «bliski». A. Nagórko: Synonimia kontekstowa i sytuacyjna.

Implikacje leksykograficzne. Prace Filologiczne. T. 43, Warszawa 1998, s. 327-340.
10 Por. M. Grochowski: Zarys..., s. 73.
11 J. Lyons: Wstęp…, s. 492.
12 M. Grochowski: Zarys...
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U podstaw tego modelu leżą pojęcia implikacji i sprzeczności, mające
swoje umocowanie w logicznym rachunku zdań. W logice implikacja jest
funkcją o schemacie P  Q (gdzie P i Q stanowią symbole zmiennych zda-
niowych), odczytywaną: Jeżeli P to Q. W lingwistyce używa się tzw. impli-
kacji analitycznej13, gdzie schemat Jeżeli P to Q jest równoważny schema-
towi Z tego, że P, wynika, że Q (na przykład: Z tego, że X jest psem, wyni-
ka, że X jest zwierzęciem).

Relacja sprzeczności zachodzi między dwoma zdaniami, z których jedno
stanowi negację drugiego i tylko jedno z nich może być prawdziwe. Na
przykład za sprzeczne można uznać zdania: Ta ściana jest biała i Ta ściana
nie jest biała, ale także zdanie Ten kawaler jest żonaty. W ostatnim przy-
padku element negacji tkwi w strukturze semantycznej wyrazu kawaler «męż-
czyzna nieżonaty».

Opis relacji semantycznych między jednostkami języka przy zastosowa-
niu kategorii implikacji i sprzeczności przedstawia się – w uproszczeniu –
następująco:

Synonimia polega na tym, że dwie jednostki wzajemnie się implikują, co
można przedstawić w postaci formuły:

A  B i B  A

lub też raczej:
Z tego, że ktoś/coś jest A, wynika, że ktoś/coś jest B

i Z tego, że ktoś/coś jest B, wynika, że ktoś/coś jest A, gdzie A i B są
jednostkami leksykalnymi. Po podstawieniu konkretnych wyrażeń języko-
wych otrzymujemy:

Z tego, że Jan jest kawalerem, wynika, że Jan jest nieżonaty i Z tego,
że Jan jest nieżonaty, wynika, że Jan jest kawalerem.

Z prawdziwości powyższych dwóch zdań wynika, że jednostki kawaler
i nieżonaty mogłyby zostać uznane za synonimy.

Hiponimia jest relacją, która polega na tym, iż jedna z jednostek impli-
kuje znaczenie drugiej, ale implikacja ta nie zachodzi w drugą stronę:

A  B i ~B  A

13 Por. Mała encyklopedia logiki. Red. W. Marciszewski. Wrocław 1988;
M. Grochowski: Zarys..., s. 66.
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czyli: Z tego, że ktoś/coś jest A, wynika, że ktoś/coś jest B
i Nieprawda, że z tego, że ktoś/coś jest B, wynika, że ktoś/coś jest A.

Relacja ta zachodzi np. między jednostkami kobieta i matka, por.:
Z tego, że Maria jest matką (czyjąś), wynika, że Maria jest kobietą
i Nieprawda, że z tego, że Maria jest kobietą, wynika, że Maria jest

matką (czyjąś).
Relacja hiponimii bywa również objaśniana (zwłaszcza na niższych eta-

pach edukacji) jako zawieranie się zakresów znaczeniowych wyrazów. Wy-
raz o szerszym zakresie (zbiorze desygnatów) – w omawianej parze jest nim
kobieta – nazywa się hiperonimem, wyraz o zakresie węższym – matka to
hiponim.

Antonimia to relacja semantyczna, polegająca na obecności elementu
negacji w strukturze semantycznej jednego z wyrazów tworzących daną parę
(jest on więc bardziej złożony znaczeniowo14. Oddaje to następująca formu-
ła:

A  ~B
~ [~A  B]

Jeśli na przykład za A i B podstawimy przymiotniki wysoki i niski, otrzy-
mamy następujące zdania kontrolne:

Z tego, że Jan jest wysoki, wynika, że Jan nie jest niski.
Z tego, że Jan nie jest niski, NIE wynika, że Jan jest wysoki.
Od antonimii w sensie semantycznym należy odróżnić sprzeczność (ina-

czej komplementarność), która jest relacją symetryczną i zachodzi między
jednostkami o jednakowym stopniu złożoności semantycznej. Na przykład:

Z tego, że X jest martwy, wynika, że X nie jest żywy.
Z tego, że X nie jest żywy, wynika, że X jest martwy.

Konwersja leksykalna jest relacją między wyrażeniami, które różnią się
od siebie tylko układem miejsc walencyjnych. Typowymi przykładami wy-
rażeń wchodzących w tę relację, są kupować i sprzedawać, a ściślej (w zgo-
dzie z konwencjami zaproponowanymi przez Grochowskiego): ktoś1 kupuje
coś od kogoś2 i ktoś2 sprzedaje coś komuś1. Na przykład:

Jan kupuje samochód od Piotra
Piotr sprzedaje samochód Janowi.

14 Por. M. Grochowski: Zarys..., s.  78.
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Konwersja leksykalna tym się różni od synonimii, że ta ostatnia zakłada
tożsamość układu miejsc walencyjnych obu jednostek, jak w przykładzie:

Jan sprzedał Piotrowi swój stary samochód.
Jan opylił Piotrowi swój stary samochód.
Jednostka ktoś1 opyla coś komuś2 należy do polszczyzny potocznej, by-

łaby więc synonimem jednostki ktoś1 sprzedaje coś komuś2 różniącym się
od niej przynależnością stylistyczną.

Warunki nakładane na synonimię i inne relacje znaczeniowe przez współ-
czesne językoznawstwo teoretyczne są więc stosunkowo restryktywne i zna-
cznie zawężają zakres faktów, które mogłyby być rozpatrywane jako exem-
pla synonimii i antonimii. Pojawia się tu istotna rozbieżność między tymi
teoretycznymi ujęciami a praktyką leksykograficzną. Jest ona najzupełniej
zrozumiała. Jak już powiedziano, słownik synonimów nie ma być zbiorem
wyrazów o jednakowym znaczeniu, ale magazynem słów o znaczeniu zbliżo-
nym, które można wykorzystać w tekście w określonych warunkach. Nic
więc dziwnego, że autorzy tych zbiorów ponad kryteria semantyczne przed-
kładają warunek zamienialności kontekstowej. Łatwo zauważyć, że w roli za-
mienników niektórych jednostek leksykalnych w tekście mogą wystąpić tak-
że hiponimy i – właściwie w nieograniczonym stopniu15 – hiperonimy, które
uzupełniają zasób leksyki w interesujących nas publikacjach. Podobnie zre-
sztą słowniki antonimów, które pojawiły się (wprawdzie mniej licznie niż sło-
wniki synonimów) ostatnio na naszym rynku, nie ograniczają się do odno-
towywania antonimii „czystej”, ale szeroko uwzględniają fakty sprzeczno-
ści semantycznej i konwersji leksykalnej.

Słownik wyrazów bliskoznacznych pod red. S. Skorupki (SWB)
Słownik ten ukazał się w roku 1957 nakładem wydawnictwa „Wiedza

Powszechna”. Współczesnemu czytelnikowi z pewnością będzie trudno
uwierzyć, że aż do 1990 roku nie miał on na rynku żadnej konkurencji (na-
wet w ówczesnej sytuacji wydawniczej jest to ewenementem – nabywca
słowników innych typów miał, wprawdzie skromny, ale jednak wybór). Do
1997 roku znalazły się na rynku 24 edycje dzieła, przy czym w samych tylko
latach 80. wydrukowano ponad milion egzemplarzy. Wynik ten plasuje SWB
wśród największych bestsellerów polskiej leksykografii i w ogóle polskie-
go rynku książki.

15 Por. A. Grybosiowa, K. Kleszczowa: Granice synonimii a praktyka leksy-
kograficzna. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1994, z. 50,
s. 85-90.
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W definicji synonimii, jaką Skorupka przedstawił16 w trakcie prac przy-
gotowawczych do słownika17, zwraca się uwagę na dwa zasadnicze aspek-
ty:

1) wyrażenia synonimiczne łączy pewna wspólna cecha znaczeniowa;
2) zakresy użycia synonimów (ich łączliwość) częściowo zachodzą na

siebie.
Podstawowym narzędziem opisu synonimii staje się więc badanie łącz-

liwości tekstowej poszczególnych jednostek. Występowanie dwóch (lub kil-
ku) jednostek w podobnych semantycznie kontekstach dowodzi ich blisko-
znaczności. Z kolei poszczególne bliskoznaczniki mogą się różnić łączliwo-
ścią z poszczególnymi typami jednostek i te różnice również powinny zo-
stać wskazane w opisie grupy synonimicznej.

Tak uwarunkowany teoretycznie program pracy zaowocował słownikiem
synonimów, w którym stosunkowo szeroko informowano również o związ-
kach frazeologicznych (dziś powiedzielibyśmy raczej: kolokacjach), w jakie
wchodzą składniki każdej grupy synonimicznej. Dla użytkownika, zwłasz-
cza o słabiej rozwiniętej kompetencji językowej, stanowi to cenną wskazów-
kę, kiedy które wyrazy można stosować. Dla ilustracji mikrostruktury SWB
przytoczymy hasło kobieta:

Kobieta: Kobieta samodzielna, pracująca. Piękna, młoda kobieta.
Niewiasta: Energiczna, leciwa niewiasta. Pani: Starsza pani. Dama:
Elegancka dama. Matrona: Matrona rzymska. Szacowna matrona.
Białogłowa (dawn.): Zacna, poważna białogłowa. (pot. i gwar.) Mat-
ka: Spocznijcie tu sobie, matko. Kobiecina: Poczciwa, biedna, star-
sza kobiecina. (rub.) Baba: Tylko kłopot z babami. Babsko: Stare
babsko. Babsztyl: Głupi, pyskaty babsztyl. (żart.) Płeć piękna, słab-
sza. Babi ród. Dziewczyna: Pracowita, uczciwa, zgrabna dziewczy-
na. Dziewczyna z ludu. Panna: Dorosła, przystojna, posażna pan-
na. Dziewica. Panienka: Skromna, miła, wykształcona, ładna panien-
ka. Dziewczynka: Paroletnia dziewczynka. Osóbka: Młoda, śmiała
osóbka. Podlotek: Naiwny, miły podlotek. (żart.) Pannica: Duża pan-
nica. Podfruwajka: Wiecznie roześmiana podfruwajka. Dzierlatka:

16 Nie jest zatem prawdą twierdzenie Kurzowej, jakoby Skorupka nie miał
„jasnej definicji synonimu”. Oczywiście, ocena tej definicji z perspektywy meta-
lingwistycznej jest kwestią zupełnie odrębną. Zob. Z. Kurzowa: Przeszłość i przy-
szłość słownika polskich synonimów. „Poradnik Językowy” 1997, z. 5, s. 5.

17 S. Skorupka: Z zagadnień leksykografii. Synonimika. „Poradnik Językowy”
1952, z. 2, s. 7-14, z. 3, s. 17-23, z. 4, s. 21-27.



48 POSTSCRIPTUM 2002 · 2-3 (42-43)

Żywa dzierlatka. Turkawka: Osiemnastoletnia turkawka. (uszczypl.)
Koza. Gęś: Głupia, naiwna gęś. (pot.) Babka. Por. Człowiek

Na wyrazy hasłowe wybrano te „najbardziej typowe i najpospoliciej uży-
wane w zakresie danych przedmiotów, pojęć czy czynności”18. Synonimy
przytacza się od „najbliższych znaczeniowo, potem dalsze, najpierw wyrazy
obojętne uczuciowo, potem zabarwione emocjonalnie”19. O warunkach uży-
cia poszczególnych jednostek informują zamieszczone przykłady połączeń,
a także kwalifikatory (w nawiasach). Kwadrat lub kółko wprowadzają różne
typy jednostek frazeologicznych. Drukiem rozstrzelonym oznacza się począ-
tek podgrupy synonimów, słabiej związanej semantycznie z wyrazem hasło-
wym. W przytoczonym przykładzie dotyczy to wyrazu dziewczyna, który
otwiera nowy łańcuch bliskoznaczników. Można zauważyć, iż wyraz ten po-
zostaje w relacji hiponimii do hasłowego kobieta, co potwierdzi wprowa-
dzony w poprzednim rozdziale test implikacji: Z tego, że Maria jest dziew-
czyną, wynika, że Maria jest kobietą. Z tego, że Maria jest kobietą, nie
wynika, że Maria jest dziewczyną.

Jak większość słowników omawianego segmentu, SWB jest dwuczęścio-
wy. W części pierwszej są zgrupowane w porządku alfabetycznym gniazda
synonimiczne, część drugą stanowi indeks wszystkich jednostek zamiesz-
czonych w słowniku, z odsyłaczami do części gniazdowej. Jak podaje re-
daktor, w słowniku zamieszczono około 30 000 jednostek, ale szacunkowe
obliczenia20 wskazują, że może ich być nieco mniej.

Pozycja SWB w polskiej leksykografii jest niewątpliwie poważna, także
z racji jego rozpowszechnienia wśród użytkowników. Przez pewien czas pełnił
on również funkcję zaczątkowego słownika frazeologicznego (odrębny słow-
nik frazeologiczny ukazał się w r. 1967). W latach 90. pojawiły się jednak
dzieła konkurencyjne, a sam SWB stał się zdecydowanie przestarzały pod
względem materiałowym (warto pamiętać, że podstawą opracowania była kar-
toteka Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego), ale rów-
nież koncepcyjnym. Wprawdzie w 1998 roku pojawiło się wydanie „posze-
rzone i zaktualizowane”, brak jest jednak pełnych danych o zakresie tej ak-
tualizacji. Wydaje się, że polegała ona głównie na dodaniu nowszych wyra-
zów i uproszczeniu struktury grup synonimicznych. Deklarowana przez wy-

18 S. Skorupka: Wstęp. W: Słownik wyrazów bliskoznacznych. Red. Tenże.
Warszawa 1957, s. 18.

19 S. Skorupka: Wstęp...
20 W jednej kolumnie indeksu znajduje się ok. 60 pozycji. Na każdej stronie

są 3 kolumny. Indeks liczy 150 stron, co po pomnożeniu daje liczbę 27 000. Jed-
nak niektóre jednostki znalazły się w słowniku w więcej niż jednym haśle.
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dawcę liczba jednostek leksykalnych urosła do 34 000. Zmieniono też szatę
typograficzną na bardziej czytelną. Cytowane tu hasło Kobieta zostało roz-
dzielone na dwa – podhasło Dziewczyna przeniesiono do odrębnego arty-
kułu – i wzbogacono o nowe synonimy, przeważnie ekspresywizmy, jak np.
hetera, prukwa, czy raszpla. W tej odnowionej szacie słownik z pewno-
ścią pozostanie trwałym elementem naszego rynku leksykograficznego (w ro-
ku 2002 znalazło się w księgarniach już 4. wydanie zmienionej wersji).

Słownik synonimów
Andrzeja Dąbrówki, Ewy Geller i Ryszarda Turczyna

Słownik ukazał się w roku 1993, nakładem niezależnej oficyny wydawni-
czej MCR. Objętościowo przypomina on SWB, jednak – jak podają autorzy
– zamieszczono w nim ponad 53 000 jednostek leksykalnych. W kolejnych
wznowieniach („Przewodnik Bibliograficzny” odnotowuje 6 wydań) zmieniał
on wydawcę (był nim m.in. „Świat Książki” – wysyłkowy dom wydawni-
czy), w wersji „zdigitalizowanej” trafił m.in. do programu komputerowego
Microsoft Word. Przyczyną sukcesu tego dzieła jest niewątpliwie jego znacz-
nie większa objętość i zupełnie odmienny charakter niż SWB. Słownik ten
ma wprawdzie układ alfabetyczno-gniazdowy, jednak pod względem grupo-
wania materiału bardziej przypomina słownik onomazjologiczny (tak go zresz-
tą określają sami autorzy). Poszczególne gniazda są tu liczniejsze i bardziej
rozbudowane „w głąb” (liczne podgniazda i wydzielone łańcuchy wyrazów)
i „wszerz” (grupowanie w jednym haśle wyrazów dość odległych znacze-
niowo, często powiązanych tylko jednym wspólnym elementem). Na przy-
kład pod hasłem kobieta (którego ze względu na szczupłość miejsca nie bę-
dziemy przytaczać w całości) znajdujemy m.in.:

242 kobieta – A. NIEWIASTA, pani, dama, • babka, facetka, gośció-
wa, • jejmość, paniusia, pańcia, damulka, hrabina, królewna, księż-
niczka, • królowa (balu), • płeć piękna, białogłowa, gołąbeczka, • anie-
lica, hurysa, piękność, ślicznotka, krasawica, miss, madonna, • ko-
biecina, babina, • kumoszka, przyjaciółka, • staruszka, starowina,
starucha, • klacz, klaczka, kobyła, B. BABA [....] C. ŻONA
[...] D. MATKA [...] E. DZIEWCZYNA [....] F. NARZECZONA [...]
G. BABECZKA [...].

Jak widać, opis w tym słowniku jest ograniczony praktycznie tylko do
wyliczenia jednostek leksykalnych. Autorzy posługują się szczątkowymi
kwalifikatorami w postaci strzałek.  oznacza wyraz należący do odmian
substandardowych (kolokwializmy, wulgaryzmy, regionalizmy, słowa środo-
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wiskowe), a  – element wyższego rejestru, tzn. wyraz książkowy, specja-
listyczny, archaizm itp. Literami są oznaczone kolejne podgniazda – niektó-
re dość odległe od znaczenia wyrazu hasłowego. Jeszcze lepiej niż w zacy-
towanym materiale widzimy to w haśle kochać, gdzie zamieszczono nastę-
pujące podgniazda: A. LUBIĆ, B. PODERWAĆ, C. ZALECAĆ SIĘ, D. PO-
ŻĄDAĆ, E. ONANIZOWAĆ SIĘ, F. SZCZYTOWAĆ. W słowniku autorzy
uwzględnili – można powiedzieć – całą paletę stylistyczną współczesnej pol-
szczyzny, od słów najbardziej wyszukanych po lekceważące, pogardliwe
i wulgarne. Znalazły się tu również – oprócz leksemów pełnoznacznych –
hasła poświęcone tzw. wyrazom funkcyjnym, spójnikom i przyimkom (np.
jest hasło również).

Z przedstawionego opisu wynika niezbicie, iż słownik trojga autorów
jest przeznaczony dla wyrafinowanego użytkownika, który chce skorzystać
z tego obszernego magazynu słów, nie są mu natomiast potrzebne wska-
zówki użycia. Chwalą go zwłaszcza tłumacze, którzy sięgają doń w poszuki-
waniu najlepszych ekwiwalentów znaczeniowych. Nie można go natomiast
polecić zwykłym grupom użytkowników słownika synonimów, którzy chcie-
liby przy jego użyciu rozwijać swoje kompetencje leksykalne. Z tego punk-
tu widzenia należałoby uznać za dyskusyjne wprowadzanie go do sprzeda-
ży wysyłkowej przez „Świat Książki”. Wydaje się bowiem, że klientami tej
formy handlu są raczej osoby, dla których bardziej odpowiedni byłby inny
słownik synonimów.

Omówiony tu słownik trojga autorów jest najbogatszym w naszej leksy-
kografii zbiorem synonimów, jednak liczby 53 000 jednostek nie można uznać
za przesadnie wielką. Największe zagraniczne słowniki synonimów przekra-
czają liczbę 100 000 jednostek. Można zatem ocenić, iż przedstawione dzie-
ło z pewnością nie stanowi ostatniego kroku w leksykografii onomazjolo-
gicznej języka polskiego.

Słownik synonimów polskich PWN
Autorami tej pracy zbiorowej, wydanej w 1998 roku przez Wydawnic-

two Naukowe PWN, są Zofia Kurzowa, Zofia Kubiszyn-Mędrala, Mirosław
Skarżyński i Justyna Winiarska. Koncepcja opracowania, jeszcze inna niż w
obu słownikach omówionych poprzednio, jest dziełem Z. Kurzowej, która
ogłosiła ją w odrębnym artykule21. Za podstawowe kryterium rozpoznawa-
nia synonimii (bliskoznaczności) autorka uznała wymienialność konteksto-
wą leksemów (bez zmiany znaczenia całego kontekstu). Drugim ważnym za-
łożeniem metodologicznym jest to, iż w relację synonimii uwikłane są po-

21 Z. Kurzowa: Przeszłość...
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szczególne znaczenia wyrazu (według Grochowskiego: jednostki leksykal-
ne jako uporządkowane pary: formaznaczenie), nie zaś wyrazy jako „for-
my hasłowe”. Praktyczną konsekwencją tego założenia jest w omawianym
słowniku rozbijanie ciągów synonimów, otwieranych przez różne jednostki
leksykalne o tym samym kształcie, na osobne hasła. Mamy więc na przy-
kład dwa hasła KOCHAĆ: 1. dk POKOCHAĆ ~ kogo, co «czuć miłość do
kogoś lub czegoś» i 2. KOCHAĆ dk UKOCHAĆ ~ co «doświadczać zado-
wolenia z czegoś, oddając się temu». Dodatkowo pojawia się hasło KO-
CHAĆ SIĘ tylko ndk ~ w kim oraz KOCHANIE 1. «to, że się kocha» i KO-
CHANIE 2. «ten, kogo się kocha».

W hasłach podwójnych zamieszczono – jak widać – skrócone definicje
znaczeniowe, pojawiają się również podstawowe informacje gramatyczne:
dokonany odpowiednik czasownika, jeśli pozwala rozróżnić znaczenia (jak
w KOCHAĆ) i sygnalizacja łączliwości składniowej (również przy wylicza-
niu synonimów). W każdym haśle autorzy umieszczają również kontekst dia-
gnostyczny: zbudowane przez siebie zdanie, w którym wyraz hasłowy moż-
na bez konsekwencji semantycznych wymienić na każdy z łańcucha poda-
nych synonimów. Opis uzupełniają obficie stosowane kwalifikatory styli-
styczne. Na przykład hasło KOBIETA ma następującą postać:

KOBIETA • Czy znasz tę kobietę?  pani, pot. babka, środ. facet-
ka, środ. gościówa, ekspr. kobiecina, ekspr. baba, żart. kobietka, iron.
babina, iron. paniusia, iron. damulka, pot. pogar. babsko, podn. nie-
wiasta, podn. dama

Pod hasłem PANI, do którego mamy odsyłacz, znajdują się te same sy-
nonimy, ale w innej kolejności.

Głównym przedmiotem krytyki recenzentów słownika22 są owe kontek-
sty diagnostyczne, które miały umożliwiać wymienianie się wszystkich sy-
nonimów jednego gniazda. W praktyce wskazanie takich zdań okazało się
niemożliwe i gdyby ktoś brał zapewnienia autorów za dobrą monetę, mógł-
by na podstawie haseł słownikowych utworzyć wypowiedzenia dziwne lub
w ogóle nieużywane w języku polskim. Problem można zaobserwować na-
wet w haśle tutaj przytoczonym. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że do
kontekstu: Czy znasz tę kobietę? pasuje każdy ze wskazanych synonimów,
rodowity użytkownik języka z łatwością jednak się przekona, że po niektó-
rych podstawieniach otrzymałoby się zdania dość nienaturalne, jak np. Czy

22 Por. B. Klebanowska [rec.] Z. Kurzowa i in.: Słownik synonimów polskich.
„Poradnik Językowy” 1999, z. 2-3, s. 43-52; A. Grybosiowa [rec.] Z. Kurzowa
i in.: Słownik synonimów polskich. „Język Polski” 2000, z. 3-4, s. 303-306).
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znasz tę kobietkę? Czy znasz tę gościówę? Widać więc wyraźnie, że waru-
nek całkowitej wymienialności kontekstowej, jaki sobie autorzy postawili
definiując synonimię, jest za mocny i wobec nieprzewidywalności reguł ję-
zykowych nie można go wypełnić.

Inną cechą wyróżniającą słownik Kurzowej jest jego układ, wśród po-
dobnych dzieł wyjątkowy. Nie ma tu bowiem części gniazdowej i indekso-
wej, ale w jednym ciągu zamieszczono hasła „pełne” (takie jak zacytowane
wcześniej KOBIETA) i odsyłaczowe. Dla pewnych grup użytkowników może
to stanowić ułatwienie, ale cierpi na tym układ typograficzny całości (hasła
odsyłaczowe drukowane są innym rodzajem czcionki).

Podsumowując, należy stwierdzić, że w omawianej grupie dzieł lek-
sykograficznych słownik Kurzowej (jak się go potocznie nazywa) odznacza
się najbogatszą strukturą hasła i podaje duży zasób informacji o wyrazach
i ich synonimach. Odbywa się to wszak kosztem zmniejszenia liczby zamiesz-
czonych w nim jednostek. Książka, która jest prawie o 100 stron grubsza
niż słowniki Skorupki i Dąbrówki-Geller-Turczyna, mieści zaledwie 24 000
jednostek, a więc znacznie mniej od tamtych. Charakter zaś zaproponowa-
nego opisu (autorom chodzi bardziej o wskazanie faktów rzeczywistej sy-
nonimii niż o podpowiadanie wyrazów bogacących słownictwo) powoduje,
iż słownik ten nadaje się przede wszystkim dla osób o bardzo niskim stop-
niu kompetencji językowej – przede wszystkim chyba dla obcokrajowców
uczących się polskiego (choć czekają tu na nich wspomniane pułapki w po-
staci „kontekstów diagnostycznych”).

Inne słowniki synonimów
Słowniki przedstawione uprzednio należy uznać za największe pod wzglę-

dem objętościowym i najdojrzalsze koncepcyjnie. Są też chyba najbardziej
rozpowszechnione wśród odbiorców. Od początku lat 90. zaczęły się jed-
nak pojawiać liczne słowniki i słowniczki wyrazów bliskoznacznych, a praw-
dziwy wysyp nastąpił w okresie 1997-2001. Poniżej wskażemy tylko niektó-
re z nich, dokładny opis tego segmentu rynku leksykograficznego odkłada-
jąc na inną okazję.

Słowniki Witolda Cienkowskiego. Pierwszy z nich: Słownik szkolny.
Synonimy. ukazał się w 1990 roku nakładem Wydawnictw Szkolnych i Peda-
gogicznych. Kolejna wersja, poszerzona, została wydana w 1993 roku już
przez prywatne wydawnictwo BGW. W latach następnych, już po śmierci
autora, jego słowniki ukazywały się nakładem różnych oficyn, pod zmienia-
jącymi się tytułami (najwięcej wznowień miał Praktyczny słownik wyrazów
bliskoznacznych). Słowniki te są dość ubogie materiałowo, a co najważniej-
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sze, brak w nich indeksu alfabetycznego, który pozwoliłby się zorientować,
jakie wyrazy zostały tu zamieszczone. Niezależnie od tych wad słowniki Cien-
kowskiego cieszą się dużym zainteresowaniem nabywców.

Mały słownik synonimów Piotra Żmigrodzkiego, wydany w 1997 roku
przez Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. Zawiera ok. 15 000 jed-
nostek leksykalnych, zgrupowanych w gniazda, których „nagłówkami” są
wyrazy z listy najczęstszych leksemów języka polskiego, umieszczonej w Sło-
wniku frekwencyjnym polszczyzny współczesnej. Synonimy są tu opatrzo-
ne kwalifikatorami stylistycznymi, ponadto zaznacza się ograniczenie kon-
tekstowej łączliwości niektórych składników łańcuchów synonimicznych.
W hasłach czasownikowych informuje się również o łączliwości składnio-
wej synonimów, jeśli różni się ona od cech wyrazu „wyjściowego”23.

Słownik synonimów nie tylko dla ucznia Tomasza Miki, Dominiki Plu-
skoty i Karola Świetlika (1997). Słownik o ciekawej szacie typograficznej
zawiera 1200 gniazd synonimicznych, wraz z kwalifikatorami stylistycznymi.
Podstawy teoretyczne opracowania zostały odsłonięte w artykule: Miki
Pluskoty i Świetlika z 1998. Pod względem koncepcyjnym dzieło nawiązuje
do modelu Skorupkowskiego; szeroko są w nim uwzględniane zjawiska hi-
pero- i hiponimii. Zasób słownictwa skompletowano na podstawie analizy
uczniowskich wypracowań oraz możliwej tematyki takich prac. W niektó-
rych hasłach autorzy zamieszczają objaśnienia znaczeń oraz wskazówki sty-
listyczne, np. o potocznym charakterze niektórych leksemów. Dość obfita
jest ilustracja materiałowa, w postaci zdań przykładowych z niektórymi sy-
nonimami. Wbrew tytułowi (jednak zgodnie z deklaracjami autorów, zawar-
tymi m.in. we wstępie), jest to jednak słownik szkolny, przeznaczony raczej
dla uczniów szkół podstawowych.

Zakończenie
Podsumowując niniejszy skrótowy przegląd, stwierdzić wypada, iż

współczesna paleta słowników synonimów (wyrazów bliskoznacznych) jest
szeroka, a stopień zróżnicowania poszczególnych propozycji pozwala za-
spokoić oczekiwania rozmaitych grup użytkowników. Najwięcej spotykamy
słowników małych, przeznaczonych do celów dydaktyki szkolnej. Brakuje
natomiast słownika dużego, który objąłby całość polskiej leksyki. Potrzeb-
ny byłby również – przede wszystkim do kształcenia obcokrajowców – słow-

23 Zob. recenzję D. Pluskota [rec.] P. Żmigrodzki: Mały słownik synonimów.
„Język Polski” 1998, z. 3-4, s. 263-266.
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nik kontrastywny24, w którym objaśniono by różnice właściwości seman-
tycznych (stylistycznych) poszczególnych bliskoznaczników oraz ich łącz-
liwości leksykalnej.

Piotr Żmigrodzki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, poloni-
sta, pracownik Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Zaj-
muje się semantyką i składnią współczesnego języka polskiego oraz teorią
leksykografii. Autor monografii naukowych: Zdania metaforyczne w języ-
ku polskim. (1995), Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji wer-
bo-nominalnych w języku polskim (2000) oraz słowników: Małego słow-
nika synonimów (1998), Małego słownika antonimów (2001), współautor
Słownika polskich zwrotów werbo-nominalnych (1998) i Leksykonu orto-
graficznego (2001). Twórca znajdującego się w druku podręcznika Wpro-
wadzenie do leksykografii.

24 Zob. np. Longman Essential Activator. Harlow 1997.
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Ma³gorzata Kita

O paronimach, czyli wyrazach „bliskobrzmi¹cych”.
Pu³apki leksykalne nie tylko dla cudzoziemców

Poznawanie leksyki obcego języka jest procesem ustawicznym, niekoń-
czącym się. A przejście na dowolnym poziomie uczenia się do praktyki, do
posługiwania się językiem, okazuje się najeżone różnego rodzaju pułapka-
mi.

Zaczyna się od tego, że cudzoziemcowi trudno dostrzec pewne różnice
artykulacyjne między dźwiękami/fonemami własnego języka i języka pozna-
wanego, by wymienić choćby kłopoty obcokrajowców z odróżnieniem ta-
kich par polskich wyrazów, jak kasza – Kasia, my – mi, rok – lok, co pro-
wadzić będzie do budowania zdań Jem *kaśę. Inauguracji roku akademic-
kiego dokonał Jego Magnificencja *Lektor Uniwersytetu... lub w literac-
kiej wersji skarykaturowanej – do komunikacji defektywnej:

– Bonjour! Czy mówi pan po polsku?
– Czasem mi się uda, wtedy się czeszę.
– Cieszy się pan!
– To też.
– Mówi się po polsku – się cieszę!
– Grzebieniem?
– Jakim grzebieniem?
– No, przecież nie koguta!
– Pan chciał powiedzieć, że jak panu wyjdzie, to pan się...
– Jak mi wyjdzie, to nie będę miał co czesać.
– A gdzie pan wychodzi?
– Ja zostaję. Włosy wychodzą. Polski to trudny język i

niekomunikatywny.
[S. Friedman: Dzieła żebrane. Mniejsza całość. Warszawa 1997, s. 93]
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Kolejny próg stanowią wyrazy istniejące w języku rodzimym i w języku
poznawanym, które podobnie brzmią, ale mają różne (lub częściowo różne)
znaczenia, nazywane tradycyjnie faux amis (faux frères). Wiele z nich zado-
mowiło się w już polszczyźnie w nowym znaczeniu1, np. agresywny (ang.
aggressive «bardzo intensywny, gorliwy, pełen entuzjazmu, dynamiczny»),
nostalgia (ang. nostalgia, fr. nostalgie «tęsknota za tym, co minęło»). Ale
istnieją też pary w rodzaju génie militaire (fr.) «inżynieria wojskowa» i ge-
niusz2 czy mir (ros.) «pokój» i polski mir «książk. posłuch, uznanie, powa-
żanie, szacunek ogółu», których poza identycznością lub bliskością brzmie-
niową nic nie łączy, a które mogą być właśnie z racji tożsamości formalnej
brane za tożsame znaczeniowo (i pragmatycznie) i stanowić pułapki nie tyl-
ko dla początkującego, ale również dla wytrawnego tłumacza3.

Wreszcie niebezpieczeństwa dla użytkowników tkwią w tym, że w obrę-
bie danego języka istnieją wyrazy podobne, które z racji bliskości formalnej
bywają przyczyną ich mylenia, błędnego używania w nieodpowiednich kon-
tekstach.

Dlaczego mylimy wyrazy?

Chciał strzelić do pana Sawy,
A strzelił do pana Sowy.
Ot, taki raczej błahawy
Lapsusik językowy.

[Henry Graham: Pomyłka. Tłum. Antoni Marianowicz]

W takiej sytuacji moglibyśmy powiedzieć upsss! Ale możemy także za-
stanowić się, co sprawia, że zamiast jednego wyrazu użyliśmy innego – mniej
lub bardziej podobnego.

Mało prawdopodobne jest, by rodzimy użytkownik języka, choć nie jest
to już tak oczywiste w przypadku cudzoziemca, pomylił takie wyrazy, jak
np. kot – kąt – kat – kit lub kot – tok, kat – tak, kit – tik. Nie zdarzy się
taka pomyłka w przypadku wyrazów kot – kok – kop – koc – kos ani kot
– lot – pot. Są one krótkie, dobrze znane użytkownikowi. W pierwszym i dru-
gim przypadku różnią się jednym elementem, który możemy nazwać głoską

1 Zob. A. Markowski: Jawne i ukryte nowsze zapożyczenia zapożyczenia lek-
sykalne w mediach. W: Język w mediach masowych. Red. J. Bralczyk, K. Mosio-
łek-Kłosińska. Warszawa 2000.

2 Por. J. Tazbir: Edytorskie potknięcia. Gdańsk 1997.
3 Por. m.in. wypowiedzi dotyczące tłumaczenia w antologii Edwarda Balce-

rzana: Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia. Poznań 1977.
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lub literą, albo posługując się terminologią fonologiczną – fonemem czy na-
wet tylko jedną bądź kilkoma z jego cech dystynktywnych. Wyrazy ostat-
niego szeregu różnią się natomiast układem tych samych elementów języ-
kowych, głosek/liter. Kiedy jednak ogląda się teleturnieje, można wcale nie-
rzadko zauważyć, że uczestnik przegrywa, bo wyraz, który miał być odpo-
wiedzią, pomylił z innym – bardzo podobnym, o bliskim brzmieniu, ale jed-
nak... innym. Sięgnijmy też do zeszytów uczniowskich, gdzie przeczytamy
takie zdania: W klasie recytowaliśmy *prowokację z „Pana Tadeusza”. Pa-
łac w Wilanowie zbudowany jest w stylu *barakowym. Gdy Basia ujrzała
go, *zapłodniła się i spuściła oczy. Wielbłądy wędrują przez pustynię
w *karnawałach. Płynące po niebie chmury wprawiają patrzących w *za-
szczyt. Gdy zaczęło zmierzchać, *tętno konia oznajmiło wszystkim, że przy-
jechał pan młody. Biocenoza lasu – to zespół *orgazmów roślinnych i zwie-
rzęcych. O kształcie dawnych paproci dowiadujemy się z *wykopków.
Z lewej komory serca wychodzi tętnica ciała – *aurora. Maria Curie-Skło-
dowska wynalazła *pierwiosnek i nazwała go rad. Linie papilarne po-
zwalają *zdezynfekować przestępcę. Panowie na granicy to są *celowni-
cy. Szkapa była *oblubienicą dzieci. Danuśka weszła na ławę i zaczęła
grać na *lutownicy. *Ginekolodzy odkryli na Ziemi Lubuskiej złoża ropy
naftowej. Osoba, która opowiada przebieg wydarzeń w tekście, to *nawi-
gator. W Krakowie podobał się nam tańczący na Rynku *pasikonik. Ró-
życ był *narkotykiem i pił morfinę. To, że Mickiewicz napisał wielką na-
rodową *odyseję, nie jest dla nikogo tajemnicą. Mickiewicz był najwięk-
szym poetą polskim, dlatego nazywamy go *świerszczem narodowym.
Zdarza się pomieszanie rzeczowników pod względem formalnym różnią-
cych się tym, że przysługuje im różny rodzaj gramatyczny: Szwedzi często
napadali na Polskę, przyczyniając się do jej *łupieżu. *Trupy *przyjeżdżali
do Polski dużymi wędrownymi wozami. Staś i Nel jechali *karawanem do
morza4.

Nieznajomość wyrazów lub ich znajomość przybliżona może prowadzić
do kontaminacji wyrazów, tworzenia wyrazów nieistniejących w języku: Ka-
płani egipscy *balzakowali zwłoki (balsamować – Balzak). Moja siostra
kupiła sobie piękne rybki i założyła *antykwarium (akwarium – anty-
kwariat). Normanowie pływali na łodziach z wikliny i dlatego nazywali
się *wiklingami (wiklina – Wiklingowie)5. Wobec takich wypowiedzi za-
reagujemy – z pozycji dorosłego – uśmiechem, ale przecież dla ucznia kon-
sekwencje pomyłek są poważne, decydują bowiem o ocenie.

4 Najlepsze humory zeszytów. Wybór. Oprac. Robert Palusiński. Kraków 1996
5 Najlepsze humory...
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Pomieszanie wyrazów o zbliżonej formie zdarza się nie tylko użytkowni-
kom języka o nie całkiem jeszcze wykształconej kompetencji językowej. Rów-
nież w mediach, z ust doświadczonych dziennikarzy, mówców usłyszymy
tego rodzaju przejęzyczenia (ale czy na pewno tylko przejęzyczenia?): Emil
Zola był najwybitniejszym *naturystą francuskim. Już w szkole byłem za-
wsze *prymasem. A dobro obywateli niech będzie dla mnie największym
*zakazem, ...nakazem (Grzegorz Kołodko). Pomylenie dwóch wyrazów przez
polityka spowodować może konsekwencje na skalę międzynarodową. Taka
wpadka przydarzyła się w 2002 roku prezydentowi USA George'owi W. Bu-
showi, który pomylił dwa terminy ekonomiczne: dewaluacja i deflacja, na
co gwałtownie zareagowały giełdy na całym świecie. Podobna sytuacja miała
miejsce w Polsce w lipcu 2002, kiedy wiceminister finansów zamiast o de-
precjacji złotego mówił o konieczności jego dewaluacji.

Dla artystów podobieństwo brzmieniowe wyrazów jest tworzywem ar-
tystycznym, jednym ze źródeł gier językowych, zabaw formalnych, np.: Je-
dzą, piją, Lucky palą (reklama), Konserwatywne konserwatoria (tytuł ar-
tykułu Stanisława Bukowskiego, „Polityka” 2000, nr 37), Od konstatacji bar-
dzo blisko do kontestacji (Wojciech Adamiecki), amantes amentes (zako-
chani są jak szaleńcy, Titus Maccius Plautus), nomen atque omen (imię
i wróżba, Titus Maccius Plautus), urbi et orbi (miastu i światu), ad augu-
sta per angusta (do wzniosłych wyników ciasnymi drogami), hasło spiskow-
ców w Hernani Victora Hugo), last but not least (ostatni co do kolejności,
ale nie co do znaczenia), dum spiro, spero (póki oddycham, nie tracę na-
dziei), ignoramus et ignorabimus (nie wiemy i nie będziemy wiedzieć; nie
wiemy i nie dowiemy się nigdy).

Nieświadomego mylnego użycia wyrazów podobnych nie można uza-
sadniać jedynie słabą znajomością słownictwa, czy szerzej: ograniczoną kom-
petencją językową (być może – nie tylko językową, lecz również tym, co
Umberto Eco nazywa „encyklopedią”), zwłaszcza na poziomie leksykalnym.
Choć sądzić można, że wśród przyczyn mylenia wyrazów podobnych znaj-
dują się: brak wiedzy, błędne przyswojenie lub zapamiętanie formy akustycz-
nej/graficznej wyrazu i skojarzenie jej ze stroną semantyczną wyrazu. Taki
błąd może mieć też podłoże czysto techniczne, jak dzieje się to w przypad-
ku tzw. chochlików drukarskich, czyli błędów popełnianych przy składzie
tekstu zarówno metodami tradycyjnymi (licznych przykładów dostarcza Ste-
fan Garczyński w książeczce Gafy. Komizm mimowolny. Warszawa 1986), jak
i komputerowo (np. Wybory dyrektora i jego *zastępów, funkcja *faktycz-
na języka lub z recenzji słownika: *Słowik, jakiego nie było). Działają tu
także trudno uchwytne czynniki natury psychicznej: być może niektóre po-
myłki słowne są „pomyłkami freudowskimi”. Jednoznaczne określenie przy-
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czyny użycia jednego wyrazu zamiast innego, podobnego wydaje się trud-
ne. Być może dokładna analiza wypowiedzi ustnych i pisemnych pozwoli-
łaby stwierdzić, czy dany błąd ma charakter jednostkowy, przypadkowy, wy-
nika z przejęzyczenia, czy też pojawia się w wypowiedziach wielu użytkow-
ników języka.

Istota paronimów
Wobec wyrazów mających podobne brzmienie stosuje się kilka nazw. Na-

zywa się je fałszywymi przyjaciółmi tłumacza (fr. faux amis du traducteur)
lub fałszywymi braćmi (fr. faux frères6). Pada termin aproksymatywy7. Sty-
listyka tradycyjna mówi o pewnej figurze retorycznej, zwanej paronomazją,
czyli o „zestawieniu podobnie brzmiących słów (zarówno bliskich etymolo-
gicznie, jak i niezależnych) dla osiągnięcia efektu stylistycznego, np. rzecz
wyrzec rzeczywiściej (Z. Bieńkowski), może morze. Paronomazja wydoby-
wa zatarte związki wyrazowe, a także ujawnia ukryte. Bywa źródłem rozma-
itych gier słów i kalamburów”8. W takim przypadku stosuje się też słowo
malapropizm, czyli „użycie innego wyrazu albo wyrażenia zamiast właści-
wego, zazwyczaj podobnego z mimowolnie komicznym efektem”9. Wyrazy
bliskobrzmiące (taki ter-min językoznawczy nie istnieje, tworzymy go jed-
nak przez analogię do określenia wyrazy bliskoznaczne) są też nazywane
paronimami. Słownik terminów literackich pod redakcją M. Głowińskie-
go, Teresy Kostkiewiczowej, Aleksandry Okopień-Sławińskiej i Janusza
Sławińskiego10 definiuje je jako „wyrazy podobnie brzmiące, a niespokrew-
nione etymologicznie i znaczeniowo”. Analiza wielu par paronimicznych każe
zweryfikować jeden z elementów tej definicji: między wyrazami podobnymi
mogą istnieć związki etymologiczne, by powołać się na przykład: platoński
i platoniczny.

6 Zob. słownik J. Bertranda: Dictionnaire pratique des faux frères. Mots à ne
pas confondre entre eux. Paris 1973.

7 Por. M. Karpaczewa, Ch. Symeonowa, E. Tokarz: Pułapki leksykalne. Słow-
nik aproksymatywów polsko-bułgarskich. Katowice 1994; E. Tokarz: Pułapki lek-
sykalne. Słownik aproksymatywów polsko-chorwackich. Katowice 1998; E. Tokarz:
Pułapki leksykalne. Słownik aproksymatywów polsko-słoweńskich. Katowice 1999.

8 Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Polański. Wrocław-Warsza-
wa-Kraków 1993.

9 Władysław Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
z almanachem. Warszawa 1999.

10 Słownik terminów literackich. Red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa,
A. Okopień-Sławińska i J. Sławiński. Wrocław 1998.



60 POSTSCRIPTUM 2002 · 2-3 (42-43)

A więc paronimy to wyrazy – pary wyrazów, trójki, czwórki itd. – o po-
dobnej realizacji artykulacyjnej i podobnej pisowni, ale będące nośnikami
różnych znaczeń. Do klasy paronimów zaliczamy także wyrazy utworzone
od tej samej podstawy słowotwórczej z różnymi formantami, których nie-
wyspecjalizowanie semantyczne i wieloznaczność sprawia, że są wyzyski-
wane do tworzenia derywatów należących do różnych kategorii słowotwór-
czych, np. czytelnik i czytnik (< czytać), reprezentacyjny i reprezentatyw-
ny (< reprezentować). W polszczyźnie istnieje sporo wyrazów, które mogą
być powiązane związkami derywacyjnymi, bądź ich podobieństwo ma cha-
rakter przypadkowy, a wyglądających tak, jakby różniły się przedrostkami
typowymi dla formacji czasownikowych, choć te składniki wyrazów z punktu
widzenia synchronicznego nie zawsze mają status formantu słowotwórcze-
go: np. domiar – namiar – nadmiar – przymiar – umiar – wymiar – za-
miar (np. Cześnik rozmawiał z Dyndalskim o rozmiarach małżeńskich),
dobór – nabór – wybór – zabór, pogoda – przygoda – ugoda – wygoda –
zgoda, dobytek – nabytek – przybytek – ubytek – zabytek – zbytek, na-
miot – przedmiot – przymiot, potomność – przytomność (np. Urszulka le-
żała trzy dni bez potomności).

Paronimia jest zjawiskiem relacyjnym: wyraz można określić jako paro-
nim tylko wówczas, gdy istnieje wyraz do niego podobny.

Podobieństwo wyrazów wynika z ich podobnego ukształtowania arty-
kulacyjnego. Różnice są natury tyleż jakościowej, co ilościowej. A więc dwa
wyrazy mogą różnić się jedną głoską / literą: pontyfikał – pontyfikat, plot-
ka – płotka. Wyrazy różnią się układem głosek / liter: pepita – pipeta. Skład
takich dwóch wyrazów jest identyczny, natomiast różnica między nimi po-
lega na kolejności elementów. Użycie tego typu paronimów, które wiąże swe-
go rodzaju metateza, czyli zjawisko polegające na przestawieniu głosek w wy-
razie, może być uznane za błąd ortograficzny, określany jako tzw. czeski błąd.

Różnice ilościowe polegają na tym, że dwa wyrazy różnią się tym, iż
w jednym wyrazie pary występuje dodatkowo jedna głoska / litera, sylaba
lub kilka głosek / liter lub sylab w różnych pozycjach fonetycznych / gra-
ficznych, których nie ma w drugim wyrazie. Najliczniejsza grupę stanowią
pary, mające taki sam początek (nagłos) i taki sam lub bardzo podobny koniec
(wygłos), a różnica – ilościowa lub jakościowa – mieści się w środku wyra-
zu (w śródgłosie), np. panenteizm – panteizm.

Paronimii sprzyja też bliskość formalna wyrazów, czyli przynależność do
jednej rodziny wyrazów oraz wielofunkcyjność formantów afiksalnych. I tak
np. w obrębie przymiotników zauważyć można sporą frekwencję formacji
z przyrostkami -owy i -ny motywowanymi przez ten sam rzeczownik, np. po-
godny – pogodowy, pomocny – pomocowy, także (choć mającymi różne
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pochodzenie) transparentowy – transparentny. Jak piszą Danuta Buttler,
Halina Kurkowska, Halina Satkiewicz w Kulturze języka polskiego. Zagad-
nienia poprawności leksykalnej (słownictwo rodzime): „Na ogół (...) mię-
dzy przymiotnikami współpodstawowymi następuje podział znaczeń i zakre-
sów występowania. Jednym z charakterystycznych rodzajów tej repartycji
jest utrwalenie się formacji na -owy w słownictwie terminologicznym, pod-
czas gdy ich odpowiednik z sufiksem -ny pozostaje składnikiem polszczy-
zny ogólnej”11. Taką właśnie specjalizację obserwować można w przypadku
nowego w polszczyźnie przymiotnika pomocowy («związany z pomocą ze
strony Unii Europejskiej»), występującego w kontekstach polityczno-eko-
nomicznych, oraz dobrze już w niej umocowanego przymiotnika pomocny.

Jak widać z podawanych przykładów, grupa słownictwa określanego ja-
ko paronimiczne obejmuje zarówno leksykę rodzimą, jak i zapożyczoną.

Zjawisko paronimii nie dotyczy wszystkich części nowy w równym stop-
niu: największą frekwencję wykazują pary rzeczownikowe, nie odnotowuje
się natomiast przyimków i zaimków. Pary paronimowe są złożone z wyrazów
należących do tej samej kategorii części mowy, a więc rzeczowniki są mylo-
ne z rzeczownikami, przymiotniki z przymiotnikami, czasowniki z czasowni-
kami.

Wewnątrz tej samej kategorii wyrazy mogą się różnić charakterystykami
gramatycznymi. Najczęstsza różnica dotyczy rodzaju, to znaczy wyrazy o kla-
syfikującej kategorii rodzaju, czyli rzeczowniki, mogą różnić się rodzajem,
np. sak – sake, ucha – ucho, gaz – gaza.

Paronimia jako źródło pomyłek językowych powinna zająć miejsce w pro-
gramach nauczania języka polskiego, i to zarówno w dydaktyce nauczania
języka ojczystego, jak i języka obcego. Pomocny we wprowadzaniu zagad-
nienia podobieństwa wyrazów może być pierwszy polski Słownik paroni-
mów czyli wyrazów mylonych, którego autorami są Małgorzata Kita i Edward
Polański (w druku). Czytelnik do tej pory nie miał możliwości korzystania ze
słownika paronimów języka polskiego. Pewne jednak elementy zestawień
słów podobnych znaleźć można w niektórych słownikach współczesnej pol-
szczyzny, by wymienić np. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycz-
nych z almanachem Władysława Kopalińskiego, Wielki słownik wyrazów
obcych i trudnych Andrzeja Markowskiego i Radosława Pawelca12 czy Lek-
sykon ortograficzny Edwarda Polańskiego i Piotra Żmigrodzkiego13.

11 D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz: Kultura języka polskiego. Za-
gadnienia poprawności leksykalnej (Słownictwo rodzime). Warszawa 1982, s. 341.

12 A. Markowski, R. Pawelec: Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych.
Warszawa 2001.

13 E. Polański, P. Żmigrodzki: Leksykon ortograficzny. Warszawa 2001.
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Dla kogo jest przeznaczony SŁOWNIK PARONIMÓW?
Komu słownik wyrazów bliskobrzmiących może być pomocny? Paroni-

mami interesują się językoznawcy14: semantycy (paronimia jest jedną z rela-
cji między wyrazami), etymologowie (jako zjawiskiem ważnym w tzw. ety-
mologii ludowej)15, badacze słowotwórstwa (kontaminacje, neologizmy) oraz
teoretycy literatury (głównie stylistycy). Dla twórcy to ważny i przydatny
mechanizm tworzenia nowych słów, kojarzenia słów już istniejących, które
dzięki nowemu kontekstowi nabierają nowych znaczeń. To również znako-
mita kopalnia dowcipu językowego (por. przewrotny tytuł Dzieła żebrane
Stefana Friedmana). Dla przeciętnego użytkownika języka – zarówno nati-
ve speakera, jak i cudzoziemca – paronimia jest „utrapieniem”, źródłem po-
myłek ośmieszających mówiącego, choć może zdarzyć się też taka ocena:
„Nie wyobrażasz sobie, jak wspaniała jest żona-cudzoziemka. To nieustan-
ne źródło niespodzianek. Na przykład moja żona nie może opanować różni-
cy między «pani się myli» a «pani jest pomylona». Jej rozmowy z kasjerka-
mi bywają burzliwe. A wyobrażasz sobie, jakie wrażenie zrobiła, grożąc, że
w jakiejś sprawie odwoła się do przewodniczącego «Rady porodowej»”?16

Słownik paronimów odda więc usługi każdemu pragnącemu precyzyj-
nie wyrażać swe myśli, niezależnie od wieku i stopnia kompetencji języko-
wej: przyda się i gimnazjaliście, i licealiście, i studentowi, a także nauczy-
cielowi, dziennikarzowi, politykowi, cudzoziemcowi.

Istnienie paronimii jest przyczyną powstawania błędów językowych w za-
kresie użycia wyrazów. Nieprzypadkowo więc ten słownik ma tytuł dwuczę-
ściowy: Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych. Lektura takiego słow-
nika może sprawić, że w języku codziennym mniej będzie lapsusów, gaf ję-
zykowych, malapropizmów, choć – przyznajmy – dodają one językowi mó-
wionemu szczyptę pikanterii.

Małgorzata Kita, dr hab. nauk humanistycznych, językoznawca, pracow-
nik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dyrek-
tor Instytutu Języka Polskiego. Podstawowe prace dotyczą współczesnej
polszczyzny (zwłaszcza języka potocznego), komunikacji werbalnej, sty-
listyki językoznawczej, glottodydaktyki. Artykuły znajdują się m.in. w „Biu-
letynie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, „Stylistyce”, „Socjo-
lingwistyce”. Ważniejsze książki: Wypowiedzi przerwane we współczesnym
polskim języku potocznym, Katowice 1978, Wywiad prasowy. Język – ga-

14 Np. S. Grabias: Paronimia jako proces leksykalny. „Socjolingwistyka” 4.
Warszawa-Katowice-Kraków 1982.

15 Por. W. Cienkowski: Teoria etymologii ludowej. Warszawa 1972.
16 S. Garczyński: Gafy. Komizm mimowolny. Warszawa 1986.
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tunek – interakcja. Katowice 1998, Wybieram gramatykę! Katowice 1998
i Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Katowice 2002 (współautor).
Jest współautorką kilku książek popularnonaukowych: Słownik tematycz-
ny języka polskiego. Łódź 2002, Słowa grzeczne i serdeczne. Warszawa
2002, Z najlepszymi życzeniami. Warszawa 2002. Członek Polskiego To-
warzystwa Językoznawczego. Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagra-
nicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego,
Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy PAN. Redaktor serii
wydawniczej Uniwersytetu Śląskiego „Kultura i Język Polski dla Cudzo-
ziemców”.
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Jacek Warchala

Przemiany modelu rodziny jako czynnik poszerzania siê sfery
wystêpowania jêzyka potocznego

Odmianą języka etnicznego, która obsługuje sferę komunikacji codzien-
nej, jest język potoczny, określany także jako kolokwialny lub mówiony (oral-
ny), jako codzienna obiegowa nieoficjalna polszczyzna. Miejsce języka poto-
cznego wśród innych odmian języka polskiego wyznaczają opozycje: mó-
wiony vs. pisany, oficjalny vs. nieoficjalny. Jest on, jak się to określa, główną
mówioną odmianą polszczyzny (tu oponuje jeszcze względem tzw. mówio-
nej kulturalnej i oficjalnej odmiany) występującą w sytuacjach o niskim sto-
pniu oficjalności.

Zagadnienie potoczności nie może być sprowadzone jedynie do odmia-
ny językowej czy stylu funkcjonalnego; jakkolwiek satysfakcjonuje to filo-
loga, nie ujmuje jeszcze zjawiska konceptualizacji i kategoryzacji rzeczywi-
stości, a także mechanizmów wymiany informacji. Potoczność rozpatrywać
należy zatem w kategoriach ogólnych relacji między wiedzą potoczną a lo-
giką (wiedzą naukową). Logika opiera swą pewność struktury na zasadzie
tautologii. Nie jest jednak możliwa zasada tautologii w codzienności – nie
ma tej samej rzeczy powtórzonej dwa razy, a i ta sama rzecz jest zawsze inna
przez to, iż uwikłana jest w rozliczne indywidualne konteksty i podlega bez-
ustannym interpretacjom i reinterpretacjom.

Potoczność traktować będę zatem jako, z jednej strony, odmianę języka,
zestaw czy repertuar środków wyrazu, pewien sposób konstruowania tek-
stu, sposób porozumiewania się; z drugiej strony, jako sposób konceptu-
alizacji świata. Oba te sposoby są zmienne w czasie i podlegają stałym mody-
fikacjom – właśnie konieczność dynamicznego ujęcia zagadnienia potocz-
ności chciałbym szczególnie podkreślić.

O TEKSTACHO TEKSTACH
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Zagadnienie potoczności należy postrzegać w szerokim kontekście zmian
makrospołecznych po II wojnie światowej. Zmianom tym, o charakterze po-
litycznym, społeczno-kulturowym, gospodarczym, odpowiadają bowiem
zmiany w naszej mentalności i sposobie używania języka, który pojmuję
przede wszystkim jako narzędzie budowania interakcji społecznych. Syste-
mowe, całościowo traktowane zmiany społeczno-kulturowe spowodowały
zmianę stratyfikacji języków w obrębie języka narodowego; zmiany te po-
szły w kierunku znacznego poszerzenia się sfery potoczności, co było bez-
pośrednim powodem wzrostu znaczenia języka potocznego kosztem innych
odmian językowych, takich jak język oficjalny, gwary czy – jak sądzę, trud-
ny do określenia z punku widzenia struktury, ale i pragmatyki – tzw. język
ogólny.

Chciałbym rozważyć w tym miejscu jeden z socjalnych czynników zmian
językowych warunkujących poszerzanie się sfery występowania języka po-
tocznego – przemianę modelu rodziny.

Mówi się o trwałości instytucji rodziny w sensie ogólnej struktury funk-
cjonalnej (prokreacja i przekazywanie dziedzictwa kulturowego1) i względ-
nej trwałości i odporności na zmiany całej dziedziny życia rodzinnego2. Co
więcej, we współczesnym społeczeństwie postindustrialnym czy postmo-
dernistycznym obserwowane zmiany idą w kierunku bardzo wyraźnego roz-
dzielenia sfery prywatnej (rodzinnej, wspólnotowej) od sfery publicznej: uma-
sowienie i unifikacja oraz wzrastająca anonimowość jednostki w życiu pu-
blicznym przeciwstawiana jest otwartości i różnorodności życia w sferze pry-
watnej. Badania podkreślają w tym miejscu np. różnorodność i coraz więk-
szą dziwaczność hobby, zamiłowanie do nietypowych podróży i nietypo-
wego spędzania wolnego czasu3, co wzmacnia wartość sfery prywatnej (ro-
dzinnej), by tak rzec, codziennościowej kosztem publicznej. Jednostka czę-
ściej dostrzega wartość tej sfery, która stała się alternatywą dla sfery pu-
blicznej, gdy idzie o możliwość samorealizacji członków społeczeństwa.

Zmiany w tej dziedzinie są obserwowalne i – jak się wydaje – zmierzają
wyraźnie w kierunku poszerzania sfery występowania potoczności, m.in. po-
przez procesy zmiany stylu życia w rodzinie i wspólnocie sąsiedzkiej na coraz
bardziej „demokratyczny” nastawiony na „luz” i swobodę. Jak się wydaje,
jest to proces dający się zaobserwować w większości rozwiniętych społe-
czeństw Zachodu.

1 J. Szczepański: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1972, s. 298-299.
2 M. Ziółkowski: O imitacyjnej modernizacji społeczeństwa polskiego. W: Im-

ponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów trans-
formacji. Red. P. Sztompka. Warszawa-Kraków 1995, s. 61.

3 L. Dyczewski: Kultura polska w procesie przemian. Lublin 1995, s. 170.
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Zmienił się dawny paternalistyczny styl życia wewnątrz rodziny z ojcem
– głową tej rodziny – na styl partnerski. Najbardziej chyba widocznym prze-
jawem owej demokratyzacji i partnerstwa jest odejście od zwyczajowych
zwrotów adresatywnych typu: proszę ojca, proszę mamy, proszę wuja na
rzecz zwrotów bezpośrednich, w drugiej osobie – po prostu dzieci mówią
do swoich rodziców „na ty”: mamo, co dziś robisz po południu, czy będę
mógł iść z tobą do sklepu? Znikają też formy drugiej os. l.mn. stosowane
w gwarach jako wyrażenia grzecznościowe: Co robicie Wojciechu? Dzisiaj
zwrot: Co robicie babciu? Co robicie dziadku? nie wyraża grzeczności,
lecz raczej rodzaj pobłażliwej fraternizacji. Formy te kultywowane są dziś
jeszcze w swojej dawnej wymowie jedynie regionalnie (np. na Śląsku), ale
prawie wyłącznie w stosunku do najstarszego pokolenia, już nie przez naj-
młodsze pokolenie w stosunku do swoich rodziców4.

Poszerza się sfera rodzinna przez włączanie do niej najbliższych znajo-
mych i sąsiadów: najmłodsze pokolenie likwiduje dystans do osób starszych
poprzez zwracanie się do nich w formie wujku, ciociu; daje to jednocześnie
możliwość mówienia w formie zwrotu bezpośredniego, tak jak rodzicom
i prawdziwym krewnym, bez dystansu typu proszę pani, czy pani..., ciągle
jednak z sankcją grzecznościową. Tendencja zmierza w kierunku jeszcze więk-
szego upotocznienia i tych form zwracania się poprzez stosowanie mianow-
nika w funkcji wołacza, który odbierany jest jako grzeczniejszy, bardziej zdys-
tansowany: a zatem nie: Wujku, czy będziesz się ze mną bawił tylko Wujek,
czy będziesz się ze mną bawił lub wujeeek, czy będziesz... z przedłużoną
artykulacją samogłoski w akcentowanej oksytonicznie sylabie.

Partnerskie stosunki między rodzicami będące wynikiem procesu eman-
cypacji kobiet i przemiany stosunków społeczno-ekonomicznych, które
umożliwiły, ale często też wymusiły na kobiecie pracę zawodową (mimo ob-
serwowanych ciągle jeszcze nierówności, gdy idzie o poziom dochodów)
i zarobkowanie, dzięki czemu kobieta staje się koniecznym dostarczycielem
poważnej części budżetu domowego, przenoszą się na partnerskie stosunki
między rodzicami i dziećmi.

Przynajmniej dwa powody takiego partnerstwa warto w tym miejscu
przytoczyć. Przede wszystkim młodsze pokolenie zdecydowanie szybciej i,
by tak rzec, organicznie przejmuje wszelkie nowinki techniczne, co we współ-
czesnym świecie, zwłaszcza po 1989 roku, gdy ze zdwojoną prędkością za-

4 Sondę na ten temat przeprowadziłem wśród studentów Ślązaków.
Zob. też na ten temat: J. Tambor, U. Żydek-Bednarczuk: Język familijny w au-

tochtonicznych rodzinach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W: Polszczy-
zna regionalna Pomorza Zachodniego. Warszawa 1991, s. 163-171 (przyp. red.).



67POSTSCRIPTUM 2002 · 2-3 (42-43)

częliśmy zmniejszać dystans cywilizacyjny dzielący nas od krajów rozwi-
niętych, jest umiejętnością niezwykle przydatną. Bardzo szybko okazało się,
że dzieci mogą stać się w pełnym tego słowa znaczeniu ekspertami w rodzi-
nie, gdy idzie o wysyłanie i przyjmowania poczty elektronicznej, wysyłanie
i przyjmowanie wiadomości przez telefon komórkowy, tzw. SMS-ów, potra-
fią szybciej niż rodzice uporać się z kuchenką mikrofalową, nowym typem
odbiornika radiowego czy telewizyjnego, nie dlatego, że rozumieją instruk-
cję, która zazwyczaj jest trudna do zrozumienia dla przeciętnego człowieka,
tylko dlatego, że nie mają oporów psychicznych przed zastosowaniem me-
tody prób i błędów w stosunku do narzędzia, które nie jest deifikowane przez
nich, lecz traktowane jako po prostu narzędzie. Niebagatelną rolę odgrywa
w tym procesie szybkiego obłaskawiania technologii umiejętność szybsze-
go opanowywania języka danej dziedziny, a w zasadzie specyficznego żar-
gonu, np. informatycznego. Jest to ten sam naturalny, sytuacyjny, zapo-
średniczony przez szkołę, rówieśników, własne doświadczenia sposób akwi-
zycji języka, jak gdyby znaleźli się w sytuacji poznawania języka obcego za
granicą.

W rozwijaniu stosunków partnerskich między rodzicami i dziećmi poma-
ga także „moda na młodość” wśród przedstawicieli starszego pokolenia, ro-
dziców a nawet dziadków, i prawie zupełny brak takich elementów dystan-
su międzypokoleniowego, jak na przykład strój czy fryzura. Przeciętna ro-
dzina po pracy, w czasie wolnym, podczas weekendów, na wakacjach jest
w zasadzie zunifikowana, jeśli chodzi o strój, fryzurę, uprawiane sporty –
i rodzice, i dzieci hołdują tu luźnemu sposobowi noszenia się, w którym do-
minują dżinsy, luźne trykotowe koszulki, identyczne sportowe obuwie, dre-
sy itd. Dotyczy to również najstarszego pokolenia. Chodzą zatem tak samo
ubrani, mają te same fryzury, jeżdżą na takich samych rowerach, oglądają te
same programy w telewizji, słuchają tej samej muzyki i mówią tym samym
językiem – luźnym, pełnym – jeszcze do niedawna traktowanych jako wul-
garne, dziś prawie zupełnie zdewulgaryzowanych – słów i wyrażeń typu:
kurde, fajnie, ale jaja, pieprzysz, dupa, durny, idiota; dziś słowa młodej
matki do płaczącego dziecka: przestań ryczeć, bo ci tak przyłożę w dupę,
że mnie popamiętasz... wypowiedziane publicznie nikogo, no, może prawie
nikogo, nie szokują, tak jak i nie są już tak dziwne słowa nastoletniej dziew-
czyny skierowane do swojej matki, która nie umiała sobie poradzić z rowe-
rem na wycieczce: Co ty, kurde, kobieto wyczyniasz?5 Wydaje się, że nie
można tego typu zachowań językowych traktować jako normy, ale z całą

5 Oba przykłady zasłyszane „na ulicy”.
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pewnością można je już określić jako zauważalną tendencję wynikającą z
rozszerzania się sfery potoczności.

W sferze życia rodzinnego język jest najbardziej spontaniczny i najmniej
przez nas kontrolowany. Jednocześnie wykazuje spore spectrum odcieni: od
emocjonalnego wyrażania naszych stanów psychicznych – pozytywnych,
gdy jesteśmy zadowoleni i negatywnych, gdy ogarnia nas złość, wściekłość
lub rozpacz aż po neutralne, „suche” relacjonowanie zdarzeń, których byli-
śmy świadkami, a które niewiele nas obchodzą.

Sytuacje rodzinne mają także tendencję do „wytwarzania” specyficzne-
go, sobie tylko właściwego „języka familijnego”. Posługujemy się nim jak
szyfrem znanym tylko w rodzinie lub kręgu przyjaciół. Tu ogólnie znane wy-
rażenia mogą mieć całkowicie inne znaczenie, a pozornie obojętne pod wzglę-
dem ekspresji wyrazy wywoływać zupełnie przez obcych niezrozumiałe emo-
cje. Przejawia się to zwłaszcza w nazewnictwie czynności, miejsc, osób lub
rzeczy, które mają dla danej rodziny jakieś szczególne znaczenie. Język fa-
milijny pozwala rodzinie zachować swoją odrębność, swój własny „pry-
watny” świat i przeciwstawić się sferze publicznej komunikacji.

Język rodzinny umacnia rodzinę i wprowadza dodatkowe, zwykle nie-
znane dla osób postronnych odniesienia sytuacyjne, co ujawnia jego ge-
netyczny związek z językiem potocznym, realizowanym w kontakcie bezpo-
średnim typu face-to-face. Często więc przybiera postać „języka tajnego”
weryfikującego naszą tożsamość rodzinną; zawsze wprowadza dodatkową
pamięć sytuacyjną, gdyż wyrazy i zwroty zazwyczaj pojawiają się w pew-
nych „rytualnych” dla danej rodziny sytuacjach. Z formalnego punktu wi-
dzenia są to zwykle neosemantyzmy, formy zdegenerowane form już istnie-
jących lub całkowicie nowe twory. Zagadnienie jest trudne do badania i roz-
poznania, ze względu na trudności metodologiczne w zebraniu tego typu
materiału, dlatego posłużę się własnymi przykładami. Oto mała próbka taj-
nego języka rodzinnego: „czy zjesz kapakę?” – w ten sposób nasz syn,
gdy był jeszcze dzieckiem, określał parówkę. Słówko to używane jest przez
nas do dziś, wywołuje uśmiech, przywołuje sytuacje sprzed lat, jest znane
tylko w naszej rodzinie. Czasami ubieram „kamzelkę” – zawsze używam for-
my z wyelidowanym „i”, gdy chcę przywołać pamięć nieżyjącej już dziś są-
siadki, która tej formy używała; forma ta ma dla naszej rodziny znaczenie
specjalne, zawsze wywołuje śmiech i wprawia nas w dobry humor; takie za-
chowanie jest oczywiście niezrozumiałe dla osoby spoza rodziny, dla której
jest to jedynie błędnie wypowiedziany wyraz. Jeszcze kilka przykładów: mieć
oczka zańdzione «być pijanym», śpinkać «spać», jebatka «herbatka», mieć
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marchwiane łapy «robić coś niezgrabnie», śmierdzirobótka «leń», pomje-
dory «pomidory», lumpecka «słabe światło», napić się zlewu «wypić dru-
gi raz zalane fusy od świeżo wypitej kawy», smyrkać «łaskotać» itd.

Jacek Warchala – doktor, wykładowca w Zakładzie Współczesnego Ję-
zyka Polskiego Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Autor
książki Dialog potoczny a tekst oraz ponad trzydziestu artykułów nauko-
wych, obejmujących zagadnienia socjolingwistyki, języka środków maso-
wego przekazu, stylistyki, teorii komunikacji społecznej i teoretycznych
zagadnień manipulacji językowej. Współautor podręcznika Budowanie pu-
blic relations. Od 1993 roku współpracował z licznymi agencjami rekla-
mowymi i public relations. W latach 2000-2002 był konsultantem Banku
Światowego ds. edukacji, reklamy i public relations. Obecnie pracuje nad
rozprawą habilitacyjną pt. Kategoria potoczności w języku.
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Ewa Jêdrzejko

Urok jêzykowej kurtuazji – czyli o przyjemnoœci komplementowania
dawniej i dziœ

Za oknem jesień, niebawem przygnębiająca szaruga i brak słońca odbie-
rze światu kolory, a nam część sympatii dla świata, co czasem wyraża się
także w naszym codziennym języku i bez tego dość agresywnym, żeby nie
rzec – brutalnym. Jak wtedy ratuje się językoznawca? Oto np. studiując daw-
ne formy językowej kurtuazji, zwłaszcza język komplementów i różnych du-
serów, które zawsze wytwarzają „dobry klimat”, ocieplający wzajemne kon-
takty. Przywraca to równowagę ducha i życzliwość wobec ludzi, choć może
spowija je też nutka tęsknoty za dawnym „salonowym” konwenansem.

Jedną z piękniejszych cech polskiej kultury jest bowiem zwyczaj kom-
plementownia ludzi przy różnych okazjach, zwłaszcza zaś okazywanie –
w słowach i gestach – szczególnej galanterii wobec kobiet. Obyczaj ten i pew-
ne związane z nim formy konwencjonalnych zachowań towarzyskich utrwa-
liły się w języku i literaturze, widoczne m.in. w takich zwrotach – dziś już
rzadkich, używanych nieco żartobliwie i odczuwanych jako staroświeckie:
rączki całuję, padam do nóżek // do stópek; ściskam nóżki, ale także
w pewnych formułkach powitalno-pożegnalnych, traktowanych na poły z hu-
morem, na poły ceremonialnie: witam piękną panią // koleżankę // uroczą
szefową, czy jak miło Pana // Panią widzieć; miło (było) poznać...; dzię-
kuję za miły wieczór itp.

Miła ta maniera prawienia gładkich // słodkich słówek, duserów, kom-
plementów, wyrastająca z ludzkiej potrzeby życzliwości i piękna wzajemnych
kontaktów, wykształciła się w kręgu europejskiej kultury rycersko-dworskiej,
skąd już w średniowieczu przeniknęła także do Polski i na trwale zadomowi-
ła się w polskiej kulturze, języku i obyczaju. Jednak dzisiejsze formy kom-



71POSTSCRIPTUM 2002 · 2-3 (42-43)

plementowania sprowadzają się raczej do krótkich pochwał i sympatycznych
uwag na temat wyglądu, w rodzaju: Ślicznie // fajnie dziś wyglądasz. Do-
skonale ci w tej sukni // w tej fryzurze. Ma pani prześliczne oczy. Pani jak
zawsze piękna i elegancka. Wyglądasz super // bombowo, rewelacyjnie
itp. Możliwości językowych jest tu wiele, choć – niestety – najczęstsze dziś
określenia, wyrażające podziw dla czegoś lub kogoś to tylko: fajny, fajowy,
fantastyczny, boski, super, bombowy, odlotowy – szczególnie w potocznym
języku młodzieżowym. Odbiorcą komplementów może być dziś zresztą nie
tylko kobieta, ale też mężczyzna.

Komplementy (fr. compliment – uprzejma, często przesadna pochwała,
pochlebstwo, z łac. complementum – dopełnienie, uzupełnienie) są właśnie
miłym dodatkiem do rozmów. Mogą być przy tym szczere lub „czysto” kon-
wencjonalne, bo ich funkcją jest głównie sprawienie przyjemności rozmów-
cy i stworzenie miłego klimatu wzajemnej sympatii.

Przypomnijmy kilka aforyzmów na temat komplementów – które zawie-
rają też stereotypowe sądy o naturze kobiet i mężczyzn. Ich znajomość może
nam się przydać – zastosowane w odpowiednich okolicznościach podtrzy-
mają nasz wizerunek człowieka grzecznego:

Komplement umiejętny kobiety nie nuży, potrzebny jest kobiecie tak,
jak woda róży

Jan Sztaudynger

Choćby kobieta była najcnotliwsza,
to bardziej ją ucieszy pochwała jej piękności niż jej cnoty.

Charles Ligne

Nie ma kobiety tak pięknej, która by się gniewała, że na nią patrzą,
ani mężczyzny, który by nie lubił być słuchanym, gdy mówi.

Propercjusz

Bezpieczniej jest zaczepić tygrysa,
niż powiedzieć kobiecie, że jest stara lub brzydka.

Stanisław Jarzyna

Kobiety są tak próżne i łatwowierne, że najbrzydsza nie
zdziwiłaby się,

gdyby jej ktoś powiedział, że jest piękna jak Wenus.
Józef Ignacy Kraszewski



72 POSTSCRIPTUM 2002 · 2-3 (42-43)

Mówią, że pochlebstwo gorsze jest, niż trucizna.
Z jaką jednak rozkoszą ludzie tę truciznę połykają.

Alojzy Żółkiewski

Komplementy są świetną przyprawą rozmów – byle ją z umiarem
stosować.

EJ

W każdym komplemencie jest trochę kłamstwa,
jak w każdym grubiaństwie – trochę prawdy.

Gotthold Ephraim Lessing

Znajomość rozpoczęta komplementem
daje widoki na rozwinięcie się w prawdziwą przyjaźń.

Oscar Wilde

Komplementy nigdy nie rozbrajają kobiet, ale mężczyzn – zawsze.
Oscar Wilde

Komplement dla zakochanej kobiety jest jak nagle ogarniające
ciepło,

jak upojenie, jak mocne wino, które uderza do głowy.
Henry Bernstein

Nie wart mężczyzną zwać się, kto nie umie
zdobyć kobiety, schlebiając jej dumie.

William Szekspir

Komplementowanie dam należy do najwykwintniejszych cnót
mężczyzny.

Giovanni Casanova

Czytając literaturę i liczne „złote myśli”, dostrzegamy, że komplementy
przez całe wieki były niemal obowiązkiem towarzyskim mężczyzn, kobiety
zaś tylko przyjmowały je – zresztą różnie, z prawdziwą lub udawaną skrom-
nością, wdzięcząc się lub pokpiwając z pochlebców, ale zawsze z zadowole-
niem, lepiej lub gorzej skrywanym. Współczesne zmiany tradycyjnych oby-
czajów grzecznościowych, niewątpliwie związane także z postępującym rów-
nouprawnieniem płci (czy jednak zawsze korzystnym dla kobiet?) sprawiły,
że dziś coraz częściej to właśnie kobiety publicznie komplementują mężczyzn:
ich wygląd, inteligencję, wdzięk, kulturę osobistą, sukcesy zawodowe itp.
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Nie ma w tym oczywiście nic złego. Wszak każdy z nas lubi te „słowne
głaski” (termin Erica Berne'a). Pochwały, miłe słówka, komplementy – da-
wane i przyjmowane – rozwijają bowiem nasza wiarę w siebie i w ludzi, cza-
sem wręcz ją przywracają w sposób korzystny dla człowieka, umacniając
poczucie własnej wartości, tak często dziś zachwiane lub osłabione z róż-
nych przyczyn. Motywują więc do działania, podejmowania trudnych wy-
zwań, uzdrawiając naszą skołataną psychikę. Tworzą harmonię międzyludz-
ką.

Jeden z najsłynniejszych w XX wieku znawców ludzkiej duszy, lekarz
Albert Schweitzer powiedział mądrze:

Gdyby każdy z nas codziennie powiedział komuś przynajmniej
jeden komplement,

świat byłby o wiele zdrowszy, szczęśliwszy i spokojniejszy.

Komplementy bowiem nadal sprawiają przyjemność, zarówno kobietom,
jak mężczyznom – choć dziś nie są tak koniecznym elementem grzeczno-
ściowego konwenansu (słowo komplement z łac. complementum to wszak
‘dodatek, uzupełnienie’). Stosując je z taktownym umiarem, jako miły doda-
tek do rozmów, z pewnością zasłużymy więc na miano człowieka grzeczne-
go, który ma dworne, choć... może już nieco staroświeckie maniery.

Warto też pamiętać, że związek dobrych // dwornych manier z kulturą
szlachecką, kulturą dawnych dworów i rycerskim obyczajem widoczny jest
do dziś właśnie w wyrażeniach dworne maniery, rycerskie zachowanie, któ-
rych używamy na określenie szczególnie wykwintnej uprzejmości. Różne wy-
kwintne formy języka grzeczności używanego zwłaszcza wobec kobiet roz-
winęły się bujnie zwłaszcza w XVII i XVIII wieku pod wpływem dominują-
cej wówczas mody na francuszczyznę, Francja bowiem była już wtedy pre-
stiżowym centrum kulturalnym, dyktującym mody i obyczaje, także w sfe-
rze lekkich, pełnych wdzięku, pochlebstw i dwuznaczności rozmów „męsko-
damskich”. Echem tych fascynacji francuskim obyczajem salonowym są za-
równo potoczne dziś zwroty elegancja-Francja; ale Wersal! – którymi
współcześnie, pół żartem, pół serio wyrażamy podziw lub uznanie dla ele-
ganckich zachowań, jak i zapożyczone słowa: komplement, dusery, galan-
teria, elegancja, kurtuazja.

 Przejawem językowej galanterii (z franc. galanterie – wyszukana grzecz-
ność) czy kurtuazji (z franc. courtoisie – wytworna uprzejmość, wielka ga-
lanteria) było dawniej (a i dziś) przede wszystkim wyrażanie na wiele spo-
sobów podziwu dla urody kobiety, zwłaszcza w bezpośredniej rozmowie z nią,
porównywanie jej do bogiń, heroin, podkreślanie jej wdzięków poprzez róż-
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ne – mniej lub bardziej konwencjonalne – porównania i metafory, przywo-
łujące piękno dzieł sztuki i natury. Zwyczaj ten, wcześniej obcy polskiej kul-
turze, szybko utrwalił się w środowisku dworskim, szlacheckim, potem tak-
że mieszczańskim, a pewne jego elementy przetrwały jeszcze we współcze-
snym kodzie grzecznościowym. W tym kręgu wytworzył się więc dworny
obyczaj prawienia komplementów (prawić = stp. mówić) i duserów (fr. dou-
ceur – słodycz, słodkie słówka, pochlebstwa), wytwarzając pewien konwe-
nans w tradycji polskiej grzeczności. Widzimy to szczególnie w literaturze
staropolskiej, sentymentalnej i romantycznej, gdzie też często z niego po-
kpiwano.

Pamiętamy zapewne, jakimi słowami – wychowany na sentymentalnych
romansach – Hrabia zwrócił się do Zosi, którą „obserwował pełznąc przez
zagony” – jak czytamy w trzeciej księdze Pana Tadeusza, zatytułowanej wła-
śnie Umizgi:

O ty – rzekł – jakimkolwiek uczczę cię imieniem,
Bóstwem jesteś czy nimfą, duchem czy widzeniem!
Mów! Własna-li cię wola na ziemię sprowadza,
Obca-li więzi ciebie na padole władza?
Ach, domyślam się – pewnie wzgardzony miłośnik,
Jaki pan możny albo opiekun zazdrośnik
W tym cię parku zamkowym jak zaklętą strzeże!
Godna, by o cię bronią walczyli rycerze,
Byś została romansów heroiną smutnych!
Odkryj mi piękna tajnię twych losów okrutnych!
Znajdziesz wybawiciela – odtąd twym skinieniem
Jak rządzisz sercem moim, tak rządź mym ramieniem.

Po trosze kpiono jednak z przesadnej, barokowo-sentymentalnej kwieci-
stości i sztuczności stylu. Zabawny Papkin ze słynnej Fredrowskiej Zemsty
wita Podstolinę w sposób, w którym niefortunne zwroty (pół anioła, kolo-
salny wzór cnoty, ugiąć czoła, złotosiejny itp.) sygnalizują intencję saty-
ryczną i pastisz stylu wykwintnego:

Żartobliwej pełna weny, Podstolino, pół anioła, kolosalny wzorze
cnoty!

Pośród hemisfernej sceny strojna w miłość, lubość, wdzięki,
Pozwól kornie ugiąć czoła i na śniegu twojej ręki złożyć ustek

wyciśnienie (...)
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Podobnym stylem, przesadnie i kwieciście, przemawia do Klary w na-
dziei na pozyskanie jej względów:

Jak w desertej Arabii złotosiejnej głos Febowy
Niesie skwarem śmierć lilii, aż nakłoni białej głowy,
a zebrana na błękicie płodorodna kropla rosy
wraca zwiędłej nowe życie i unosi pod niebiosy
– równie władna, równie czynna prezencyja twoja miła,
starościanko miodopłynna, dla twojego sługi była!
Jużem bliski był omdlenia, gdy twe oko wszystko zmienia (...)
Oby kiedy dały bogi, abym niosąc odwet srogi
Nim czas raźnie machnie kosą był twym żarem, był twą rosą.

Modna podówczas na dworach magnackich maniera przesadnego kom-
plementowania i umizgów obca była nie tylko ludowi, ale i konserwatywnej
polskiej drobnej szlachcie; nie posiadał jej więc zupełnie Cześnik Raptusie-
wicz, stary sarmata, który tak mówi o niej:

(...) Lecz rozprawiać z niewiastami, owe brednie, bałamutnie,
afektowe świegotanie, niech mi zaraz łeb kto utnie –
nie potrafię, mociumpanie.

(Aleksander Fredro: Zemsta)

Z „nowomodnych” obyczajów dworskich afektowego świegotania po-
kpiwał też stary pan Zagłoba, który, jak pamiętamy: całe swe życie płeć bia-
łogłowską lubił. Mawiał jednak:

Za moich czasów szło się do dziewki i mówiło tym rytmem: Chcesz,
to będziem żyli w kupie, a nie, to ja cię nie kupię – i każdy wiedział,
czego się trzymać. Kto zaś był ciemięga i sam nie śmiał gadać, to
mowniejszego od siebie posyłał...

(Henryk Sienkiewicz: Pan Wołodyjowski)

Szlachcic – zwłaszcza młody – starał się jednak wykazać znajomością
„dwornej maniery”, nie zawsze bacząc na to, czy komplementy brzmiały wia-
rygodnie. Pamiętamy zabawną scenkę z pierwszego spotkania pana Woło-
dyjowskiego z pannami Krzysią i Baśką, który na skromną, ale kokieteryjną
uwagę Krzysi o „prawdziwych parafiankach, nie znających ni sławnych
miast, ni sławnych ludzi” odpowiada dwornie:
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Choćby to miasto było i dziesięć razy większe, niż jest, jeszcze by-
ście waćpanny najcelniejszy jego mogły stanowić ornament.
Na to Baśka: – A skąd waść wiesz, kiedy ciemno?

(Henryk Sienkiewicz: Pan Wołodyjowski)

Mistrzem dwornych, „światowych” manier był natomiast Ketling, który
potrafił pięknie mówić o miłości, Krzysię zaś powitał następującymi słowy:

Służba powiedziała mi już, że mam niewypowiedziane szczęście i ho-
nor ugaszczać pod swym dachem siostrę i krewne mojego Pallada,
ale przebacz, dostojna panno, mojej konfuzji, bo służba nie powie-
dział mi tego, co oczy widzą, a i oczy twego blasku znieść nie mogą...

(Henryk Sienkiewicz: Pan Wołodyjowski)

Znał je także bywały na wielkopańskich dworach Jan Skrzetuski, choć
widok piękniej kniaziówny najpierw zmieszał go ogromnie:

Czy Juno we własnej osobie, czy inne jakoweś bóstwo? – pomyślał
namiestnik (...) i tylko oczy mu świeciły a za serce chwytało go coś,
jak ręką. I już miał rozpocząć mowę od słów „Jeśliś jest śmiertelną
istotą, nie zaś jakowymś bóstwem...”, gdy w tej chwili nadjechał poseł
i pan Longinus (...)

(Henryk Sienkiewicz: Ogniem i mieczem)

Potem zaś takimi słowy deklarował Helenie swoje uczucia:

– Ledwiem cię ujrzał, jużem o sobie zgoła zapomniał i widzę, że
wolnemu dotąd żołnierzowi chyba w niewolnika zamienić się przyj-
dzie, ale taka widać wola boża. Afekt jest jako strzała, która nie-
spodzianie pierś przeszywa, i oto czuję jej grot (...)

(Henryk Sienkiewicz: Ogniem i mieczem)

Nieco gorzej wychodziła ta sztuka zabijace-Kmicicowi, który – świadom
swych braków w tej dziedzinie (...bo wiem to do siebie, żem żołnierz pro-
stak...) – tak mówił do Oleńki, ujrzawszy ją po raz pierwszy:

Jak mi Bóg miły, rarytet! (...) Dalibóg, im więcej patrzę, tym więk-
sza ochota do żeniaczki, żeby choć i jutro! Już tę brew to waćpanna
pewnie korkiem przypalonym malujesz?

(Henryk Sienkiewicz: Potop)
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na co skromna panienka odpowiada:

Słyszałam, jako insze płoche tak czynią, ale jam nie taka.
(Henryk Sienkiewicz: Potop)

– ale przecież „okrutnie jej się podobał ów rozhukany kawaler”.

Dziś równie ozdobne komplementy tak w życiu, jak i w literaturze są rzad-
kie – choć pewnie w mowie prawdziwie zakochanych równie piękną przyj-
mują postać. Ale w różnych sytuacjach towarzyskich, czasem utrzymane
w podobnie patetycznym stylu są nadal uprawianą żartobliwą grą salono-
wą, którą obie strony traktują z uśmiechem i sympatią. Dowodzi to również,
że przetrwała świadomość dawnych form galanterii, komplementowania i umi-
zgów, a udane ich stylizacje językowe lub trafnie przywołane cytaty literac-
kich duserów zwykle podobają się zarówno kobietom, jak mężczyznom, i spra-
wiają, że konwersacja staje się lekka i miła – zatem grzeczna.

Przywołajmy jednak potoczne dowcipy, które dowodzą współczesnych
zmian obyczajowych w kwestii komplementowania.

– Kiedy z panem tańczę, sala wydaje mi się pustynią...
– Bo dostrzega pani tylko mnie? – pyta roznamiętniony partner.
– Bo porusza się pan jak wielbłąd

*
– Jest pani piękna, czarująca i taka inteligentna!
– Dziękuję, choć dotąd nie mogłabym tego powiedzieć o panu.
– To niech pani zrobi teraz to samo, co ja.
– To znaczy?
– Niech pani kłamie.

*
– Pani jest najjaśniejszym promykiem w moim życiu! Pani uśmiech
rozprasza chmury, które gromadzą się nad moim horyzontem, a
oczy płoną jak błyskawice podczas burzy!
– Czy pan mi się oświadcza, czy podaje komunikat meteorologicz-
ny?

*
– Kochana, składam moje gorące serce u pani stóp!
– To dobrze, bo mi akurat strasznie zimno w stopy – brzmi odpo-
wiedź.

*
– Prawda, kochany, że mam oczy jak chabry?
– No.
– A policzki delikatne jak brzoskwinie?



78 POSTSCRIPTUM 2002 · 2-3 (42-43)

– No
– Ach, jak ja lubię, gdy mówisz mi takie piękne, poetyckie słówka!

Najwspanialsze komplementy i czułe słówka, będące wyrazem szczerej
miłości i podziwu albo właśnie dworskiej maniery i pewnej konwencji po-
etyckiej, zawiera jednak przede wszystkim poezja miłosna całego świata.

Przypomnijmy najpiękniejsze fragmenty wspaniałej Pieśni nad pieśnia-
mi, którą tradycja przypisuje królowi Salomonowi:

O, jakaś ty piękna, przyjaciółko moja, o, jakaś ty piękna,
Oczy twoje jako oczy gołębicy pomiędzy kędziorami twymi;
Włosy twoje jako trzoda kóz, które widać na górze Galaad;
Zęby twoje jako stada owiec, gdy wychodzą z kąpieli (...)
Wargi twoje jako sznur karmazynowy, a wymowa twoja wdzięczna;
Skronie twoje między kędziorami twymi są jako sztuka jabłka

granatowego,
Szyja twoja jako wieża Dawidowa z obronami wystawiona (...)
Obie piersi twoje jako dwoje bliźniąt sarnich, które pasą się

między liliami (...)
Wszystkaś ty jest piękna, przyjaciółko moja, a zmazy nie masz

na tobie (...)
Plastrem miodu opływają wargi twoje, oblubienico moja!
Miód i mleko pod językiem twoim,
A wonność szat twoich jako wonności Libanu...

Zasady galanterii, prawienia komplementów i duserów znali też poeci
polscy wszystkich epok. Spójrzmy na pełne wdzięku strofy wierszy różnych
autorów.

Słodkie są jabłka i gruszki, figi, cukry i miody,
Wonny rozmaryn i balsam, a róża – wdzięcznej urody.
Lecz figi, jabłka i gruszki, ni czary miodem nalane,
Ni cukry – nie są tak słodkie, jak twe usteczka kochane.

(Jan Kochanowski: Do Krokolidy)
*

Nie każda gwiazda takie światło toczy,
Jaki blask twoje wydawają oczy;
Włosy nad złoto są sidła zdradliwe,
W które nam łowisz, panno, serca tkliwe.

Z karmazynowym zaś koralem usty
Zrównasz, które nas wabią do rozpusty;
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Piersi bez mleka, ale równie mlecznym
Nabiałom równe i lilijom ślicznym;

Alabastrowe czoło jak tablica,
Na której szczęścia mego tajemnica;
Ręka tak gładka i ulana w mierze,
Że każde serce do więzienia bierze,
Skąd-ci mię dzierżą w nieprzebranej męce
Oczy, włosy, usta, piersi, czoło, ręce.

(Jan Andrzej Morsztyn: Do Jagnieszki)
*

Najpiękniejsza, jak aniołek w raju,
Najpiękniejsza za wszystkich dziewica.
Wzrok niebieski jako słońce w maju,
Odstrzelone od modrych wód lica!
Pocałunek jej, ach! Nektar boski
Jako płomień chwyta za płomieniem,
Jak dwóch lutni zlewają się głoski
Harmonijne ożenione brzmieniem.

(Adam Mickiewicz: Dziady cz.IV)
*

Jakbym całował twe śliczne oczy
I pieścił jedwab twoich warkoczy
W objęciu twoim, słodkim marzeniu
Sennym bym zdał się zapomnieniu
Niech pieśni miłosne snuję
I twoje śliczne oczy całuję

Anonim
*

Mów do mnie jeszcze... Za taka rozmową
tęskniłem lata. Każde twoje słowo
słodkie w mym sercu wywołuje dreszcze
Mów do mnie jeszcze...
Mów do mnie jeszcze... ludzie nas nie słyszą
Słowa twe dziwnie poją i kołyszą
Jak kwiatem, każdym twym słowem się pieszczę
Mów do mnie jeszcze...

(Kazimierz Przerwa-Tetmajer: Mów do mnie)
*

Niezapomniana uroda, podniecająca i miła!
Pani się nic nie zmieniła – Wciąż taka ładna i młoda (...)
W szalu błękitnym, w woalu,
W srebrnym welonie i w gazie
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widzę cię w „Adrii”, w „Oazie”.
Widzę w „Operze” na balu
Pani się nic nie zmieniła

(Marian Hemar: Pani się nic nie zmieniła)

Czy więc można nie lubić komplementów, duserów, umizgów i całej
tej uroczej galanterii, dzięki której czujemy się wyróżnione – nawet jeśli na
wpół żartem, na wpół serio bawi się Pan galanterią? – jak czytamy w We-
selu Stanisława Wyspiańskiego.

Zatem prawmy sobie nawzajem komplementy i dusery – i róbmy to
ŁADNIE! Komplement to nie tylko miły podarunek dla obdarowanego:
psycholodzy są zdania, że komplementując innych, wyświadczamy przysługę
także sobie, uczymy się bowiem pozytywnego postrzegania świata. To rzecz
znana, że miłe słowa poprawiają samopoczucie nie tylko tego, kto otrzymu-
je komplement, ale i tego, kto go pięknie formułuje.

Przyjmując miłe słowa, pochwały i komplementy, dziękujmy za nie, pa-
miętając, że:

Kiedy cię chwalą, szczere „dziękuję” jest wystarczającą
odpowiedzią.

H. Jackson Brown

I nie zastanawiajmy się nazbyt długo nad prawdziwością komplemen-
tów – ich funkcja kulturowa jest inna niż informowanie, które powinno być
zgodne z prawdą, rzetelne i na serio. Komplementy i dusery są fortunne,
jeśli sprawiają przyjemność i stwarzają miłą atmosferę. Warto przy tym jed-
nak pamiętać, że przesada w komplementowaniu może być uznana za tanie
pochlebstwo lub kpinę (nie zawsze zręczne są komplementy w rodzaju: Jak
ty odmłodniałaś // odmłodniałeś lub Ależ wyszczuplałaś! – sugerują bo-
wiem, że wcześniej... „było gorzej”, w szczególności zaś kobiety nie lubią,
gdy mówi się o ich wieku lub tuszy).

Wreszcie – zachowajmy takt i umiar, zarówno prawiąc dusery, jak ocze-
kując komplementów i pochwał. I nie zapominajmy też o niebezpieczeń-
stwach dawania pełnej wiary słodkim słówkom, bo:

Bywa często zwiedzionym,
Kto lubi być chwalonym

Ignacy Krasicki
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– o czym poucza stara bajka o kruku, który potraktował pochlebstwa
lisa z całą powagą, i... poniósł stratę. Ale jesienią życzliwość, a także kom-
plementy są jak uśmiech lata – sprawiają, że wokół nas czyni się słonecznie
i ciepło.

Ewa Jędrzejko, prof. UŚ dr hab., językoznawca. Kierownik Zakładu
Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego Uniwersyte-
tu Śląskiego. Jej zainteresowania koncentrują się wokół problemów języ-
koznawstwa ogólnego, zwłaszcza aplikacji różnych teorii i metod do ba-
dań struktury języka polskiego (składnia i semantyka) oraz języka i stylu
tekstów różnych odmian. Najważniejsze rozprawy naukowe to: Semanty-
ka i składnia polskich czasowników deontycznych; Nominalizacja w języ-
ku i w tekstacch; Problemy predykacji peryfrastycznej. Konstrukcje – zna-
ki – pojęcia (w druku). Autorka ok. 80 prac naukowych. Jest też współau-
torką popularnych słowników oraz książek o polszczyźnie w kontekście
polskiej kultury: Słowa grzeczne i serdeczne; Z najlepszymi życzenia –
wspólnie z M. Kitą. Członek różnych towarzystw językoznawczych.
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Joanna Jabczyk

Usprawiedliwianie jako jêzykowy akt mowy

Akty usprawiedliwiania służą kulturalnej komunikacji międzyludzkiej. Le-
żąca u ich podstaw niska ocena postępowania człowieka skłania go do zło-
żenia wyjaśnień osobie, wobec której zawinił. Wypowiedź usprawiedliwia-
jąca ma udzielić odpowiedzi na pytanie dlaczego, które z kolei wyraża chęć
dowiedzenia się czegoś o motywie (motywach) zachowania osoby tłuma-
czącej się / tłumaczonej przez kogoś. Celem niniejszych rozważań jest usta-
lenie zasad funkcjonowania usprawiedliwienia jako aktu etykiety językowej.
Artykuł ten nie ma jednak ambicji, by stać się całościowym ujęciem tegoż
zjawiska i jest tylko próbą uchwycenia istotnych czynników klasyfikujących
usprawiedliwianie (się / kogoś) jako grzecznościowy akt mowy.

Usprawiedliwianie zalicza się do językowych zjawisk etykietalnych.
Współcześnie zwroty grzecznościowe nie wyrażają już w większości wypad-
ków pozytywnych uczuć mówiącego do słuchającego, co było ich pierwot-
nym zadaniem, ale kamuflują często nasz stosunek do odbiorcy. Podporząd-
kowane regułom językowego i kulturowego savoir-vivre'u „stanowią swo-
isty rytuał językowy obowiązujący wszystkich członków społeczeństwa (ry-
tuał towarzyski)”1. Natomiast normy grzecznościowe to wyraz ogólnie przy-
jętych w danej społeczności sądów powinnościowych, które w skrócie
można określić jako: nie wypada nie... (robić czegoś) oraz nie wypada...
(czegoś robić). Kazimierz Ożóg2  ujmuje je w sposób następujący:

1 S. Grabias, T. Skubalanka: Społeczne uwarunkowania stylów języka. W: Ana-
lizy i syntezy. Socjolingwistyka 2. Red. W. Lubaś. Katowice 1979, s. 34.

2 K. Ożóg: Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (na ma-
teriale języka mówionego mieszkańców Krakowa). Warszawa 1990, s. 12.
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a) przyjazne, życzliwe traktowanie partnera dialogu,
b) okazywanie wdzięczności za przysługę,
c) okazywanie skruchy za nietakt,
d) współodczuwanie (razem z innymi cieszyć się, razem smucić),
e) okazywanie skromności,
f) okazywanie szacunku dla każdego członka grupy (szczególnie dla nie-

których osób: dla kobiet, osób starszych wiekiem).

Usprawiedliwienia jako akty etykiety językowej realizują się zasadniczo
w dialogu. Mamy tu do czynienia z dwiema rolami: nadawcy (osoba uspra-
wiedliwiająca się / kogoś) i odbiorcy (przed którą nadawca usprawiedliwia
się / kogoś). Kontakt między nimi podczas aktu ma charakter bezpośredni
(kontakty face-to-face) lub pośredni, tzn. z udziałem medium przedmioto-
wego (list, telefon, e-mail, sms itp.), czy osobowego. Usprawiedliwienia by-
wają aktami bezpośrednimi, czyli takimi, których funkcja (usprawiedliwia-
nia) wyrażona jest w ich formie. Dzieje się tak głównie w oficjalnych wypo-
wiedziach pisemnych i sporadycznie – w ustnych. Wyższą frekwencją od-
znaczają się akty pośrednie, pozbawione eksplicytnie wyrażonej funkcji. Jako
przykłady tych dwóch typów usprawiedliwień mogą służyć następujące for-
muły:

– Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki...
– Uprzejmie proszę o usprawiedliwienie nieobecności  mojej córki...
– Zwracam się z uprzejmą prośbą o usprawiedliwienie nieobecności

mojej córki..
(z usprawiedliwień szkolnych)

– Pozwól mi to wytłumaczyć...
– Zaraz ci wszystko wyjaśnię...

„Wyrażenia o mocy predykatywnej (orzekającej), sprowadzającej się do
wskazywania podyktowanych konwencją grzecznościowych relacji między
partnerami komunikacji językowej” Małgorzata Marcjanik3 nazywa autono-
micznymi aktami etykiety. W ich obrębie mieszczą się także usprawiedliwie-
nia, które mogą mieć w konkretnych aktach mowy różne realizacje, zawsze
jednak da się je sprowadzić do formuły eksplikacyjnej, inwariantu, na wzór
propozycji Kazimierza Ożoga4:

3 M. Marcjanik: Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzeczno-
ściowej. W: Język a kultura. T. VI. Polska etykieta językowa. Red. J. Anusiewicz,
M. Marcjanik. Wrocław 1992, s. 28.

4 K. Ożóg: Zwroty grzecznościowe...
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MÓWIĘ, ŻE CHCE, ŻEBYŚ WIEDZIAŁ, ŻE JA USPRAWIEDLIWIAM SIĘ (KOGOŚ) PRZED

TAOBĄ LUB PRZED KIMŚ, KOMU MASZ PRZEKAZAĆ, ŻE USPRAWIEDLIWIAŁEM.

Można by więc dzielić akty usprawiedliwiania na takie, w których:
a) usprawiedliwianie dotyczy osoby mówiącej i kierowane jest bezpo-

średnio do adresata,
b) usprawiedliwianie dotyczy osoby trzeciej, a nadawca tylko przekazu-

je, pośredniczy,
c) usprawiedliwianie dotyczy mówiącego, ale właściwy odbiorca jest nie-

obecny,
d) nadawca i odbiorca są tylko pośrednikami.
Powyższy podział ilustrują następujące, zebrane przeze mnie przykłady:
ad. a) – Nie przyniosłem ci nowych druków, bo jeszcze nie przywieźli5.
(bezpośredni nadawca i odbiorca);
ad. b) – Mówiła, że nie może przyjść do ciebie, bo ma szlaban.
(pośredni nadawca, bezpośredni odbiorca);
ad. c) – Powiedz mu, że nie będzie mnie w piątek. Muszę jechać do

czytelni.
(bezpośredni nadawca, pośredni odbiorca);
ad. d) – Aaa! Jak będziesz widzieć Kaśkę, to powiedz jej, że Darek nie

przyniósł jej tych opracowań. I bardzo ją przeprasza, ale to kse-
ro nawaliło, a nie on. To pa!

(pośredni nadawca i odbiorca).
Autonomicznym aktom usprawiedliwiania towarzyszy etykietalna obu-

dowa tegoż aktu. Stanowią ją wyrażenia same na ogół pozbawione mocy
predykatywnej. Są to przede wszystkim formy adresatywne, np.:

– Kasieńko, nie mogłam przyjść. Rozchorowałam się.
– Mój drogi! Bądź łaskaw pamiętać, że byłem chory w zeszłym tygo-

dniu i nie mogłem sformatować tych dyskietek.
– Krzysiu! Wybacz, że nie spotkam się z tobą, ale jutro mam egzamin.
– Pani kochana, a jak mam sobie poradzić z kalekim dzieckiem.

W ramach usprawiedliwień pojawia się również typ wyrażeń grzeczno-
ściowych o mocy predykatywnej, które – biorąc pod uwagę ich znaczenie
słownikowe – nie orzekają o relacjach savoir-vivre'u między partnerami, ale
w konkretnych sytuacjach mówienia pełnią funkcję grzecznościową (tzw. nie-

5 Wszystkie przykłady podawane w artykule to zebrane przez autorkę eg-
zemplifikacje usprawiedliwień (zasłyszane na terenie Uniwersytetu Śląskiego, pl.
Sejmu Śl. 1 w Katowicach lub zebrane w szkołach – usprawiedliwienia szkolne).
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autonomiczne potencjalne akty grzeczności). Np.: Przykro mi, ale musia-
łem wyjechać na parę dni.

Dla przejrzystości wywodu powtórzmy raz jeszcze za Małgorzatą Mar-
cjanik6, co może wchodzić w skład ogólnie pojętego etykietalnego aktu mo-
wy i co, jak wyżej wykazano, faktycznie stanowi konstrukcję aktu uspra-
wiedliwiania. Wyróżnione typy zwrotów mogą występować w konkretnych
realizacjach łącznie. A oto poszczególne typy:

1) autonomiczne akty grzeczności (akty etykiety językowej o ustalonej
tradycją formie),

2) grzecznościowa obudowa innych aktów (też tradycyjnie ustalona
forma),

3) nieautonomiczne potencjalne akty grzeczności (brak ustalonej formy).
Akty usprawiedliwiania są – mówiąc ogólnie – użyciem języka w danej

chwili. Jeśli uznać, że interakcja to „sposoby działań jednostki w konkretnych
sytuacjach oraz stosowane potocznie zabiegi rozumienia i dostosowywania
się działań partnerów”7, to do interakcji trzeba też zaliczyć usprawiedliwienia.
Na ich budowę, charakter i w efekcie rozumienie ogromny wpływ ma nie tyl-
ko treść słowna w nich zawarta, ale również cały szereg okoliczności towa-
rzyszących wygłaszanym aktom. Wypowiedzi grzecznościowe to swoisty typ
interakcji. Z jednej strony bowiem nadawca (autor komunikatu) działa na
odbiorcę słowem, z drugiej jednak strony także gestem, zachowaniem czy też
faktem, iż wymawiane przez niego zdania wpisane są w pewien słowny rytuał
– językowy savoir-vivre. Analizowane wypowiedzi utrwalone społeczną tra-
dycją tkwią w świadomości użytkowników języka jako swoistego rodzaju
szablony, wzorce, po które w każdej chwili, gdy są potrzebne, można sięgnąć.
Stąd też grzecznościowym aktom mowy towarzyszy stosunkowo duża prze-
widywalność zachowań słownych nadawcy. Odbiorca oczekujący przeprosin,
chce usłyszeć od współrozmówcy przepraszam, jest mi przykro, wybacz, sorry
czy inny zwrot, który oddawałby sens słowa przepraszam.

W wypowiedziach usprawiedliwiających zawarta jest prośba skierowa-
na do odbiorcy, co stawia nadawcę w relacji podrzędności wobec adresata.
Owa prośba może być wyrażona eksplicytnie (jak to ma miejsce chociażby
w przypadku usprawiedliwień szkolnych) lub implicytnie. Byłoby więc w tym
sensie usprawiedliwienie bliskie aktom prośby. Autor komunikatu, chcąc na-
kłonić adresata, by zechciał spełnić jego życzenie, używa np. formy proszę.
Przy pomocy tego zwrotu (lub bliskich mu semantycznie wariantów) odwo-
łuje się do różnych uczuć, mających wzbudzić w odbiorcy chęć spełnienia

6 M. Marcjanik: Typologia..., s. 30.
7 M Ziółkowski: Znaczenie, interakcja, rozumienie. Warszawa 1981, s. 21.
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pragnień nadawcy. Element prośby, jaki bez wątpienia jest obecny w akcie
usprawiedliwiania, nie może jednak przybierać formy kategorycznego żąda-
nia. Dzieje się tak, ponieważ usprawiedliwianie bliskie jest także aktom prze-
praszania, co poświadczają towarzyszące mu wyrażenia, jak np. przepraszam,
wybacz, sorry, pardon. Przeprosiny oddają przede wszystkim pokorę, żal
nadawcy, poczucie winy z racji niespełnienia oczekiwań odbiorcy. Nie mogą
wobec tego mieć charakteru rozkazu. W tym akcie to raczej słowo przepra-
szam jest „tarczą chroniącą od skutków niezadowolenia odbiorcy”, przy po-
mocy której nadawca „zasłania się przed gniewem / żalem / złością”8 współ-
rozmówcy. Obecność formuł przepraszających w badanych aktach podyk-
towana jest głównie konwencją kulturową, nakazującą w tym wypadku użyć
przepraszam przy tłumaczeniu się / kogoś. Zarówno powaga przyczyny, za
pomocą której interlokutor usprawiedliwia się, jak i ranga jego przewinienia
determinuje zastosowanie zwrotów właściwych przepraszaniu, np.:

– Sorry, że nie przyniosłam ci tej książki, ale rodzinka się zjechała i nie
mogłam się wyrwać z domu.

– Przepraszam, że tak długo czekałeś. Zagadałam się z Kaśką.

– Nie byłam, bo ojciec mi zmarł. Mam dosyć.
– Nie mogę ci teraz oddać pieniędzy. Tomek leży w szpitalu.

Należy wobec tego zauważyć, że im bardziej poważny motyw podany
w usprawiedliwieniu lub im mniejsze przewinienie nadawcy, tym rzadziej po-
jawiają się słowa charakterystyczne dla aktów przepraszania. Sądzę jednak,
iż użycie formuł przepraszających przy akcie tłumaczenia zależy wyłącznie
od osobistej kultury rozmówcy.

Uznając usprawiedliwienie za akt etykiety językowej, warto by się za-
stanowić nad jego funkcją (funkcjami). Usprawiedliwianie jako akt etykie-
talny z założenia pełni funkcję fatyczną, tj. mającą na celu nawiązanie i pod-
trzymanie kontaktu, czemu służą takie np. środki leksykalne jak: słuchaj /
wiesz co? / wiesz, co się stało? / rozumiesz? Ponadto pełni on funkcję im-
presywną (ściślej – perswazyjną), która obok fatycznej ma charakter pry-
marny dla analizowanych tu wypowiedzi. W nowszym ujęciu, zapropono-
wanym przez Renatę Grzegorczykową9, usprawiedliwienia – akty mowy –

8 E. Masłowska: Proszę, dziękuję, przepraszam. W: Język a kultura. T. 6. Wro-
cław, s. 81-82.

9 R. Grzegorczykowa: Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów
mowy. W: Język a kultura. T. 4. Red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa. Wrocław
1991, s. 23.



87POSTSCRIPTUM 2002 · 2-3 (42-43)

pełnią przede wszystkim funkcję sprawczą na mocy konwencji społecznej
i umieścić je można obok aktów powitań, podziękowań, obietnic, mieszczą-
cych się – podobnie jak usprawiedliwienia – w ramach autonomicznych ak-
tów grzeczności.

Użytkownik języka, chcący wyjaśnić motywy swego zachowania, ma do
dyspozycji określony zbiór formalnych środków wyrażania tłumaczeń. Ana-
lizując jedynie formuły wprowadzające badany w tej pracy akt, okaże się, iż
jest to zbiór skończony i dość skromny w swym zasobie. Bogactwo doty-
czyłoby raczej podawanych motywów działań, powodów wyjaśniających
czyjeś zachowanie. Natomiast sama czynność usprawiedliwiania wyrażana
jest skromnymi środkami językowymi.

Schematyczność formuł wyjaśniających czyjeś zachowanie w samym ak-
cie jest, według mnie, podyktowana nie tyle ograniczeniami wynikającymi
z językowego szablonu etykietalnego, ile zasadą be clear («wyrażaj się ja-
sno, zrozumiale»). Nadawca ma wyrazić swą chęć wyjaśnienia się / kogoś
w sposób na tyle przejrzysty dla odbiorcy, by ten zrozumiał zawartą w prze-
kazie intencję. Precyzja w wyrażeniu postawy wolitywnej autora komunika-
tu kieruje uwagę adresata na dalszy ciąg wypowiedzi, w którym podaje się
motywy postępowania, uzasadnia się zachowanie danej osoby.

Analizowane w tej pracy akty są ściśle zespolone ze zjawiskiem etykie-
ty językowej. Tłumaczenie się / kogoś sytuowane obok powitań, pożegnań,
podziękowań, życzeń, bardzo często występuje wespół z aktem przeprasza-
nia, nie tracąc jednocześnie nic ze swej odrębności i samodzielności. Pod-
dane wymogom językowego savoir–vivre'u jest uzależnione tym samym od
słownej konwencji oraz konwencji dodatkowych, wynikających z bardzo sze-
roko rozumianego kontekstu, w jakim język jest stosowany.

Joanna Jabczyk – doktorantka Wydziału Filologicznego (studia dzien-
ne) Uniwersytetu Śląskiego. W ramach Programu Socrates-Erasmus stu-
diowała na Wydziale Literatury i Języków Słowiańskich w Sztokholmie.
Jej zainteresowania skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień histo-
rycznojęzykowych. Jednak nie są jej obce także problemy współczesnego
języka polskiego, czemu dała wyraz w pracy magisterskiej, poświęconej
językowym sposobom usprawiedliwiania.
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Krystyna Zabierowska

Powieœæ Kazimierza Brandysa „Obywatele” z perspektywy pó³wiecza

Od czasu transformacji ustrojowej przeżywamy zaskakujący proces: liczni
historycy i teoretycy literatury zaczynają od nowa interesować się literatu-
rą polską lat 1949-1956, czyli okresem zwanym realizmem socjalistycznym.
Okresem bardzo specyficznym. Realizm socjalistyczny był doktryną este-
tyczną, będącą tworem totalitarnej władzy, której głównym celem było kształ-
towanie poglądów i postaw ludzi żyjących w obszarze działania tej władzy.
Socrealizm rozwijał się w wielu sztukach: architekturze, malarstwie, rzeźbie,
filmie, literaturze, muzyce.

Dopiero teraz ukształtowały się warunki dla rzetelnego opisu naukowe-
go tego okresu, dla całościowego jego ujęcia, które by pozwoliło na wska-
zanie wszystkich determinant tej kultury: przede wszystkim: politycznych,
ekonomicznych, kulturowych i estetycznych. Pojawiło się wiele publikacji
ukazujących ten okres w sposób pogłębiony i nowatorski. Należą do nich
prace z zakresu politologii, historii i teorii literatury, historii sztuki i w nie-
wielkim tylko stopniu studia językoznawcze.

Literatura poszczecińska1, a przynajmniej najbardziej znane jej utwory,
mimo preferencji przez ówczesne władze polityczne, stosunkowo szybko sta-
ła się obiektem krytyki. Zarzucano jej „lakiernictwo”, czyli poprawianie rze-
czywistości i „schematyzm”, czyli powielanie tych samych wzorców kom-
pozycyjnych. Po roku 1956 zasadniczy zrąb literatury socrealistycznej uległ
zapomnieniu, a niegdysiejsi jej promotorzy odcinali się od swoich dawnych
preferencji.

1 W styczniu 1949 r. w Szczecinie odbył się Zjazd Literatów Polskich, na
którym wygłoszono referaty formułujące program realizmu socjalistycznego jako
podstawową metodę twórczości literackiej w Polsce.
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Ale nawet krytycy socrealizmu spośród utworów utrzymanych w tej kon-
wencji za wybitne uznawali trzy pozycje. Były to powieści: Igora Newer-
ly'ego Pamiątka z Celulozy (1952), Juliana Stryjkowskiego Bieg do Fra-
galá (1951) i Kazimierza Brandysa Obywatele (1954). Opinie takie głosili ów-
cześni krytycy, a potwierdzali je później przynajmniej niektórzy historycy
literatury.

Na przykładzie jednej z tych powieści, mianowicie Obywateli Brandysa
spróbujemy sformułować hipotezę interpretacyjną: jakie czynniki sprawi-
ły, że na tle innych powieści socrealistycznych utwór Brandysa był dodat-
nio waloryzowany pod względem artystycznym?

Zanim sformułujemy odpowiedź na tak postawione pytanie, musimy
wskazać na te istotne składniki powieści, które pozwalały zaliczać ją w la-
tach pięćdziesiątych do utworów spełniających normy poetyki socrealizmu.
Będą to: wpisana w powieść dychotomiczna wizja świata („swoi” – „obcy”,
„postępowi” – „reakcyjni”), zgodna z marksizmem w wersji stalinowskiej,
dominująca w utworze funkcja perswazyjna w stosunku do odbiorcy, kult
przywódców „komunistycznego Olimpu”, pozytywni bohaterowie, optymi-
styczne zakończenie, zaś w płaszczyźnie językowej szerokie stosowanie
nowomowy.

Zarazem jednak na przykładzie Obywateli Brandysa możemy pokazać
podjęte przez pisarza próby modyfikacji poetyki socrealizmu – modyfikacji
osobliwej, bo zachodzącej przy uwzględnieniu zasadniczych składników owej
poetyki. Chciałoby się powiedzieć modyfikacji „dialektycznej”. Modyfika-
cja ta przebiega w analizowanym utworze na kilku planach.

Po pierwsze: na planie genologicznym.

Po drugie: na sposobie kreacji świata przedstawionego, dokładniej
na sposobie odtworzenia ówczesnej rzeczywistości PRL.

Po trzecie: na planie językowym, chodzi tu przede wszystkim o za-
kres posługiwania się nowomową i specyficzną funkcję onomastyki.

W sprawie pierwszej. Jak wiadomo, koronnym gatunkiem prozy realizmu
socjalistycznego, zarówno w Związku Radzieckim, jak i w Polsce była tzw.
„powieść produkcyjna”, która została już opisana dokładnie przez wielu ba-
daczy. W okresie po zjeździe szczecińskim Związku Literatów Polskich stała
się gatunkiem lansowanym przez krytykę i hojnie nagradzanym przez wła-
dzę.

Rysem znamiennym „powieści produkcyjnej” było to, że akcja jej roz-
grywała się w uspołecznionym zakładzie pracy (fabryce, stoczni, kopalni lub
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spółdzielni produkcyjnej), a zasadniczy konflikt ogniskował się wokół prze-
szkód w procesie produkcyjnym i sposobach ich przezwyciężenia. A pozy-
tywny bohater lub bohaterowie dojrzewali w procesie przemian.

Otóż specyfika Obywateli polega między innymi na tym, że nie można
powieści tej zaklasyfikować wyłącznie jako „powieści produkcyjnej”. Jest
ona zakrojona o wiele bardziej ambitnie. Opisać ją można jako wielogatun-
kową powieść – panoramę społeczną, w której zmodyfikowana „powieść pro-
dukcyjna” stanowi jedno z obecnych w niej złóż gatunkowych. Warto może
zwrócić uwagę, że w Obywatelach nie został przedstawiony żaden zakład
produkcyjny, natomiast ten fragment powieści rozgrywa się na budowie osie-
dla mieszkaniowego, na tzw. „Polach Kuźnara”. Nie jest to jednak odejście
od poetyki realizmu socjalistycznego, ponieważ architektura i jej pochod-
ne: budownictwo stanowiły najważniejszy rodzaj wszystkich sztuk socre-
alizmu. Natomiast w powieści są obecne inne złoża gatunkowe, istniejące
już w tradycji literatury polskiej. Zasadniczy zrąb powieści dotyczy sprawy
Jerzego Morawieckiego, jest przetworzoną odmianą literatury tzw. „obrachun-
ków inteligenckich”. Literatury, która narodziła się w latach 1945-1948 i uka-
zywała zagubienie inteligenta w wojennej i tużpowojennej rzeczywistości
polskiej. Specyfika Obywateli polega na tym, że jeden z czołowych bohate-
rów – Jerzy Morawiecki właśnie – po licznych rozterkach ideowych i kło-
potach egzystencjalnych odnajduje się poprzez identyfikację z PRL, czyli
przeciwnie niż inni inteligenci przezwycięża swoje zagubienie i „inteligencki
indywidualizm”.

Jest też następne złoże gatunkowe – powieść o tematyce szkolnej, która
ma swego protoplastę w Syzyfowych pracach S. Żeromskiego. Wszelako,
gdy chodzi o ideologię tej odmiany gatunkowej, odchodzi ona dość daleko
od autora Przedwiośnia. Mianowicie, gdy młodzi bohaterowie Żeromskie-
go przeciwstawiali się carskiej szkole, walcząc o zachowanie związku z pol-
ską tradycją, to pozytywne postaci Obywateli Brandysa wyróżniają się nad-
gorliwością w procesie sowietyzacji, indoktrynacji marksistowskiej i w jej
duchu utrzymanej interpretacji twórczości Żeromskiego.

W Obywatelach wyodrębnić jeszcze możemy powieść o środowisku
dziennikarskim itp., itd. Na tle typowej twórczości powieściowej okresu soc-
realizmu analizowana przez nas powieść wyróżnia się więc daleko posunię-
tym skomplikowaniem genologicznym.

Od klasycznej powieści utrzymanej w poetyce realizmu socjalistyczne-
go utwór wyróżnia się również większą więzią z realną rzeczywistością. Duża
część powieści osadzona jest w konkretnym czasie i miejscu. Jest to przede
wszystkim Warszawa taka, jaką była w latach pięćdziesiątych w procesie
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odbudowy. Wielokrotnie padają tam nazwy prawdziwych ulic i placów i moż-
na niekiedy z planem ówczesnej stolicy śledzić akcję powieściową.

Po wtóre: opisane są działające w tych latach postacie z kręgu polityki
– np. Bolesław Bierut, czy też przedstawione są wydarzenia z owych lat,
np. budowa Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.

Co jest w powieści Brandysa godne szczególnej uwagi na tle literatury po-
szczecińskiej, to dość dokładne ukazanie szarości i kłopotów ówczesnej egzy-
stencji Polaków w stopniu o wiele szerszym, niż w innych powieściach, np.:

W Warszawie trwały listopadowe słoty. Tej jesieni w całym kraju dały
się we znaki trudności aprowizacyjne, mężczyźni i kobiety godzinami mokli
w długich ogonkach po żywność. Była to jesień prawdziwie ciężka; nad
miastem wisiało zimne, ołowiane niebo. Kurz i pył cementowy, pomiesza-
ne z deszczem, wyciekały przez ogrodzenia placów budowlanych, pokry-
wając niektóre ulice warstwą grząskiego, ciamkającego błota brudno-żół-
tawej barwy. O zmroku tłumy wylewały się z biur i fabryk, na jezdniach
powstawały zatory, walczono o miejsce w tramwaju oblepionym ludźmi,
uczepionymi buforów i poręczy; wiele było wypadków. W wilgotnej ciem-
ności nieruchome, cierpliwe gromady czekały na przystankach. Czekano
również przed punktami rozdziału węgla i koksu. Na oczekiwanie traco-
no długie, nie kończące się godziny. Tłumy ludzi w zbitych, kilkakroć skrę-
conych ogonach, czekały przed kinami i przed kasami teatrów. W restau-
racjach i kawiarniach tłum siedział przy stolikach i tłum cisnął się w przej-
ściach, czekając na opróżnione miejsca. Na placach budowy megafony
ochrypłym głosem donosiły ostatnie wiadomości: w całym kraju przebie-
ga planowo skup zboża, najlepsze wyniki zanotowano w województwach
katowickim i krakowskim; białostockie i gdańskie nie dotrzymują im kro-
ku...

W szarej i dżdżystej przestrzeni miasta, pośród pieszej i kołowej wrza-
wy, z żółtawych rozpadlin ziemi i betonowych łożysk dźwigały się czer-
niejące zarysy nowych dzielnic, w których ponad barakami warsztatów
roboczych świeciły się już okna w mieszkaniach; przed ukończeniem bu-
dowy rozpoczynano tu osiadłe życie, w kiosku przycupniętym u stóp rusz-
towań można było dostać gazetę codzienną z komunikatem o obradach
paryskiej sesji ONZ, gdzie delegaci amerykańscy zgłosili projekt sprzecz-
ny z zasadami rozsądku, gdyż zamiast zakazu produkcji atomowej – po-
pierał jej dalszy rozwój. „Jest to zaiste obraz godny bogów!” – wykpił ów
projekt minister Wyszyński (s. 132)2.

2 K. Brandys: Obywatele. Warszawa 1954, s.132. Pozostałe cytaty lokalizuję
w tekście.



92 POSTSCRIPTUM 2002 · 2-3 (42-43)

Przedstawianie braków zaopatrzeniowych, długich kolejek przed sklepa-
mi, kłopotów komunikacyjnych i tym podobnych zjawisk nie należało do
często spotykanych opisów w literaturze tego okresu.

W przytoczonym cytacie mamy skumulowany opis tych zjawisk bardzo
utrudniających egzystencję „szarego” człowieka. Jest on jednak osłabiony
dzięki zastosowaniu dwóch chwytów. Po pierwsze: zjawiska te zachodzą
w okresie jesieni, a więc pory roku, która jest szczególnie nieprzyjemna i dla-
tego może dawać rezonans negatywny tym wydarzeniom. Po wtóre: mamy
do czynienia również – na zasadzie dialektycznej – z narastaniem zjawisk
pozytywnych, o których informują ówczesne środki masowego przekazu.
W kraju będą nimi informacje o przekroczeniu planów zakupu przez poszcze-
gólne województwa. Natomiast za granicą są to informacje o sukcesach „po-
kojowej” polityki Związku Radzieckiego.

Na ogół liczni badacze przyjmują, że rysem wyróżniającym literaturę soc-
realizmu jest język, dokładniej nasycenie poszczególnych płaszczyzn utwo-
ru elementami oficjalnego języka totalitarnej władzy. Nowomowa (bo o nią
właśnie chodzi) staje się metajęzykiem literatury socrealistycznej. W po-
wieści Brandysa sprawa udziału nowomowy jest o wiele bardziej skompli-
kowana. Niewątpliwie, pewne partie powieści pisane są tą odmianą języka
oficjalnego.

Napotykamy ją w naradach partyjnych, czy dyskusjach młodych ZMP-
owców-licealistów. Najdobitniej nasycenie nowomową wystąpi w tych zło-
żach powieściowych, które wywodzą się z powieści produkcyjnej, w jej wersji
zmodyfikowanej, lub też w powieści o problematyce szkolnej. Oto charak-
terystyczne przykłady, np. przemówienie robotnika Wielborka na naradzie
produkcyjnej:

Wielborek umiał przemawiać. Wskazywał ręką na gołe pola, ciągnące
się za oknami, i krzyczał: – One czekają na nas, towarzysze! My, zetem-
powskie szeregi, własnymi rękami pchniemy tam budowę! A wy nam po-
możecie! Przełamiemy wszystkie trudności, towarzysze! Bumelanci i pija-
cy precz! Pod przewodnictwem partii zewrzemy się ramionami! Niech żyje
Plan Sześcioletni!

Niech żyje honor polskiego budowlaka! (s. 171)
Nowomową nasycone są relacje z charakterystycznych dla tego okresu

tzw. „procesów pokazowych”. Oto przykład:
Spiker, szkicując sylwetki oskarżonych, powiedział: – Oto przesunęło

się przed nami pięciu bankrutów politycznych, pięciu zajadłych wrogów
Polski Ludowej, którzy postawili na przegraną kartę reakcyjnych kno-
wań przeciw rządom klasy robotniczej i pokojowemu budownictwu na-
szego kraju. Na pierwszy plan w tej zbrodniczej grupie wysuwa się postać
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Adama Działyńca: intelektualisty, który uczył polską młodzież nienawi-
ści do Ludowej Ojczyzny. (s. 379)

W nowomowie także uczniowie ZMP-owcy piszą list do swojego profe-
sora historyka – Jerzego Morawieckiego. Zacytujmy stosowny fragment:

Po wyczerpującej dyskusji doszliśmy do wniosku, że nie jest Pan na-
szym wrogiem. Działalność Pana Profesora na terenie szkoły uznajemy za
poży t e czną  d l a  Po l sk i  Ludowe j . Ale jednocześnie musimy wysunąć
wobec Pana poważne zarzuty. Mianowicie: zdradził Pan Profesor brak
czujności wobec wroga klasowego, przede wszystkim w osobie b. profeso-
ra Działyńca. Jak Pan pewnie pamięta, od tej chwili zarysował się mię-
dzy nami konflikt polityczny.

Po drugie: nie doceniał Pan roli partii i organizacji ZMP w życiu szkol-
nym. Często wyrażał Pan w stosunku do nich inteligencką nieufność. Był
to poważny błąd, wynikający z postawy Pana Profesora. Po trzecie: nie
poparł Pan Profesor naszego oświadczenia w sprawie szkodliwych wy-
stąpień p. Działyńca na lekcjach polskiego w XI-A. Jeżeli uważał Pan nasze
stanowisko za niesłuszne, to dlaczego nie starał się Pan nas do końca
przekonać? Zamiast tego odsunął się Pan od nas. Takie postępowanie
jest sprzeczne z naszą postawą zetempowską. (s. 273)

Występowanie nowomowy w cytowanych powyżej wypowiedziach
o charakterze oficjalnym jest czymś oczywistym w utworze utrzymanym
w konwencji socrealizmu. Jest to nawet swoisty dowód realizmu (w znacze-
niu potocznym) tego utworu. Natomiast rysem osobliwym Obywateli jest
pojawianie się nowomowy w myślach powieściowych bohaterów. Warto
zaznaczyć, że tego rodzaju sytuacje prezentowane są za pomocą mowy
pozornie zależnej. Ów sposób narracji, kiedy wypowiedź oscyluje między
narracją odautorską i narracją bohatera powieściowego jest swoistym wzmo-
cnieniem wypowiedzi indywidualnej postaci, np. rozmyślania Pawła Czyża.
Prześledźmy krótki fragment:

Próbował wyszydzić swoje rozumowanie: skrupuły inteligenckiego mię-
czaka, robactwo duchowe, które trzeba rozgnieść paznokciem. Każdy prze-
cie chce spełnić swoje marzenia; Lenin uczył, że jest to obowiązkiem ko-
munisty. Lenin, który na pewno także wysiadał kiedyś po raz pierwszy w ży-
ciu z pociągu na petersburskim czy moskiewskim dworcu i potem szedł
ulicami z chudą studencką walizką. „Głupi! – ofuknął się Paweł. – Z kim
się porównujesz?” Marzenia Lenina to była przyszłość świata. Ogarniał
nimi przestrzeń i czas ludzkości, na pewno nie myślał o sobie. (s. 345)

W kodzie nowomowy utrzymane są również obszerne fragmenty wypo-
wiedzi odnarratorskich. Należy zaznaczyć, że spotkamy tu typowe dla po-
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etyki socrealizmu zjawisko, a mianowicie – występowanie trzecioosobowe-
go narratora wszechwiedzącego. Dość przywołać stosowny cytat:

W klasie było cicho i jakby odświętnie. Spotykał bystre, skupione spoj-
rzenia, słyszał chrobot piór, szelest papieru. Na ten dzień przygotował wy-
kład o źródłach polskiego faszyzmu i sięgnął daleko wstecz, by ukazać
socjologiczną jedność w pozornym rozbiciu szlachecko-mieszczańskiej o-
rientacji przy końcu zeszłego stulecia. Opisywał na swój dosadny, nieco
rubaszny sposób postacie dwóch przywódców: Dmowskiego i Piłsudskie-
go, dwa ideały drobnej burżuazji i spauperyzowanej szlachty; ilustrował
anegdotami ich charakterystyczne cechy, dowodząc, że to, co naiwni uwa-
żali w tym czasie za „polską walkę klas”, było w istocie kłótnią rejenta
z cześnikiem. (s. 385)

Ale cechą znamienną Obywateli jest to, że wielokrotnie wypowiedzi
utrzymane w nowomowie poddawane są w wątpliwość. Autor czyni to na
dwa sposoby. Po pierwsze: poprzez zderzanie nowomowy i związanym z tym
językiem światem pojęć. Po drugie zaś przez konfrontację nowomowy z in-
teligenckim sceptycyzmem. I znów przykład ilustrujący sytuację pierwszą:

...nazwała Stalina wielkim człowiekiem, ponieważ przez całe życie miał
tylko dwa ubrania na zmianę. (s. 381)

A teraz przykład ilustrujący z kolei sytuację drugą. Modelowe są tutaj
wypowiedzi inż. Szelinga:

Mój dziadek rozbił nawet bank w Monte Carlo! Ale łatwiej rozbić bank
niż tępe głowy naszej biurokracji. Kuźnar, czy wy czujecie się na siłach?
Żadnych iluzji, point de reveries! To będzie walka, o jakiej się wam nie
śniło. Niestety, Marks nie przewidział, co może siedzieć za biurkiem
w okresie budowania podstaw socjalizmu. Czy mam mówić dalej? (s. 349)

Spośród innych utworów socrealistycznych analizowany utwór Bran-
dysa wyróżniają partie tekstu, całkowicie wolne od nasycenia nowomową.
Oto reprezentatywny dla tego typu narracji fragment:

Od strony Żoliborza ruszyły autobusy. Minęły płaskie wydmy dawnych
dzielnic żydowskich, których miałki gruz porósł przez lata krzewami, obec-
nie biegła tędy szeroka autostrada. Okrążyły pomnik szewca Kilińskie-
go, wznoszącego szablę wśród zwęglonych pałaców, po czym wjechały
w dzielnicę, którą malował Bernardo Belotto, zwany Canalettem. Stały
tutaj niegdyś swarliwe warszawskie przekupki ze straganami pełnymi wa-
rzyw, spacerowali oszczędni, ciemno ubrani mieszczanie w szerokoskrzy-
dłych kapeluszach, a psy oszczekiwały poszóstne, złocone karoce. Teraz
błyszczał asfalt pod transparentami przeciągniętymi nad jezdnią, od okna
do okna jasnych, świeżo otynkowanych kamieniczek o dachach z miedzi.
Była to piękna część miasta, pełna najstarszych wspomnień, szacowna
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i niefrasobliwa. Niegdyś ją dziesiątkował Paskiewicz' książę erywański,
a później oberfuehrer Kutschera. (s. 398)

Pora na wyciągnięcie wniosków. Powieść Obywatele K. Brandysa zo-
stała wydana w roku 1954, a więc w momencie, kiedy realizm socjalistyczny
w Polsce powoli dobiegał swojego kresu. Z punktu widzenia głoszonej ide-
ologii i zasadniczych elementów konstruujących świat przedstawiony speł-
nia ona fundamentalne normy poetyki socrealizmu.

Wszelako utwór Brandysa jest próbą korekty tych błędów, które ambit-
niejsza krytyka wytykała literaturze socrealistycznej wprost lub pośrednio.
Były nimi: powielanie tych samych zasad konstrukcyjnych i idealizacja rze-
czywistości, a także ubóstwo artystyczne. Korekta ta dokonuje się w Oby-
watelach na trzech planach: na planie świata przedstawionego, na planie
genologicznym i na planie języka.

Na planie świata przedstawionego wprowadził pisarz dwie istotne mo-
dyfikacje. Inaczej niż w klasycznych powieściach socrealistycznych, boha-
terami analizowanego utworu uczynił szeroko rozumiane środowisko inteli-
genckie, obejmujące zarówno „starą”, jak i „nową” – ukształtowaną w PRL
– inteligencję. Bohaterami powieści Brandysa są: dziennikarze, nauczycie-
le, kształcąca się młodzież oraz w niewielkim zakresie inteligencja technicz-
na. Nie jest to jednak wyłom tak wielki, ponieważ z punktu widzenia totali-
tarnej władzy są to grupy szczególnie ważne w kształtowaniu świadomości
społeczeństwa. Oraz – co było też godną uwagi nowością – ukazał całą sza-
rość i uciążliwość PRL–owskiej egzystencji.

Istotne zmiany w stosunku do poetyki socrealizmu nastąpiły też w pla-
nie genologicznym. Obywatele są wielowątkową i wielogatunkową powie-
ścią – panoramą społeczną. Wielogatunkowość podważyła prymat powie-
ści produkcyjnej, owego najważniejszego gatunku prozy socrealistycznej.

Pluralizm gatunkowy pociągnął za sobą, co jest rzeczą oczywistą, zmia-
ny w języku. Osłabieniu uległa pozycja nowomowy, stała się ona jednym
z wielu języków wypowiedzi, a nie tym jedynym dominującym, jak często
bywało w innych powieściach tego okresu.

Powstaje więc problem. Czy Obywatele należą jeszcze do literatury so-
crealistycznej, czy już nie? Między badaczami istnieją w tym zakresie istot-
ne różnice. J. Ziomek chciał widzieć w Obywatelach zapowiedź literatury
„odwilżowej”, M. Głowiński umieszcza ją – z pewnymi zastrzeżeniami –
w kręgu literatury socrealistycznej, zaś Z. Jarosiński uważał, że powieść nas
interesująca jest daleko idącą korekturą poetyki socrealizmu.

Aby na to pytanie odpowiedzieć, przypomnijmy kontekst, w jakim poja-
wiła się powieść Brandysa. W tym samym roku 1954 wydrukowano „odwil-
żowe” opowiadanie M. Dąbrowskiej Trzecia jesień, upomniano się o wielki
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repertuar romantyczny, rozpoczął swoją działalność STS w Warszawie oraz
Bim-Bom w Gdańsku. W tym to roku odbyła się premiera Łaźni Majakow-
skiego. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce w kulturze. Natomiast w po-
lityce rozpoczęła się krytyka władz bezpieczeństwa, wypuszczono z więzie-
nia W. Gomułkę. Był to początek końca totalitarnej rzeczywistości.

Obywatele byli w planie estetycznym próbą ratowania poetyki stworzo-
nej przez system, który już chylił się ku upadkowi. Nie zaskakuje więc, że
po roku 1956 autor nie zgodził się na wznowienie tej powieści.

Ponieważ socrealizm preferował metaforę o charakterze militarnym, po-
służmy się nią i my. Obywatele byli wzmocnioną strażą tylną estetyki so-
crealistycznej, broniącą sprawy, która już przegrywała, a nie awangardą tego,
co miało nadejść.

Krystyna Zabierowska, doktor nauk humanistycznych; polonistka, ję-
zykoznawca; starszy wykładowca w Zakładzie Współczesnego Języka Pol-
skiego Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego; członek Towa-
rzystwa Miłośników Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Języko-
znawczego. Zajmuje się współczesnym językiem polskim, stylistyką, so-
cjolingwistyką, pragmatyką. Publikacja książkowa: Składnia utworów Mar-
ka Nowakowskiego (1990). Autorka i współautorka około 30 artykułów
i rozpraw naukowych.
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O NAUCZANIU
JÊZYKA POLSKIEGO

JAKO OBCEGO
Romualda Piêtkowa

O kulturowych uwarunkowaniach definiowania znaczeñ
leksemów w nauczaniu jêzyka obcego

W nauczaniu języka obcego ważne jest uświadomienie relacji między
światem rzeczywistym, konceptualizującymi go kategoriami semantycznymi
i ich strukturalizacjami językowymi1. We współczesnym językoznawstwie
przeważa pogląd, że język wpływa na kształtowanie obrazu świata. Ludwig
Wittgenstein, XX-wieczny filozof języka – stwierdza, że „granice mego ję-
zyka są granicami mego świata”. Powszechne przekonanie, że w każdym ję-
zyku tkwi charakterystyczny pogląd na świat, tak opisał w XIX wieku nie-
miecki filozof i poliglota Wilhelm von Humboldt: „Jak pojedynczy dźwięk
pośredniczy między przedmiotem a jednostką, tak cały język pośredniczy
między człowiekiem a wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami, któ-
re mają na niego wpływ (...) wprzęga się człowiek w język, a każdy język
opasuje wokół narodu krąg, z którego można wyjść o tyle tylko, o ile zara-
zem wkracza się w krąg innego języka”2. Te kręgi można zaobserwować, kiedy
porównujemy słownictwo różnych języków, zaczynamy wtedy widzieć mniej
czy bardziej różniące się konceptualne światy, w jakich żyją poszczególne
narody. Język jest kluczem do zrozumienia ludzkiego świata. „Każdy język
realizuje sobie właściwą wizję świata” głosi hipoteza Sapira-Whorfa mówią-
ca o relatywizmie językowym. Jednak muszą istnieć wspólne wszystkim ję-

O NAUCZANIU
JÊZYKA POLSKIEGO

JAKO OBCEGO

1 Szerzej o relacjach między językiem, myśleniem i rzeczywistością w R. Pięt-
kowa: Funkcje wyrażeń werbalizujących kategorie przestrzenne. (Na materiale
współczesnej poezji polskiej). Katowice 1989.

2 Cyt. za A. Wierzbicka: Uniwersalne pojęcia ludzkie i ich konfiguracje w róż-
nych kulturach. „Etnolingwistyka”, Lublin 1991, s. 8.
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zykom kategorie pojęciowe pozwalające porozumiewać się pomimo różnic
kulturowych i językowej wieży Babel – wspólny ludziom język myśli – lin-
gua mentalis.

Idea „alfabetu ludzkich myśli” postulowana przez Gottfrieda Wilhelma
Leibniza, który uważał, że języki są zwierciadłem umysłu ludzkiego, znajdu-
je realizację we współczesnej semantyce, której przedstawicielką jest Anna
Wierzbicka. W przedmowie do polskiego wyboru swoich prac pisze, że „za-
łożenie o istnieniu elementarnych jednostek myśli ludzkich, które są zara-
zem elementarnymi jednostkami znaczeń, musi być kamieniem węgielnym dla
wszelkiej semantyki kognitywnej. Jest ona również niezmiernie ważna dla
badań nad kulturą, a w szczególności dla porównywania kultur; bo wszel-
kie porównanie wymaga jakiegoś tertium comparationis, jakiejś miary po-
równawczej”3. Taką miarą porównawczą w definiowaniu znaczeń jednostek
leksykalnych jest szukanie porozumienia między językiem nauczanym (dru-
gim) i językiem ojczystym (pierwszym) przez znajdowanie podobieństw i wy-
jaśnianie różnic. „W istocie analiza semantyczna jest tutaj rozumiana jako
przekład złożonych znaczeń ukształtowanych w ramach tej czy innej kultu-
ry na język owych prostych (elementarnych) jednostek semantycznych”4.
Rzecz jasna, są to kolejne przybliżenia w definiowaniu znaczeń systemu lek-
sykalnego, który jest w ciągłym ruchu. Słowa pojawiają się i znikają, zmie-
niają się ich znaczenia, budowa słowotwórcza i forma fleksyjna. Przykłado-
wo w języku polskim opona współcześnie to «część koła wielu pojazdów
zrobiona z gumy» a w dawnej Polsce to «zasłona, kotara» Wspólny skład-
nik znaczeniowy «ochrony przed wstrząsami, hałasem, zimnem» znajduje-
my w specjalistycznym terminie w liczbie mnogiej opony mózgowe czyli «bło-
ny otaczające mózg». Zmienia się forma gramatyczna: teraz ta kometa a w ję-
zyku Adama Mickiewicza ten kometa. Wiele wyrazów wyszło z użycia, np.
zapożyczone: wolant (lekki, odkryty powozik), memorować (uczyć się na
pamięć), proskrybować (wyjąć spod prawa)5. Zmienia się skład ciągów sy-
nonimicznych, np. w grupie wzniosły, wyniosły, dumny nie ma już przymiot-
nika górny poświadczonego w wierszu Mickiewicza:

Polały się łzy me czyste, rzęsiste,
Na me dzieciństwo sielskie, anielskie
Na moją młodość górną i durną,

3 A. Wierzbicka: Język – umysł – kultura. Wybór prac pod red. J. Bartmiń-
skiego. Warszawa 1999, s. 6.

4 A. Wierzbicka: Język..., s. 7.
5 Przykłady omówione w artykule K. Kleszczowa: Gasnące słowa. „Prace

Filologiczne” XLV, Warszawa 2000, s. 265-274.
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Na mój wiek męski, wiek klęski;
Polały się łzy me czyste, rzęsiste.

W przypadku istnienia w języku synonimów zostaje zwykle jeden: in-
komodować – przeszkadzać, gwiezdnik – astronom, astrolog, klejnot (niem.)
– herb (łac.). Wiąże się to z różnicami i zmianami językowego obrazu świata,
jaki jest zawarty w danym języku. Na językowy obraz świata składają się
pewne właściwości gramatyczne danego języka i słownictwo, które swo-
iście klasyfikuje świat. W glottodydaktyce istotne jest zwracanie uwagi na
niewspółmierność leksykalną w różnych językach. Wyodrębnione pole po-
jęciowe pokrywa, mówiąc obrazowo, płaszcz językowy, różny w różnych
językach. I tak np. wszyscy ludzie mają oczy, uszy, ręce, głowę, stykają się
z podobnymi zjawiskami przyrodniczymi (niebo, chmury, wiatr, burza), ale
nie wszyscy widzą je tak samo, myślą o nich w jednakowy sposób i nazy-
wają je podobnie. Na przykład konceptualizacja zjawisk nagłych, żywioło-
wych, niespokojnych za pomocą zjawiska meteorologicznego, jakim jest bu-
rza w języku polskim stanowią podstawę związków frazeologicznych – bu-
rza wisi w powietrzu; burza w szklance wody; burza śmiechu, protestów,
uczuć, mózgów; burza wojenna; ściągnąć burzę na swoja głowę; burzliwy
charakter; krew się we mnie burzy itp.

Te same pojęcia mogą być inaczej wyrażane w różnych językach. Jak
bardzo mogą się różnić jednostki leksykalne w zależności od doświadcze-
nia i świata kultury świadczyć mogą nazwy miesięcy, które podaje Marian
Adamus we frapującej książce o Eskimosach; ich kulturze i języku. I tak od-
powiednio w dialekcie północnogrenlandzkim (1), Indian Athapasko (2) i Es-
kimosów mówiących dialektem ungawskim w Kanadzie, a uczących się an-
gielskiego (3) pojawiają się następujące nazwy:

luty (1) sekriliniak, tzn. «pojawienie się słońca»;
(2) «wszędzie jasno»;
(3) vibruari (February);

maj (1) agpliarsuit, tzn. «ptactwo powraca»;
(2) «ptaki składają jaja»;
(3) maî (May);

czerwiec (1) tingmisat erniviat, tzn. «mają jaja»;
(2) «znowu czerwony łosoś!»;
(3) yuni (June);

grudzień (1) kraumaliak, tzn. «pora Księżyca»;
(2) «pierwszy śnieg na górach»;
(3) disimpar (December).
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Eskimoskie i alhapaskie nazwy miesięcy, a także polskie związane są ze
zmianami zachodzącymi w przyrodzie i odmiennymi realiami życia kultury
myśliwskiej, w której głównym pożywieniem są ptaki lub łososie i kultury
agrarnej – sierpień «żęcie zboża sierpem». Angielskie nazwy miesięcy, prze-
jęte z łaciny, są pozbawione treści leksykalnej dla użytkowników.

Doskonałym przykładem na budowanie definicji w zależności od obser-
wacji świata, doświadczeń i przeżyć jest bardzo rozbudowana nazwa forte-
pianu zamieszczona w Słowniku neomelanezyjsko-polskim opracowanym
przez Alfreda Majewicza: bikpela blakpela bokis i gat waitpela na blak-
pela tis oltaim yu paitim em em i kraiaut, co można oddać w tłumaczeniu
na język polski jako «duża czarna skrzynia, która ma białe i czarne zęby,
które przez cały czas uderzasz i one wydają głos». Jakże różny jest ogląd
świata w definicji umieszczonej w Innym słowniku języka polskiego: «duży
instrument muzyczny składający się z klawiatury i dużej trójkątnej skrzyni
rezonansowej na trzech nogach».

W opisie znaczenia ważne są więc sposoby konceptualizacji tkwiące
u podstaw zachowań językowych. Najwięcej uwagi poświęca się zasadom
potocznego doświadczania świata i regułom tzw. zdrowego rozsądku. Utrwa-
lony w języku obraz świata jest inny niż naukowy obraz świata, żeby przy-
pomnieć klasyczne przykłady – w języku polskim wieloryb to wielka ryba,
a nie ssak, słońce wschodzi i zachodzi, chociaż Mikołaj Kopernik wstrzy-
mał Słońce, ruszył Ziemię. W definiowaniu znaczeń zgodnie z potocznym
oglądem świata dużą rolę spełnia pojęcie prototypu, które jest definiowane
jako6:

– najlepszy przykład kategorii, najlepszy przedstawiciel zakresu da-
nej kategorii, np.: dla ptaków wróbel dla społeczności polskiej i drozd
dla społeczeństwa amerykańskiego lub dla owoców – jabłko w Eu-
ropie i banan w Afryce;
– zespół cech typowych dla danej kategorii, właściwych owym naj-
lepszym egzemplarzom: kłamstwo «świadome i zamierzone powiedze-
nie nieprawdy w celu wprowadzenia w błąd odbiorcy» w odróżnie-
niu od kłamstwa lekarza, blagi, fantazjowania;
– centrum znaczeniowe wyrazu przeciwstawione peryferii, np.: ka-
waler «nieżonaty mężczyzna, o którym myśli się jako o kimś, kto mógł-
by się ożenić».

6 Por. R. Grzegorczykowa: O rozumieniu prototypu i stereotypu we współcze-
snych teoriach semantycznych. W: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria,
metodologia, analizy empiryczne. Red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński. Seria: Język
a Kultura. T. 12. Wrocław 1998, s. 112.
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Na pytanie, jak definiować znaczenia, trzeba odpowiedzieć, że klasyfi-
kacja słownictwa w naszej kulturze odpowiada percepcyjnemu oglądowi
świata, czyli np. występują w nim ludzie, zwierzęta (domowe i dzikie), ryby,
ptaki i owady, a ssaki to termin naukowy. W innych językach i kulturach
klasyfikacja świata zwierząt może być odmienna. I tak w jednym z australij-
skich języków odpowiednik słowa ptak obejmuje wszystkie zwierzęta lata-
jące, rów-nież nietoperze i owady, a w dawnej encyklopedii chińskiej wy-
różniano np.: zwierzęta należące do Cesarza, pachnące, obłaskawione, sy-
reny i narysowane delikatnym pędzelkiem. Wobec ostatniej klasyfikacji sta-
jemy bezradni, nie rozumiejąc jej kryteriów.

Ten sam fragment rzeczywistości językowej lub to samo zjawisko może
być inaczej profilowane, przykładowo mak w zależności od świata doświad-
czeń i wiedzy oraz punku widzenia może być różnie kategoryzowany7: jako
«roślina» przez biologa, «kwiat» przez „mieszczucha-impresjonistę”,
«chwast» przez „rolnika-gospodarza”, «składnik ciasta» przez „gospodynię
domową” lub „smakosza” i wreszcie – «narkotyk» przez narkomana. Tak więc
istniejące w semantyce strukturalnej binarne opozycje, taksonomia logicz-
na, cechy definicyjne, ostre granice są łagodzone w semantyce kognityw-
nej dzięki wskazywaniu na funkcje, podobieństwa, charakterystyczne ce-
chy.

Obserwacje utrwalonych w językowym obrazie obiegowych sądów na
temat poznania rzeczywistości, zachowań zwierząt i ludzi pozwala na opis
mechanizmów semantycznych towarzyszących powstawaniu znaczeń meta-
forycznych. Na pytanie: dlaczego pracowita jest pszczoła, a nie trzmiel,
mrówka, a nie termit odpowiedzią może być pojęcie punktu widzenia i per-
spektywy poznawczej. Pszczoła jest pracowita, bo jej pracowitość służy czło-
wiekowi i mrówka, bo obserwacja jej zachowania i przypisywanie jej cech
człowieka zabieganego prowadzi do takiego wniosku.

W języku polskim kogoś, kogo uważa się za głupiego lub kto upiera się
przy czymś bezzasadnie, potocznie i obraźliwie nazywa się osłem // osłem
dardanelskim lub mówi się jest głupi jak osioł // baran, a o kimś, kto wy-
konuje ciężką lub długotrwała pracę, zwykle fizyczną, mówi się, że pracuje
jak wół // jak dziki osioł, a jeżeli robi to bez sprzeciwu, nazywa się go wołem
roboczym. Język rosyjski dysponuje dwoma leksemami nazywającymi osła:
osel i išak czyli «osioł w Azji Środkowej» (Chrystus wjechał do Jerozolimy
na osle a nie na išaku, a w Samarkandzie jeździ się na išaku). Głupi człowiek
to osel, a derywowany od tego znaczenia czasownik oslit znaczy «mówić

7 J. Bartmiński: Punkt widzenia, prespektywa, językowy obraz świata. W: Ję-
zykowy obraz świata. red. J. Bartmiński: Lublin 1990, s. 116.
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głupoty w przekonaniu, że są dowcipem». Natomiast człowiek uparty to
išak. W języku rosyjskim vol konotuje «cierpliwą pracowitość», a czeskie
vul – «tępotę intelektualną».

Rozumienie metafor językowych pozwala na poznawanie językowego ob-
razu świata zawartego w leksyce, frazeologii i strukturach gramatycznych
danego języka, a zarazem wprowadza w świat kultury, zwyczajów i wyobra-
żeń ludzi mówiących tym językiem. W uczeniu na poziomie średnio zaawan-
sowanym istotne jest budowanie systemu leksykalnego danego języka, już
nie znaczeń konkretnych, a wyprowadzanych z nich znaczeń metafory-
cznych. Na tworzenie znaczeń metaforycznych wpływ mają konotacje lek-
sykalne, czyli niedefinicyjne składniki znaczenia, w których zawarte są emo-
cje i sądy wartościujące przypisywane przez mówiących danym zjawiskom.
Są to również cechy utrwalone w danej kulturze, tradycji, środowisku. Naj-
pełniejszą definicję konotacji daje Jurij Apresjan, który przez konotacje ro-
zumie te elementy pragmatyki, „które są odbiciem wyobrażeń kulturowych
i tradycji związanych z danym wyrazem, panującej w danym społeczeństwie
praktyki wyzyskiwania odpowiedniej rzeczy i wielu innych czynników po-
zajęzykowych”8. Wśród składników konotacyjnych wyróżnić można wyobra-
żenia (sensoryczne odbicia przedmiotów), elementy emocjonalne, składniki
kulturowe, usytuowanie leksemu w polu wyrazowym, wiedzę o obiektach
oraz elementy składające się na szeroko rozumiany światopogląd. Dobrym
przykładem są konotacje związane z polem pojęciowym śniegu. Eskimosi,
dla których śnieg jest naturalnym otoczeniem, mają ponad czterdzieści okre-
śleń na różne jego postacie, polskie Boże Narodzenie kojarzone jest z zimą
i śniegiem i nie rozumiemy Australijczyków, którzy nie mają w tym czasie
choinek pokrytych białym puchem. Przykładem rozbieżności miedzy rzeczy-
wistością a językiem może być odmienne malowanie śniegu przez impresjo-
nistów i realistów. W malarstwie impresjonistycznym śnieg bywa niebieski
lub fioletowy, bo tak go widzi malarz-obserwator na kilka chwil przed za-
chodem słońca, w przelotnej impresji, a nie biały, jak na ogół przedstawiali
go zwolennicy realizmu, którzy wiedzieli, że śnieg jest biały. A ostatnio w fe-
ministycznej prasie amerykańskiej pojawił się protest przeciwko robieniu
śniegowych bałwanów, ponieważ są politycznie niepoprawne – nie dość,
że „białe”, to jeszcze symbolizują „męską wolność”, bo stoją przed domem.

Zbiór społecznie ustabilizowanych konotacji, a więc przekonań i wyobra-
żeń związanych z danym zjawiskiem (pojęciem), utrwalonym językowo w po-

8 J. A. Apresjan: Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł.
Z. Kozłowska, A. Markowski, Wrocław 1980, s. 94. Por. też. Konotacja. Red.
J. Bartmiński. Lublin 1988.
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staci derywatów, frazeologizmów, połączeń wyrazowych, nazywany jest ste-
reotypem językowym. Od stereotypu mentalnego różni go fakt, że jest utrwa-
lony w strukturze języka, a nie jest tylko sądem. Dla matki będzie to np.
troskliwość (por. matkować komu, być jak matka), dla wody – ożywczość
(por. woda żywa), a jednocześnie brak zawartości, treści (por. lać wodę, wo-
dolejstwo). Tak więc konotacje obejmują cechy stereotypowe, cechy przy-
pisywane rzeczom i zjawiskom zgodnie z określonym systemem kulturowym,
wierzeniami i przekonaniami. Jeżeli do mężczyzny mówimy: bądź mężczyzną,
to nie jest to wypowiedź pozbawiona sensu, tylko ujawniamy konotacje se-
mantyczne: mężczyzna jest «odważny, zdecydowany, twardy».

Znaczenia encyklopedyczne są uwarunkowane przez realne właściwo-
ści rzeczy i zjawisk i mogą być definiowane za pomocą definicji ostensyw-
nych i ikonicznych. Natomiast porównania, znaczenia metaforyczne i meto-
nimiczne, które znane są mówiącym danym językiem na podstawie konota-
cji semantycznych, wymagają w nauczaniu szerszego omówienia i wskaza-
nia kontekstu kulturowego. Przykładowo znaczenia encyklopedyczne wy-
razu powietrze to:

1. mieszanina gazów, którą oddychamy;
2. przezroczyste wypełnienie przestrzeni wokół nas.
Stanowią one punkt wyjścia do budowania znaczeń konotacyjnych:

«niezbędny do życia», «niewidoczny», «lekki», «obecny wszędzie»9. Wy-
stępują w połączeniach: coś jest potrzebne jak powietrze, ktoś kogoś trak-
tuje jak powietrze, być dla kogoś powietrzem, coś wisi w powietrzu, uży-
wanych w codziennej komunikacji potocznej lub specjalistycznej, np.: wo-
zić powietrze (ciężarówki bez ładunku w drodze powrotnej wożą powietrze).
W tekstach literackich, przede wszystkim poetyckich często występuje mo-
dyfikacja znaczeń utrwalonych w języku, przykładowo w wierszu Marii Paw-
likowskiej-Jasnorzewskiej Miłość:

Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
lecz widać można żyć bez powietrza!

aktualizowana jest – przez zaprzeczenie – konotacja «niezbędny do ży-
cia».

Uwzględnienie konotacji pozwala na wyjaśnianie znaczeń derywatów se-
mantycznych i związków frazeologicznych, np.: egzamin jest zawsze lote-

9 Por. A. Skudrzykowa, K. Urban: Mały słownik terminów z zakresu socjolin-
gwistyki i pragmatyki językowej. Kraków-Warszawa 2000.
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rią (loteria jako gra jest ryzykiem, więc sytuacja niepewna, ryzykowna jest
loterią), a mroczne myśli to myśli «ponure, złe, smutne», bo takie są kono-
tacje mroku. Konotacje pomocne są do rozróżniania znaczeń wyrazów jed-
nordzennych, które mają takie samo jądro znaczeniowe, ale różnią je: posta-
wa mówiącego i wartościowanie. Przykładowo sławny, słynny, sławetny
i osławiony to «powszechnie znany», ale sławny i słynny to «powszechnie
znany pozytywnie i aprobowany», np.: sławny poeta, słynny ze swych pod-
bojów miłosnych, słynne toruńskie pierniki. Sławni są raczej ludzie, a słyn-
ne rzeczy, instytucje, wydarzenia. Sławetny dziennikarz cieszy się sławą,
ale nie najlepszą. Wyraz sławetny często jest używany ironicznie. Zaś osła-
wione wydarzenia, postacie, miejsca słyną z czegoś złego lub skandalicz-
nego. I jeżeli czytamy o osławionych wadowickich kremówkach (ciastkach,
które w młodości bardzo lubił papież Jan Paweł II), to możemy przypusz-
czać, że autor tych słów, albo nie wie, że wyraz ten wywołuje wartościowa-
nie negatywne, albo chce być nad wyraz ironiczny.

Konotacje pragmatyczne mogą być pomocne w nauczaniu wyrazów, któ-
re pozostają w relacjach antonimicznych i synonimicznych. Wiele przykła-
dów dostarczają tu przymiotniki, np. oszczędny, skąpy, hojny, rozrzutny. Przy-
czyną ich użycia może być stosunek mówiącego do osoby, której przypisy-
wana jest dana cecha. Mąż w oczach żony początkowo oszczędny, staje się
później skąpy, a żona wcześniej hojna – z biegiem czasu rozrzutna. Uwikła-
nie znaczenia leksemów w kontekst kulturowo-pragmatyczny powoduje prze-
sunięcia znaczeniowe, np. Inny słownik języka polskiego podaje, że zaradny
to «ktoś, kto jest zaradny, radzi sobie w każdej sytuacji, słowo używane
z uznaniem», a obecnie w użyciach przymiotnika zaradny i rzeczownika za-
radność zaciera się granica między społecznie aprobowaną postawą radze-
nia sobie, gospodarności, praktyczności, pomysłowości koniecznej w trud-
nych warunkach a byciem sprytnym, a nawet kombinowaniem. Zaradny
staje się eufemizmem w ciągu synonimicznym z przymiotnikami: sprytny,
cwany10.

W uczeniu słownictwa trzeba uwzględniać etnocentryczny punkt widze-
nia, np.: angielskie promise to raczej nie polskie obiecać, tylko przyrzekać,
gdyż zawiera w sobie konieczność spełnienia, a tego składnika znaczenio-
wego nie ma w polskim obiecać, co ujawniają frazeologizmy świadczące
o lekkim traktowania obietnicy: obiecywać gruszki na wierzbie, obiecanki
cacanki, a głupiemu radość. Przysłowia są odbiciem wartości kulturowych

10 Przykład zaczerpnięty z artykułu: A. Grybosiowa: O przekładzie lekse-
mów uwikłanych w kontekst pragmatyczno-kulturowy. W: Między oryginałem a prze-
kładem: T. III, Kraków 1997. red. Maria Filipowicz-Rudek, s. 221-226.
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utrwalonych w językowym obrazie świata, np. wyrażają wymaganą dotych-
czas w kulturze polskiej skromność: siedź w kącie, znajdą cię, buzia w ciup,
rączki w małdrzyk, samochwała w kącie stała, jeżeli nie potrafisz, nie pchaj
się na afisz11. Różne normy pragmatyczne odzwierciedlają różne hierarchie
wartości, charakterystyczne dla różnych kultur, np. w języku angielskim
skryptami kulturowymi są poszanowanie prywatności i kurtuazja, a serdecz-
ność i szczerość w języku polskim.

Stereotypy językowe budują językowo-kulturowy obraz danego zjawi-
ska i pełnią funkcje: poznawczą, emocjonalną i społeczną. Uwagi o kulturo-
wych uwarunkowaniach znaczeń jednostek leksykalnych i wadze tego za-
gadnienia w nauczaniu języka polskiego jako obcego pragnę zakończyć przy-
kładem, który ilustruje potrzebę dyskursu interkulturowego. W języku pol-
skim określenie człowieka skąpego jako tego, który ma węża w kieszeni jest
motywowane przez utrwalone potoczne wyobrażenia węża, który jest nie-
przyjemny w dotyku, budzi wstręt i przerażenie, gdyż niewiedza powoduje,
że wszystkie węże uważane są za jadowite, a ich ukąszenia za niebezpiecz-
ne. Na Litwie wąż jest traktowany jako zwierzę święte, którego nie wolno
skrzywdzić, jak wspomina to Czesław Miłosz w wierszu Rue Descartes:

A z ciężkich moich grzechów jeden najlepiej pamiętam:
Jak przechodząc raz leśną ścieżką nad potokiem
Zrzuciłem duży kamień na wodnego węża zwiniętego w trawie.

I co mnie w życiu spotkało było słuszną karą,
Która prędzej czy później łamiącego zakaz dosięgnie.

Poeta – w recytowanych przez siebie wierszach na kasecie magnetofo-
nowej – dopowiada: „Wychowałem się na Litwie. Tam wąż wodny był isto-
tą świętą, nie wolno było go dotknąć. Wąż wodny był łączony ze słońcem
i było to tabu; nie wolno było skrzywdzić węża wodnego”.

Dr Romualda Piętkowa – pracuje w Zakładzie Współczesnego Języka
Polskiego Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego.  Zajmuje się
relacjami między językiem a kulturą, stylistyką i pragmatyką, a szczegól-
nie przemianami dyskursu naukowego i urzędowego. Jest autorką wielu pu-
blikacji z tego zakresu i artykułów o języku poezji J. Lechonia, S. Baliń-
skiego, J. Twardowskiego, A. Kamieńskiej, a także poezji najnowszej. Waż-
niejsze publikacje – książka: Funkcje wyrażeń werbalizujących kategorie

11 R. Piętkowa: Agonistyka czy empatia zasadą komunikacji językowej. W: Ję-
zyk w komunikacji. Red. G. Habrajska. T. 2. Łódź 2001, s. 222-227.
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przestrzenne. (Na materiale współczesnej poezji polskiej); rozdział mono-
grafii Kategorie pragmatyczne w tekście literackim. Wstęp do stylistyki pra-
gmatycznej zatytułowanego Tu i teraz w tekście literackim - przestrzeń i czas
w wymiarze pragmatycznym, artykuły: Językowe strategie grzeczności w dys-
kusji. W: Język a kultura, t. 6. Polska etykieta językowa; Wizualizacja se-
mantyki. O niektórych sposobach zapisu we współczesnych tekstach. W:
Styl a tekst; Gatunki stylu urzędowego - wzorce i realizacja. W: Gatunki
mowy i ich ewolucja; Agonistyka i empatia zasadą komunikacji języko-
wej. W: Język w komunikacji; Paratekst w tekstach naukowych - informa-
cja i/lub reklama. W: Stylistyka a pragmatyka. Współpracuje ze Szkołą
Języka i Kultury Polskiej od jej powstania.
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Jo A. Lewkowicz

Testowanie znajomoœci jêzyka polskiego1

Wprowadzenie
Ponad dekadę temu profesor Charles Alderson w wystąpieniu plenar-

nym na konferencji w Singapurze zauważył, że testowanie znajomości języ-
ków, mimo że jest przedmiotem badań od niedawna, osiągnęło dojrzałość2

i powinno być uznawane za odrębną dyscyplinę lingwistyki stosowanej. Po-
stępy na tym polu zostały dokonane z pewnością przede wszystkim za spra-
wą badań i doskonalenia metod testowania języka angielskiego jako dru-
giego czy obcego, podczas gdy rozwój metod testowania innych języków
europejskich – na przykład hiszpańskiego, francuskiego i niemieckiego –
pozostawał w tyle. Od tamtego czasu w metodach i sposobach testowania
znajomości języków zaszła ogromna zmiana. Jednakże postęp w tej dziedzi-
nie jest nierównomierny i z łatwością możemy wskazać przykłady języków,
których znajomość sprawdza się w tradycyjny sposób (np. testowanie chiń-
skiego jako języka obcego).

A jak wygląda testowanie języka polskiego jako obcego? Chociaż testy
z języka polskiego nie są niczym nowym, do niedawna były wyłącznie przed-
miotem zainteresowania rodzin polskich emigrantów, którzy chcieli mieć pew-
ność, że ich dzieci będą nadal mówić po polsku, a także osób, które były
zaangażowane w służbę dyplomatyczną i zamierzały pracować w Europie
Wschodniej. Ta sytuacja ulega jednak zmianie, także z powodu zbliżające-

1 Tekst wygłoszony po raz pierwszy w Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach 8.04.2002.

2 J. C. Alderson: Language testing in the 1990 s: How far have we come?
How much further have we to go? Plenary address to RELC Seminar on Testing
and Evalution, April 1990.
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go się wejścia Polski do Unii Europejskiej. Europa zobowiązała się do utrzy-
mania językowej różnorodności i zaczyna wprowadzać w życie mechanizmy
służące ułatwianiu swobodnego przemieszczania się ludzi w poszukiwaniu
pracy. Wśród przygotowywanych przepisów znalazł się i ten dotyczący eu-
ropejskiego portfolio językowego, które będzie swoistą wizytówką informu-
jącą o stopniu znajomości dowolnego języka na dowolnym poziomie. Do-
kument ten stworzy możliwość wykazania, między innymi, wyników wszyst-
kich oficjalnych testów i egzaminów językowych, które zdawała dana oso-
ba. W związku z tym Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, dostrze-
gła potrzebę zunifikowanego testowania i certyfikacji znajomości języka pol-
skiego. Razem z innymi członkami ALTE (Europejskiego Stowarzyszenia do
Spraw Testowania Znajomości Języków) podjęła się zadania „ustalenia
wspólnych standardów dla wszystkich poziomów biegłości językowej w celu
wspierania powszechnie uznawanego systemu certyfikacji w Europie”3. Za-
interesowanie przygotowaniem odpowiednich testów jest w Polsce coraz
większe, czego dowodem może być niedawna konferencja w Barcelonie, zor-
ganizowana w ramach Europejskiego Roku Języków, a poświęcona zagad-
nieniu testowania. Aż trzy wystąpienia na tej konferencji poświęcone były
różnym aspektom testowania języka polskiego jako obcego.

Jeden z problemów, który wydaje się nurtować autorów testów, a który
został poruszony przez Mirosława Jelonkiewicza w jego wystąpieniu na
wspomnianej konferencji w Barcelonie, dotyczy relacji pomiędzy językiem
i kulturą, a także znaczenia tego związku dla zawartości samych testów. Ję-
zyk i kultura są ze sobą ściśle powiązane i poszczególne elementy wiedzy
kulturowej w sposób nieunikniony pojawiają się podczas nauczania języka.
Nauczanie kultury z pewnością pomaga „ożywić” język, a jeśli ktoś uczy
się go w danym kraju (np. polskiego w Polsce), takie wprowadzenie do kul-
tury może pomóc mu lepiej zrozumieć ludzi, z którymi będzie się kontakto-
wał. Potrzeba zrozumienia obcej kultury jest niezwykle istotna. Podkreśla
się ją na przykład w nowej reklamie Korporacji Banku Hongkongu i Szan-
ghaju (HSBC), która jest pokazywana na całym świecie od Chin po Polskę.
Czy fakt ten oznacza jednak, że testy językowe powinny także sprawdzać
znajomość kultury, w której dany język jest osadzony?

W przeciwieństwie do opinii Jelonkiewicza w dalszej części tego tekstu
wyliczę powody, dla których uważam za niewłaściwe uznawanie testów kul-
turowych za część testów sprawdzających biegłość językową.

3 ALTE (2002). About ALTE. http://www.alte.org/projects/index.cfm
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Test z języka polskiego
Pierwsze pytanie, które należy zadać, opracowując test językowy, doty-

czy jego celu. Jeśli ma on sprawdzić wyniki – na przykład to, czego student
nauczył się podczas kursu, wówczas w teście powinny znaleźć się zagad-
nienia, które były przedmiotem nauczania, mogą się wśród nich znaleźć omó-
wione na zajęciach elementy wiedzy o kulturze. Jeśli jednak celem testu jest
określenie stopnia biegłości językowej uczącego się, jego umiejętności użycia
danego języka, wówczas, jak sądzę, test powinien się ograniczać do zagad-
nień językowych. Chciałabym to wytłumaczyć w oparciu o przykładowy fra-
gment testu Jelonkiewicza4, wchodzący w skład egzaminu sprawdzającego
znajomość języka na poziomie początkującym. Znajduje się w nim krzyżów-
ka związana tematycznie z Wielkanocą. Zawiera ona rysunki przedstawiają-
ce bazie, baranka, pisanki, babę wielkanocną i święcone. Wszystkie te przed-
mioty są związane z Wielkanocą i widuje się je powszechnie w czasie świąt
we wszystkich polskich domach. Czy jednak powinniśmy oceniać znajomość
języka na podstawie tego, czy uczący się potrafi rozpoznać wymienione
przedmioty na ilustracji? Sądzę, że – z kilku przynajmniej powodów – nie.
Pierwszy i najważniejszy to ten, że częstotliwość użycia tych słów jest róż-
na i nie wszystkie powinny pojawiać się w teście przeznaczonym dla po-
czątkujących. Po drugie: niektóre z tych słów są tak specyficzne, że nawet
ktoś, kto zna język polski w stopniu znacznie przewyższającym poziom pod-
stawowy, mógłby mieć trudności w zdobyciu maksymalnej liczby punktów
w takim teście. Wreszcie, umiejętność rozpoznania i zapisania nazw poszcze-
gólnych przedmiotów nie jest równoznaczna z umiejętnością użycia tych
słów w odpowiednim kontekście, co stawia pod znakiem zapytania przydat-
ność tej części testu. Tymi trzema argumentami chciałabym się teraz zająć
dokładniej.

Częstotliwość występowania słów
Po kilku latach zapomnienia nauczanie i testowanie znajomości słownic-

twa przeżywa swoiste odrodzenie. Obecnie powszechnie przyjmuje się, że
słownictwo ma znaczenie kluczowe, a stopień znajomości języka jest bez-
pośrednio uzależniony od ilości słów opanowanych przez uczącego się.
Znacznie większą wagę przywiązuje się też do wyboru odpowiedniego słow-
nictwa. Dokonanie takiej selekcji w znacznym stopniu ułatwia użycie kom-
putera. Z jego pomocą lingwiści i leksykografowie mogli ustalić częstotli-

4 M. Jelonkiewicz: Describing and Gauging Competence in Polish Culture.
Paper presented at the ALTE, European Year of Languages Conference, Barcelona
5-7 July 2001.
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wość użycia poszczególnych słów w języku i opracować listę znacznie bar-
dziej adekwatną niż opracowana skrupulatnie w roku 1930 przez Thorndi-
ke’a i Lorge’a5, a także od General Service List Westa z 19536.

Jeśli powrócimy do słownictwa związanego z Wielkanocą zawartego
w opisanym wcześniej teście, musimy zwrócić uwagę na dwa problemy. Po
pierwsze żadne z testowanych tam słów nie pojawia się na liście najczęściej
używanych. „Baranek”, należący do tych częściej występujących, prawdo-
podobnie pojawi się wśród pierwszych 3 000 słów, chociaż jego angielski
ekwiwalent jest sklasyfikowany dopiero na 4413 pozycji, znajdzie się więc
na liście 5 000 słów. Inne słowa, jak „bazie”, „pisanki”, „święcone”, nie po-
jawią się nawet na liście 5 000 słów. Chociaż „baba” może się pojawiać nie-
co częściej niż inne słowa, musimy pamiętać, że ma ona dwa znaczenia: „dro-
żdżowe ciasto pieczone na Wielkanoc” i „starsza kobieta”. I właśnie w tym
drugim znaczeniu słowo to pojawia się częściej.

Inny problem, związany z częstotliwością występowania wymienionych
słów, dotyczy ich ograniczonego zasięgu. Większość z nich jest używana
jedynie w czasie Wielkanocy i początkujący student nie ma szans spotkać
się z nimi poza lekcją. Zazwyczaj testy dla początkujących korzystają z listy
najczęściej używanych słów (pierwszy 1000), ponieważ pierwsze 2000 słów
stanowi, przynajmniej w języku angielskim, 80% wszystkich pisanych tek-
stów7. W wypadku opisanego wyżej testu mamy jednak do czynienia z nie-
dopasowaniem poziomu zaawansowania językowego zdających i wymagań
samych zadań egzaminacyjnych. Wydaje się, że autorzy testu, koncentru-
jąc się na ocenie kulturowej wiedzy egzaminowanych, odsunęli na plan dal-
szy konieczność uwzględnienia wymogów językowych i pewnej uczciwości
względem potencjalnych zdających.

Specyfika kulturowa
Wybierając zagadnienie kulturowe, które ma być umieszczone w teście,

autorzy muszą kierować się zarówno znaczeniem, jakie dany problem ma dla
uczącego się, jak i rolą, którą odgrywa on w komunikacji. Te dwa aspekty
mogą być wzajemnie sprzeczne. Polska kultywuje liczne tradycje, wiele spo-
śród nich jest związanych ze świętami religijnymi, na przykład z Wielkano-
cą. Tradycje te są ciągle żywe i istotne dla ludzi w Polsce, a zatem także

5 E. L. Thorndike, I. Lorge: The Teacher’s Word Book of 30,000 Words. New
York 1944.

6 M. West: A General Service List of English Words. London 1953.
7 J. B. Carroll, P. Davies, B. Richman: The American Heritage Word Frequen-

cy Book. Boston 1971.
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niezbędne dla zrozumienia Polaków. Niemniej początkujący student może so-
bie radzić całkiem dobrze, nie znając słownictwa związanego z Wielkanocą.
Uczący się może znać sam zwyczaj czy tradycję, nie znając specyficznego
słownictwa, które się z nią wiąże. W ten sam sposób ktoś może cenić Wese-
le Wyspiańskiego, przeczytawszy sztukę w tłumaczeniu lub obejrzawszy film
z napisami, a nie przeczytawszy nigdy oryginalnego (archaicznego) tekstu.

Problem polega na dopasowaniu kompetencji kulturowej i językowej –
tak, aby określić, jakie zagadnienie kulturowe musi opanować ktoś na po-
czątkującym, średnim lub zaawansowanym poziomie znajomości języka. Nie
jest to łatwe zadanie z dwóch powodów. Pierwszy dotyczy bliskości kultu-
ry, z której pochodzi uczący się i kultury, w której osadzony jest język obcy.
Dla przykładu Hiszpan uczący się języka polskiego, pochodząc z innego ka-
tolickiego kraju, będzie miał mniejsze trudności ze zrozumieniem polskich
świąt religijnych niż uczący się tego samego języka Chińczyk. Wynika z tego,
że oceniając kulturową kompetencję, powinno się stosować inne kryteria
w zależności od pochodzenia studentów. Dodatkowo musimy pamiętać, że
stopień trudności samej idei danego święta nie jest proporcjonalny do stop-
nia skomplikowania języka potrzebnego do mówienia o nim. I tak stosun-
kowo łatwa do zrozumienia idea Świąt Wielkanocnych, może wymagać od
uczącego się znacznego wyrafinowania językowego. To niedopasowanie mo-
że sprawić, że nawet student zaawansowany, dysponujący znaczną znajo-
mością zagadnień kulturowych, wypadnie źle na teście przeznaczonym dla
początkujących i nie pokaże rzeczywistego stopnia swojej językowej bie-
głości.

Wróćmy jednak do przykładowej krzyżówki Jelonkiewicza. Dotychczas
wskazałam kilka elementów leksykalnych stanowiących poważny problem
dla początkujących studentów. Najtrudniejszym elementem krzyżówki było
jednak „żyto” – nawet niektórzy Polacy mogliby mieć problem z jego iden-
tyfikacją. Żyto jest kojarzone z Wielkanocą tylko w niektórych regionach
Polski. Ja sama nie znałam tego obyczaju, mimo że od dzieciństwa pozna-
wałam polskie tradycje i uważam się za osobę, która opanowała język pol-
ski w stopniu zaawansowanym. To prawda, że rysunek był wskazówką, ale
trudno jest odróżnić od siebie różne gatunki zboża, jeśli się ma do dyspo-
zycji tylko prosty szkic. Jeżeli pozostałe słowa w krzyżówce podsuwały wła-
ściwą odpowiedź, wzmacnia to tylko moją tezę, że test miał charakter raczej
językowy niż kulturowy.

Użyteczność testu
Omówione dotychczas problemy wiążą się z pytaniem, na ile opisany tu

przykładowy test jest adekwatny do rodzaju kompetencji, którą ma spraw-
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dzać. Ponieważ ów test kulturowy (krzyżówka z obrazkami) jest częścią te-
stu mającego mierzyć poziom biegłości językowej, należy zauważyć, że ist-
nieje rozdźwięk pomiędzy rzeczywiście sprawdzanymi umiejętnościami i tymi,
które test sprawdzać zamierza. Jednakże, jak podkreślają Bachman i Palmer8,
wybitni eksperci w tej dziedzinie, wiarygodność testu jest tylko jedną z cech,
która musi być brana pod uwagę podczas układania testu. Użyteczność testu
definiują oni w następujący sposób:

Użyteczność testu = Wiarygodność + Obiektywność (obiektywne kryte-
ria oceny) + Autentyczność + Interaktywność + Wpływ + Praktyczność9

Bachman i Palmer podkreślają, że celem autorów testów powinno być
zwiększenie ich użyteczności poprzez znalezienie równowagi pomiędzy wy-
mienionymi wyżej aspektami. Jest to proces subiektywny, który musi uw-
zględniać specyficzny cel konkretnego testu, grupę zdających, dla których
test jest przeznaczony, a także rodzaj sytuacji, w których zdający będą za-
zwyczaj używać testowanego języka.

Jak sprawdza się omawiana tutaj krzyżówka z obrazkami w świetle po-
wyższych kryteriów? Jeśli weźmiemy pod uwagę obiektywność i praktycz-
ność, musimy przyznać, że taki test wypada całkiem dobrze. Na każde pyta-
nie jest tylko jedna odpowiedź, zatem test ma w pełni obiektywne i jasne
kryteria oceny. Jest także praktyczny, w tym sensie, że łatwo go przeprowa-
dzić, a jego rozwiązanie nie zabiera zbyt wiele czasu przeznaczonego na pi-
sanie testu. Jest jeszcze jedna zaleta takiego sposobu testowania, dla wielu
autorów ma ona znaczenie decydujące, a jest nią przekonanie o pozytyw-
nym wpływie tego elementu na praktykę dydaktyczną. Według Jelonkiewi-
cza włączenie części kulturowej do testu językowego ma pozytywny wpływ
na proces nauczania, tematykę podręczników i ogólne doświadczenie stu-
dentów. Może tak być, choć potrzebne będą szczegółowe badania, aby usta-
lić zasięg tego wpływu. Pozostaje jednak pytanie, czy wiedza kulturowa jest
uczącym się niezbędna, aby mogli się oni porozumiewać w danym języku.
Wrócę do tego problemu po rozważeniu pozostałych elementów składają-
cych się na użyteczność testów.

Przed przystąpieniem do oceny naszej krzyżówki z punktu widzenia jej
autentyczności i interaktywnego charakteru, wyjaśnić należy, na czym po-
legają te dwa wyznaczniki użyteczności testu i jaki jest ich wpływ na osią-
gnięcie jak najlepszego rezultatu. Autentyczność i interaktywność to dwie
ściśle ze sobą powiązane cechy, dlatego będę je omawiać razem, choć Bach-
man i Palmer uważają je za dwie odrębne całości.

8 L. Bachman, A. Palmer: Language Testing in Practice. Oxford 1996.
9 L. Bachman, A. Palmer: Language Testing..., s. 18.
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Autentyczność jest definiowana przez Bachmana i Palmera jako stopień
odpowiedniości pomiędzy zadaniem testowym a zadaniem językowym, z któ-
rym uczący będzie musiał sobie poradzić w konkretnej sytuacji życiowej.
Testy zawsze stawiają inne wymagania niż te, których możemy się spodzie-
wać, używając danego języka na co dzień, dlatego żaden test nie jest cał-
kiem autentyczny – problem ten został wyczerpująco opisany w literaturze
przedmiotu10. Autentyczność jest więc względna, a zadania testowe mogą
być po prostu mniej lub bardziej autentyczne w zależności od stopnia ade-
kwatności pomiędzy nimi a zadaniami, których uczący może się spodziewać
w codziennym życiu. Jeśli zatem zdający porozumiewać się z rodzimymi uży-
tkownikami danego języka w pracy i na gruncie towarzyskim, wysoce au-
tentyczny test to dla niego taki, który sprawdza umiejętność użycia języka
w takich właśnie sytuacjach.

Interaktywność odnosi się do stopnia, w jakim konstrukcje poddawane
ocenie są używane w celu realizowania konkretnego zadania (Bachman i Pal-
mer). Wysoce interaktywny test ustny, przykładowo, będzie wymagał od
studenta wykorzystania jego językowych zdolności i wiedzy na dany temat
w celu porozumienia się z rodzimym użytkownikiem języka. Nie wszystkie
zadania w codziennym życiu mają charakter interaktywny, zatem nie wszyst-
kie zadania testowe muszą być interaktywne, aby można je było uznać za
autentyczne. Zacytujmy przykład Bachmana i Palmera11 – test dla maszyni-
stek, polegający na właściwym przepisaniu tekstu, jest wysoce autentycz-
ny właśnie dlatego, że nie jest interaktywny.

Jeśli teraz powrócimy do naszej krzyżówki i spojrzymy na nią z punktu
widzenia podobieństw między zadaniem testowym tego typu a sytuacjami,
w jakich zdający mogą być zmuszeni użyć języka polskiego, okaże się, że
niełatwo będzie znaleźć punkty wspólne. Zadanie testowe wymaga znajo-
mości ograniczonego zestawu słów i umiejętności poprawnego ich zapisa-
nia. Nie sprawdza ani umiejętności użycia tych słów we właściwym kontek-
ście, ani ich poprawnej wymowy. W codziennym życiu jest jednak mało
prawdopodobne, aby uczący się byli zmuszeni używać tego rodzaju słow-
nictwa, chyba że będą spędzać święta z polską rodziną. Równie mało praw-
dopodobne jest to, że będą kiedykolwiek zmuszeni rozwiązać polską krzy-
żówkę. Zatem z punktu widzenia autentyczności i interaktywności test tego
rodzaju nie sprawdza się. Także wiarygodność testu budzi wątpliwości: jego
rozwiązanie wymaga znajomości słownictwa związanego z Wielkanocą,

10 J. Lewkowicz: Authenticity in language testing: some outstanding questions.
„Language Testing” 2000, nr 17/1, s. 43-64.

11 L. Bachman, A. Palmer: Language Testing...
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a więc rodzaju wiedzy, której nie można zazwyczaj wymagać od studentów
początkujących, chyba że tego konkretnie ich nauczono. Aby poprawnie
rozwiązać krzyżówkę nie trzeba natomiast umieć korzystać z wyuczonego
słownictwa.

Jak widać krzyżówka – jak większość zadań testowych – pod pewnymi
względami sprawdza się lepiej niż pod innymi. Dlatego należy koniecznie
rozważyć ważność każdego z wymienionych elementów z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć konkretny test i potrzeb studentów, dla których
jest on przeznaczony. Omawiany tutaj fragment testu jest elementem więk-
szej całości, której zadaniem jest ustalenie ogólnego poziomu znajomości
języka, niezależnego od jakiegokolwiek konkretnego programu nauczania12.
Uwzględnienie części kulturowej w tego rodzaju teście, wprowadza element
irrelewantny13, co z kolei zmniejsza wiarygodność testu.

Z punktu widzenia użyteczności testu niezwykle istotne jest, aby zwięk-
szyć jego wiarygodność, opracować go tak, aby oceniał to, co ma oceniać,
czyli umiejętność użycia języka w odpowiednich kontekstach i sytuacjach.
Jest z tym związana także potrzeba zwiększenia autentyczności i interaktyw-
ności testu. A jednak to właśnie te elementy moim zdaniem zostały tu po-
minięte na rzecz zwiększenia oddziaływania testu na sam proces nauczania.

Nie ma wątpliwości, że Polska jest krajem o zawiłej historii i słusznie jest
dumna ze swego kulturowego dziedzictwa, które stara się promować. Nie
jest to jednakże wystarczający powód, aby łączyć sprawdzanie kompeten-
cji językowej i kulturowej. Można zaproponować oddzielne testy z literatu-
ry i kultury dla kandydatów, którzy chcą wybrać taką opcję, ale włączenie
części kulturowej do testu językowego musi budzić zastrzeżenia. W przy-
padku testu sprawdzającego biegłość językową nie wystarczy zadbać o obie-
ktywne kryteria oceny, praktyczny wymiar i pozytywny wpływ na proces
nauczania, należy także zapewnić jego wiarygodność.

Podsumowanie
W pracy tej zakwestionowałam słuszność włączania części kulturowej

do testów sprawdzających znajomość języka. Starałam się pokazać, że nie
można oceniać w ten sam sposób kompetencji kulturowej i językowej, a za-
dania testujące wiedzę kulturową mogą wymagać znajomości języka na po-
ziomie przewyższającym możliwości zdających. Uproszczenie tego typu za-

12 J. C. Alderson, C. Clapham, D. Wall: Language Test Construction and Eva-
luation. Cambridge 1995.

13 S. Messik: The interplay of evidence and consequence in the validation of
performance assessments. „Educational Researcher” 1994, nr 23/2, s. 13-23.
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dań nie rozwiąże problemu, ponieważ ucierpi na tym autentyczność i inte-
raktywność testu, a co za tym idzie także jego użyteczność.

Punktem wyjścia w przypadku opracowywania jakiegokolwiek testu musi
być określenie jego celu. Jeśli test ma sprawdzać stopień znajomości języ-
ka, musimy mieć pewność, że jego wiarygodność nie będzie osłabiona przez
wprowadzenie elementu irrelewantnego.

To nie znaczy, że wiedza kulturowa i literacka nie może podlegać testo-
waniu. W istocie nie da się przecież uczyć języka w całkowitej izolacji od
kultury, z której on wyrasta. Jednakże umieszczanie zadań kulturowych w ob-
rębie testów sprawdzających znajomość języka w celu szerzenia wiedzy o hi-
storii Polski, jej położeniu geograficznym i sztuce wśród cudzoziemców pra-
gnących nauczyć się języka, wynika chyba bardziej z powodów politycz-
nych niż z podstaw naukowych.

Podziękowania
Pragnę serdecznie podziękować Davidowi Coniam i Monice Hill za ich

komentarze na temat oryginalnej angielskiej wersji tego tekstu.

Tłum. Magdalena Bąk
Przekład autoryzowany

Jo A. Lewkowicz jest profesorem nadzwyczajnym (associate professor)
w Uniwersytecie w Hongkongu (English Centre of the University of Hong
Kong), gdzie wykłada od dwunastu lat. Jej zainteresowania naukowe sku-
piają się na problemach związanych z testowaniem języków (szczególnie
z kwestią autentyczności testów). Prowadziła także badania nad pisaniem
prac w języku angielskim jako drugim lub obcym. Publikowała artykuły
w międzynarodowych pismach („Language Testing”, „TESOL Quartely”).
Wkrótce ukaże się jej książka (napisana wspólnie z Lindą Cooley) zatytu-
łowana Disertation Writing in Practice: Turning Ideas into Text.
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Antonina Grybosiowa

Cudzoziemiec wobec jêzyka i kultury polskiej

Uczyłam języka polskiego Niemców tylko trzy lata i to przed laty dwu-
nastu. Nie mogę więc wypowiadać się jako wytrawny lektor w rzeczywisto-
ści zupełnie odmiennej, zarówno jeśli idzie o zmiany w kulturze europejskiej,
a w tym polskiej, jak i niezwykłe ożywienie na rynku wydawniczym, serie
nowych podręczników, słowników itp. Co innego miał do dyspozycji lektor
w oddalonym od centrum mieście Wschodnich Niemiec, czym innym może
wzbogacać i uczynić atrakcyjną naukę języka polskiego pracownik jednej
z licznych w Polsce szkół dla cudzoziemców – dziś. (2002 r.)

 Niemniej osobisty stosunek pragmatyka do funkcji osoby, która wpro-
wadza obcokrajowca w polski językowy obraz świata, pozwala na kilka spo-
strzeżeń indywidualnych. Być może będą to truizmy. Funkcja ich jest jed-
nak pozytywna, utwierdzamy się bowiem w zaproponowanym paradygma-
cie pojęciowym lub budzi on sprzeciw, impuls do dyskusji, oba zjawiska nie
pozwalają na zachowania rutynowe, co w pracy lektora byłoby szkodliwe.

Gramatyka = reguły, wyjątki, norma
Rozpoczynając naukę gramatyki na dobrze dobranym tekście współcze-

snym, napisanym polszczyzną ogólną, trzeba mieć elementarne wyobraże-
nie o najważniejszych różnicach między gramatyką języka ucznia a grama-
tyką nauczyciela.

Posłużę się doświadczeniem nabytym w Niemczech dzięki uczestnictwu
w wykładach z gramatyki opisowej języka niemieckiego na germanistyce.
Wiadomo, że musimy wskazać na odmienność polskiego nomen, na jego
fleksję wciąż jeszcze syntetyczną, a nie prawie wyłącznie analityczną. Wiem,
że kwestia uczenia gramatyki jest sporna, ale przecież nie uczymy małych
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dzieci, które bez gramatyki opanowują świetnie język obcy. Dorosłym moż-
na mówić o różnicach systemowych. We fleksji verbum mamy do zgryzie-
nia orzech, którego Niemiec nigdy do końca nie zgryzie, tj. polski aspekt
i szyk verbum w zdaniu pojedynczym i złożonym oraz miejsce członów zda-
nia (poza verbum) i negacji. Stuprocentowej sprawności nie osiągniemy.

Czy wobec tego być idealistą i walczyć o każdą regułę? Wydaje mi się,
że nie. Należy jednak przy korekcie pomyłek uniemożliwiających komunika-
cję, wykorzystać okazję do podkreślenia roli tolerancji językowej.

Niemca rozpozna Polak, a Polaka Niemiec (np. po polskiej wymowie gło-
sek e, o, r, ch), nierozpoznawalność osiąga tylko dziecko lub może dojrze-
wający do matury w obcym języku (Carl Dedecius). Cóż możemy osiągnąć
na lektoracie? Chyba przede wszystkim rozumienie polszczyzny i możliwość
osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej na poziomie rozmów codziennych.
Tłumacze literatury pięknej i technicznej to zupełnie inna grupa, której nie
wystarczy to, co studentom-podróżnikom, szukającym przygód i przyjaźni
z rówieśnikami w Polsce, a tacy niekoniunkturalni też są.

Wyłania się przy tej okazji kwestia indywidualnych celów, do których
zmierzają uczestnicy lektoratu. To ważna wskazówka dla lektora.

Przy zapoznaniu tylko ze szkieletem polskiej gramatyki konieczna jest
informacja, że przedstawia się ideał utrwalony dzięki normie, ale nie realizo-
wany przez wielu Polaków, zwłaszcza przez młodzież. Język, z którym ucznio-
wie się zetkną, w dobrych, ciekawych, atrakcyjnych tekstach, nie jest tym,
którym mówi się na ulicy, w sklepie, na dworcu i w dyskotece.

Pytanie więc brzmi: gdzie i z kim chcesz się po polsku porozumieć? Na
obecny stan języka wpływa wiele czynników, tak się też dzieje i w Niem-
czech, można więc znów wesprzeć się osiągnięciami lingwistyki międzykul-
turowej. W każdym razie nie można zniechęcać zbyt częstymi korektami, sko-
ro sami Polacy nie przejmują się poprawnością gramatyczną.

Rezygnowałabym więc z reguł odnoszących się do rzadkich i zanikają-
cych paradygmatów, np. liczebnika zbiorowego – dwoje, troje, por. polskie
wypowiedzi: mam w klasie dziesięć dzieci (nauczycielka). Natomiast nie omi-
nęłabym kategorii plurale tantum. Pomyłka cudzoziemca w Polsce budzi
wprawdzie życzliwość (w Niemczech silną niechęć), niemniej istnienie tej
kategorii można zgrabnie połączyć z innym obrazem świata.

Sama pamiętam z trudem tłumiony śmiech, kiedy profesor slawistyki opo-
wiadał mi w Niemczech po polsku, jak spędzał weekend: opalałem się w cieni
w kąpielówce. Wyobraźnia podsuwała tylko połowę kąpielówek, tj. jedną
nogawkę. Ta uwaga nasuwa inną, trzeba uczyć tak, by uczeń nie narażał się
zbytnio na wyśmianie, mimo polskiej tolerancji dla obcych językowo. Błąd
typu spadochroniarzów na to nie narazi, bo dystrybucja końcówki gen. plur.
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-i//-y i -ów przechodzi obecnie wahanie, ale np. nierozpoznawanie rodzaju
rzeczownika jest niebezpieczne. Na szczęście w przeciwieństwie do języka
niemieckiego, w którym np. koń (das Pferd) ma rodzaj nijaki, a tylko część
femininów jest rozpoznawalna dzięki słowotwórstwu, system rodzajowy pol-
ski jest z grubsza biorąc prosty, ø końcówki suponuje męskość, -a(-i) –
żeńskość, a -e//-o nijakość.

Szukamy ujęć klarownych, choćby nie były one zgodne z tzw. żółtą gra-
matyką, ale lojalnie uprzedzamy nadgorliwego słuchacza, a wśród Niemców
tacy nie są rzadkością, że w podręczniku znajdzie wiele paradygmatów, re-
guł i wyjątków i gorąco namawiamy na pracę własną, lektury zróżnicowane
stylistycznie (style funkcjonalne) konfrontowane z częścią gramatyczną pod-
ręczników. Należy, zorientowawszy się w cechach mentalnych uczących się,
wyważyć stosunek przekazywania podręcznikowego wzorca do jego co-
dziennej realizacji. Powinno się też na stopniu średnim wyjaśnić polską prze-
mianę w stosunku do języka i normy. Można ją ująć następująco: „mów po-
tocznie (na luzie i emocjonalnie), zwłaszcza jeśli nie przekroczyłeś 40, gdyż
tak zachowuje się młode pokolenie Polaków, z którymi się zetkniesz. Polsz-
czyzna stylu wysokiego (książkowa) może ci utrudnić wejście do grup ró-
wieśniczych, z drugiej strony naucz się mówić oficjalnie w oficjalnej sytu-
acji aktu mowy”.

Zaznajamiamy studentów z najważniejszymi aktami mowy – prośbą, po-
dziękowaniem, odmową, z życzeniami itp. W nauce języka macierzystego jako
obcego wykorzystujemy wszystkie osiągnięcia językoznawstwa pragmatycz-
nego.

Współczesne obyczaje, grzeczność, tabu, symbole
Do sfery językowo-kulturowej zaliczamy akty grzecznościowe, np. wła-

ściwą formę adresu, powitania, pożegnania, nawiązanie i rozluźnienie kon-
taktu, krótko mówiąc quasi-performatywne. Są to rzeczy ogólnie znane, ale
należy chyba wprowadzić cudzoziemców w polski zasób wartości, które
ewoluują. Jeśli niektóre prawie odeszły w przeszłość, np. fantazja ułańska,
zastaw się a postaw się, Polak na zagrodzie równy wojewodzie, inne trwają
– np. Polak potrafi (improwizacja zamiast planowania), jesteśmy narodem
wybranym, cierpimy i walczymy za innych itp. Cechy społeczeństwa nie-
mieckiego są diametralnie odmienne, trzeba więc uprzedzić szok kulturowy
i wpajać myśl, że inny nie znaczy gorszy.

Zwrócić należy uwagę na wpływ tradycji katolickiej, innej niż protestanc-
ka co do obchodzenia świąt, wystroje świątyń i charakterystycznej obrzę-
dowości (pielgrzymki), symboliki krzyża, kultu świętych.
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Recenzenci naszych podręczników smucą się, gdyż mało w nich tema-
tyki seksualnej w języku polskim, np. oficjalnych nazw narządów mężczy-
zny i kobiety. Sądzę, że w dwurodzajowej grupie lepiej odesłać do odpo-
wiedniej literatury i uczulić przy tej okazji na problem tabu tematycznego
w różnych dziedzinach życia, choćby tabu nałożone na obelgi. Np. niemiecki
epitet głupia krowa w polszczyźnie jest o wiele bardziej drastyczny z po-
wodu stereotypu krowy, którą zastępujemy gęsią. Nadarza się okazja, by
poruszyć kwestię myślenia stereotypowego i związki języka z historią spo-
łeczeństwa jako całości.

Dla spragnionych umiejętności posługiwania się i rozumienia polskich
wulgaryzmów istnieje lektura Słownika polskich przekleństw i wulgary-
zmów M. Grochowskiego. Można w nim znaleźć kwalifikatory, które są ważną
wskazówką pragmatyczną. Równocześnie powinno się przekazać uczonym
przez nas języka, kultury i literatury polskiej refleksję, że należy zachowy-
wać się powściągliwie, gdyż mimo zalewu wulgaryzmów – w mediach czę-
sto słychać głosy utożsamiające używanie ich z prymitywizmem kulturowym,
a nawet chamstwem.

Zarysowany przez mnie problem lingwistyki międzykulturowej wymagał-
by obszernej rozprawy, w tym ujęciu jest tylko skrótową refleksją o nowych
metodach pracy z cudzoziemcami.

Antonina Grybosiowa, absolwentka filologii polskiej ze specjalnością ję-
zykoznawczą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczennica i asystentka pro-
fesorów Zenona Klemensiewicza i Witolda Taszyckiego. Autorka ponad
stu prac, w tym monografii i skryptu, współautorka Słownika generatyw-
nego czasowników polskich. Zajmuje się współczesnymi tendencjami roz-
wojowymi polszczyzny (składnia, morfologia, słownictwo) oraz pragma-
tyką. Jest zwolenniczką zarówno ujęć synchronicznych, jak i diachronicz-
nych. Ceni zdobycze kognitywizmu. Równolegle z pracą naukową i dydak-
tyczną zajmuje się popularyzowaniem językoznawstwa w prasie ogólnej
i specjalistycznej. Drukuje m.in. w „Poradniku Językowym”, jest członki-
nią Komisji Kultury Języka Polskiej Akademii Nauk i członkiem Zarządu
Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.



120 POSTSCRIPTUM 2002 · 2-3 (42-43)

PORADNIKPORADNIK

Poradnia Językowa Wydawnictwa Naukowego PWN

W polskim Internecie można już uzyskać odpowiedź w razie problemów
z językiem polskim. Największą z internetowych poradni językowych pro-
wadzi Redakcja Słowników Języka Polskiego renomowanego Wydawnictwa
Naukowego PWN. Pod adresem www.slowniki.pwn.pl dostępne są
m.in. obszerny Słownik języka polskiego, reguły polskiej pisowni oraz wspo-
mniana poradnia. Z tego źródła przedrukowujemy odpowiedzi dra Jana Grzeni
na problemy językowe z użyciem imion i nazwisk w języku polskim.

Imiona i formy pochodne od nich

Proszę o podanie zasad zdrabniania i zgrubiania imion w języku pol-
skim.

A. Odpowiedź na to pytanie musi rozpocząć się od wyjaśnienia pewnej
kwestii. Termin „zgrubienie” oznacza w nauce o języku taki wyraz pochod-
ny, którego formant słowotwórczy informuje albo o nadmiernej wielkości
obiektu nazywanego przez wyraz podstawowy (są to tzw. augmentatywy,
np. domisko), albo o negatywnym stosunku emocjonalnym mówiącego do
tego obiektu (są to tzw. pejoratywy albo deterioratywy, np. staruch). For-
my zdrobniałe (deminutywy) służą zaś do nazywania obiektów mniejszych
niż te, które nazywa wyraz podstawowy (np. słoik), lub do wyrażania pozy-
tywnego stosunku do nich (np. mamusia).

B. Czasem za formy zgrubiałe uznaje się imiona typu Bacha, Krzycha,
jednak analiza ich użycia prowadzi do wniosku, iż nie są one zgrubieniami
(nie mają negatywnej treści znaczeniowej), lecz zawierają większy ładunek
ekspresji w stosunku do typowych form Basia, Krzysia.
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C. Tworzenie form pochodnych od imion jest bardzo skomplikowane.
Zagadnienie to najwnikliwiej opisał Henryk Wróbel (w artykule zamieszczo-
nym w książce „Prace Językoznawcze” pod red. I. Bajerowej i W. Lubasia,
Katowice 1973). Podaje on 33 schematy tworzenia form pochodnych od
imion (w tym 17 żeńskich). Wobec tego mogę tutaj przedstawić jedynie ogól-
ne zasady rządzące tym procesem słowotwórczym.

1) Od form podstawowych imion tworzymy formy pochodne: – skraca-
jąc formę podstawową, najczęściej ucinana jest końcowa część wyrazu, stąd
np. Iza od Izabela, Maks od Maksymilian, rzadziej początkowa, np. Nora
od Eleonora, Fred od Alfred, lub środkowa, np. Bina od Balbina, Ulka od
Urszulka; – dodając przyrostek, np. Agatka, Karolek.

2) Przyrostkami używanymi w słowotwórstwie imion są: – męskie
-ek, -uś, -cio, -yś, -unio, -uchna, -ik, -ulo, -ś, -ch (np. Janek, Kubuś, Stef-
cio, Gabryś, Wacunio, Kaziuchna, Kazik, Stasiulo, Staś, Stach); – żeńskie
-ka, -eńka, -usia, -cia, -isia//-ysia, -unia, -uchna, -ula, -sia, -nia oraz -cha
(np. Ewka, Basieńka, Hanusia, Julcia, Gabrysia, Jolunia, Kasiuchna, Anu-
la, Zosia, Terenia, Gocha).

Ponadto duża liczba zdrobnień powstaje w wyniku skrócenia formy pod-
stawowej i zmiękczenia ostatniej spółgłoski, np. Magdzia, Zuzia, Franio,
Tadzio. Często pojawiają się serie słowotwórcze, np. od Zuzanna powstało
skrócenie Zuza, a od niego utworzono formy Zuzia, Zuzka. Jak widzimy,
formy pochodne bywają tworzone od innych form pochodnych. Ponadto
zdarzają się formy pochodne wspólne dwu, trzem imionom, np. Ala pocho-
dzące od Alicja, Alina lub Aleksandra.

Izabela

Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie zdrobnień i zgrubień imienia Iza-
bella.

Ogólne zasady słowotwórstwa imion podałem powyżej w artykule „Imio-
na i formy pochodne od nich”, w nim też objaśniłem zasadność stosowania
terminu „zgrubienie” w odniesieniu do imion.

Nie jest jasne, co by miało znaczyć i przynieść „jednoznaczne wyjaśnie-
nie” tej kwestii. Wyjaśnić tę kwestię jednoznacznie można by prawdopo-
dobnie tylko przez podanie zamkniętej listy form pochodnych od imion me-
trykalnych. Sądzę, że nie jest to ani możliwe, ani nawet potrzebne. Przyczy-
ny są dwie:

1) Nie da się wymienić wszystkich stosowanych form pochodnych da-
nego imienia. Osoby noszące imię Izabela, spotykane u nas też w formie
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Izabella, bywają nazywane za pomocą imion pochodnych: Iza, Izia, Izabel-
ka, Izunia, Izusia, Bela, Belunia. Każdą z wymienionych form usłyszałem
co najmniej raz, nie znaczy to jednak, że inne nie bywają używane. Łatwo
można sobie wyobrazić zdrobnienia Izeńka, Izuśka, a nawet Belka, Belu-
sia, Beluśka czy Izuchna.

2) Ludzie często mają potrzebę stosowania oryginalnych nazw w sto-
sunku do bliskich. W związku z tym tworzą niekiedy bardzo wyszukane
zdrobnienia. Mamy tu do czynienia z twórczością językową, której nie po-
winniśmy ograniczać. Polszczyzna bowiem charakteryzuje się wielkim po-
tencjałem słowotwórczym, co w tworzeniu form imion znajduje imponujący
wyraz.

Michaił czy Michał Bułhakow

„Słownik nazw własnych” J. Grzeni oraz „Nowy słownik ortograficz-
ny PWN” pod red. E. Polańskiego podają, kiedy polszczymy imię osoby
narodowości innej niż polska. Zgodnie z tymi zasadami w obydwu wy-
mienionych źródłach w części słownikowej można znaleźć Michaiła Buł-
hakowa. Tymczasem Bułhakow pojawił się jako Michał (spolszczony)
w książkach wydanych przez kilka wydawnictw. Nie są to oczywiście wszy-
stkie przypadki, a i wydawnictwa nie muszą być jakoś szczególnie przy-
wiązane do danej formy. To samo Wydawnictwo Dolnośląskie, które wy-
dało „Mistrza i Małgorzatę” Michała, dziś wydaje książkę o Michaile.
Niemniej na mój osąd forma Michał jest częstsza, co dodatkowo mogę po-
deprzeć wyliczeniami z mojej półki: 14 książek Michała (albo o Michale)
i tylko jedna Michaiła.

Wspomniałem na początku o zasadach polszczenia imienia – pisow-
nia Michał mogłaby nie być z nimi sprzeczna, jeśliby zaliczyć Bułhakowa
do grona wybranych przypadków, jedną z zasad jest bowiem szczególne
traktowanie wybranych osób. Może źródła poprawnościowe również po-
winny Bułhakowa do nich zaliczyć?

J.B.

Zasady polszczenia imion osób żyjących w XX wieku nie zostały sfor-
mułowane ostro ani w tych, ani w innych książkach, ponieważ zwyczaj ję-
zykowy w tym zakresie jest chwiejny – funkcjonują wprawdzie formy Mi-
chaił // Michał Bułhakow, ale tylko Michaił Gorbaczow. A do wydaw-
nictw, które preferują formę Michaił Bułhakow, należy zaliczyć także Wy-
dawnictwo Naukowe PWN. Jednak nie tyle ze względu na słowniki tego
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wydawnictwa (bo w nich nazwisko to pojawiło się dopiero kilka lat temu),
lecz encyklopedie podające taką formę od dawna.

Ujmując rzecz ogólnie, należy stwierdzić, iż „zachowujemy oryginalną po-
stać graficzną imion żyjących współcześnie osób narodowości innej niż pol-
ska” lub też te imiona transkrybujemy; czasem odstępujemy od tej zasady,
ale i tak „polska forma imion osobistości dwudziestowiecznych zdarza się
rzadko” (Słownik nazw własnych, s. 23-24). Dodajmy zresztą, że niezbyt czę-
sto polszczy się również imiona osobistości, które żyły wcześniej. W szcze-
gółach rzecz może się zaś przedstawiać różnie, gdyż „dość łatwo imiona Sło-
wian zastępujemy polskimi” (Słownik nazw własnych, s. 29), a poza tym
konsekwentnie polonizujemy imiona władców.

Tak ostrożnie sformułowany w wymienionych słownikach opis zagad-
nienia oznacza między innymi, że autorzy, świadomi tej chwiejności zwy-
czaju, nie chcieli narzucać kategorycznego rozwiązania. Nie ma zresztą ta-
kiej potrzeby. Wielu Polaków potrafi bez trudu podać rodzime odpowiedni-
ki niektórych imion obcych, toteż spolszczone imiona mogłyby funkcjono-
wać w szerokim zakresie, do pomyślenia są przecież formy Jerzy Bush, Ka-
tarzyna Deneuve, Jan Lennon itd. Użytkownicy języka polskiego mają tu
pewną swobodę, wolą jednak wybrać imiona w postaci oryginalnej.

A wracając do Bułhakowa: moim zdaniem przewagę zyskuje zwyczaj uży-
wania jego imienia w formie Michaił, co też pokazuje podany przez Pana
przykład i co jest zgodne z tendencją w języku. Można bowiem zauważyć
zdecydowany odwrót od zwyczaju polszczenia imion słowiańskich, co po-
kazują takie przykłady: Włodzimierz Lenin – Władimir Putin, Karel // Ka-
rol Czapek – Karel Gott. Pisownia Michał Bułhakow nie jest sprzeczna
z regułą, ponieważ słowniki te zawierają raczej opis problemu polszczenia
imion niż kategoryczne reguły w tym względzie. Słowniki te nic też nie wspo-
minają o „wybranych przypadkach” ani o tym, że „jedną z zasad jest szcze-
gólne traktowanie wybranych osób”.

Bartek

Chciałabym nadać swojemu synowi imię Bartek, chciałam się dowie-
dzieć od jakiego imienia pochodzi to zdrobnienie – od Bartłomieja czy
Bartosza?

Imię Bartek może być zdrobnieniem i od Bartłomiej, i od Bartosz. Bar-
tosz to forma pochodna od Bartłomiej, ale znana od bardzo dawna (naj-
starsze zapisy z pocz. XIII w.). Uwaga: obowiązujące przepisy prawa zabra-
niają nadawania imion mających formę zdrobnienia (art. 50 Prawa o aktach
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stanu cywilnego, odpowiedni fragment został przytoczony w moim Słow-
niku imion).

Nazwiska córek

Czy córka państwa Radłów będzie się nazywać Radlanka czy Radłów-
na (tak jak Sikora – Sikorzanka, Skarga – Skarżanka itd.)? Jakie są
zasady tworzenia nazwisk córek?

U. Radło

Nazwiska panien (nie córek) tworzono za pomocą przyrostków:
a) -ówna – od nazwisk męskich zakończonych na spółgłoskę (z wyjąt-

kiem g), np. Dudek – Dudkówna, Kuraś – Kurasiówna lub na samogłoski
-e, -o, np. Linde – Lindówna, Stańko – Stańkówna;

b) -anka – od nazwisk męskich zakończonych na -a, -g, -ga, -ge, -go,
np. Piętka – Piętczanka, Pług – Płużanka, Skarga – Skarżanka.

Odrębne nazwy dla kobiet niezamężnych nie są już stosowane w języku
polskim, chyba że intencją mówiącego jest stylizacja albo żart.

Nazwiska żon

Czy żona pana Radło to Radlicha, czy inaczej??? To chyba trochę za-
pomniany sposób „określania” żony przez utworzenie odpowiedniej koń-
cówki, ale jakie są (były) zasady w języku polskim?

Radłowa nie brzmi ładnie, Mariuszowa Radło już lepiej, ale jak by to
brzmiało w dawnej polszczyźnie?

U. Radło

Nazwiska mężatek można tworzyć za pomocą przyrostków -owa oraz
-ina (-yna). Przyrostek -owa dołącza się niekiedy do nazwisk męskich za-
kończonych na spółgłoskę (z wyjątkiem g), np. Dudek – Dudkowa, Kuraś
– Kurasiowa lub na samogłoski -e, -o, np. Linde – Lindowa, Stańko – Stań-
kowa, a w związku z tym: Radło – Radłowa. Przyrostek -ina (-yna) dołą-
czano do nazwisk męskich zakończonych na -a, -g, -ga, np. Puzyna – Pu-
zynina, Pług – Płużyna, Skarga – Skarżyna. Nie dotyczy to oczywiście
nazwisk o formie przymiotnikowej, zakończonych najczęściej na -ska, -cka,
-dzka.

Formy żeńskie nazwisk tworzono głównie w okresie od XIX do pierw-
szej połowy XX wieku, a tendencja do ich unikania rozpoczęła się już w XIX
stuleciu. Przyrostek -ina (-yna) wyszedł już niemal całkowicie z użycia. Spo-
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tyka się, choć rzadko, nazwiska żeńskie z przyrostkiem -owa, który bywa
dodawany również do nazwisk na -a, -g, -ga, w związku z czym funkcjono-
wać mogą formy takie jak: Puzynowa, Pługowa, Skargowa.

Przyrostek -icha (-ycha) spotykany bywa tylko w gwarach, a i to rzadko.
Formy typu Radłowa istotnie są dziś z wielu względów trudne do zaak-

ceptowania, jedną z przyczyn jest to, iż -owa to przyrostek oznaczający przy-
należność. Z tego powodu też prawie wyszły z użycia formy typu Mariu-
szowa Radło.

Jan Grzenia

Jan Grzenia, doktor, jest adiunktem w Zakładzie Współczesnego Języka
Polskiego Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, autorem kil-
ku książek, m.in. Słownika nazw własnych (Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1998) oraz Słownika imion (Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2002).
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A oto propozycja tekstów dyktand, stworzonych przez studentów filolo-
gii polskiej Uniwersytetu Śląskiego pod kierunkiem dr Aldony Sku-

drzykowej. Może ktoś z Czytelników zechce się sprawdzić?

DYKTANDA

Ryży chudzielec chyżo mijał przechodniów, aby uniknąć spotkania z eks-
dziewczyną. Musiał więc sprytnie kluczyć po dróżkach wijących się wzdłuż
i wszerz trawników. Nie chcąc narazić się na niepotrzebne wymówki, wolał
wejść do Księgarni im. Leopolda Staffa i przeczekać chwilę. Nagle pojawił
się arcymiły asystent sprzedaży i z uśmiechem zapytał, czy może mu w czymś
pomóc. Niezdecydowany i nienależący do miłośników książek uciekinier
czmychnął w popłochu przed supersprzedawcą. Nie najstosowniej się za-
chował, ale nie do zniesienia dla chudzielca była nadmierna poufałość. Wcale
nie przyjemniejsze byłoby natknięcie się na niepożądaną osóbkę. Zdecy-
dował się zatem na bieg w poprzek ulicy. W ten sposób oddalił od siebie
niebezpieczeństwo nieupragnionego spotkania, choć na horyzoncie poja-
wiło się następne. Oto grupa miejscowych chuliganów zaczęła gonić rudziel-
ca z niewiadomych nikomu przyczyn. Ścigany był już tak wyczerpany, że
udał się na pobliski postój z cudzoziemskim napisem „Taxi”. Wsiadł do sta-
rego mercedesa, w którym w końcu poczuł się bezpiecznie. Jazda nie była
przyjemna, bo trzeba było co chwila zwalniać albo wymijać nierzadkie w cen-
trum korki uliczne. Rudzielec miał jednak pewność, że z wolna zbliża się do
domu. Zapłacił szoferowi pięćdziesięciozłotówką, schował dwudziestozło-
tówkę reszty i z uczuciem wyraźnej ulgi wkroczył do klatki schodowej.

Edyta Kurkowska

Oj, co za hałas! To chart zeżarł halibuta. Uwielbia ryby wyłowione
wprost z Morza Bałtyckiego. To nie pierwsza taka jego „hulanka”. Raz ze-
żarł wojażerowi hula-hoop zakupione dla córeczki. Wielka to była strata, ko-
sztowało aż pięć euro.

Ma psisko stuhektarowy ogród, ale ciągle przesiaduje w superfortecy
swego pana. Zeżarł nawet nową suwmiarkę i żelazobetonową podkładkę pod
brzeszczot. Wniebowzięty jest, gdy zostaje sam w domu. Harce jego nie mają
wtedy końca. Wywnioskować to można po bałaganie, jaki panuje wtedy
w domu. Porozrzucane są gąbki, ściereczki, hebanowe drobne meble, Joachi-
mowe żakardowe zasłonki, biżuteria i wiele innych drobiażdżków. On to bo-
dajże zniszczył także nowiuśką aktówkę swego właściciela. Naocznym świad-
kiem tych niesfornych wybryków jest mała, kudłata świnka morska, znajdu-
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jąca się w akwarium na biurku. Chyba nasz rozrabiaka jest dżentelmenem,
bo ani razu nie przewrócił szklanego mieszkanka swej współlokatorki.

Jednakże jest coś, od czego nasz chart jest jakby na pół martwy – to
burza. Zwija się wtedy w kuleczkę i kładzie na swoim zielonkawoniebieskim
kocyku. Aż trudno wówczas uwierzyć, że ten stary piesek na co dzień jest
aż tak nadpobudliwy.

Ewa Serwan

W krzakach rzekł do trznadla trznadel: Możesz mi pożyczyć szpadel?
Muszę nim przetrzebić chaszcze, bo w nich straszą straszne paszcze.
Odrzekł na to drugi trznadel: Niepotrzebny, trznadlu, szpadel!
Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach, z krzykiem pierzchnie każda pasz-

cza!

Anna Jureczko

Co najmniej nie do wytrzymania są twoje wahania nastrojów! Poskarżę
się Marii. A przecież kupuję ci kwiaty... Tych georginii i hortensji było nie
mniej niż sto (Zrozum, to kosztuje niemało.) Na domiar złego twój chart nie-
zbyt za mną przepada - mówisz, że to coś znaczy. Nie można wierzyć w takie
rzeczy!

Wczoraj ni stąd, ni zowąd powiedziałaś, że wytatuujesz sobie na ramie-
niu żółto-czerwone serce. Uważam, że tatuaże są ohydne! Ale czy ty przej-
mujesz się czyimkolwiek zdaniem? Któż by zgadł, co kryje się w twojej głów-
ce? Słowo daję, poskarżę się Marii...

Aneta Smusz
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RECENZJERECENZJE

Aldona Skudrzykowa, Krystyna Urban: Mały słownik terminów
z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej. Warszawa 2000.

W serii podręcznych słowników zainicjowanej przez Kaspra Świerzow-
skiego, a wydawanych przez zasłużone dla krzewienia wiedzy o języku pol-
skim, działające w Krakowie Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, uka-
zała się książka z „niekomercyjnym” tytułem – przyciągającym uwagę zain-
teresowanych nie tylko budową języka, ale przede wszystkim jego funk-
cjonowaniem. Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i prag-
matyki językowej Aldony Skudrzykowej i Krystyny Urban adresowany jest
do „tych wszystkich, którym nieobca jest refleksja nad sposobami, warun-
kami, wreszcie celem porozumiewania się w różnych sytuacjach” (s. 5). Choć
trudny tytuł nie pełni funkcji perswazyjnej, słownik powinien przeczytać każ-
dy Polak, który chce, czy musi uczestniczyć w życiu publicznym, a współ-
czesne czasy wymagają od każdego niemal, by zaistniał językowo w róż-
nych sytuacjach, zmuszają do skutecznego komunikowania się. I to nieza-
leżnie, czy jest się w pozycji nadawcy, czy też w pozycji odbiorcy. Słownik
ten przeczyta z zainteresowaniem specjalista, terminologiczne słowniki ję-
zykoznawcze bowiem, nawet te najnowsze (czy niedawno wznowione) bar-
dziej koncentrują się na przedstawianiu terminologii gramatycznej czy ogól-
nojęzykoznawczej, słownictwo poszczególnych, współistniejących we współ-
czesnej lingwistyce nurtów pozostawiając nieco na marginesie zaintereso-
wania leksykograficznego.

Autorki podjęły trud przybliżenia polskiemu czytelnikowi – za pośred-
nictwem słownika terminologicznego – problemów socjolingwistyki i prag-
matyki językoznawczej, ważnych nie tylko teoretycznie, ale i bliskich każde-
mu użytkownikowi języka, który codziennie staje wobec wyborów języko-
wych. Znajomość teoretycznych podstaw złożonego fenomenu komunika-
cji ludzkiej za pośrednictwem języka ma więc całkiem praktyczny wymiar.
A dla cudzoziemca, który poznaje lub poznał już dobrze język polski, i dla



129POSTSCRIPTUM 2002 · 2-3 (42-43)

Polaka, który żyje z dala od językowej ojczyzny, wiedza (i świadomość o)
społecznych i pragmatycznych uwarunkowaniach komunikowania się jest
nie do przecenienia. Ich znajomość ułatwi rozmawianie z Polakami, a także
pomoże zrozumieć niepotrzebną na pierwszy rzut oka „rozrzutność” języka.

W Małym słowniku... zamieszczono objaśnienia ponad 300 terminów ję-
zykoznawczych z zakresu socjolingwistyki i lingwistyki pragmatycznej. Zna-
lazły się w nim także hasła ogólnojęzykoznawcze, takie jak np. SYSTEM JĘ-
ZYKOWY, ZNAK JĘZYKOWY, DYSKURS, TEKST, WYPOWIEDŹ, KONO-
TACJA SEMANTYCZNA, AKCENT ZDANIOWY. Autorki uwzględniły sze-
rokie konteksty prezentowanych domen językoznawczych, a zatem są tu też
hasła z zakresu teorii komunikowania, semiologii, etnolingwistyki, etnogra-
fii mówienia, psycholingwistyki. W kontekście ogólnych relacji między ję-
zykami (np. DWUJĘZYCZNOŚĆ /BILINGWIZM, DIGLOSJA, PIDŻYN, GWA-
RA, DIALEKT) sporo miejsca znajdują w słowniku hasła ujmujące związki
polszczyzny z innymi językami (KONTAKTY JĘZYKA POLSKIEGO Z JĘZY-
KAMI OBCYMI): ANGLICYZMY, BOHEMIZMY (CZECHIZMY), GALICY-
ZMY, GERMANIZMY, HUNGARYZMY, INTERNACJONALIZMY, ITALIA-
NIZMY, KSENIZMY (EGZOTYZMY), LATYNIZMY, ORIENTALIZMY, PO-
LONIZMY, RUSYCYZMY oraz dotyczące ogólnej teorii zapożyczeń języko-
wych (ZAPOŻYCZENIA, ZAPOŻYCZENIA SZTUCZNE, ZAPOŻYCZENIA
UKRYTE, ZAPOŻYCZENIA WEWNĘTRZNE). Są w nim też hasła przywołu-
jące tematy i problemy żywo komentowane w najnowszym językoznawstwie,
jak np. ETYKIETA JĘZYKOWA, TABU i EUFEMIZM, GRA JĘZYKOWA,
KOMUNIKACJA NIEWERBALNA, PERSWAZJA, PŁEĆ I JĘZYK, POLITI-
CAL CORRECTNESS, SEKSIZM, STEREOTYP JĘZYKOWY, WARTOŚCIO-
WANIE.

Interesującym zabiegiem prezentacyjnym jest podanie „rodowodu” wie-
lu haseł, autorki kierują więc czytelnika do tekstów źródłowych, do nazwisk
autorów, którzy wprowadzili w obieg naukowy dany termin.

Lektura słownika zachęca do dyskusji z autorkami, a to jest dużą zaletą
tego rodzaju publikacji sytuującej się pomiędzy piśmiennictwem popular-
nonaukowym a naukowym. Zapraszam więc nie tylko do traktowania słow-
nika jako źródła wiedzy, ale też do dialogu z autorkami. Nie podważając istoty
toku myślenia autorek, chcę podzielić się z przyszłymi, mam nadzieję, czy-
telnikami tej potrzebnej i wartościowej publikacji kilkoma refleksjami, które
wywołała uważna i pełna uznania lektura. Pójdę tu tropem wskazanym przez
autorki i zachowam kolejność haseł.

W haśle ADRESAT pojawia się odsyłacz do hasła ODBIORCA. Słusz-
nie, są to bowiem dwie różne kategorie. Tymczasem z definicji wynika, że są
one niemal synonimiczne, oznaczają bowiem, według autorek, „osobę, do
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której kierowana jest wypowiedź mówiona lub pisana” (s. 9) i „osobę od-
bierającą nadawany komunikat; słuchającego” (s. 106). Autorki opisują też
najprostszy typ układu komunikacyjnego, rozmowę typu face to face lub
komunikację w trybie jednostronnym (bez wymienności ról nadawczo-od-
biorczych), bez komentarza pozostawiając sytuacje dwupoziomowe, takie,
jakie mają miejsce w przypadku np. literatury.

Trudno zgodzić się z autorkami, kiedy w haśle FUNKCJE JĘZYKA do-
konują ich utożsamienia z funkcjami mowy i wypowiedzi, choć językoznaw-
stwo wprowadziło tu już, wydaje się, przekonujący rozdział między nimi, z ko-
rzyścią dla ścisłości myślenia o funkcjach (por. m.in. artykuły w czwartym
tomie serii Język a Kultura pt. Funkcje języka i wypowiedzi, pod redakcją
Jerzego Bartmińskiego i Renaty Grzegorczykowej, Wrocław 1991).

Szkoda, że hasło FUNKCJONALNE ODMIANY JĘZYKA zostało zredu-
kowane tylko do serii odsyłaczy, brakuje tu bowiem uogólnienia, całościo-
wego wyjaśnienia takiego kryterium wydzielania odmian językowych.

W haśle GALICYZMY brak przykładów na kalki językowe z języka fran-
cuskiego. Nieścisłe jest zdanie: „Do zapożyczeń najnowszych zaliczymy wy-
razy wizażysta i wizażystka”, o ile bowiem wizażysta jest zapożyczeniem,
to wizażystka jest już wyrazem polskim derywowanym od zapożyczonej pod-
stawy słowotwórczej przy pomocy polskiego morfemu słowotwórczego. Wy-
razistsze przykłady najnowszych zapożyczeń z języka francuskiego znajdzie
się bez trudności.

W definicji JĘZYKA ARTYSTYCZNEGO zachodzi sprzeczność między
sądem wartościującym: „najbardziej wyrazista odmiana funkcjonalna języka
ogólnego stanowiąca tworzywo dzieł literackich” a zdaniem wskazującym
„otwartość na wszelkie odmiany językowe”. Ta ostatnia oznacza „możliwość
przejmowania i przetwarzania ich elementów na zasadzie naśladowania, imi-
tacji, gdyż język artystyczny jest zawsze obrazem różnych odmian języka”.
Uderza tu kategoryczność sądu („zawsze”), akcentująca naśladowczość ję-
zyka artystycznego, a pomijająca aspekt kreatywny twórczości literackiej.

W haśle KANAŁ KOMUNIKACYJNY brakuje nazwania typów „drogi,
jaką jest przekazywany komunikat od nadawcy do odbiorcy”, a poza wy-
mienionym dotykiem są to jeszcze m.in. kanał kinetyczno-wizualny, audio-
akustyczny, odorogenno-olfaktyczny.

KOMUNIKAT jest zdefiniowany jako „jeden ze składników aktu mowy;
wypowiedź (tekst werbalny + informacje przekazywane niewerbalnie), którą
nadawca przekazuje odbiorcy w konkretnej sytuacji (pragmatyczne znacze-
nie sytuacji, kontekstu). Komunikat, jak każdy tekst, może mieć postać mó-
wioną lub pisaną”. Ostatnie zdanie nie jest dostatecznie precyzyjne: kłóci
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się z wcześniejszym, które ujmuje komunikat jako zjawisko intersemiotycz-
ne.

Wśród źródeł KSENIZMÓW autorki wymieniają „rozwijającą się coraz
bardziej turystykę oraz mass media przybliżające egzotyczne kraje i ich kul-
turę”. Upomniałabym się tu o jeszcze jedno źródło, ważne z punktu widze-
nia starszego pokolenia, które poznawało wigwamy, kanoe, tam-tamy i inne
nazwy z kultur dalekich dla Polaka za pośrednictwem literatury podróżni-
czej.

W artykule RETORYKA brakuje przenośnego znaczenia potocznego, czyli
tego, w którym dominuje składnik «pustosłowie» (por. «pusta, nic nie zna-
cząca mowa; także charakterystyczny dla kogoś sposób wypowiadania się,
zwłaszcza w polityce», Andrzej Markowski, Radosław Pawelec: Wielki słow-
nik wyrazów obcych i trudnych. Warszawa 2001). To przesunięcie znacze-
niowe warto by tu zasygnalizować.

Niektóre definicje są zbyt ogólnikowe, np. FUNKCJA EKSPRESYWNA
„(...) nastawienie wypowiedzi na wyrażanie pewnych cech nadawcy, ujaw-
nienie za pomocą wypowiedzi jego emocji, nastawienia do rzeczywistości,
o której mówi...”, albo NADAWCA – „jeden z uczestników aktu komunika-
cji. Osoba tworząca nadawany komunikat; mówiący...” czy ODBIORCA –
„jeden z uczestników aktu komunikacji; osoba odbierająca nadawany ko-
munikat; słuchający...”.

Słownikowy charakter omawianej książki i przyjęty w niej alfabetyczny
układ objaśnianych haseł pomagają w poruszaniu się po niej. Autorki do-
łożyły starań, by lektura słownika nie ograniczała się do przeczytania hasła,
ale – dzięki stosowanym przez nie odsyłaczom – zapraszają do „surfowa-
nia” po książce. Jeżeli czytelnik podda się sugestiom autorek, które dora-
dzają, jakie hasła jeszcze byłoby dobrze przeczytać, uzyska wyczerpujący
obraz relacji między poszczególnymi pojęciami.

Słownik opatrzony jest ułożonym w porządku alfabetycznym indeksem
terminów (żałować należy, że autorki nie zastosowały tu także układu pro-
blemowego, tematycznego) i niezbędnym dla dalszych, już samodzielnych
poszukiwań, zestawieniem bibliograficznym, w którym uwzględniono prace
cytowane lub przywoływane w artykułach hasłowych. Ponieważ nurty, któ-
re stanowią przedmiot zainteresowania autorek, socjolingwistyka, a jeszcze
bardziej językoznawstwo o orientacji pragmatycznej, rozwijają się w ostat-
nich latach dynamicznie, sądzę, że dobrze by było w kolejnych wydaniach
Małego słownika... dokonywać stałej aktualizacji bibliografii, a to oznacza
propozycję podania szerszego niż tylko pozycje cytowane zestawu biblio-
graficznego.
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Dużym walorem książki jest bogata egzemplifikacja haseł przykładami bar-
dzo starannie wyselekcjonowanymi, pochodzącymi zarówno z dobrej litera-
tury, jak i z tekstów autentycznych. W artykułach hasłowych, napisanych
żywym językiem, zwraca uwagę ilustrowanie definiowanych pojęć anegdo-
tami, które wprowadzają dodatkowy element dydaktyczny i uatrakcyjniają-
cy wywód (zob. np. JĘZYK PIERWSZEJ SOCJALIZACJI). Dzięki temu czy-
telnik uzyskuje możliwość zestawienia teoretycznych wywodów z doświad-
czeniami „przeciętnego użytkownika języka”, czyli też ze swoimi własnymi
przeżyciami składającymi się na jego BIOGRAFIĘ LINGWISTYCZNĄ.

Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki języ-
kowej Aldony Skudrzykowej i Krystyny Urban, mimo skromnego tytułu,
niewielkiego formatu i niepozornej, szarej okładki, jest takim słownikiem ter-
minologii językoznawczej, który powinien czytać nie tylko specjalista. Jest
on ważnym, podręcznym kompendium wiedzy o języku, która jest niezbęd-
nym składnikiem świadomości językowej wykształconego Polaka. Każdy, dla
kogo język polski stanowi wartość, każdy, kto jest zainteresowany – teore-
tycznie lub praktycznie – użyciem języka, powinien z lektury tej książeczki
wynieść dużą korzyść, nieporównywalną z jej rozmiarami.

Małgorzata Kita
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Kazimierz Ożóg: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku.
Wybrane zagadnienia. Rzeszów 2001.

Niniejsza książka Kazimierza Ożoga jest syntezą rozważań autora nad róż-
norodnymi obszarami zmian współczesnej polszczyzny przełomu tysiącleci
na tle przemian politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych.
Analiza rozmaitych zjawisk charakteryzujących najnowszą rzeczywistość ję-
zykową jest ważna nie tylko dla środowiska naukowego i studenckiego pa-
rającego się językoznawstwem, ale również dla zwykłego użytkownika języ-
ka, który nie zdaje sobie sprawy z dynamizmu historycznego procesu języ-
kowego, którego sam jest uczestnikiem i świadkiem. Dlatego właśnie nie-
zwykłą zaletą tego tomu, jak i całego dorobku K. Ożoga, jest jasny, nieana-
lityczny, komunikatywny styl jego prac, który, jak pisze Bogusław Dunaj,
„pozbawiony jest jałowego teoretyzowania bez odpowiedniej podbudowy”.
Za znaczny walor i atut publikacji należy uznać liczną bibliografię, a przede
wszystkim obszerny i interesujący materiał badawczy, który stanowił punkt
wyjścia do ogólniejszych rozważań dotyczących zagadnienia – język a współ-
czesna kultura Polaków. Ponadto autor w celach analizy modelu grzeczno-
ści i języka mieszkańców wsi polskiej porównywał swoje najnowsze mate-
riały z danymi zebranymi 25 lat temu, co pozwoliło mu spojrzeć na te zjawi-
ska w sposób bardziej dokładny i rzetelny. Jak sam pisze przeanalizował „20
tysięcy kontekstów pochodzących z różnych odmian i stylów współczesnej
polszczyzny”, a przykłady czerpał głównie z mediów, jak również z obser-
wacji spontanicznych zachowań językowych Polaków i badań ankietowych.
Zasadniczym celem tej pracy była próba opisu następujących relacji: współ-
czesna polszczyzna a nowa rzeczywistość społeczno-polityczna po rewolu-
cji Solidarności, kultura konsumpcyjna a zachowania językowe Polaków, ję-
zyk polski a najnowsze tendencje kultury ponowoczesnej.

Pozycja ta wchodzi w krąg badań podejmowanych w okresie ostatnich
dwudziestu lat przez polskich językoznawców, którzy opisują stan języka
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polskiego końca XX i początku XXI wieku, uznając ten czas za znaczący
moment przemian i nasilających się tendencji kulturowych, politycznych,
a co za tym idzie, i językowych (M. Markowski: Polszczyzna końca XX wie-
ku. Warszawa 1992, Przemiany współczesnej polszczyzny. Red. S. Gajda,
Z. Adamiszyn. Opole 1994, O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Red.
J. Miodek. Wrocław 1996, M. Bugajski: Pół wieku kultury języka w Polsce
1945-1995. Warszawa 1999, Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na
przełomie tysiącleci. Red. W. Pisarek. Kraków 1999, Język trzeciego tysiąc-
lecia. Red. G. Szpila. Kraków 2000, Słownictwo współczesnej polszczyzny
w okresie przemian. Red. J. Mazur. Lublin 2000). Badacze dla opisu naj-
nowszych dziejów języka polskiego stosują zatem dwie cezury: Sierpień 1980
oraz rok 1989, który zapoczątkował przyspieszone zmiany w polszczyźnie
na tle przeobrażeń politycznych i gospodarczych. Wyróżniony w ten spo-
sób okres rozwoju rzeczywistości językowej i pozajęzykowej jest pretekstem
dla lingwisty, który nie tylko podejmuje się podsumowania, ale jednocze-
śnie i prognozowania skutków owych zmian z perspektywy języka. Tego
typu badania i analizy poziomu kultury człowieka z końca XX wieku są prze-
prowadzane na całym świecie przez filozofów, antropologów, socjologów
i psychologów społecznych, w wyniku czego mnożą się pytania, niejedno-
krotnie i katastroficzne wizje, ale przede wszystkim powstały określenia, bę-
dące efektem zapotrzebowania na nazywanie nowych zjawisk, m.in.: popkul-
tura, pokolenie MTV, pokolenie X, kultura nadmedialna, hiperkonsump-
cja, hiperrzeczywistość, McŚwiat, kultura społeczeństwa postindustrial-
nego itp.

Istotną zaletą tej książki jest jej faktyczna współczesność, gdyż autor,
mając świadomość znacznej różnicy między opisywanym stanem polszczy-
zny z początku lat dziewięćdziesiątych, a obecną polszczyzną przełomu ty-
siącleci, bierze pod uwagę zjawiska najnowsze i najbardziej niepokojące.
Na wstępie książki badacz pisze: „Trzeba podjąć nową próbę opisu stanu
polszczyzny przełomu wieków. Rzeczywistość językowa współczesnych Po-
laków skomplikowała się i uległa wielu zmianom, nawet w stosunku do tej
sprzed kilku lat” oraz „Jesteśmy ostatnio świadkami zmian, które – jak są-
dzę – są największymi przeobrażeniami polszczyzny z całego XX wieku. Na-
wet II wojna światowa nie przeorała tak głęboko języka i świadomości języ-
kowej Polaków jak lata dziewięćdziesiąte kończącego się stulecia”. Ponad-
to autor przeprowadza analizę faktów językowych w perspektywie współ-
czesnych problemów ogólnoświatowych, takich jak globalizacja i ameryka-
nizacja, rozwój nowoczesnych form masowej komunikacji, nastawienie na
konsumpcję oraz odejście od słowa pisanego w kierunku obrazu i dźwięku
(„Homo loquens zamienia się w homo videns. Widzieć stopniowo wypiera
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rozumieć”). K. Ożóg wykorzystuje także ustalenia polskiego językoznaw-
stwa, odwołując się do badań Stanisława Gajdy, który ogół współczesnych
zdarzeń i procesów w polskiej sytuacji językowo-kulturowej ujął w ramach
trzech tendencji: demokratyzacja, marketyzacja i technologizacja (S. Gajda:
Współczesna polska rzeczywistość językowa i jej badanie. W: Mowa roz-
świetlona myślą. Red. J. Miodek. Wrocław 1999, s. 8-14). Jak wynika z po-
wyższego opisu dla autora omawianej publikacji zasadniczy wpływ na pol-
szczyznę miały i mają czynniki zewnętrznojęzykowe, czego efektem są zmia-
ny językowe przede wszystkim na poziomie leksykalnym (tysiące nowych
wyrazów, liczne zapożyczenia i neosemantyzmy) i stylistycznym (styl rekla-
mowy, styl komputerowy, język internautów, moda na potoczność). Z kolei
wewnętrzna ewolucja systemu podąża w kierunku uproszczenia języka i wy-
eliminowania wyjątków, dlatego zmiany zachodzą głównie we fleksji czasow-
nika (ekspansywność ruchomej końcówki czasu przeszłego) i rzeczownika
(upowszechnianie się końcówki -a zamiast -u, ekspansja -a w bierniku), ale
rów-nież dotyka fonetyki, gdyż następuje osłabienie artykulacji niektórych
samogłosek i spółgłosek, czy np. zmiana artykulacji samogłosek nosowych.

Rozważania na temat uwarunkowań zmian językowych zachodzących
w języku polskim lat dziewięćdziesiątych składają się na pierwszy rozdział
Polszczyzny przełomu XX i XXI wieku..., który jednocześnie stanowi wpro-
wadzenie do problematyki badawczej polszczyzny przełomu tysiącleci. Au-
tor skupił się bowiem nad najważniejszymi, rzec można, najbardziej widocz-
nymi zjawiskami współczesnej rzeczywistości językowej Polaków, które po-
średnio i bezpośrednio wynikają ze zmiany sytuacji politycznej i gospodar-
czej państwa polskiego po roku 1989, czego efektem był i nadal jest szereg
zjawisk oddziałujących na współczesny język polski, a są to: wejście w uni-
wersalny obszar kultury konsumpcyjnej, rozwój środków masowego prze-
kazu i kultury masowej, wpływ cywilizacji Zachodu i mechanizmów rynko-
wych, demokratyzacja życia społecznego i politycznego oraz związana z tym
zmiana obyczajów itp. Do najbardziej ciekawych zagadnień omawianych
przez autora należy współczesny polski model grzeczności językowej oraz
ekspansja potoczności, które to zjawiska są wynikiem demokratyzacji języ-
ka i liberalizacji normy językowej. Badacz wskazuje na niepokojące aspekty
współczesnej rzeczywistości językowej, które są efektem rozpadu obowią-
zujących do niedawna sztywnych norm językowych, uproszczenia etykiety
językowej, silnych tendencji do wulgaryzacji i brutalizacji polszczyzny, na-
ruszania tabu językowego oraz zatarcie granicy w opozycji oficjalność – nie-
oficjalność. Dlatego właśnie styl potoczny, charakterystyczny dla nieofi-
cjalnej, codziennej, spontanicznej komunikacji, stał się elementem oficjal-
nych kontaktów i tekstów publicznych. Potoczność zyskała nawet rangę
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swoistej mody językowej lat dziewięćdziesiątych, która widoczna jest w tek-
stach reklamowych, artykułach prasowych, w języku polityków i wreszcie
w literaturze pięknej. Co więcej K. Ożóg pisze, iż w świadomości Polaków
dokonało się dowartościowanie polszczyzny potocznej, a używanie jej w wy-
powiedziach oficjalnych jest odbierane jako zjawisko pozytywne, bo nasta-
wione na obrazowość i emocjonalność. Efektem demokratyzacji stosunków
społecznych jest także zjawisko uproszczenia etykiety grzecznościowej. Au-
tor twierdzi, że podstawowym bodźcem tego procesu jest propagowana
przez media postawa luzu, bezpośredniości i swobody w relacjach z ludźmi.
Badacz zauważa nie tylko szybki zanik wielu rozbudowanych wariantów wy-
rażających poszczególne funkcje grzecznościowe, ale przede wszystkim zwra-
ca uwagę na tworzenie się nowej, oszczędnej w środkach konwencji grzecz-
ności komputerowej, czy grzeczności kultury konsumpcyjnej, która cechu-
je kontakty przedstawicieli młodego pokolenia i sprowadzona jest do mini-
mum treści związanych z partnerem rozmowy. Warte lektury są również roz-
działy poświęcone polszczyźnie konsumpcyjnej, językowi współczesnej mło-
dzieży oraz leksykalnym modom współczesnej polszczyzny. K. Ożóg podej-
muje ponadto tematy z obszaru świata reklamy i polityki, gdyż opisuje ję-
zyk współczesnych wypowiedzi politycznych na przykładzie tekstów wy-
borczych oraz zajmuje się kategoriami semantycznymi wykorzystywanymi
w tekstach reklamowych. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane
zagadnienia Kazimierza Ożoga jest zatem tomem, na który składają się szkice
podejmujące różnorodne, ale jedne z najważniejszych zagadnień współcze-
snej sytuacji językowej Polaków. Jest to studium bardzo interesujące, gdyż
dotyczy zjawisk najnowszych oraz pokazuje te obszary, które wymagają dal-
szych badań i omówień, jak również uwrażliwia czytelników na pewne fakty
językowe, nad którymi nie zawsze chcemy się zastanawiać. Książka ta może
stać się pożyteczną lekturą, wykorzystywaną przez polonistów uczących
w najstarszych klasach gimnazjalnych i szkołach średnich, ponieważ komu-
nikatywny i nieprzesycony nadmierną naukowością styl autora nie stwarza
w odbiorze bariery, lecz umożliwia młodemu czytelnikowi zapoznanie się z fa-
chową literaturą językoznawczą.

Patrycja Lesińska
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Jan Grzenia: Słownik imion. Warszawa 2002.

Jan Grzenia, autor Słownika imion, rozpoczyna swoją publikację nastę-
pującą obserwacją: „imiona służą nam, by poznawać innych i samych sie-
bie. Uznajemy bowiem zwykle za rzecz oczywistą, iż imię jest słowem nam
najbliższym, i że jest w nim jakaś część nas samych. Nic zatem dziwnego, że
słowniki imion zajmują miejsce ważne i szczególne wśród książek. Poszuku-
jąc informacji o imionach, poszukujemy informacji o osobach, które je no-
szą”.

Jak autor przyznaje w przedmowie, słownik został napisany z myślą o do-
niosłej roli imion w naszym życiu. Stąd tak wieloaspektowe i wszechstron-
ne potraktowanie zagadnienia. I choć prezentowana pozycja jest kolejnym
ukazującym się na naszym rynku wydawniczym słownikiem polskich imion,
zasługuje na większe zainteresowanie niż inne tego typu. Tym, co wyróżnia
ją spośród podobnych tematycznie publikacji jest z pewnością interesują-
cy wstęp, składający się z trzynastu rozdziałów i poprzedzający właściwy
słownik, którego bazę tworzy indeks ponad 1050 polskich imion. Wstęp ów
stanowi umiejętne połączenie prostoty języka wykładu z interesującym za-
pleczem teoretyczno-metodologicznym. Przystępność języka warunkuje
w dużym stopniu kategoria adresata, czyli tzw. odbiorcy szerokiego, ale rów-
nież, co warto podkreślić, indywidualny „podręcznikowy” styl powodują-
cy, iż – nałożony na język wywodu swoisty filtr w postaci kompetencji czy-
telnika – nie upraszcza nadmiernie ani nie ogranicza zasobu przekazywa-
nych treści. Tak więc bazę wyjściową słownika poprzedzają komentarze teo-
retyczne, omawiające między innymi gramatykę imion, skoncentrowaną na
problematyce fleksyjnej, a przynoszące informacje dotyczące odmiany imion
polskich i obcych. Ten elementarny zakres wiedzy poszerzony zostaje po-
nadto o wykłady dotyczące imion nieodmiennych oraz specyficznych pro-
blemów ortograficznych związanych zarówno z pisownią form fleksyjnych,
jak i z zasadami polszczenia imion obcych.
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Wśród poruszanej we wstępie problematyki znalazły się również wiado-
mości z zakresu historii imion, omawiające zarazem ich znaczenie i symboli-
kę, pochodzenie, formy, rolę, sięgając od zwyczaju nadawania imion poprzez
kwestię popularności aż do praktycznych porad dotyczących wyboru imie-
nia dla dziecka. Dla czytelników nie będących Polakami szczególnie atrak-
cyjny jest komentarz odnoszący się do typowo polskiego szyku imienia i na-
zwiska.

Autor Słownika imion – nie zapominając o wyjątkowo dociekliwych czy-
telnikach, którzy pragną pogłębić wiadomości przedstawione w trafnych,
lecz lapidarnych wykładach – zamieszcza w swej pozycji bibliografię na te-
mat imion. W spisie tym znaleźć można tytuły nie tylko polskie, ale również
angielskie, francuskie i niemieckie. Ponadto prezentuje adresy stron inter-
netowych wymienionych krajów, gdzie również zgromadzono materiał na po-
ruszany temat.

W kolejnym rozdziale, stanowiącym wprowadzenie do właściwego słow-
nika, czytelnik otrzymuje szczegółowe dane dotyczące zawartości i struktu-
ry recenzowanej publikacji. I tak – wedle słów autora – „w Słowniku imion
scharakteryzowano ok. 1050 imion, przyjmując zasadę, iż wyrazami hasło-
wymi są imiona, które w Polsce XX w. nadano co najmniej 200 razy (...).
Ponadto zamieszczono objaśnienia dotyczące wybranych imion nie spełnia-
jących podanej zasady, zwłaszcza takich, które znane są z historii i literatu-
ry”.

Słownik w układzie alfabetycznym haseł podaje imiona umieszczone w re-
jestrze PESEL. Artykuł hasłowy prezentuje się następująco:

Gerwazy, DB. ~zego, W. ~zy, NMs. ~zym, lm M. ~zowie, DBMs.
~zych

Imię męskie, które wywodzi się z greki. Źródłosłowem może być
wyraz gerásmios «czczony, szanowany» – w takim razie imię mo-
gło pierwotnie oznaczać człowieka cieszącego się powszechnym
szacunkiem. Równie możliwe, iż imię powstało z wyrazów gçraíós
i gçrásimos «stary; ten, który dożył sędziwego wieku» – jeśli tak,
imię to pierwotnie zawierało życzenie, aby jego właściciel żył dłu-
go. W Polsce pojawia się najpóźniej w XIII w. w formie Gervasius
(1265). Jest to imię rzadkie, dobrze jednak znane z literatury, gdyż
noszą je bohaterowie Sielanek S. Zimorowica, Mickiewiczowskie-
go Pana Tadeusza i Fredrowskiej Zemsty.

 Święci Gerwazy i Protazy, bracia bliźniacy, męczennicy z IV w.
czczeni są w Mediolanie jako patronowie miasta. W kalendarzach
imion Gerwazy i Protazy występują razem – 19 czerwca.

W XIX w. imię to nosił działacz niepodległościowy Gerwazy
Gzowski (1812-88).
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Współcześnie jest to imię 272 Polaków.
Odpowiedniki: ang. Gervase, Jarvis, Jervis, franc. Gervais, hiszp.

Gervasio, łac. Gervasius, niem. Gervasius, Gervas, ros. Gervasij,
wł. Gervasio, Gervaso.

Imieniny: 19 VI

Hasło zawiera informacje na temat:
• pochodzenia i etymologii imion, które autor podaje, powołując się na

źródła: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobo-
wych pod redakcją A. Cieślikowej, M. Malec i K. Rymuta, Księgi naszych
imion J. Bubaka oraz Twoje imię H. Frossa i F. Sowy. Wymienione pozycje
inspirowały powstanie słownika w największym stopniu;

• historii imion, koncentrując się głównie na tym, kiedy i w jakich for-
mach imię pojawiło się w Polsce. Autor odwołuje się głównie do Słownika
staropolskich nazw osobowych pod redakcją W. Taszyckiego;

• gramatyki imion, podając skrótowo trudniejsze formy odmiany przy
imionach hasłowych. Informacje na ten temat prezentowane są w taki spo-
sób, jak wiadomości o fleksji w innych słownikach polskich. W sporadycz-
nych przypadkach podano zasady wymowy, co dotyczy wszystkich imion
obcych lub spolszczonych obcego pochodzenia;

• wybitnych imienników, a więc wymieniono sławne osoby noszące dane
imię oraz kilka podstawowych informacji na temat tych postaci, przedsta-
wiono świętych patronów i bohaterów literackich o tym imieniu;

• statystyki imion nadawanych w Polsce, bazując na informacjach opra-
cowanych przez rejestr PESEL, co czyni ze Słownika imion bardzo dokład-
ną kronikę popularności XX-wiecznych imion polskich. Szczegóły statysty-
czne wprowadza autor poprzez użycie zwrotów typu: imię nadawano (...)
razy, imię to nosi (...) Polaków, imienia takiego używa (...) Polek;

• form pochodnych od imion, czyli skrócenia, zdrobnienia, spieszczenia,
które są rezultatem preferencji i wyboru samego autora. Przedstawienie ich
większej liczby, czy nawet wszystkich, byłoby niemożliwe ze względu na nie-
bywałą łatwość tworzenia takich form w języku polskim;

• obcojęzycznych odpowiedników polskich imion, podanych w siedmiu
wersjach: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, łacińskiej, niemieckiej, rosyj-
skiej i włoskiej. Brak tego elementu artykułu hasłowego oznacza, iż imię nie
jest znane w żadnym z wymienionych języków lub jego frekwencja jest bar-
dzo niska;

• dat imienin, umiejscowionych na końcu artykułu hasłowego.
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Na uznanie zasługuje ogromne zaangażowanie autora w poruszaną pro-
blematykę oraz duży indywidualny wkład w hierarchizowanie i systematy-
zowanie wiedzy z jej zakresu. Uważam, że Słownik imion ma wszechstron-
ne zastosowanie praktyczne, a taką właśnie „okolicznościową” funkcję na-
daje mu zwłaszcza – zamieszczone na końcu recenzowanej publikacji – ka-
lendarium imieninowe.

W aneksie dociekliwi czytelnicy odnajdą informacje dotyczące frekwen-
cji 1000 najpopularniejszych imion Polaków wraz z liczbą noszących je osób.

W moim przekonaniu słownik jest niedoskonały tylko w jednym aspek-
cie. Mianowicie, choć podaje formy pochodne od imion (skrócenia, zdrob-
nienia, spieszczenia), a nawet jest źródłem wiadomości dotyczących ich flek-
sji, wyraźnie brakuje zawierającego je indeksu. Byłoby to dużym ułatwie-
niem dla czytelników, którzy nie są rodzimymi użytkownikami języka i wśród
wielu problemów, jakich nastręcza im praktyczne posługiwanie się językiem
polskim, wymieniają trudności w przypisaniu formy pochodnej imienia do
podstawowej. Niewielu ze znanych mi obcokrajowców kryje bowiem zdzi-
wienie, gdy dowiaduje się, że wersja podstawowa mojego imienia brzmi Jo-
anna, podczas gdy znają mnie jako Asię.

Reasumując, należy stwierdzić z całą pewnością, iż przedstawiona tu pu-
blikacja w sposób popularny, a jednak naukowo rzetelny, uprzystępnia sze-
rokiemu kręgowi odbiorców osiągnięcia onomastyki wzbogacone opraco-
waniami z zakresu tej niełatwej dziedziny – terminologią, a więc metajęzy-
kiem. Wszystko to sprawia, że Słownik imion Jana Grzeni jest publikacją
nad wyraz atrakcyjną, bo umożliwiającą każdemu z czytelników uczestnic-
two w przystępnym naukowym wykładzie. Wykładzie, którego tematyka jest
zawsze aktualna, a zainteresowanie słuchaczy nigdy nie maleje.

Joanna Kudera
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Artur Rejter: Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego
w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej. Katowice 2002

Navigare necesse est [...], stwierdzili starożytni (Plutarch). Pisanie rów-
nież. W reportażu podróżniczym łączą się więc dwie pasje człowieka – są to
teksty (użytkowe) powstałe w trakcie podróży (pisane „na gorąco”), bądź
już po podróży (a więc tworzone z pewnym dystansem emocjonalnym i in-
telektualnym). Artur Rejter z Uniwersytetu Śląskiego książkę swoją poświęcił
analizie tego gatunku mowy (nie gatunku literackiego!) z punktu widzenia
stylistyki i językoznawstwa pragmatycznego. Wykorzystuje w niej dokona-
nia tych dwóch nurtów współczesnej lingwistyki, dodając ustalenie zrodzo-
nej w latach osiemdziesiątych i ukształtowanej w latach dziewięćdziesiątych
genologii lingwistycznej, dla której ważne jest poszukiwanie wyznaczników
poszczególnych gatunków.

Dokumentację materiałową książki Artura Rejtera stanowią teksty repor-
taży podróżniczych stworzone w okresie od XVI do XX wieku – tak rozle-
gły okres pozwala dostrzec zmiany i tendencje.

Rozdział pierwszy Perspektywy badań nad ewolucją języka. Podstawy
metodologiczne pracy, o charakterze teoretycznym, przedstawia te koncep-
cje lingwistyczne, które odnoszą się do gatunków mowy i do lingwistyki
tekstu, co pozwala autorowi uznać reportaż podróżniczy za gatunek mowy,
czyli „przypisuje mu się jednocześnie cechy właściwe tekstowi w sensie ko-
munikatu pełnego (zwieńczonego)” (s. 24). Także rozdział drugi Reportaż
jako gatunek dziennikarski dotyczy problematyki genologicznej, tym ra-
zem jednak z perspektywy prasoznawczej. Autor pokazuje tu takie cechy
reportażu (gatunku publicystycznego) i autora reportażu: przystępność, sys-
tematyczność, dociekliwość, inwencja, ścisłość, naoczność, różnorodność,
impresyjność, selektywność, permanentność oddziaływania. Warto w tym
miejscu zwrócić uwagę na pograniczność reportażu, sytuowanego przez teo-
retyków na styku literatury faktu i literatury pięknej. Ta hybrydalność waż-
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na jest też dla czytelnika i jego oczekiwań. Autor, chcąc zajmować się płasz-
czyzną stylistyczną tekstów, przyjmuje podział na reportaż publicystyczny,
łączący się z literaturą piękną, i reportaż informacyjny. Uznaje też, że nad-
rzędną funkcją gatunku reportażowego jest informacja o faktach.

Kolejne rozdziały prezentują analityczne dokonania autora. Dowiaduje-
my się zatem, jak są zorganizowane początkowe i końcowe fragmenty re-
portażu podróżniczego, czyli te miejsca tekstu, które określa się jako ramę
delimitacyjną tekstu (rozdział III Organizacja fragmentów inicjalnych i fi-
nalnych tekstu). Tło porównawcze stanowią analizy utworów uznanych za
preskurorskie wobec badanego gatunku. Autor przekonująco pokazuje i do-
kumentuje przykładami różnorodność dwóch modeli delimitacyjnych. W jed-
nym „eksponowany jest nadawca i//lub odbiorca – wówczas można mówić
o uobecnianiu podmiotu podróży, model drugi natomiast akcentuje samą
podróż – wówczas chodzi o uwypuklenie pr zedm iotu podr óż y” (s. 36).
Model pierwszy dominował w najstarszym okresie badawczym, w tekstach
będących bazą dla wykształcenia współczesnego gatunku reportażu pod-
różniczego, a także, już znacznie rzadziej, pojawia się w niektórych tekstach
późniejszych. To wysunięcie na plan pierwszy podróżnika łączyć trzeba, we-
dług autora, z prywatnym przeznaczeniem gatunku. Model drugi, eksponują-
cy przedmiot podróży, ma natomiast wyraźną przewagę w tekstach dwudzie-
stowiecznych, co wykazuje związek z ewoluowaniem gatunku w kierunku
literackości.

Autor poszukuje wyznaczników stylistycznych reportażu podróżnicze-
go traktowanego jako gatunek użytkowy (rozdział IV Reportaż podróżni-
czy jako gatunek użytkowy), poddając analizie dwie podstawowe struktu-
ry wypowiedzi, czyli opis i opowiadanie, obie bowiem są szczególnie pre-
dysponowane do występowania w literaturze dotyczącej podróży. Opis po-
zwala pokazać odbiorcy tekstu odwiedzane miejsca (dzięki takim wyznacz-
nikom precyzji deskrypcji, jak wyliczenie i szczegół), podczas gdy opowia-
danie (wykorzystując jako zasadę konstrukcyjną chronologię lub hierarchię
ważności problemów) daje mu możliwość śledzenia kolejnych etapów wę-
drówki. I tu widoczna jest ewolucja. Opis w reportażu dwudziestowiecznym
zostaje ukierunkowany na urozmaicenie, plastykę, czemu służyć mają wpro-
wadzone do opisu elementy z innych odmian językowych (potocyzmy, po-
etyzmy), choć z zachowaniem charakteru użytkowego reportażu, co zapew-
niają fachowa terminologia i precyzyjne dane wprowadzane do opisów. Opo-
wiadanie natomiast ewoluowało od zasady chronologii podróży do zasady
kompozycyjnego odwzorowania następstwa zdarzeń, co przyjęło postać ca-
łostek tematycznych. I tu potwierdza się związek reportażu podróżniczego
z literaturą. Dla Artura Rejtera bardzo ważny staje szerszy kontekst gatun-
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ku: krystalizowanie się nowego gatunku mowy, który podporządkowany jest
masowej komunikacji. W ten sposób czytelnikowi – odbiorcy masowemu –
dostarcza się tekstu bliskiego literaturze pięknej, ale mającego zachowane
funkcje użytkowe: „rzetelne przekazywanie informacji prawdziwych, będą-
cych wynikiem obserwacji uważnego nadawcy, który – stosując pewne za-
biegi kompozycyjne – czyni swój tekst bardziej atrakcyjnym i bliższym kon-
wencji komunikacji masowej” (s. 87).

Konsekwencją wskazanych tendencji rozwojowych reportażu polegają-
cych na zbliżaniu go do literatury pięknej jest rozdział poświęcony środ-
kom artystycznym, dzięki którym dwudziestowieczny reportaż nabiera cech
literackich / artystycznych (rozdział V Elementy stylu artystycznego i ich
miejsce w procesie kształtowania się gatunku mowy). Autor powraca tu
do wcześniejszego uznania opisu i opowiadania za dwie podstawowe dla
reportażu struktury wypowiedzi, poddając wnikliwej analizie wyznaczniki sty-
lu artystycznego występujące w tych dwóch formach organizacji tekstu.
Obie wykazują znaczne podobieństwa w zakresie stosowanych figur styli-
stycznych. W tekstach dwudziestowiecznych widoczny jest prymat użyt-
kowości nad artyzmem (właściwym tekstom dziewiętnastowiecznym) – ce-
chy stylu artystycznego są tu raczej ornamentem niż zasadniczą dominantą
stylistyczną.

Ostatni rozdział (VI Kontekst rozważania i jego funkcje) wskazuje trze-
cią, obok opisu i opowiadania, podstawową strukturę wypowiedzi, za jaką
zostało uznane rozważanie. W reportażu podróżniczym znalazło ono zasto-
sowanie dopiero od końca XIX wieku, pełniąc takie funkcje: generalizacja
(w dziewiętnastowiecznym liście z podróży) i komentarz oraz kondensacja
treści – w dwudziestowiecznym reportażu.

Z analiz szczegółowych wyłaniają się następujące wnioski (zob. Zakoń-
czenie): reportaż podróżniczy to gatunek ukonstytuowany w dwudziestym
wieku w wyniku kilkuwiekowej ewolucji gatunków prekursorskich, takich
jak dziennik, list prywatny, list z podróży. Mimo zmian ewolucyjnych pozo-
staje gatunkiem użytkowym funkcjonującym w sferze kultury masowej,
w pełni ukonstytuowanym jako gatunek mowy dopiero w XX wieku.

Ta rozprawa naukowa o pewnym gatunku mowy i jednocześnie intere-
sująca książka o reportażu podróżniczym, przynosząc sporą dawkę wiedzy,
jest też „zaproszeniem” do wspólnej podróży w czasie, co pozwala autoro-
wi trafnie ukazać ewolucję opisywanego gatunki i kształtowanie się jego
wyznaczników formalnych. Artur Rejter uświadamia czytelnikowi, że „pod-
różnik” nie dotarł jeszcze do celu: „Niniejsza praca stanowi propozycję ba-
dawczą dotyczącą złożonych pod względem stylistycznym i pragmatycznym
gatunków mowy. Nie ulega wątpliwości, że ujęcia zagadnienia nie można
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uznać za kompletne, dlatego też prezentowany temat nie powinien zostać
uznany za wyczerpany. Dalsze badania ewolucji gatunku reportażu, jak rów-
nież innych gatunków mowy mogą wzbogacić wiedzę zarówno o dziejach
polszczyzny, jak i o najdoskonalszym z kodów, jakim jest każdy język natu-
ralny”. Tak sformułowana część finalna, zostawiając w pewnym sensie utwór
„otwarty”, pozwala sądzić, że prezentowana książka stanowi pewien etap
w badaniach i Autor jeszcze nieraz będzie wracał do tego tematu.

Małgorzata Kita
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KRONIKAKRONIKA

***

2 września rozpoczął się inten-
sywny przygotowawczy kurs języka
polskiego dla studentów, którzy
przyjechali do Polski na półroczne
lub roczne studia w ramach progra-
mu Socrates/Erasmus. Gościliśmy 37
studentów z 10 krajów, z których
część kontynuuje naukę języka pol-
skiego na kursie semestralnym. Są
to osoby, które w ramach programu
studiują na Uniwersytecie Śląskim
lub w katowickiej Akademii Ekono-
micznej. Szkoła Języka i Kultury Pol-
skiej zorganizowała tego rodzaju
kurs po raz drugi przy współpracy
z Fundacją Rozwoju Systemu Eduka-
cji. W inauguracji uczestniczyli m.in.
prof. dr hab. Janusz Janeczek – JM
Rektor UŚ oraz dr hab. Piotr Wilczek,
Dziekan Wydziału Filologicznego.
Tego roku wykładem inauguracyj-
nym pt.: Śląsk jako region dążący
do Unii Europejskiej przywitał stu-
dentów dr Jan Olbrycht, Marszałek
Województwa Śląskiego. Przez cały
miesiąc studenci nie tylko mieli moż-
liwość poznawania tajników języka
polskiego, ale również uczestniczyli

w wykładach na temat polskiej kul-
tury, literatury, historii i teatru oraz
systemu polskiego szkolnictwa wyż-
szego. Ponadto zapoznali się polską
kinematografią, obejrzeli między in-
nymi film Roberta Glińskiego Cześć,
Tereska oraz Perłę w koronie Kazi-
mierza Kutza. Czas spędzony w Ka-
towicach wypełniony był także spo-
tkaniami z wybitnymi osobistościa-
mi świata polityki i mediów. Mieli-
śmy zaszczyt gościć panią prof.
dr hab. Genowefę Grabowską, Sena-
tor RP, która opowiedziała studen-
tom o swojej pracy i o sposobie fun-
kcjonowania władz na najwyższym
szczeblu rządowym. Natomiast o sy-
tuacji polskiej telewizji i charakterze
pracy dziennikarza telewizyjnego
rozmawiał ze studentami Kamil Dur-
czok. Obcokrajowcy wykorzystywali
zdobyte umiejętności językowe pod-
czas licznych gier i zabaw języko-
wych, takich jak „Randka w ciem-
no”, czy wieczór polskiej piosenki.
18 września odbyło się Spotkanie
Narodów, na którym studenci pre-
zentowali obyczaje i kulturę swoich
krajów. Gospodarze powitali gości
chlebem i solą oraz poczęstowali ich
tradycyjną polską potrawą – bigo-
sem. Studenci pojechali na wyciecz-
ki do interesujących miejsc, takich
jak Tarnowskie Góry, Park Kultury
i Wypoczynku w Chorzowie, Kra-
ków, Muzeum Wnętrz Pałacowych
w Pszczynie itd. Przybliżyły one ob-
cokrajowcom krajobraz Polski połu-
dniowej i zachęciły do podróżowa-
nia po Polsce jako kraju ciekawym



146 POSTSCRIPTUM 2002 · 2-3 (42-43)

turystycznie. Pod koniec września
studenci przystąpili do egzaminu
końcowego, by móc sprawdzić swój
poziom znajomości języka polskiego.
Uroczyste zakończenie kursu odby-
ło się 27 września, na którym dyrek-
tor Szkoły wręczył studentom certy-
fikaty znajomości języka polskiego.

***

Z kolei po raz czwarty w ostat-
nim tygodniu września na zlecenie
Zespołu Programów Międzynarodo-
wych UŚ odbył się tygodniowy ada-
ptacyjny kurs dla studentów progra-
mu Socrates/Erasmus, którzy najbliż-
szy semestr swoich studiów posta-
nowili odbyć w Uniwersytecie Ślą-
skim. Studenci nauczyli się kilku
słów po polsku, spotkali się z wła-
dzami Uniwersytetu, poznali uniwer-
syteckie biblioteki i kluby studenc-
kie. Ostatni wieczór kursu razem ze
studentami intensywnego kursu
spędzili na dyskotece w Centrum
Kultury Studenckiej „Za Szybą”
w miasteczku akademickim w Kato-
wicach Ligocie.

***

W dniach 23-28 września po raz
czwarty odbyły się w Uniwersytecie
Alberty w Edmonton  (Kanada) ob-
chody Tygodnia Kultury Polskiej.
Uniwersytet Śląski oraz Szkołę Języ-
ka i Kultury Polskiej reprezentowała
dr Jolanta Tambor. To doroczne świę-
to Polski zostało zorganizowane

dzięki wysiłkom dr. Wacława Osad-
nika (szefa katedry polonistyki na
Uniwersytecie Alberty) i Małgorza-
ty Możdżeńskiej (Prezydent Polskiej
Społeczności Edmonton). Organiza-
torzy przygotowali różnorodne
atrakcje, między innymi wernisaż
sztuki, spotkanie z polską książką,
poezją i filmem. Dr Jolanta Tambor
w Edmonton przeprowadziła semina-
rium na temat nowoczesnych metod
nauczania języka polskiego, na Uni-
wersytecie opowiedziała o Szkole
studentom polonistyki edmontoń-
skiej, spotkała się z nauczycielami
w Szkole Polskiej im. Jana Pawła II
w Edmonton, jedynej całotygodnio-
wej polskiej szkole w Kanadzie. Na
końcu swojej kanadyjskiej podróży
spotkała się z prof. Tamarą Troja-
nowską, szefową polonistyki w To-
ronto oraz dr Bożeną Szałastą-Ro-
gowską z Instytutu Nauk o Litera-
turze Polskiej UŚ, która wyjechała na
roczny lektorat do Toronto, odbyw-
szy uprzednio praktykę w Szkole
Języka i Kultury Polskiej. Zarówno
w Edmonton, jak i w Toronto na kur-
sach dla początkujących studentów
wykorzystywany jest podręcznik
A. Janowskiej i M. Pastuchowej
Dzień dobry.

***

W dniach 21-28 września prze-
bywała w Szwecji  na Uniwersytecie
Sztokholmskim mgr Małgorzata Sme-
reczniak. Wyjazd ten odbył się w ra-
mach programu Socrates/Erasmus,
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którego koordynatorem ze strony
szwedzkiej jest prof. Ewa Teodoro-
wicz-Hellman. W Instytucie Języka
i Literatury Słowiańskiej Uniwersy-
tetu Sztokholmskiego studenci mają
możliwość wyboru jednego z języ-
ków słowiańskich. Wśród szwedz-
kich studentów język polski cieszy
się dużym zainteresowaniem. Wizy-
ta mgr Smereczniak miała przede
wszystkim charakter dydaktyczny,
gdyż obejmowała zarówno hospita-
cje zajęć z języka polskiego, jak rów-
nież prowadzenie seminarium z za-
gadnień współczesnej polszczyzny.
Zostały także ustalone warunki dal-
szej współpracy między Uniwersyte-
tem Sztokholmskim a Uniwersytetem
Śląskim.

***

Mgr Magdalena Bąk 24 września
brała udział w krajowej konferencji
naukowej „Przyswajanie języków
obcych – teoria a praktyka naucza-
nia” zorganizowanej przez Polskie
Towarzystwo Neofilologiczne i Stu-
dium Języków Obcych Śląskiej Aka-
demii Medycznej. Pani Bąk odczyta-
ła referat dr Jolanty Tambor, która
w tym czasie przebywała w Edmon-
ton, na temat klasyfikacji błędów
w kontekście polskiego systemu cer-
tyfikatowego. Magdalena Bąk prze-
wodniczyła obradom, które poświę-
cone były zagadnieniom nauczania
języka polskiego jako obcego.

***

W dniach 26-28 września we
Wrocławiu odbyła się Międzynaro-
dowa Konferencja Naukowa Język
polski, literatura i kultura polska
w dydaktyce języka polskiego jako
obcego zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie „Bristol” Polskich i Zagra-
nicznych Nauczycieli Kultury Pol-
skiej i Języka Polskiego jako Obce-
go, Szkołę Języka Polskiego i Kultu-
ry dla Cudzoziemców Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Studium Nauki
Języków Obcych Politechniki Wro-
cławskiej. W konferencji tej ze Szko-
ły Języka i Kultury Polskiej UŚ wzię-
ły udział z referatami: dr Aleksandra
Achtelik – Tekst literacki jako źró-
dło wiedzy o kulturze polskiej oraz
drugim tekstem napisanym wspólnie
z mgr Małgorzatą Smereczniak Stąd
nauka jest dla żuka.... i nie tylko
dla niego. Formy teatralne a glot-
todydaktyka, mgr Magdalena Bąk –
Mickiewicz wielkim poetą był, czy-
li miejsce romantyzmu w nauczaniu
kultury polskiej cudzoziemców, mgr
Wioletta Hajduk-Gawron – Naucza-
nie literatury i kultury polskiej
wśród studentów białoruskich.
Wnioski i propozycje, mgr Barbara
Morcinek-Cudak – Sierpniowe pi-
sanki, czyli o kulturze polskiej
w miesiąc oraz Patrycja Lesińska –
Klasyfikacja związków frzaeolo-
gicznych na części mowy w aspek-
cie glottoddaktycznym.
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***

26 września w krakowskim Hote-
lu Grand odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród European Label, to
jest Europejskiego Znaku Jakości,
przyznawanego przez Unię Europej-
ską. Tym prestiżowym znakiem jako-
ści dla nowatorskich inicjatyw w na-
uczaniu języków obcych wyróżnio-
no dwa programy komputerowe
Szkoły Języka i Kultury Polskiej –
GRAMPOL, komputerowy program
do nauczania gramatyki polskiej oraz
MODIMNET, przeznaczony do na-
uki języka polskiego dla początkują-
cych dorosłych frankofonów stwo-
rzony w ramach programu unijnego
Socrates Lingua wraz z Akademią
Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Pań-
stwową Wyższą Szkołą Telekomuni-
kacji w Paryżu. Nagrodę odbierali
autorzy programów, którzy są pra-
cownikami i współpracownikami
Szkoły: dr hab. Małgorzata Kita,
dr Romuald Cudak, dr Aleksandra
Janowska, dr Romualda Piętka,
dr Agnieszka Szol i mgr inż. Paweł
Buchacz.

***

Mgr Przemysław Marciniak, któ-
ry jest współpracownikiem Szkoły,
od 22 września do 3 października
przebywał w Waszyngtonie na sty-
pendium w Dumbarton Oaks, gdzie
w centrum bizantynistycznym miał
możliwość pogłębiania swojej wie-
dzy. Z kolei w Columbus w stanie

Ohio w dniach 3-6 października wziął
udział w Byzantine Studies Cinferen-
ce, gdzie wygłosił referat „A Few
Remarks on the Definition of Byzan-
tine Drama”.

***

1 października rozpoczął się
w Szkole kurs semestralny, na któ-
rym obcokrajowcy uczą się języka
polskiego zarówno w grupach, jak
i indywidualnie. Kilkoro studentów
jest pracownikami naukowymi nasze-
go uniwersytetu, parę osób konty-
nuuje naukę po wrześniowym kursie
adaptacyjnym, jednocześnie studiu-
jąc na śląskich uczelniach, ale wielu
z nich ma kontakt z nauką języka
polskiego dopiero po raz pierwszy.
Tego roku na naszych studentów
czeka kilka atrakcji, między innymi
andrzejki oraz Wigilia.

***

Z początkiem semestru zimowe-
go jedna ze współpracownic Szkoły
– mgr Joanna Kudera wyjechała na
rok akademicki 2002/2003 do Mińska
jako lektor języka polskiego. W Uni-
wersytecie Pedagogicznym im.
M. Tanka prowadzi zajęcia językowe
oraz wykłady z  polskiej kultury i hi-
storii oraz metodyki nauczania języ-
ka polskiego. Z kolei 1 listopada
obowiązki lektorki na Uniwersytecie
we Florencji (Włochy) podjęła
dr Aneta Banasik, adiunkt Wydzia-
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łu Nauk Społecznych UŚ i wielolet-
nia współpracownica Szkoły.

***

Nowy rok akademicki to również
kolejny rok działalności Podyplomo-
wego Studium Nauczania Kultury
Polskiej i Języka Polskiego jako Ob-
cego. W tym roku inauguracja od-
była się 14 października, a naukę
rozpoczęło 30 osób. Nasze Studium
kształci lektorów i nauczycieli kultu-
ry polskiej i języka polskiego jako
obcego oraz przygotowuje do pracy
w kraju i na lektoratach zagranicz-
nych w różnych środowiskach zain-
teresowanych nauką języka polskie-
go (także wśród osób pochodzenia
polskiego).

***

Mgr Barbara Morcinek-Cudak
i mgr Agnieszka Madeja w dniach
18-22 października odwiedziły Uni-
wersytet im. Palackiego w Ołomuń-
cu. B. Morcinek-Cudak wygłosiła
wykład dla studentów polonistyki
po tytułem: Nowe? oblicza wojny:
„Pianista” Władysława Szpilmana
i „Dziewczynka w czerwonym
płaszczyku” Romy Ligockiej. Obie
lektorki spotkały się z ołomuniecki-
mi studentami tegorocznej letniej
szkoły oraz z prof. J. Fialą, prof.
M. Sobotkovą i dr I. Dobrotovą –
wykładowcami polonistyki w Oło-
muńcu.

***

W październiku mieliśmy za-
szczyt gościć dr. Wacława Osadni-
ka z Uniwersytetu Alberty w Edmon-
ton. Podczas tej wizyty zostały sfi-
nalizowane bardzo ważne kwestie fi-
nansowe. Dzięki osobistemu zaan-
gażowaniu dr. W. Osadnika udało
się zdobyć pieniądze na wydanie
płyty CD do podręcznika A. Janow-
skiej i M. Pastuch Dzień dobry. Pie-
niądze przekazał przyjaciel dr. Osad-
nika prezes Międzynarodowej Szwaj-
carskiej Szkoły w Polsce. Pozostała
kwota pochodzi od polonijnych or-
ganizacji kanadyjskich.

***
Kilka dni później gościem Szko-

ły był profesor dr Gerhard Ressel,
Dziekan Wydziału Językoznawstwa
i Literaturoznawstwa Uniwersytetu
w Trewirze. Zaproszony przez pra-
cownicę Szkoły mgr Barbarę Marci-
niak podczas jej letniego pobytu
w Trewirze. Studentów z Trewiru co
roku gościmy na letniej szkole w ra-
mach umowy bilateralnej. Rozmowy
dotyczyły intensyfikacji tej współ-
pracy m.in. poprzez wspólny udział
w programie Socrates/Erasmus.

***

Szkoła doczekała się również
kolejnych publikacji:

– Kultura polska. Silva rerum,
pod redakcją dr. Romualda Cudaka
i dr Jolanty Tambor przy współpra-
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cy z dr Agnieszką Szol. Książka ta
jest przewodnikiem po polskiej kul-
turze i tradycji. Poszczególne roz-
działy zostały napisane przez na-
ukowców Uniwersytetu Śląskiego
i zawierają interesujące analizy za-
gadnień językowych, literackich, fil-
mowych, czy obyczajowych polskiej
rzeczywistości. Pomocnym zabie-
giem dla czytelnika jest zamieszcze-
nie w książce słownika pojęć i sym-
boli żywo funkcjonujących w pol-
skiej kulturze.

– Człowiek i jego świat w ję-
zyku i w tekstach autorstwa prof. dr
hab. Małgorzaty Kity i dr Aldony
Skudrzykowej, które są współpra-
cownicami Szkoły. Jest to książka,
której adresatem są ci spośród uczą-
cych się języka polskiego, których
poziom znajomości języka polskiego

pozwala na rozwijanie sprawności
stylistycznej, poznawanie tekstów
artystycznych z różnych epok oraz
zdobywanie wiedzy na temat obra-
zu świata w języku polskim, tabu
językowego i grzeczności językowej.

***

Warto też odnotować dar, jaki
otrzymała Szkoła od Pani Reginy
Mikielewicz z RFN. Jest to książka
zatytułowana Uczymy się świata po
polsku. To jedna z bardzo niewielu
książek na świecie przeznaczona dla
polonijnych dzieci, w wieku wcze-
snoszkolnym. Bohaterką cyklu ksią-
żeczek (czytanka, kolorowanka, ze-
szyt do kaligrafii) jest Kate – dziew-
czynka z polskiej rodziny w Kana-
dzie.
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Laur Plateranki
Dn. 15 listopada 2002 r. odbył się jubileuszowy X turniej poetycki o Laur

Plateranki. Turniej organizuje II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater
(stąd nazwa turnieju) w Sosnowcu, jego inicjatorem jest Michał Waliński –
polonista i folklorysta, profesor tegoż Liceum. Konkurs jest przeznaczony
dla młodych adeptów poetyckiego pióra, nie debiutujących jeszcze na ła-
mach prasy. W ciągu dziesięciu lat turniej stał się wydarzeniem w środowi-
sku młodych twórców i nabrał wymiaru międzynarodowego.

W tym roku na konkurs napłynęło ok. 340 wierszy, w tym teksty z Au-
strii, Białorusi, Litwy, Łotwy, Niemiec i Ukrainy. Nic tedy dziwnego, że wśród
fundatorów nagród nie mogło zabraknąć Szkoły Języka i Kultury Polskiej,
tym bardziej, że dr Romuald Cudak od kilku lat jest jurorem turnieju. Szkoła
postanowiła fundować nagrodę dla uczestnika turnieju z zagranicy i dla wier-
sza podejmującego motywy związane z tradycją i kulturą Polski. W tym roku
nagrodę Szkoły otrzymała Żanna Surwiła, uczennica średniej szkoły im. Jana
Pawła II w Wilnie. Redakcja Postscriptum nie publikuje w zasadzie materia-
łów literackich, ale w tym przypadku czynimy wyjątek. Drukujemy wyróż-
niony przez Szkołę wiersz, zatytułowany Tam, gdzie Chopin gra, gratulując
jednocześnie Autorce i życząc Jej wielu sukcesów w nauce, w życiu i – oczy-
wiście – na niwie poetyckiej.
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¯anna Surwi³a

Tam, gdzie Chopin gra...

Tam, gdzieś daleko, w innym świecie

Wśród mnóstwa miast nieznanych –
Jest jedno miasto –
Jest park...
Jest dworek...
Gdzie Chopin ciągle gra.

Ten biały dworek wśród lip i klonów
Pachnący różami i jaśminem –
Ciche, cieniste aleje...
Puste ścieżki...
Szumiący strumień...
Wciąż przed oczami mam.

I tamte lato... kwieciste, pachnące –
I senny szum wiekowych drzew –
Ja dziś pamiętam...
I czuję...
I słyszę...
Ciszę zmąconą melodią klawiszy.

Tam gdzieś samotnie brodzi
Chopinowska zapomniana muza –
Kroplami deszczu leje się
muzyka...
i jak piasek
płynie z klepsydry fortepianu.

Kawałek raju znalazłam dla siebie –
I schowam do serca starej szkatuły
Ten letni dzień...
Ten park...
Ten dworek...
Gdzie Chopin wiecznie będzie grać.


