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Wstęp 

J. Puzynina (2008, 37 i n.) pisze o dużym znaczeniu prawdy w ko-

munikacji językowej, a także o wielości znaczeń wyrazu prawda 

w języku ogólnym, co jest uwarunkowane wysoką częstością jego 

użycia. Podobnie inny językoznawca, D. Bolinger, w artykule 

o wymownym tytule Truth in a Language Question (1973) twierdzi, 

że prawda stanowi normę komunikacji językowej. Jest to, w myśl 

Bolingera, właściwość wyrażeń językowych pozwalająca na infor-

mowanie partnerów komunikacji. R. Piłat także twierdzi, że „praw-

da [...] występuje jako podstawa działania” (2009, 489).  

Ponieważ informacji i informowaniu w działalności językowej 

przypada pierwszeństwo (na tle innych aktów mowy), prawda z re-

guły ma charakter domyślny1. Zgodnie z zasadą naturalności zna-

czeniu prawdziwości zwykle są przyporządkowane tzw. formy ze-

rowe, czyli zwykle nie wymaga ona specjalnej manifestacji. Od-

wrotnie, wyrażenie nieprawdy wymaga celowego zastosowania 

środków czerpanych z bogatego zasobu operatorów leksykalnych 

i morfologicznych modalności werytatywnej. 

Obligatoryjny, domyślny charakter prawdy wynika też z teorii 

reguł konwersacji H. P. Grice’a. Amerykański filozof i logik postulu-

je, że prawdziwe informowanie partnerów konwersacji stanowi je-

den z najważniejszych warunków realizacji komunikacyjnej zasady 

                                                 
1
 Z logicznego punktu widzenia system oparty na fałszywych założeniach 

jest wewnętrznie sprzeczny: każde twierdzenie implikuje dowolne twierdzenie, 

także takie, które jest sprzeczne z implikaturą. Wobec tego w takim systemie 

przestaje obowiązywać opozycja prawdy i nieprawdy (zob. Biriukow 1985, 120).  
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kooperacji (Grice 1977, 89). Przypomnę tylko, że sformułowane 

przez Grice’a postulaty kategorii jakości brzmią:  

1. Staraj się, aby twój wkład do konwersacji był prawdziwy. 

2. Nie mów czegoś, co uważasz za nieprawdę. 

3. Nie mów czegoś, czego nie możesz poprzeć dowodami. 

Jednocześnie, jeżeli sięgnąć do badań lingwistycznych, przychodzi 

konstatować, że problematyka prawdy/nieprawdy nie należy do 

głównych zainteresowań językoznawców. Owszem, w systemie ję-

zyka występują leksykalne wykładniki modalności werytatywnej, 

takie jak prawda/nieprawda, prawdziwy/nieprawdziwy, prawdzi-

wie/nieprawdziwie, wierny/niewierny, wiarygodny/niewiarygodny, 

autentyczny/nieautentyczny i in., a także jednostki leksykalne, zawie-

rające składniki semantyczne [prawda] lub [nieprawda]2. System 

językowy działa jednak algorytmicznie, pozwalając na produkowa-

nie (czy też reprodukowanie) przydatnych do ludzkiej (w szczegól-

ności interakcyjnej) działalności konstrukcji (komunikatów) nieza-

leżnie od tego, czy są one prawdziwe czy nieprawdziwe, stosowne 

czy niestosowne, akceptowalne czy nieakceptowalne. Z punktu wi-

dzenia sprawności językowej jest obojętne, czy zielone idee rze-

czywiście śpią, czy Ala rzeczywiście ma psa, czy rzeczywiście w tym 

największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Skoro możemy 

wyrażenia te zrozumieć, spełniają one swoją funkcję, zaś to, że są 

prawdziwe lub fałszywe, nie rzutuje na system języka ani na kom-

petencję językową jego użytkowników. 

Prawda pozostaje na uboczu językoznawstwa także ze wzglę-

du na komunikacyjne, retoryczne wymogi działalności językowej 

— wbrew teorii kooperacji. Za charakterystyczne pod tym względem 

można uznać twierdzenie rosyjskiego językoznawcy B. S. Mucznika, 

że nadrzędnym wymogiem komunikacji pisanej jest jasność prze-

kazu. Badacz ten pisze: „Jeśli osiągnięcie jasności wiąże się z po-

mniejszeniem dokładności opisu, należy zgodzić się na to” (1985, 

222). Jak widzimy, prawdziwość, precyzyjność, reprezentacyjność 

                                                 
2
 A. Bogusławski (2009, 22) pisze np. o opozycji czasowników powiedzieć 

i zdradzić: jedną z cech dystynktywnych jest to, że w znaczenie drugiego czasow-

nika wpisane jest „przesądzenie prawdziwości tego, co podlega zdradzeniu”.  
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wypowiedzi językowej nie stanowi priorytetu, i to nie tylko w ko-

munikacji pisanej czy publicznej. Wiele przykładów można przyto-

czyć z komunikacji potocznej, w której weryfikacja wypowiedzi pod 

względem ich prawdziwości jest o wiele mniej istotna w porówna-

niu z ich funkcją fatyczną — wspieraniem komunikacji między-

ludzkiej, więzi społecznych.  

Dylemat „jasność lub prawdopodobieństwo” nie występuje 

w komunikacji artystycznej, ponieważ ani nadawca, ani odbiorca, 

jak pisze B. J. Norman (2003, 133 i n.), nie dążą do jednoznacznej 

interpretacji semantycznej tekstu; badacz ten przytacza w związku 

z tym wypowiedzenie Oscara Wilde’a: „Ciągle żyję w strachu, że 

wreszcie zostanę zrozumiany”3. Brak dostępu do warstwy seman-

tycznej tekstu uniemożliwia jego interpretację pod względem 

prawdziwości (o czym będzie mowa w rozdziale 3). Odwrotnie, po-

strzeganie tekstu artystycznego w aspekcie odtworzenia rzeczywi-

stości jest uznawane za niewłaściwe. Na przykład w opowiadaniu 

rosyjskiego pisarza Wasilija Szukszyna Krytycy ironicznie ukazuje 

się postać głównego bohatera — „Dziadka”, który wartość oglą-

danych przez siebie filmów określa według kryterium zgodności z 

rzeczywistością (jak ją rozumie). Przy tym „Dziadek” uważa siebie 

za eksperta od każdego tematu. 

Problem prawdy w posługiwaniu się językiem lub w refleksji 

nad nim staje się zauważalny, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że 

— ogólnie rzecz biorąc — j ę z y k  k ł a m i e .  Najbardziej wyrazi-

ste przykłady takiego kłamstwa, a mianowicie niezgodności zako-

dowanych w formach językowych znaczeń z rzeczywistymi stanami 

rzeczy albo z tym, co o nich sądzimy, znajdujemy w tych sferach 

działalności językowej, z którymi wiąże się pozyskiwanie różnego 

rodzaju profitów, np. w reklamie i handlu. W tym obszarze komu-

nikacji publicznej otaczają nas głośne, sugestywne nazwy i mocno 

krzyczące slogany, z których część zawiera symbole o charakterze 

skonwencjonalizowanym, a więc apeluje do tego, co wiemy 

o świecie, co jest — naszym zdaniem — pewne i nad czym się nie 

                                                 
3
 O dyfuzji semantycznej tekstów artystycznych zob.: Kiklewicz 2006b, 15 i n.; 

2007с, 395 i n. 
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zastanawiamy, akceptując komunikat dzięki rozpoznawalności 

symbolu. Oto jeden z przykładów:  

 

W ostatnich czasach różnego rodzaju „centra” się rozmnożyły. Ten 

typ nominacji jest popularny, ale czy zawarte w nazwie Centrum 

Taniej Odzieży złożone znaczenie jest dobrze skonstruowane? 

Zgodnie z tłumaczeniem Uniwersalnego słownika języka polskiego 

(Dubisz 2008, 384), centrum (w jednym ze swoich użyć) znaczy 

‘miejsce, w którym coś się koncentruje, skupia; ośrodek’. 

W przypadku małego sklepiku z tanią odzieżą trudno przyznać, że 

mamy do czynienia z koncentracją, że jest jakikolwiek ośrodek. Te 

elementy semantyczne zostały wyraźnie nadużyte. W pewnym 

sensie Centrum Taniej Odzieży to nazwa nieprawdziwa, choć moż-

na zrozumieć względy komercyjne właściciela sklepu: h i p e r b o -

l i z a c j a  służy tu zwróceniu uwagi na obiekt, jego zachwalaniu 

i zachęcaniu potencjalnych klientów. W taki sposób np. w rosyjskiej 

sferze handlowej i marketingowej królują nazwy hiperboliczne: 

(1) Империя сумок ‘Imperium torebek’ 

(2) Империя обуви ‘Imperium obuwia’ 

(3) Империя колготок ‘Imperium rajstop’ 

(4) Носочная империя ‘Skarpetkowe imperium’ i in.  

W tym przypadku mamy do czynienia nie tylko z hiperbolą, ale 

także z metaforą, czyli z występowaniem rzeczowników centrum, 

imperium, kraina itp. w innym, pozasłownikowym znaczeniu. 
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W związku z tym można odwołać się do opinii D. Davidsona 

(1987), który pisał, że metafora jest szczególnym przypadkiem 

nieprawdy (więcej o tym w rozdziale 8.2.1). 

Problem prawdy w języku wiąże się głównie ze z d a n i e m  

(jako typem jednostki języka), które — z logicznego punktu wi-

dzenia — polega na orzekaniu czegokolwiek o czymkolwiek, czyli 

na predykacji. Ukształtowała się pewna tradycja opisu jednostek 

językowych o charakterze funkcyjnym/operacyjnym, np. spójni-

ków, która opiera się na kryteriach prawdziwości/fałszywości za-

kodowanej w zdaniu informacji, choć w ostatnich dziesięcioleciach 

wyraża się wątpliwość, czy kryteria logiczne są przydatne w anali-

zach lingwistycznych i czy odzwierciedlają intuicję językową (zob. 

Sannikow 1989, 103 i n.; Wajszczuk 1997).  

Podział ze względu na prawdziwość/nieprawdziwość dotyczy 

nie tylko zdań/wypowiedzeń, lecz także t e k s t ó w ,  które opisują 

bardziej lub mniej złożone zdarzenia i stany rzeczy. Okazuje się, że 

prawda w różnym stopniu obowiązuje w różnych stylach funkcjo-

nalnych i różnych typach dyskursów. Tak więc brytyjski historyk 

A. Beevor pisze na łamach Tygodnika Powszechnego (10 III 2013), 

że dla badacza historii wojen dzienniki żołnierzy są bardziej cenne 

i wiarygodne niż np. listy z frontu. Tłumaczy to tym, że „żołnierze 

nie chcieli martwić rodzin i starali się nie pisać, jak cierpią” (a także 

ewentualnie ze względu na cenzurę wojskową). Dzienniki były pi-

sane „dla siebie”, dlatego, szczególnie w dziennikach kobiet, histo-

ryk znajduje „świadectwo tamtych zdarzeń”. 

Różnie określa się też prawdopodobieństwo gatunków dzien-

nikarskich. Istnieje np. określenie prawda reportażu, które komen-

tuje M. Zimnoch na łamach Tygodnika Powszechnego (2015/37): 

Wielu polskich reporterów czuje potrzebę zabezpieczenia się lub nawet 

zrzeczenia się odpowiedzialności. Sygnalizują, by nie brać ich tekstów zbyt 

poważnie, że nie są obiektywne i nie roszczą sobie do tego żadnych preten-

sji. [...] Asekuracja wynika z poczucia osaczenia. Reporterzy bronią się przed 

presją związaną z oczekiwaniami czytelników.  

W opisie lingwistycznym jednostek l e k s y k o n u ,  w tym złożo-

nych nazw w postaci grup wyrazowych (typu białe wino, o których 
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będzie mowa w p. 8.2.1), kategoria prawdy jest praktycznie nieo-

becna. Taki stan rzeczy wydaje się nieuzasadniony, o czym przeko-

nują liczne przykłady, które zostaną przytoczone i przeanalizowane 

w monografii. Wstępnie rozważę przykład, wcześniej przywołany 

przez znanego polskiego językoznawcę A. Furdala. W swojej wypo-

wiedzi na LXVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 

we Wrocławiu Furdal zastanawiał się nad granicami semantyki (2011, 

296). W szczególności mówił o tym, że semantyczna interpretacja 

jednostek w komunikacji językowej zależy od kontekstu kulturo-

wego i sytuacji, w której komunikacja zachodzi. Przy tym wrocław-

ski badacz (skądinąd także autor prozy artystycznej oraz wspo-

mnieniowej) nawiązał do wyrażenia: 

(5) koncert wiolonczelowy Beethovena  

użytego przez wybitnego rosyjsko-amerykańskiego muzyka i dy-

rygenta Mścisława Rastropowicza. W czasie uroczystości obcho-

dów jego 80-lecia organizatorzy zwrócili się do niego z zapyta-

niem: 

(6) — Mistrzu, jesteśmy tu wszyscy. Orkiestra czeka. Prosimy powiedzieć, 

co najbardziej by pan chciał usłyszeć? 

Po chwili zastanowienia jubilat odparł: 

(7) — Koncert wiolonczelowy Beethovena... 

Choć Beethoven nigdy nie napisał koncertu wiolonczelowego, to 

jednak użyte przez Rastropowicza wyrażenie zostało odebrane 

(a przede wszystkim wysłane) jako z n a k .  Z jednej strony, jest to 

szczególny przypadek znaczenia kulturowo „naddanego”, tzn. wy-

generowanego przy uwzględnieniu konwencji kulturowej — wie-

dzy na temat Beethovena, jego stylu muzycznego i dorobku: 

(8) Beethoven nigdy nie napisał koncertu wiolonczelowego; 

wiemy, jaki styl muzyki preferował Beethoven; 

można sobie wyobrażać, jak mógłby brzmieć taki koncert; 

chciałbym usłyszeć taką muzykę, zagraną na wiolonczeli. 
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Z drugiej zaś strony (co właściwie stanowi przedmiot tej monogra-

fii), chodzi o znak nieistniejącego obiektu, czyli czegoś, co nie ist-

nieje, nigdy nie istniało i nigdy nie zaistnieje, a więc taki znak, któ-

ry — w terminologii semantyki logicznej — n i e  s p e ł n i a  s i ę  

w odniesieniu do rzeczywistości (choć można go zlokalizować 

w świecie wyobraźni). Koncert wiolonczelowy Beethovena rzutuje 

więc na sporną do dziś kwestię zastosowania kategorii praw-

dy/nieprawdy do sfery n o m i n a c j i  j ę z y k o w e j .  Choć znaki 

leksykalne, nazwowe (jednostki leksykalne w znaczeniu zapropono-

wanym przez M. Grochowskiego, zob. 1982, 23 i n.) są opisywane 

niezależnie od kryterium „spełniania się”, to jednak ich reprezenta-

cyjny lub niereprezentacyjny charakter niejednokrotnie stanowi 

element przetwarzania informacji w działalności językowej 

(zwłaszcza w komunikacji). Za f a n t o m y  s e m a n t y c z n e  wo-

bec tego należy uznawać używane konwencjonalnie (czyli zgodnie 

z systemem języka) lub niekonwencjonalnie, okazjonalnie znaki, 

których forma i struktura sugeruje nieadekwatną kategoryzację 

(upojęciowienie) obiektów nominacji (w przypadku falsyfikacji in-

tensjonalnej) lub taką, która nie przysługuje żadnym obiektom 

(w przypadku falsyfikacji ekstensjonalnej).  

Zjawisko falsyfikacji semantycznej4 ma złożony charakter, mię-

dzy innymi z uwagi na złożoność samej nominacji (leksykalnej 

i gramatycznej) i zmienność sfer zastosowania języka. Różne 

aspekty werytatywnej koncepcji prawdy zostaną omówione w ko-

lejnych rozdziałach.  

*  *  *  

Pomysł na tę monografię zrodził się podczas pisania artykułu Kon-

cert wiolonczelowy Beethovena... Prawda a nominacja leksykalna 

opublikowanego w 2014 roku. Wówczas interesowały mnie okre-

ślone aspekty tego problemu, ale zacząłem zdawać sobie sprawę, 

że ma on o wiele szerszy zasięg i wymaga głębszego opracowania. 

Zebranie i uporządkowanie materiału zajęło mi kilka lat, w ciągu 

                                                 
4
 W pracy: Bhatia 2015, jest spotykany semantycznie bliski termin: iluzja. 
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których realizowałem też inne projekty. Zdaję sobie sprawę, że 

stosunek prawdy i nominacji nie został w tej monografii wyczer-

pany. Odwrotnie, uważam, że problem jest otwarty, a w swojej 

książce zaproponowałem jedynie kilka rozwiązań z punktu widze-

nia językoznawcy. Wyrażam nadzieję, że zachęci to innych bada-

czy, niekoniecznie językoznawców i niekoniecznie zwolenników 

funkcjonalizmu, do kontynuacji tematu. 

Wyrażam wdzięczność recenzentce monografii dr hab. Mag-

dalenie Steciąg, prof. UZ za wnikliwe przeczytanie tekstu i warto-

ściowe uwagi, które zostały uwzględnione przy dokonaniu osta-

tecznej redakcji książki.  
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1. Od Arystotelesa do F. de Saussure’a 

Miarą możliwości życiowych człowieka jest to, ile fak-

tów zdoła zataić. 

JOYCE CAROL OATES, Stary Budapeszt 

Od początków filozofii języka w refleksjach nad semantyczną natu-

rą prawdy wyodrębniły się dwa kierunki, bezpośrednio związane 

z dwiema koncepcjami znaczenia: 1) empiryczny (przyrodniczy, 

fizykalny) oraz 2) arbitralny (konwencjonalny). Wybitny języko-

znawca E. Coseriu w sposób fundamentalny opisał całą historię te-

go zagadnienia, poczynając od starożytnego sporu physei i thesei 

(2004, 99 i n.). Omawiając logiczno-semantyczne poglądy Platona 

(najbardziej interesujący z tego punktu widzenia jest Kratylos), Co-

seriu podkreśla, że chociaż programowe tezy jego teorii z  punktu 

widzenia nauki XX wieku nie są do przyjęcia, to jednak budzą zain-

teresowanie współczesnych badaczy jako charakterystyczny dla 

tradycji antycznej (dający się dostrzec także w późniejszych okre-

sach, np. w filozofii Tomasza z Akwinu) sposób rozwiązywania teo-

retycznych zagadnień semantyki lingwistycznej. Właśnie Platon zai-

nicjował refleksję nad podstawowymi problemami znaku i znacze-

nia, na których ukształtowała się antyczna tradycja filozofii języka.  

Coseriu wyodrębnił dwie najważniejsze tezy semantycznej 

koncepcji Platona:  

1. tezę o tożsamości form językowych, znaczeń i desygnatów 

(rzeczy), innymi słowy — tezę o ontologicznie (naturalnie, 

fizykalnie) motywowanej istocie znaków; 
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2. tezę o zasadniczej, kategorialnej tożsamości czy też analo-

gii struktury i znaczenia wyrazów i zdań (2004, 51): podob-

nie jak wyraz składa się z liter (liter i dźwięków w epoce Pla-

tona w Europie jeszcze nie odróżniano od siebie) i sylab, 

zdanie składa się z wyrazów i grup wyrazowych (więcej zob. 

Trockij 1996, 21). 

W tym drugim przypadku nie chodzi o tożsamość między znacze-

niem a użyciem, jak by to mógł ująć zwolennik współczesnej 

pragmalingwistyki — pod uwagę jest brany aspekt epistemolo-

giczny: w myśl Platona (jak również całej formacji physei) kryterium 

prawdy/fałszu da się zastosować nie tylko do zdań jako form wy-

rażania sądów, lecz także do wyrazów i grup wyrazowych jako 

form nominacji (prostych i złożonych) pojęć, a z fizykalnego punk-

tu widzenia — odpowiedników rzeczy w języku. Podobnie jak zda-

nie zawiera (prawdziwy lub nieprawdziwy) opis stanu rzeczy, słowo 

— w myśl Platona i jego zwolenników — zawiera (prawdziwy lub 

nieprawdziwy) opis przedmiotu, czynności, stanu rzeczy, procesu 

itd. (Coseriu 2004, 102 i n.). 

I. M. Trockij zwrócił uwagę na to, że w starożytnej Grecji nie 

powstał żaden m i t  o  j ę z y k u  (1996, 10). Tłumaczy się to tym, 

że języka w tamtych czasach nie rozumiano jeszcze jako samodziel-

nego obiektu refleksji, gdyż dotyczyła ona głównie  s ł o w a  jako 

nazwy. Zgodnie z teorią physei nazwa jest w sposób naturalny po-

wiązana z nazywaną rzeczą, co — z jednej strony — daje podstawę 

do e p i s t e m o l o g i c z n e j  i n t e r p r e t a c j i  nazw: zespół wza-

jemnie uporządkowanych nazw staje się narzędziem rozumienia 

rzeczywistości. Z drugiej strony, na interpretacji epistemologicznej 

była oparta i n t e r p r e t a c j a  k r y t y c z n a :  istnieje/istniał ktoś, 

kto dał rzeczom nazwy, czyniąc to (nota bene) lepiej lub gorzej; na-

zwy bardziej lub mniej dokładnie, poprawnie, trafnie odzwierciedlają 

istotę rzeczy. W ten sposób w obrębie teorii physei powstała a n -

t y c z n a  e t y m o l o g i a  jako nauka o prawdziwym pochodzeniu 

nazw. 

Diametralnie odmienną koncepcję zaproponował Arystoteles. 

W pracy De Interpretatione ( έρμενείς) zdefiniował on nazwę 

jako dźwięk połączony ze znaczeniem (κατά συνθήκην), który nie 
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jest zewnętrznie motywowany. Było to, jak podkreśla Coseriu, 

funkcjonalne oraz panchroniczne traktowanie znaku: ani jego hi-

storia, ani pochodzenie nie jest uwzględniane w perspektywie 

funkcjonowania znaku w ludzkiej działalności. 

Arystoteles odrzucił reistyczną, ontologiczną koncepcję zna-

czenia. Według niego znaczenie nie jest równoznaczne z realizo-

wanym w mowie (w odniesieniu do jakiegokolwiek przedmiotu) 

aktem nominacji — jest mentalną zdolnością kojarzenia określo-

nych nazw z określonymi przedmiotami („zdolność” należy tu ro-

zumieć jako pamięć semantyczną). W ten sposób Arystoteles za-

proponował rozgraniczenie trzech podstawowych kategorii se-

mantyki: 1) znaczenia; 2) oznaczania i 3) znaczenia prawdziwo-

ściowego. Semantyka języka w takim ujęciu nie sprowadza się do 

nominacji rzeczy, lecz obejmuje trzy relacje: 

1. forma dźwiękowa wyrazu vs znaczenie wyrazu; 

2. nazwa (czyli forma dźwiękowa wyrazu wraz z jego znacze-

niem) vs rzecz (desygnat); 

3. [nazwa przedmiotu jako] podmiot (o czym coś się orzeka) 

vs predykat (to, co się orzeka).  

Te trzy relacje w systemie semantycznym języka Coseriu przedsta-

wił w sposób schematyczny. 

 

Znaczenie wyrazu 

 

                                                                                      (2)                               (3) 

                     (1)                                            Nazwa                Rzecz                 P 

                                                                                                            [jest] 

 

Forma dźwiękowa wyrazu 

                                                                                        

                                        S 

Pierwsza relacja (między formą dźwiękową wyrazu a znaczeniem) 

ma charakter mentalny, intensjonalny. W tym aspekcie znaki nie są 

ani prawdziwe, ani fałszywe, gdyż sama relacja polega na przypo-
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rządkowaniu pojęcia określonej formie wyrazowej. Arystoteles 

podkreślał, że wszystkie twierdzenia o korelacji (lub jej braku) mię-

dzy formą dźwiękową a rzeczą są bezpodstawne ze względu na to, 

że forma dźwiękowa nie wskazuje bezpośrednio na rzecz, lecz na 

pojęcie (πάθημα τήζ ψυχήζ). O pewnej zależności między pierw-

szym a drugim można mówić jedynie w przypadku onomatopei, 

ale zjawiska te nie są liczne (zob. Bańko 2008).  

W drugiej relacji — oznaczania (czyli, zgodnie ze współczesną 

terminologią, referencji), uczestniczy nazwa (jako połączenie 

dźwięku i znaczenia) i rzecz. W tym przypadku także nie zachodzi 

związek naturalnej motywacji nazwy, ani nie może zostać zastoso-

wane kryterium „prawda/fałsz” — chodzi jedynie o κατα 

συνθήκην, czyli o kulturowo-historyczne, konwencjonalne uwa-

runkowanie nazw. 

Na przykład w języku polskim czasownik rozumieć (podobnie 

jak jego odpowiedniki w innych językach słowiańskich) swoją for-

mą wewnętrzną wskazuje na pojęcie umiejętności — według da-

nych etymologii ten wyraz pochodzi od prasłowiańskiego czasow-

nika *uměti, por. polsk. umieć. Odpowiednik tej nazwy w języku ro-

syjskim, czasownik понимать, wskazuje na inne pojęcie — posia-

danie (pochodzi od prasłowiańskiego *jьměti, por. polsk. mieć). Jak 

widzimy, te same stany mentalne w procesie nominacji w różnych 

językach są ujmowane inaczej. Narzędzia etymologii, tzn. porówny-

wanie wyrazów pod względem formalnym, choć także pod względem 

semantycznym i funkcjonalnym5, pozwalają na rekonstrukcję formy 

fonetycznej leksemów i ich znaczenia, ale z dzisiejszego punktu wi-

dzenia raczej niemożliwe jest wytłumaczenie względów „życiowych”, 

które towarzyszyły pierwotnej motywacji. W taki sposób nie może-

my także wytłumaczyć większości różnic językowych. 

Dopiero w wypadku trzeciej relacji — między podmiotem 

a orzeczeniem, czyli w przypadku wyrażeń zdaniowych, zawierają-

cych sądy orzecznikowe, pojawia się możliwość zastosowania kry-

terium prawdziwościowego, a mianowicie podziału wszystkich 

                                                 
5
 O konieczności uwzględnienia w etymologii czynników tego drugiego ro-

dzaju zob.: Stachowski 2016. 
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zdań na twierdzące i przeczące, asertoryczne, apodyktyczne 

i problematyczne. Arystoteles uważał, że za pomocą zdań dokonu-

jemy analizy i syntezy rzeczywistości. 

COSERIU pokazuje, że ogólna tendencja późniejszych refleksji 

filozoficzno-lingwistycznych polegała na dystansowaniu się bada-

czy wobec historycznej (genetycznej) i ontologicznej koncepcji 

znaku na rzecz l i n i i  A r y s t o t e l e s a :  poczynając od średnio-

wiecza, na pierwszy plan wysunęła się zaproponowana przez zwo-

lenników thesei f u n k c j o n a l n a  k o n c e p c j a  z n a k u .  Jed-

nym z czynników tego procesu, jak uważa Coseriu, było odkrycie 

nowych obszarów geograficznych, nowych kultur i języków, a więc 

przekonanie się badaczy co do tego, że relacja między formą 

a znaczeniem znaku jest ambiwalentna i z materialnego punktu 

widzenia zasadniczo indeterministyczna. 

Arystotelesowska idea rozróżnienia znaczenia (pojęciowego) 

i referencji w sposób systemowy i konsekwentny została zrealizo-

wana w teoretycznym modelu języka F. de Saussure’a, który 

w rozdziale „Istota znaku językowego” swego słynnego Kursu języ-

koznawstwa ogólnego niejako powtarzał za wielkim Grekiem: 

„Znak językowy łączy nie rzecz i nazwę, ale pojęcie i obraz aku-

styczny” (2002, 90). Pisząc o d o w o l n o ś c i  z n a k u ,  de Saussu-

re podkreślał, że znaczenie jest ufundowane na zasadzie konwen-

cjonalności, która oznacza, że przekaz informacji językowej bazuje 

na znakach o charakterze symbolicznym (2002, 92).  

Istotnie wszystkie środki wyrazu przyjęte w danym społeczeństwie opierają 

się w zasadzie na zbiorowym nawyku, czyli — co wychodzi na to samo — na 

umowie. Formy towarzyskie [...] wyposażone często w pewną naturalną eks-

presywność [...] są przecież ustalone przepisami: to właśnie przepisy nakazu-

ją stosować owe formy, a nie ich wartość wewnętrzna. [...] Znaki zupełnie 

dowolne realizują lepiej niż jakiekolwiek inne ideał metody semiologicznej 

(ibidem). 

Przymiotnik dowolny (u Coseriu: arbitralny), według de Saussure’a, 

nie oznacza, że „signifiant zależy od swobodnego wyboru mówią-

cego”, lecz że znak „jest nie umotywowany, to znaczy dowolny 

w stosunku do signifié, z którym w istocie nie łączy go żadna więź 
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naturalna”. Konwencjonalność znaku natomiast oznacza brak moż-

liwości jego interpretacji w aspekcie prawdy/fałszu. W ten sposób 

kategoria znaczenia została przyporządkowana s y s t e m o w i  

z n a k ó w  (teza, iż znaki mają znaczenie tylko w systemie, jak naj-

bardziej odpowiadała koncepcji strukturalizmu).  

Na skutek systemowej, ontologicznie nierelewantnej interpre-

tacji znaku kwestia prawdy/nieprawdy w semantyce lingwistycznej 

zupełnie się zdezaktualizowała: nie było już sensu rozważać 

o prawdzie/nieprawdzie jednostek leksykalnych pod względem 

zgodności lub niezgodności myśli z p r z e d m i o t e m ,  skoro 

w polu widzenia pozostała sama myśl, a nawet nie myśl, lecz jej 

znaki. 

T r a d y c j a  A r y s t o t e l e s a  –  d e  S a u s s u r e ’ a  jest mocno 

zakorzeniona we współczesnej teorii i metodologii językoznaw-

stwa. Tak więc J. Rokoszowa pisze o „zachwianiu pojęcia prawdy” 

w nauce o języku, tłumacząc ten stan wpływem strukturalizmu, 

który „uzmysłowił badaczom [...] sytuację rzekomego zamknięcia 

na rzeczywistość struktury języków naturalnych” (1997, 11). Roko-

szowa nawiązuje do wypowiedzenia B. Stanosz, iż „systemy języ-

kowe nie zawierają jednostek wskazujących przedmioty rzeczywisto-

ści pozajęzykowej”. Zgodnie ze strukturalistycznym (i szerzej — 

neopozytywistycznym) poglądem na język „istnienie w świecie re-

alnym i fikcyjnym jest z lingwistycznego punktu widzenia nieistot-

ne — językowo są to istnienia równoważne” (ibidem). Podobne 

twierdzenie znajdujemy u innego językoznawcy: „W systemie języ-

kowym (jako całości), a także w dynamicznej realności języka nie 

zachodzą relacje wyrazów do przedmiotów, [...] lecz do innych wy-

razów” (Parachonskij 1969, 134). 

W teorii składni linia Arystotelesa znajduje wyraz w definicji 

zdania jako jednostki językowej wyższego rzędu, której cechą kon-

stytutywną jest p r e d y k a t y w n o ś ć ,  polegająca na ujęciu sytu-

acji referencyjnej ze względu na jej realność, możliwość lub ko-

nieczność, a więc z punktu widzenia kategorii prawdy. W jednym 

ze źródeł lingwistycznych czytamy:  
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[Predykatywność jest to kategoria], która poprzez zespół środków formal-

nych (składniowych) lokalizuje treść wypowiedzenia na określonym odcinku 

wymiaru czasowego rzeczywistości. Schemat strukturalny zdania posiada ta-

kie właściwości gramatyczne, które pozwalają na wyeksponowanie in-

formacji o tym, że to, o czym w zdaniu się komunikuje, albo realnie zachodzi 

w czasie teraźniejszym, przeszłym lub przyszłym, albo jest prezentowane ja-

ko możliwe, pożądane, konieczne lub wymagane (Szwiedowa 1980, 85 i n.). 

Tak więc I. F. Wardul rozróżnia wyrażenia językowe dwóch typów: 

1) faktowe (tzn. predykatywne, zdaniowe) i 2) nominatywne (tzn. 

jednostki leksykalne), por. przykłady: 

(9) The doctor arrived. 

(10) the doctor’s arrival 

Jakkolwiek pierwsze wyrażenie posiada status zdania, a więc za 

sprawą predykatywności wskazuje na czas realizacji czynności i jej re-

alność, to drugie wyrażenie, będące grupą wyrazową, nie przekazuje 

takiej informacji, pod względem modalności obiektywnej jest nie-

rozstrzygnięte (Wardul 1977, 227). 

Dychotomia ZDANIE – WYRAZ jest zachowywana także w mo-

delu semantyki logicznej oraz w logice matematycznej. Na przy-

kład zgodnie teorią A. Tarskiego otwarta propozycja typu P (x) 

(‘Pewien obiekt x posiada pewną cechę P’) przekształca się w zda-

nie ze znaczeniem prawdy/fałszu pod warunkiem, że pozycję przed-

miotowych zmiennych zajmują przedmiotowe stałe, lub pod warun-

kiem, że do przedmiotowych zmiennych zostaną zastosowane kwan-

tyfikatory. Różnica — w porównaniu z teorią składni w gramatyce 

tradycyjnej — polega na tym, że w teorii składni o statusie predyka-

tywnym związku (a więc i o możliwości wyrażania znaczenia prawdzi-

wościowego) decyduje s k ł a d n i k  o k r e ś l a j ą c y ,  czyli orze-

czenie (zob. Polański 1999, 703), podczas gdy w semantyce logicz-

nej znaczenie prawdy/nieprawdy zawdzięcza się operacjom na 

z m i e n n y c h  p r z e d m i o t o w y c h ,  czyli odpowiednikach grup 

nominalnych w składni formalnej. W obydwu przypadkach jednak 

solidarnie przyznaje się, że nośnikiem znaczenia prawdy/niepraw-

dy jest zdanie oraz wyklucza się, że funkcja werytatywna może 

przysługiwać wyrazowi lub grupie wyrazowej. 
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2. Prawda a znaczenie referencyjne 

Pewnego razu zwrócono się do B. Russella: „Skoro z fał-

szywego twierdzenia można wywnioskować dowolne inne 

twierdzenie, proszę udowodnić, że z «5=4» wynika, że Pan 

jest papieżem”. Russell odpowiedział: „To proste! Z «5=4» 

wynika, że «2=1». Papież i ja tworzymy dwójkę, to znaczy, 

że jesteśmy tym samym”.  

WALTER LANGHAMMER, Bertrand Russell 

W XX wieku zapanowała konwencjonalna (a pewnym sensie też in-

tencjonalna) teoria znaczenia, co znalazło swój wyraz w słynnym 

t r ó j k ą c i e  s e m a n t y c z n y m  C. K. Ogdena/I. A. Richardsa 

(1969, 11 i n.). Przedstawia on strukturę znaczenia w następujący 

sposób: 

Pojęcie 

 

 

 

 

 

 

                                           Znak                         Desygnat 

 

Pod wpływem teorii deskrypcji B. Russella (niewykluczone, że także 

z uwzględnieniem pragmatyzmu funkcjonalnego W. Jamesa) lin-

gwiści zaczęli świadomie rozróżniać aspekty znaczenia:  

1. znak poprawnie lub niepoprawnie wyraża (ang. symbolize) 

pojęcie o desygnacie;  
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2. pojęcie (o desygnacie) w sposób trafny lub nietrafny mówi 

coś (ang. refer to) o desygnacie/referencie6; 

3. znak w sposób prawdziwy lub nieprawdziwy wskazuje (ang. 

stand for) na desygnat/referent7.  

Żeby przedstawić sedno koncepcji brytyjskich badaczy, zaprezen-

tuję dłuższy fragment z ich książki: 

Between a thought and a symbol causal relations hold. When we speak, the 

symbolism we employ is caused partly by the reference we ware making and 

partly by social and psychological factors — the purpose for which we are 

making the reference, the proposed effect of our symbols on the other per-

sons, and our own attitude. When we hear what is said, the symbols both 

cause us to perform an act of reference and to assume an attitude which 

will, according to circumstances, be more or less similar to the act and the 

attitude of the speaker. [...] Between the Thought and the Referent there is 

also a relation; more or less direct (as when we think about or attend to a 

coloured surface we see), or indirect (as when we ‘think of’ Napoleon), in 

which case there may be a very long chain of sign-situations intervening be-

tween the act and its referent: word — historian — contemporary record — 

eye-witness — referent (Napoleon). [...] Between the symbol and the referent 

there is no relevant relation other than the indirect one, which consists in its 

being used by someone to stand for a referent. Symbol and Referent, that is 

so say, are not connected directly (and when, for grammatical reasons, we 

imply such a relation, it will merely be an imputed, as opposed to a real, re-

lation) but only indirectly round the two sides of the triangle (Og-

den/Richards 1969, 11-12).  

W tym przypadku zwraca na siebie uwagę „prawdziwe lub nie-

prawdziwe wskazywanie na desygnat” jako jedna z funkcji znaków. 

Ogden/Richards piszą, że relacja między znakiem a desygnatem 

nie jest bezpośrednia — istnieje jedynie dzięki wykorzystaniu zna-

ku przez użytkownika języka, który na swoje potrzeby przypisuje 

                                                 
6
 W szczególnych przypadkach pojęcie może polegać na braku pojęciowej 

kategoryzacji desygnatu, innymi słowy brak pojęcia może być pojęciem. O jed-

nym z takich przypadków pisze A. Martinet (1990, 6): francuski wyraz machin zna-

czy ‘przedmiot o nieznanej nazwie czy też takiej, która w danej chwili nie przy-

chodzi do głowy’. W języku polskim w podobnym znaczeniu używa się rzeczow-

nika wihajster, a w języku rosyjskim — штуковина.  
7
 Por. wcześniejsze sformułowanie G. Fregego: „Znak wyraża swój sens, a de-

sygnuje swój nominat” (1967, 231).  
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(ang. impute) nazwy do rzeczy. W myśl brytyjskich autorów ta trze-

cia relacja (oznaczanie, nazywanie, wskazywanie8) wynika z poję-

ciowego aspektu znaku: znak jest nazwą rzeczy za sprawą tego, że 

wyraża pojęcie o niej. 

W tym kontekście powstaje problem interpretacji znaczenia 

nazw własnych typu Jan. Ogden/Richards uważają, że znaczeniem 

nazw własnych jest nazywany przedmiot. Takie rozwiązanie wydaje 

się niefortunne, gdyż nazywany przedmiot jest elementem rzeczy-

wistości, a znaczenie to funkcja znaku jako jednostki językowej. 

W przypadku nazw własnych znaczenie sprowadza się do faktu 

(czy też funkcji) nazywania. Tak więc znaczenie rzeczownika Jan 

polega na tym, że kogoś nazywamy w ten sposób: Jan (zob. Demi-

na 2003, 241)9. Imię Jan stosowane do Kowalskiego i to samo imię 

stosowane do Nowaka są pod tym względem synonimami.  

Rozważmy w związku z tym przykład prasowy. W przytoczo-

nym niżej fragmencie z czasopisma Wiedza i życie (2008/10) opo-

wiada się Paulu Erdösie, słynnym  węgierskim matematyku:  

(11) Miał zwyczaj telefonowania do matematyków na całym świecie, aby 

dyskutować o problemach matematycznych. Nie zwracał oczywiście 

uwagi na różnice czasu w różnych krajach, nie rozumiał, że jego roz-

mówcy mogą akurat spać lub mieć jakieś zajęcia. Znał na pamięć nu-

mery telefonów wszystkich matematyków, których kiedykolwiek spo-

tkał. Pamięć miał jednak bardzo wybiórczą. Nie znał imienia żadnego 

ze swych współpracowników i znajomych. Tylko do jednej osoby, To-

ma Trottera, zwracał się po imieniu, ale mówił do niego: Bill. 

Czy wyrazy Bill i Tom należy tu uznać za synonimiczne? Nie. Choć 

wyrazy te mają to samo znaczenie referencyjne (to samo odniesie-

nie przedmiotowe), to jednak różnią się w aspekcie znaczenia sy-

gnifikacyjnego, czyli ze względu na to, że są to r ó ż n e  n a z w y  

tego samego człowieka. 

                                                 
8
 Używa się też innych terminów: denotacja, referencja (zob. Bojar 1991, 

268).  
9
 Dlatego M. Witek (2009, 78) interpretuje zdanie Robert jest pilotem jako 

‘Mężczyzna, do którego mówiący odnosi się za pomocą okazu ROBERT nazwy 

Robert, jest pilotem’, czyli nie notując obecności semantyki określoności. 
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Co prawda, w praktyce użytkowania nazwa może nabywać 

elementy pojęciowe, wykraczające poza fakt nazywania (zob. „fluk-

tuację sensu” u G. Fregego: 1967, 17). Elementy te są uwarunko-

wane przez właściwości desygnatu, których jest świadom podmiot 

językowy. Nazwa własna nie informuje o tych właściwościach, lecz 

fakt nominacji powoduje, że zostają one zaktualizowane w świa-

domości człowieka. Wobec tego mamy do czynienia ze zjawiskiem 

konotacji, czyli Mitbedeutung według trafnego określenia z języka 

niemieckiego (zob. Gałkowski 2016, 77)10. Konotacja może z cza-

sem przybierać cechy derywacji semantycznej, czyli polisemii, jak 

np. w przypadku rzeczownika Judasz w znaczeniu ‘człowiek fałszy-

wy, podstępny, obłudny; zdrajca’. Zjawisko to, o którym pisał m.in. 

S. Szober (1924), jest znane jako deonimizacja.  

Używaniu nazwy własnej może towarzyszyć kontakt podmiotu 

językowego z jej desygnatem. Poznając niejakiego Jana Wysokie-

go, dowiadujemy się o jego cechach charakterystycznych, przy-

zwyczajeniach, hobby itd. Dlatego często wyartykułowanie takiej 

nazwy powoduje pewien zespół tego rodzaju konotacji. Mówiąc 

np. do kolegi: 

(12) Jola za chwilę przyjdzie. 

daje do zrozumienia nie tylko, że osoba, która przyjdzie, ma na 

imię Jola, lecz także że jest to określona osoba, którą zarówno ja, 

jak i odbiorca znamy. To jednak nie byłoby podstawą, ażeby przy-

pisywać rzeczownikowi Jola rozbudowaną treść semantyczną, za-

wierającą informację o tym, co wiemy na temat Joli.11 Można wy-

obrazić sobie sytuację, w której imię własne jest używane jedynie 

                                                 
10

 Nie można jednak zgodzić się z twierdzeniem w duchu J. R. Searle’a: „Na-

zwa własna nie może [...] posiadać odniesienia przedmiotowego bez posiadania 

znaczenia” (Kawczyński 2009, 222). 
11

 Nawet tzw. imiona precedensowe, jak Napoleon, Tesla czy Nabokov, są 

tylko nazwami, a informacja encyklopedyczna, którą możemy znaleźć np. w słow-

nikach biograficznych, ma charakter konotacji uwarunkowanej użytkowaniem 

tych nazw. 
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w swoim podstawowym, atrybutywnym znaczeniu. Na przykład 

gdy żona zwraca się do męża:  

(13) Dzwoni do ciebie pan Wiśniewski. 

niekoniecznie cokolwiek wie o panu Wiśniewskim poza tym, że 

rozmawiając telefonicznie z żoną przedstawił się jako Wiśniewski.  

Według Ogdena/Richardsa relacja znaku do desygnatu jest 

prawdziwa lub fałszywa. Takie postawienie sprawy skłania ku za-

stanowieniu się: w jakim sensie relacja nazywania może być praw-

dziwa? Nie chodzi tu o fizyczne podobieństwo nazwy od desygna-

tu, lecz o to, że zastosowanie nazwy (do określonego obiektu) jest 

zgodne lub niezgodne z kodem — systemem etykietowania, mia-

nowania. „Prawdziwe” w kontekście znaczy mniej więcej to samo, 

co „poprawne”, „właściwe”, „stosowne”. Zdarza się, że kwestia tak 

rozumianej prawdziwości jest poruszana w komunikacji językowej, 

zjawisko to bywa określane jako „prezentacja mowy” (zob. Miecz-

kowska 1993). Za przykład mogą posłużyć fragmenty tekstowe, 

zapożyczone z Narodowego Korpusu Języka Polskiego: 

(14) B y l e  j a k a ,  n i e c h l u j n a  l u b  n i e w ł a ś c i w a  n a z w a  spra-

wia, że klient ma takie samo wrażenie na temat firmy i jej produktów. 

Jeśli ktoś bowiem n i e  d b a  o  s w o j ą  n a z w ę ,  dlaczego miał-

bym uwierzyć, że będzie dbał o mnie? 

(15) Powszechnie wiadomo, że zdarzają się tzw. wpadki, że dziecko zostało 

poczęte, gdy współżyjąca ze sobą para nie miała takiego zamiaru. No 

cóż, „ w p a d k i ”  t o  n i e w ł a ś c i w a  n a z w a .  

(16) Pluton egzekucyjny to trochę myląca i według mojej wiedzy n i e -

w ł a ś c i w a  n a z w a .  O ile pamiętam to jednostka ta nazywała się: 

„Egzekutywa”.  

(17) Podczas świąt żydzi odmawiają dodatkowe modlitwy Musaf, dmie się 

kilkakrotnie w szofar (róg) — s t ą d  n i e w ł a ś c i w a  n a z w a  

Ś w i ę t o  T r ą b e k .  

W przypadku nazw własnych istnieje, jak pisze, A. Gałkowski (2016, 

79), pewne „zespolenie z obiektem”, co wynika z funkcji takich 

nazw: po pierwsze, funkcji identyfikacji; po drugie, funkcji diakry-

tycznej (wyróżnienia desygnatu).  



26 

Kwestia poprawnego/niepoprawnego odniesienia referencyj-

nego w przypadku nomina appellativa jest dość skomplikowana, 

między innymi za sprawą nazw o niedomkniętej i subiektywnie uwa-

runkowanej treści pojęciowej. Tak więc A. Martinet (1990, 6 i n.) pi-

sał, że rzeczowniki banan i demokracja w pewnym sensie tworzą 

opozycję: pierwszy wyraz ma określony, utrwalony zakres znacze-

niowy, podczas gdy drugi ma charakter rozmyty. To, jakie znacze-

nie jest przyporządkowane rzeczownikowi demokracja, zależy 

w dużym stopniu od nastawień podmiotów, np. poglądów poli-

tycznych, podzielanych ideologii. 

Problem określenia znaczenia referencyjnego nie dotyczy tylko 

nazw własnych (zob. przypis 2). Utożsamienie znaczenia z desy-

gnatem nie jest uzasadnione, gdyż znaczenie — z logicznego, 

zdroworozsądkowego punktu widzenia — to nie rzecz, lecz funk-

cja. Wielu logików powtarza tezę G. Fregego, że chodzi w tym 

przypadku o funkcję prawdziwościową. Rozróżniając pojęcia Sinn 

‘sens, znaczenie pojęciowe, sygnifikat’ i Bedeutung ‘nominat, desy-

gnat, denotat, referent), Frege przekonywał, że są to funkcje uniwer-

salne, tzn. charakterystyczne dla wszystkich znaków — nie tylko 

nazw własnych, lecz także zdań. Rozważając znaczenie zdania: 

(18) Gwiazda Wieczorna jest ciałem oświetlonym przez Słońce. 

niemiecki logik pisał, że jego sensem jest wyrażany sąd, czyli kon-

kretna (zamanifestowana przez wyrazy i związki składniowe) in-

formacja na temat Gwiazdy Wieczornej i Słońca. Funkcję referen-

cyjną zdania Frege traktował jako jego wartość logiczną: „Przez 

wartość logiczną zdania rozumiem to, że jest ono prawdziwe albo 

fałszywe” (Frege 1967, 234). Wyjątek stanowią zdania rozkazujące, 

w przypadku których, według Fregego, desygnatem jest prośba, 

polecenie, rozkaz itd. (tamże, 239).  

Utożsamienie desygnatu zdania z jego wartością logiczną za 

sprawą Fregego rozpowszechniło się też w literaturze lingwistycz-

nej. Na przykład niemiecki językoznawca M. Hartig (1978, 95) roz-

różnia trzy aspekty semantyki zdań: 1) sygnifikację jako wyrażanie 

sądu/propozycji; 2) desygnację jako odniesienie do opisywanego 
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stanu rzeczy; 3) denotację jako wartość logiczną zdania (wyrażenie 

prawdy lub nieprawdy). 

Jak widzimy, prawda u Fregego nie stanowi, jak to było u zwo-

lenników physei, kryterium stosowności/poprawności nominacji, 

lecz pozostaje ważnym parametrem semantycznym na poziomie 

zdań: 

Jeżeli [...] wartość logiczna zdania jest jego nominatem, to wszystkie zdania 

prawdziwe mają ten sam nominat i podobnie wszystkie zdania fałszywe 

(Frege 1967, 235).  

Takie traktowanie kategorii odniesienia referencyjnego z lingwi-

stycznego punktu widzenia budzi wątpliwości. Jeżeli desygnatem 

nazwy leksykalnej jest nazywany przedmiot (czyli element rzeczy-

wistości), dlaczego na poziomie zdania ta sama kategoria traci 

swój status ontologiczny, przybierając status epistemiczny? Skoro 

wyraz „desygnuje” w tym sensie, że wskazuje na określony lub 

nieokreślony przedmiot (kropla) czy stan rzeczy (deszcz), dlaczego 

zdanie „desygnuje” w innym sensie, poprzez odniesienie do warto-

ści logicznej? W przypadku zdań orzekających desygnacja/referen-

cja polega na ich odniesieniu do sytuacji, zdarzeń, stanów rzeczy, 

procesów w jednym z możliwych światów (materialnym lub wyob-

rażeniowym). Co do wartości logicznej, stanowi ona rodzaj inter-

pretacji treści zdania. Pokażę to na następującym przykładzie: 

(19) Właścicielem kawiarni jest pan Czapliński. 

(20) Właścicielką kawiarni jest pani Czaplińska.  

Powyższe zdania opisują dwa różne stany rzeczy, mimo że obydwa 

mogą być prawdziwe, np. w sytuacji, gdy małżonkowie Czaplińscy 

są współwłaścicielami kawiarni. Struktura propozycjonalna obu 

zdań jest jednakowa, lecz odmienne znaczenia referencyjne. 

Zaproponowane przez Fregego kryterium wartości logicznej 

w sferze nominacji znajduje wyraz jedynie w sytuacjach, gdy zda-

nie po przekształceniach staje się nieprawdziwe — wówczas ozna-

cza to, że zmienia się także jego desygnat. Prawdziwe i fałszywe 

zdania nie mogą się odnosić do tego samego desygnatu. 
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W modelu składni funkcjonalnej (zob. Kiklewicz 2004, 85 i n.) 

zdaniu przysługuje kilka funkcji, w szczególności nominatywna 

(i jej rodzaje: referencyjna, transferencyjna, propozycjonalna, tem-

poratywna i aspektualna) oraz interpretacyjna (w szczególności 

modalna, atrybutywna, tematyczno-rematyczna i metajęzykowa). 

Pojęciu sensu (znaczenia pojęciowego/sygnifikacyjnego12) odpo-

wiada tu funkcja propozycjonalna — przyporządkowanie zdania 

schematowi sytuacji13, por. niektóre schematy:  

Ktoś przebywa w pewnym stanie. 

Ktoś oddziałuje na coś (dokonuje operacji na czymś). 

Ktoś oddziałuje na coś na korzyść kogoś- 

Ktoś doznaje uczucia na skutek oddziaływania czegoś, pewnego zajścia itp.  

Typy sytuacyjne mogą zostać zdefiniowane w terminach (a także 

symbolach) logiki predykatów: 

P (x) 

P (x, y) 

P (x, y, z) 

P (x, Q (y)) 

P (Q (x), y)  

P (x, y, Q (x...)) 

P (Q (x...), R (x...) itd. 

gdzie P, Q, R to symbole czynności, stanów lub relacji obiektów; x, 

y, z — symbole obiektów14. 

Jako jeden z pierwszych w językoznawstwie słowiańskim po-

dobne poglądy w zakresie semantyki składniowej głosił — już 

                                                 
12

 Niektórzy badacze (zob. Ufimcewa 1974, 27) uważają, że zdanie nie posia-

da znaczenia sygnifikacyjnego. 
13

 B. Bojar (1991, 273) w związku z tym przywołuje „typ myśli” u K. Ajdukie-

wicza, który — przypomnę — pisał, że artykułowane poznanie  „musi tkwić w ja-

kiejś aparaturze pojęciowej” (1985, 194). 
14

 Znaczenie sygnifikacyjne/pojęciowe jest równoznaczne z mentalnym ob-

razem desygnatu, choć A. T. Kriwonosow (1990, 39) zwraca uwagę na to, że za 

tymi obrazami kryją się jeszcze bardziej ogólne formy myślenia, a także uniwer-

salne prawa logiki. W stosunku do pojedynczych znaków mają one charakter am-

biwalentny. 
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w latach 60. XX wieku — rosyjski językoznawca T. P. Łomtiew 

(1976, 24 i n.).  

E. Busch (1993, 67) widzi asymetrię prawdy i fałszu w tym, że 

tylko zdania fałszywe — jego zdaniem —  wprowadzają nowe (su-

biektywne) wartości, podczas gdy zdania pozytywne, a także afir-

matywne reprodukują już istniejące stany rzeczy. W tym (być może 

spornym) twierdzeniu tkwi istotny — referencyjny aspekt praw-

dy/fałszu (zob. Kiklewicz 2004, 147): znaczenie nieprawdy z reguły 

nie towarzyszy semantyce referencji (dlatego tym bardziej nie 

można traktować fałszu jako desygnatu). To znaczy, że nie-zdarzeń 

(czyli referentów zdań zawierających wykładniki negacji) nie da się 

obserwować, por.: 

(21) — Co robi Jan? 

— *Nie śpiewa. 

W przypadku wyrażeń negatywnych niemożliwe jest uzupełnienie 

informacji, por.: 

(22) — Czy wyjeżdżał Pan za granicę? 

— Nie. 

— *Dokąd? 

Użycie negacji w zdaniach referencyjnych jest uzasadnione kon-

tekstem komunikacji, przede wszystkim współwystępowaniem wy-

rażeń modalnych (potencjalnych lub apodyktycznych), por.: 

(23) — Jan powinien w tej chwili pracować. Co robi Jan (czy naprawdę Jan 

pracuje)? 

— Jan nie pracuje. 

(24) — Co widzisz? 

— Jan nie pracuje (choć powinien pracować). 

Znaczenie prawdy także tylko pozornie koresponduje z referencją 

— w rzeczywistości zdania zawierające operator werytatywny nie 

pełnią funkcji referencyjnej, lecz stanowią deklaracje, dlatego np. 

nie można ich używać w celu e t y k i e t o w a n i a :  
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(25) — Co tam się dzieje? 

— Jan kłóci się z sąsiadem. // *Prawda, że Jan kłóci się z sąsiadem.  // 

*Jan nie kłóci się z sąsiadem. 

Można więc konstatować, że znaczenie pojęciowe zdania jest toż-

same z propozycją, tzn. typem opisywanej sytuacji (jako rezulta-

tem jej kategoryzacji w umyśle), podczas gdy znaczenie referen-

cyjne polega na relacji zdania do jego określonej sytuacji lub stanu 

rzeczy w jednym z możliwych światów. Prawda/nieprawda to zna-

czenia funkcji semantycznej, polegającej na interpretacji zgodności 

treści zakodowanej w formie i strukturze zdania z rzeczywistym 

stanem rzeczy lub z tym, jak sobie go wyobrażamy. Bardziej szcze-

gółowo rozważę to zagadnienie w kolejnym punkcie. 
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3. Prawda jako interpretacja 

Prawdę w znaczeniu klasycznym można ująć jako 

produkt uboczny rozwiązywania problemów. 

KRZYSZTOF KOŚCIUSZKO 

Zgodnie z definicją E. Grodzińskiego, „prawdziwość zdania (sądu) 

rozumiemy jako jego zgodność z obiektywnie i niezależnie istnie-

jącą od nas rzeczywistością” (1969, 12; 1985, 213). Takie, inwa-

riantne ujęcie prawdy (zob. Scharp 2013, 467) jest rozpowszech-

nione w literaturze logicznej: prawdę traktuje się jako zobiektywi-

zowaną wartość semantyczną (werytatywną), przyporządkowaną 

danej formie zdaniowej (zdaniu orzekającemu) i niezależną od 

podmiotu — „od poglądów tej czy innej osoby”, jak czytamy 

u Z. Ziembińskiego (1987, 54). Ten autor pisze: 

Od tego, czy ktoś dane zdanie uważa za prawdziwe, czy fałszywe, nie zmie-

nia się wartość logiczna zdania. Fałszywe było i jest zdanie, że Słońce krąży 

dookoła Ziemi, choć dawniej wszyscy myśleli, że to prawda (tamże). 

Fakt, że pewne zdanie jest prawdziwe dla Jana, a fałszywe dla Pio-

tra, Ziembiński tłumaczy tym, że zdanie nie może być jednocześnie 

— obiektywnie — prawdziwe i fałszywe, chodzi jedynie o różnicę 

punktów widzenia: Jan uważa, że zdanie zawiera wierny opis frag-

mentu świata, a Piotr — że nie odpowiada on rzeczywistości (tam-

że, 55). 
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Podobnie wspomniany na początku tego punktu Grodziński 

pisze: „Zdanie Warszawa jest stolicą Polski jest prawdziwe dlatego, 

że Warszawa jest stolicą Polski” (1969, 14).  

Logiczna koncepcja prawdy nie przystaje jednak do natural-

nych warunków działalności językowej. Owszem, nazwa może być 

w pewnym stopniu zespolona z przedmiotem (zob.: Gałkowski 

2016, 79)15 — w przypadku toponimów nazwa powstaje w celu 

wskazania na określony obiekt i (funkcjonalnie ) nie istnieje w ode-

rwaniu od przedmiotu, jak np. inskrypcje miejskie. 

 

W tym przypadku, wydawałoby się, nie ma sensu dyskutować, czy 

jest to ulica Słowackiego, czy jakaś inna ulica — wszak ta nazwa 

powstała właśnie w odniesieniu do danego fragmentu rzeczywi-

stości.  

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że prawda nie jest zako-

dowana w samej treści nazwy. Ulica Słowackiego oznacza jedynie, 

że istnieje coś, o czym możemy mówić jako o ulicy Słowackiego. 

Gdy w konkretnej sytuacji posługujemy się nazwą, jej z a s t o s o -

w a n i e  może być właściwe lub nie: 

(26) — Jan stoi przy ulicy Słowackiego.  

— Nie, to ulica Mickiewicza.  

                                                 
15

 W związku z tym można przywołać twierdzenie D. Davidsona: „Można 

wierzyć, że Scott nie jest autorem Waverleya, nie wątpiąc, że Scott jest Scottem” 

(1980, 352). 
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ZIEMBIŃSKI przytacza przykład zdania twierdzącego: 

(27) Słońce krąży dookoła Ziemi. 

którego nieprawdziwość — jego zdaniem — ma charakter obiek-

tywny. Zastanówmy się nad tym: ani w znaczeniach wyrazów, ani 

w konstrukcji składniowej nie ma niczego, co by sugerowało nam 

nieprawdziwość tego twierdzenia. Zwerbalizowany sens zdania po-

lega jedynie na konstatacji, że Słońce porusza się po okręgu, a nie-

ruchoma Ziemia znajduje się w środku tego koła. Wartość logiczna 

zdania wymaga odniesienia do czegoś poza jego formą i strukturą 

(jego materialnością czy obiektywnością) — uwzględnienia wiedzy 

człowieka na temat Słońca i Ziemi. Ktoś, posiadając wiedzę nau-

kową, uzna powyższe twierdzenie za prawdziwe, a ktoś inny, opie-

rając się na własnej percepcji, uzna inaczej, skądinąd wyraźnie wi-

dzimy, jak Słońce wschodzi i zachodzi. 

Obiektywny charakter prawdy jest jeszcze bardzie podważalny 

w przypadku zdań referencyjnych, tzn. odnoszących do określo-

nych, wyznaczonych stanów rzeczy, np.: 

(28) Jan czyta książkę. 

Zdanie to nie jest ani prawdziwe, ani fałszywe bez kontekstualiza-

cji, tzn. bez odniesienia do sytuacji, jej uczestników, czasu zdarze-

nia, trwania, miejsca itd. 

Do opisu języka naturalnego bardziej nadaje się nieklasyczna, 

konsensualna koncepcja prawdy (zob. także p. 5). Przekonują 

o tym badania w zakresie s k ł a d n i  f u n k c j o n a l n e j  (Kiklewicz 

2004, 142 i n.): prawda/nieprawda jest traktowana jako rodzaj se-

mantyki interpretacyjnej zdania, a mianowicie jako modalność we-

rytatywna (istnieje też termin modalność epistemiczna, zob.: Willer 

2013). R. Piłat (2009, 487) w duchu fenomenologii E. Husserla pisze, 

że „prawda jest predykatem dwumiejscowym i oznacza relację 

w obrębie czynności sądzenia pomiędzy myślą (raczej subiektem — 

A. K.) a uchwyconym przez nią przedmiotem”. Operator werytatyw-

ny faktycznie ma znaczenie ‘uważać za prawdziwe’, które wymaga 

obecności eksperiencera (x) i argumentu propozycjonalnego (q). 
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Taka struktura propozycjonalna jest typowa dla językowych form 

wyrażenia czynności, stanów i procesów mentalnych.  

Prawda nie oznacza bezpośredniej zgodności zdania z rzeczywi-

stością, lecz zgodność z obrazem rzeczywistości, kultywowanym 

przez wspólnoty, grupy lub jednostki. Uznanie czegokolwiek za 

prawdziwe lub nieprawdziwe w istocie rzeczy opiera się na naszych 

przekonaniach, częściowo zweryfikowanych w praktyce. Ponieważ 

przekonania należą do utrwalonych w świadomości kategorii, często 

są one pomijane w procesach rozumowania. Uważamy coś za praw-

dziwe lub fałszywe, niezupełnie zdając sobie sprawę z tego, że jest to 

d l a  n a s ,  w e d ł u g  n a s ,  z  n a s z e g o  p u n k t u  w i d z e -

n i a  prawdziwe lub fałszywe. W rozważaniach na temat prawdy nie-

jako skracamy drogę, pomijając swój system poznawczy jako medium 

interpretacji werytatywnej. Przyczyna prawdopodobnie tkwi w prze-

konaniu, że nasz system poznawczy ma w stosunku do rzeczywistości 

charakter reprezentatywny: zakładając, że kategorie poznawcze wier-

nie odtwarzają obiekty rzeczywistości, „ujmujemy je w nawias”, doko-

nując swoistej eskalacji na linii „język” — „rzeczywistość”. 

O tym, że jest to uproszczenie, przekonują nas twierdzenia 

metafizyczne. W tym przypadku kryteriów prawdy nie możemy 

szukać w rzeczywistości materialnej — musimy pogodzić się z ist-

nieniem „innej” rzeczywistości, w której występują ludzkie pojęcia, 

wiedza, przekonania, sądy, przypuszczenia, oczekiwania, wierzenia 

itd. Dlatego Grodziński, zwolennik klasycznej teorii prawdy, pisze, że 

operacjonalizacja semantyki logicznej wymaga rozszerzenia pojęcia 

rzeczywistości (1969, 21). Logicy B. Stanosz i A. Nowaczyk (1976, 53) 

piszą, że logiczna interpretacji wyrażeń językowych powinna 

uwzględniać ich wszystkie możliwe użycia, dlatego klasyfikacja 

obiektów, o których można rozważać za pośrednictwem języka, 

„powinna [...] uwzględniać również możliwe ekstensje wyrażeń”.  

Innymi słowy, ponieważ prawda polega na subiektywnej (bar-

dziej lub mniej skonwencjonalizowanej) interpretacji znaczenia 

zdania lub tekstu, należy przyjąć kategorię (intensjonalnych) 

m o ż l i w y c h  ś w i a t ó w  jako punktu odniesienia tej interpreta-

cji (zob. Grodziński 1969, 13; Pawilonis 1986, 382; Pleszczyński 
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2016, 22)16. A. P. Mariuchin (2012, 237) pisze o tym zjawisku jako 

o s u b z y s t e n c j i ,  tzn. istnieniu w świecie nastawień intensjo-

nalnych17.  

R. Piłat pisze o pragmatystycznej redukcji prawdy, która po-

zwala na ocenę alternatywnych rozwiązań:  

[...] Działanie wymaga poznania, lecz niekoniecznie prawdy. Poznanie służy 

znajdowaniu rozwiązań praktycznych, planowaniu przyszłości, ocenianiu 

stopnia odpowiedzialności, podejmowaniu decyzji itd. Prawda nie jest czymś 

osobnym czy nadrzędnym wobec tych celów, lecz jest po prostu realizacją 

tych celów. W pragmatystycznym ujęciu prawda zachowuje moc normatyw-

ną, lecz jedynie jako zbiór innych norm poznawczych (2009, 489).  

Skoro w stosunku do procesów i systemów poznawczych prawda 

ma charakter podrzędny, funkcja werytatywna nie określa dla 

pewnego wyrażenia P (x) jednego, sztywnego znaczenia — obo-

wiązuje zakres znaczeń (prawda, nieprawda, raczej prawda, raczej 

nieprawda itd.), w zależności od systemu poznawczego. Dlatego 

Ziembiński zaznacza, że odwołanie się do ludzkich doświadczeń 

przy rozstrzygnięciu kwestii prawdy/nieprawdy zdań syntetycznych 

jest zawodne, a to za sprawą tego, że 

postęp wiedzy ludzkiej polega między na tym, iż dostrzegamy nasze dotych-

czasowe omyłki, że wykrywamy, iż zdanie, które w świetle dawniejszych do-

świadczeń uważaliśmy za prawdziwe, trzeba odrzucić, uznać za fałszywe, bo 

oto okazało się w świetle innych doświadczeń, że nie jest na świecie tak, jak 

stwierdzało owo zdanie (Ziembiński 1987, 55 i n.)
18

. 

Izraelski historyk Y. N. Harari (2012, 138) przekonująco pokazuje, 

jak diametralnie się różnią, wręcz wzajemnie wykluczają, naukowy 

                                                 
16

 Bardziej szczegółowo ta kategoria została omówiona w kolejnym rozdziale. 
17

 Jest to szczególnie ważne pojęcie w odniesieniu do tzw. reprezentacji hi-

storycznej (zob. Ankersmit 2013, 181).  
18

 Fenomen możliwych światów warunkuje specyficzne rozumienie kategorii 

egzystencji. Jak pisze M. Sendłak, „kwantyfikator szczegółowy  nie jest ontolo-

gicznie zobowiązany” (2010, 21). W związku z tym w epistemologii rozważa się 

m.in. zaproponowaną przez A. Meinonga (1994) koncepcję noneizmu. Z kolei 

M. Willer (2013, 48) postuluje, że wartość semantyczna wypowiedzenia polega na 

jego dostosowaniu się do kontekstu (ang. context change potential). 
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i religijny obrazy świata: twierdzenia z dyskursu naukowego nie są 

do zaakceptowania w dyskursie religijnym i odwrotnie19. Na przy-

kład dotyczy to przekonań (i twierdzeń) na temat równości. Harari 

przytacza „najsławniejsze zdanie” Deklaracji niepodległości Stanów 

Zjednoczonych: 

Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są 

równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że 

w skład tych praw wchodzą życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczę-

ście (ibidem). 

Izraelski historyk konfrontuje te założenia z podstawami ewolucjo-

nizmu:  

Według nauk biologicznych ludzie nie zostali „stworzeni”, a wyewoluowali. I z pew-

nością nie wyewoluowali do tego, by być „równymi”. Idea równości nieroze-

rwalnie wiąże się z ideą stworzenia. Amerykanie ideę równości przejęli z chrze-

ścijaństwa, które twierdzi, że każda osoba jest stworzoną przez Boga duszą i że 

wszystkie dusze są równe przed Bogiem. Jeśli jednak nie wierzymy w chrześci-

jańskie mity o Bogu, stworzeniu i duszach, to co to znaczy, że wszyscy ludzie 

są „równi”? Ewolucja opiera się na różnicy, nie na równości. Każdy człowiek ma 

w sobie nieco inny kod genetyczny i od kołyski podlega odmiennym wpły-

wom środowiska. A to prowadzi do wykształcenia się różnych cech, z którymi 

wiążą się różne szanse przetrwania. „Stworzeni równymi” należy zatem przeło-

żyć na „wyewoluowali w odmienny sposób” (ibidem)
20

. 

Możliwe światy to intensjonalne nastawienia podmiotów języko-

wych składające się na pojęcie t e z a u r u s a  (wspólnoty lub jed-

                                                 
19

 Na ten temat istnieje ogromna literatura naukowa, zob. niektóre interesu-

jące publikacje z ostatnich lat: Gould 2002; Coyne 2015. 
20

 Istnieje też pojęcie „trzeciej drogi”, jako kompromis dwóch obrazów świa-

ta. W artykule K. Waloszczyka czytamy: „Wierni [...] odczuwają udział w życiu ko-

ścielnym wspólnoty — w jej wierze, liturgii, sakramentach, muzyce, pielgrzymkach 

— jako duchowe dobro [lecz nie jako wartość poznawczą — A. K.]. Zmysłowe 

symbole i praktyki są dla nich szczeblami drabiny, po których umysł wznosi się ku 

treściom czysto duchowym. [...] To, że Bóg jest, wystarcza, zaś wszystkie wyobra-

żenia o Bogu są szyframi, do których klucz każde serce posiada z osobna i w do-

datku nie zawsze” (2009, 276).  
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nostki)21. Tezaurus jest właśnie tą kategorią, w odniesieniu do któ-

rej dokonuje się weryfikacji twierdzeń. 

Prawda lub fałsz (a także inne, pośrednie określenia) stanowią 

znaczenia funkcji werytatywnej, która jest stosowana do określo-

nego zakresu odniesienia — zdań/wypowiedzeń i tekstów. Treść 

tej funkcji polega na relacji (zgodności/niezgodności) między zna-

czeniem zdania lub tekstu a tezaurusem nadawcy/wspólnoty języ-

kowej.  

W wielu przypadkach tezaurus, jak zaznaczono wyżej, bywa 

operacjonalnie wyzerowany: weryfikacji zdania dokonuje się bez-

pośrednio w oparciu o rzeczywiste stany rzeczy bez zdawania so-

bie sprawy, że rzeczywistość jest postrzegana w taki lub inny spo-

sób. Zdanie: 

(29) Śnieg jest biały. 

uznajemy za prawdziwe, nie dlatego, że tak postrzegamy rzeczywi-

stość (a właściwie śnieg), lecz dlatego, że uważamy, że tak po pro-

stu jest. Białość śniegu jest jednak jego właściwością fizyczną, któ-

re kategoryzujemy we właściwy dla siebie sposób. Gdy mówimy 

o białym kolorze skóry, chodzi nam już o biel innego rodzaju, ale 

zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku o znaczeniu 

funkcji werytatywnej decyduje kulturowo zaprogramowany tezau-

rus użytkowników języka. 

Intensjonalne nastawienia nadawcy stają się bardziej zauwa-

żalne w zdaniach, których sens dotyczy o b i e k t ó w  s u b l i m o -

w a n y c h ,  np. w sferze społecznej, psychicznej, etycznej i in. 

Wówczas interpretacja werytatywna nie jest możliwa bez odwoła-

nia się do subiektywnych nastawień nadawcy, por.:  

                                                 
21

 L. Ostasz definiuje prawdę w taki sposób: „Prawda to zobiektyzowane uję-

cie i oddanie tego, jakim coś jest i jakim może być” (2007, 87). Należy zwrócić 

uwagę, że prawda w tej definicji nie oznacza tylko zgodności z „faktami”, lecz tak-

że z możliwymi stanami rzeczy. Jednak twierdzenie o „zobiektyzowanym ujęciu” 

wydaje się bardzo wątpliwe, chyba że „zobiektyzowane” rozumieć jako „skonwen-

cjonalizowane”. 
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(30) To jest naprawdę dobra propozycja, bo ułatwia pracę komisji = ‘Uwa-

żam, że to jest dobra propozycja, jako że wiem (uważam, mam dowo-

dy), że ta propozycja ułatwia pracę komisji, jak również uważam, że 

jest ja i inni ludzie będą czerpali z niej korzyści’. 

Gdy na forum internetowym czytamy: 

(31) Nieprawda, że depresja to zniechęcenie do życia samo w sobie, to 

choroba, której objawem jest złe samopoczucie. 

zdajemy sobie sprawę, że piszący zakłada istnienie „obiektywnego 

stanu rzeczy” (faktu, że depresja jest chorobą), lecz powołuje się 

tak naprawdę na swoje doświadczenie i swoje przekonanie, które, 

jak na to wygląda, wcześniej go nie zawiodło. 

Prawda zatem stanowi i n t e r p r e t a c y j n y  a s p e k t  z n a -

c z e n i a .  Interpretacja nie jest możliwa bez jej obiektu, czyli bez 

znaczenia. Za prawdziwe lub fałszywe nie mogą być uznawane 

zdania, którym nie jesteśmy w stanie przyporządkować jakiego-

kolwiek znaczenia22. Wobec tego warunkiem realizacji kategorii 

prawdy jest r o z u m i e n i e  treści. Jeśli niespecjalista przeczyta 

następujące zdanie (zapożyczone z eseju Michaela Shermera 

Bzdura niejedno ma imię): 

(32) Wszyscy jesteśmy zobligowani, by transponować nasz potencjał neu-

rofonemicznej ekscytacji na lakoniczne ciągi fonologiczne, nieobar-

czone redundantnymi i nieinteligibilnymi elementami. 

nie będzie, jak by to określił T. Skalski (2002, 160), miał dostępu 

jego aspektu semantycznego, a tym samym nie będzie miał pod-

staw do jego interpretacji jako prawdziwego lub fałszywego. 

Pod tym względem modalność werytatywna nie różni od in-

nych typów semantyki interpretacyjnej, np. ekspresywnej lub ak-

sjologicznej. W rosyjskiej kulturze bytuje wyrażenie precedensowe: 

(33) Пастернака не читал, но осуждаю! ‘Pasternaka nie czytałem, ale po-

tępiam!’ 

                                                 
22

 Grodziński (1985, 217) podkreśla, że zdanie nieprawdzie posiada znacze-

nie podobnie jak zdanie prawdziwe, nie jest równoznaczne z bezsensem.  
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Jest to specyficzny tekst kultury, który pojawił się w latach 60. XX 

wieku w związku z prześladowaniem Borysa Pasternaka z powodu 

przyznania mu nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Słynną frazę 

wypowiedział jeden z członków Związku Pisarzy ZSRR — później 

stała się ona aforyzmem symbolizującym sytuację, w której opo-

nent krytykuje coś bez rzetelnej wiedzy. Z semantycznego punktu 

widzenia chodzi o niespełnienie podstawowego warunku interpre-

tacji, jakim jest S (x [zdanie/tekst]), czyli przetwarzane w umyśle 

podmiotu znaczenie wypowiedzi. 

Na względny charakter relacji między modalnością werytatyw-

ną a spełnieniem zdania w stosunku do rzeczywistości wskazuje 

także opozycja z d a ń  a n a l i t y c z n y c h  i  s y n t e t y c z n y c h .  

W przypadku zdań syntetycznych  

odwołujemy się w sposób bezpośredni lub pośredni do rozstrzygnięć przez 

doświadczenie, zwłaszcza przez zgodną praktykę wielu ludzi, przez praktykę 

społeczną (Ziembiński 1987, 55). 

Taki charakter mają np. zdania:  

(34) Dziób i nogi bociana są czerwone przez cały rok.  

(35) Podbródek i wargi Sandry są czerwone. 

Prawdziwość pierwszego zdania jest oparta na naszej wiedzy o bo-

cianach, podczas gdy prawdziwość (lub nieprawdziwość) drugiego 

— na tymczasowym, epizodycznym postrzeganiu sytuacji z udzia-

łem Sandry. 

Zdanie analityczne to takie, 

którego prawdziwość jest przesądzona ze względu na samo znaczenie uży-

tych w nim słów, [...] któremu nie można zaprzeczyć bez naruszenia reguł 

określających znaczenie użytych w nim słów w danym języku (Ziembiński 

1987, 55).  

Na przykład zdanie: 

(36) Piotr schodzi z niższego piętra na wyższe. 
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uznamy za fałszywe (albo raczej niestosowne) niezależnie od tego, 

czy cokolwiek wiemy o Piotrze — wystarczy, że wiemy, jakie są 

znaczenia słów schodzić, piętro, wyższy, niższy. Podobnie zdania: 

(37) Lubi go i jednocześnie nienawidzi. 

nie uznamy za prawdziwe, a gdybyśmy uważali inaczej, musieliby-

śmy wprowadzić dodatkowe informacje, np.: 

(38) Lubi go jako fachowca i nienawidzi jako człowieka. 

Apelacja do tezaurusa nadawcy pozostaje aktualna, z tym że punk-

tem odniesienia tym razem nie jest wiedza o poszczególnych fak-

tach (jak w przypadku czerwonego dzioba bociana lub czerwonych 

warg Sandry), lecz wiedza o kategoriach stanów rzeczy i ich konfi-

guracjach. Nic nie wiedząc na temat Piotra, który idzie po scho-

dach, nie uznamy jednak za możliwe, żeby schodził z niższego pię-

tra na wyższe. Wobec tego można konstatować, że nieprawda 

analityczna jest oparta na znaczeniu niemożliwości: Nieprawda, że 

S, gdyż niemożliwe, że S. 
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4. Prawda w ujęciu kognitywnym 

Prawda jest niezależna od uzasadnienia tu i teraz, ale 

nie jest niezależna od wszelkiego uzasadnienia.  

RENATA ZIEMIŃSKA 

W modelu Arystotelesa — de Saussure’a tkwi pewna sprzeczność, 

co najmniej niekonsekwencja. Choć wydaje się, że trzy poziomy se-

mantyki, a mianowicie relacje:  

1. forma wyrazowa vs znaczenie;  

2. nazwa vs rzecz (desygnat);  

3. podmiot vs orzeczenie; 

tworzą logicznie prawidłowy, spójny układ, to jednak nie można nie 

zauważyć odseparowania od siebie dwóch kategorii: znaczenia (po-

jęcia) i desygnatu. Desygnat w modelu arbitralnym pojawia się je-

dynie w związku z kategorią referencji. Jak słusznie pisze H. Kardela,  

teorie semantyczne nie zajmują się na ogół relacją zachodzącą między rze-

czą istniejącą w świecie realnym (odniesieniem) a pojęciem, zostawiając do 

rozstrzygnięcia ten problem filozofom i psychologom (1999, 23). 

Owszem, istota znaczenia nie polega na kojarzeniu znaku (tzw. 

związku ostensywnym) z jakimikolwiek konkretnymi przedmiotami, 

do których stosujemy znak w rozmaitych aktach mowy (Grochow-

ski 1988, 141), choć wiedza o prototypowych desygnatach — 

wbrew przekonaniu strukturalistów — także ma charakter obiek-

tywny i może istotnie wpływać na działalność językową. Jest oczy-

wiste, że otaczające nas przedmioty w naturalny sposób (choć nie 
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zawsze i niekoniecznie) towarzyszą funkcjonowaniu znaków, więc 

jest wątpliwe, czy odseparowanie aspektu fenomenologicznego 

jest całkiem uzasadnione. Czynnik fenomenologiczny staje się 

szczególnie zauważalny w refleksji na temat procesów generowa-

nia znaczeń/pojęć. W modelu arbitralnym mamy do czynienia 

z „gotowymi” znaczeniami/pojęciami, tematem więc pozostaje je-

dynie kwestia ich nominacji językowej. W ten sposób pomija się 

etap powstania pojęcia — proces, który można traktować jako re-

akcję ludzkiego umysłu na bodźce, płynące z rzeczywistości. Znak 

językowy, ogólnie rzecz biorąc, wywodzi się z tej reakcji, 

z konieczności jej eksterioryzacji i zastosowania w działalności in-

terakcyjnej. 

U podstaw nazwy leży eksterioryzacja znaczenia/pojęcia, a u pod-

staw znaczenia/pojęcia — zachodzący w umyśle p r o c e s  k a t e -

g o r y z a c j i ,  tzn. mentalnej reprezentacji (utrwalenia w umyśle) 

obiektów i stanów rzeczy. Przy takim ujęciu sprowadzenie proble-

matyki znaczenia do relacji między formą dźwiękową (signifiant) a 

pojęciem (signifié) jest nieuzasadnione, gdyż kwestia generowania 

znaczeń (w tym znaczeń leksykalnych) w kognitywnym systemie 

człowieka zostaje w ogóle pominięta (zob. Gak 1976, 83). 

Pojęcia, przynajmniej pojęcia podstawowe, empiryczne, po-

wstają, jak zaznaczono wyżej, w celu uporządkowania reakcji or-

ganizmu na różnego rodzaju oddziaływania zewnętrzne. Jest 

oczywiste, że np. przedmioty gorące i zimne, duże i małe, tępe 

i ostre, okrągłe i prostokątne, krótkie i długie, miękkie i twarde 

inaczej oddziałują na człowieka — są z nimi związane odmienne 

doznania i operacje. Na skutek tego człowiek dąży do wyrobienia i 

utrwalenia określonych t y p ó w  r e a k c j i  na określone t y p y  

b o d ź c ó w .  Kategoryzacja oznacza zatem uogólnienie w umyśle 

danych doświadczalnych (związanych z postrzeganiem świata rze-

czy) w formie obrazów, pojęć, sądów oraz rozumowań. 

Skoro zakładamy, że znaczenie wynika z kategoryzacji, a kate-

goryzacja to magazynowanie w pamięci reprezentacji mentalnych, 

bazujących na selektywnej percepcji obiektów i stanów rzeczy, 

uzasadnione jest postawienie problemu, w  jak im s topn iu  za -

kodowana  w formie  znaku  ka tegoryzac ja  je s t  ade k-
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watna  do  ob iek t u  pos t r zegan ia  (i pośrednio — do proce-

su postrzegania). 

Jak widzimy, problem prawdy w semantyce lingwistycznej — 

za sprawą kognitywizmu — powraca, ale na nowym, wyższym po-

ziomie: teraz nie jest to problem zgodności formy dźwiękowej 

z rzeczą (np. w postaci pytania: „ D l a c zego  t a  n az w a  t ak  

b r z m i  /  t aka  j e s t ? ” ) ,  lecz problem zgodności między do-

słownym, kulturowo utrwalonym znaczeniem nazwy a relewant-

nym, aktualnym doznaniem podmiotów językowych (czyli w po-

staci pytania: „D l a c ze go  t a  n azwa  m a  t ak i e  zn ac zen ie  

dos łown e ? ” ) .  

Wykorzystywany tu termin znaczenie dosłowne, choć nie jest 

tożsamy z terminem forma wewnętrzna, to jednak ma z nim wiele 

wspólnego. Wolę jednak ten pierwszy — m.in. ze względu na to, 

że w rzeczywistości forma wewnętrzna nie jest formą (jest to wła-

śnie przykład nazwy nieprawdziwej!), gdyż faktycznie oznacza wy-

selekcjonowane w procesie kategoryzacji c e c h y  desygnatów, 

które, jak pisał K. Polański (1999, 634), leżą u podstaw formy 

i struktury znaków: fonetycznej, morfologicznej, składniowej (for-

ma powinna te cechy odzwierciedlać). Forma wewnętrzna to, in-

nymi słowy, jedno ze znaczeń funkcji semantycznej jednostki, któ-

re jest reprezentowane w planie formy znaku, stanowiąc tym sa-

mym jego m o t y w a c j ę .   

Ujęcie znaczenia, zaprezentowane w modelu arbitralnym, 

można określić jako s e m a z j o l o g i c z n e ,  czyli funkcjonalne: 

„gotowe” znaczenie funkcjonuje w mowie jako informacja (dla od-

biorcy) o rzeczach, czynnościach, stanach itd. Nie mniej ważne jest 

także inne ujęcie znaczenia — o n o m a z j o l o g i c z n e ,  polega-

jące na opisie powstania nazw; zjawisko to jest uwarunkowane 

procesami kategoryzacji doznań.  

Działalność językowa człowieka przebiega w określonym oto-

czeniu (ekologicznym, biologicznym, technologicznym, społecz-

nym itd.) i w dużym stopniu sprowadza się do konieczności przy-

porządkowania symboli, w szczególności znaków języka, doświad-

czeniom, wrażeniom, refleksjom. Od tego, czy forma znaku, a tak-



44 

że zakodowana w nim informacja kognitywna jest trafna, zależy 

skuteczność działań realizowanych za pośrednictwem znaków. 

Kategoryzacja danych doświadczalnych w umyśle ma charak-

ter subiektywny, o czym pisze m.in. J. Rokoszowa: „Pojęcia ludz-

kiego języka nie odpowiadają inherentnym cechom rzeczy, lecz ich 

cechom interakcyjnym” (1997, 12). Jak uważa badaczka, pod 

wpływem pragmalingwistyki i kognitologii w językoznawstwie  

prawda przestała przynależeć rzeczom w sposób absolutny, stała się do-

stępna w działaniu i w zależności od wielu czynników. Stała się mianowicie 

funkcją naszego systemu pojęciowego, a nie jego objawieniem danym z ze-

wnątrz, obiektywnie przynależnym światu pozajęzykowemu. Opiera się ona 

na doświadczeniu i zrozumieniu — akcie permanentnego odnoszenia po-

przez procedury umysłowe do warunkowanych kulturowo i gromadzonych 

w osobowej pamięci konfiguracji i wzorców — stanów naszej wiedzy. Nastą-

piła zatem zmiana zasady kwalifikacji postrzeganego świata — rzeczy i cech. 

Opiera się ona [...] na permanentnym uczestnictwie, konstruowaniu sceny, 

tworzeniu układów komunikacyjnych, operowaniu ruchomą skalą odniesień, 

która choć niedowolna, jest podatna na tworzenie nowych układów (Roko-

szowa 1997, 12). 

„Zasada kwalifikacji postrzeganego świata”, o której pisze Roko-

szowa, realizuje się przy udziale co najmniej czterech czynników:  

1. podmiotu nominacji;  

2. obiektu nominacji;  

3. środków nominacji;  

4. warunków i celów nominacji.  

Tak wieloaspektowe uwarunkowanie znaku powoduje, że jego mo-

tywacja zawsze ma charakter względny, czasem nawet okazjonal-

ny. Jest więc czymś naturalnym, że w zmieniającej się rzeczywisto-

ści kulturowej użytkownicy języka zaczynają z upływem z czasu 

odczuwać sprzeczność pierwotnej, założonej kategoryzacji z no-

wymi „zasadami kwalifikacji postrzeganego świata”.  

W podobny sposób rozważał E. Sapir, uważany za prekursora 

współczesnej lingwistyki kulturowej. Amerykański badacz pisał, że 

relacja między językiem a kulturą jest historycznie zmienna. Na 

pierwszych stadiach rozwoju języka, gdy panuje myślenie mitycz-

no-magiczne, jednostki językowe i ich kategorie odzwierciedlają 
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procesy poznawcze, kulturowo relewantny sposób postrzegania 

rzeczywistości. Język i kultura funkcjonują wówczas jako nieroze-

rwalna całość. Kultura jednak jest przyporządkowana bezpośred-

nim potrzebom i relacjom społecznym, jest bardziej uświadamiana 

przez ludzi jako pewna struktura zachowań, dlatego zmiany kultu-

rowe mają bardziej intensywny charakter — w porównaniu ze 

zmianami języka, szczególnie jego systemu gramatycznego, który 

jest zachowywany w formach podświadomych. Ta dysproporcja w 

dynamice zmian — w zakresie kultury i w zakresie języka — po-

woduje, że formy języka z biegiem czasu przestają pełnić funkcje 

reprezentacyjną w stosunku do mentalnej, kulturowo relewantnej 

kategoryzacji rzeczywistości. W ten sposób powstaje pewna auto-

nomiczność obydwu systemów (Sapir 1993, 283). 
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5. Prawda propozycjonalna vs nominalna 

Nie jestem i nie chcę być posiadaczem prawdy. 

W sam raz dla mnie wędrowanie po obrzeżach herezji. 

CZESŁAW MIŁOSZ, Traktat Teologiczny 

J. Woleński (2007, 143 i n.) pisze o opozycji dwóch koncepcji 

prawdy ze względu na jej nośniki: propozycjonalnej i nominalnej. 

P r a w d a  p r o p o z y c j o n a l n a  (predykatywna) jest realizowana 

na poziomie jednostek zdaniowych (czyli w warunkach predykacji), 

podczas gdy p r a w d a  n o m i n a l n a  — na poziomie wyrazów 

i grup wyrazowych (jako form manifestacji pojęć). Woleński pisze, 

że koncepcje prawdy nominalnej są spotykane rzadko, np. kulty-

wowane przez niektórych zwolenników heglizmu, a ich istota 

sprowadza się do twierdzenia, że „dane pojęcie jest prawdziwe, 

gdy przystaje do rzeczywistości [...] lub dobrze kieruje postępowa-

niem” (2007, 144). 

Pojęcia prawdy nominalnej nie można rozważać w oderwaniu 

od t e o r i i  s u p o z y c j i .  Jak wiadomo, w logice formalnej każ-

dej nazwie jest przyporządkowana jedna z trzech funkcji znacze-

niowych, czyli supozycji: prosta, formalna lub materialna (Ziembiń-

ski 1987, 27). Skoro każdej nazwie przysługuje status supozycji, to 

w założeniu „raz i na zawsze” posiada ona — w swoisty sposób — 

znaczenie prawdy: nazwa nie powstałaby bez odniesienia do de-

sygnatu czy do pojęcia, niezależnie od tego, co się na temat dane-

go desygnatu orzeka i jaka jest treść pojęcia. Na przykład 

w przypadku zdania:  
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(39) Francuzi to znakomici kucharze. 

możemy (w zależności od naszych doświadczeń i przekonań) dys-

kutować na temat prawdziwości lub nieprawdziwości zawartej 

w nim informacji, ale reprezentacyjność nazwy Francuzi, a miano-

wicie fakt, że Francuzi istnieją, nie budzi wątpliwości — jest to 

p r a w d a  z a ł o ż o n a ,  s u p o z y c y j n a .  Wartość supozycji jest 

jeszcze bardziej oczywista w przypadku nazw pustych, por. zdanie: 

(40) Dokładne pochodzenie hobbitów nie jest znane. 

Skoro nazwa hobbit funkcjonuje w zdaniu i to w grupie podmiotu, to 

— za sprawą funkcji supozycyjnej — zakłada się, że realizuje ona 

swoje odniesienie referencyjne przynajmniej w jednym z możli-

wych światów (jak wiadomo, chodzi o inteligentną, spokrewnioną 

z ludźmi rasę w mitologii J. R. R. Tolkiena). 

Supozycja bazuje na pojęciu istnienia. Pytanie, czy x istnieje, 

czy nie istnieje, zwykle zakłada odniesienie do rzeczywistości mate-

rialnej/fizycznej. Na przykład D. Weiss (1977, 242) pisze o warunku 

prawdziwości presupozycji egzystencjalnej w przypadku zdań 

z kwantyfikatorem. Zdanie: 

(41) Wszyscy mieszkańcy Księżyca mają krzywe nogi  

może zostać uznane za prawdziwe jedynie pod warunkiem, że istnieją 

mieszkańcy Księżyca. Należy przypomnieć, że Frege (1966, 30 i n.) 

w związku z tym pisał, że pojęcie prawdy zakłada konsekwentne 

oddzielenie rzeczywistości od wymysłu/wyobraźni. Według nie-

mieckiego logika wymysł stanowi ten przypadek, gdy mimo formy 

zdania orzekającego wyrażeniu myśli nie towarzyszy przeświad-

czenie o jej prawdziwości. 

Supozycja jednak może nawiązywać do alternatywnego w sto-

sunku do rzeczywistości, wyimaginowanego, możliwego świata, 

np. ludzkiej wyobraźni. Rozważmy przykłady zdań zapożyczonych 

z internetu:  

(42) Morawiecki bredzi o podatkach i akcyzie od samochodów. 

(43) Halicki bredzi o wartościach europejskich. 



48 

(44) Ciapek bredzi o swojej roli w UE. 

W tym przypadku nadawca nie zakłada rzeczywistego istnienia 

podatków i akcyzy od samochodów, wartości europejskich, roli 

Ciapka w UE — wszystkie te fenomeny są traktowane jako fikcje, 

innymi słowy „brednie” Morawieckiego, Halickiego, Ciapka. 

Tu należy zaznaczyć, że supozycja jest obowiązująca tylko 

w przypadku nazw występujących w pozycji podmiotu: referent 

rzeczownika w tej pozycji (Morawiecki, Halicki, Ciapek) musi istnieć 

w jednym z możliwych światów (zob. Keenan 1976; Kiklewicz 

1994). Ten wymóg jednak nie dotyczy rzeczowników w pozycji do-

pełnienia. Na przykład zdanie: 

(45) Nowej książki Jana jeszcze nie widziałem. 

może zostać wypowiedziane zarówno w sytuacji, gdy książka Jana 

istnieje (ale jej nie widziałem), jak i w sytuacji, gdy książki Jana 

jeszcze nie ma (i dlatego jej nie widziałem)23. 

Przedmiotem wyobrażenia mogą być fikcyjne przedmioty lub 

przypisywanie im specyficznych właściwości. Tak czy owak istnieje 

grupa znaków o funkcji predykatywnej, referujących do możliwych 

światów, a mianowicie — o charakterze intensjonalnym: episte-

micznym (podmiot coś wymyśla, zmyśla, prognozuje) lub percep-

tywnym (podmiot postrzega zewnętrzne sygnały inaczej). Niektóre 

znaki tego rodzaju są dwuznaczne, co można pokazać na przykładzie 

czasownika widzieć. Z jednej strony, widzimy obiekty, a raczej stany 

rzeczy, które obiektywnie występują w rzeczywistości fizycznej:  

(46) Jan widzi ludzi stojących na górze. 

Z drugiej strony, widzenie może mieć charakter aberracyjny, złud-

ny — zachodzi to np. w stanach afektu, gdy podmiot postrzega 

rzeczywistość w nieadekwatny sposób, np.: 

(47) Od dwóch może trzech lat ma zwidy, widzi diabła (internet)
24

. 

                                                 
23

 O zdaniach zawierających nieprawdziwe presupozycje więcej zob.: Fillmo-

re 1985.  
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Istnieją też sytuacje trzeciego typu, gdy cała sytuacja referencyjna 

ma charakter wyimaginowany — chodzi o zdania orzekające 

w bajkach, powieściach science fiction itp., np.: 

(48) Bracia [Grimm] opowiadają o dziewczynce, która zagląda do sympa-

tycznie wyglądającego domku, tam zaś zamiast miłej staruszki widzi 

diabła z ognistą głową (Mariusz Czubaj). 

W tym przypadku mamy do czynienia z możliwym światem „Bracia 

Grimm opowiadają”. W przypadku czasowników opowiadać, wie-

rzyć, wyobrażać, wymyślać, widzieć, bredzić i in., które wyrażają 

znaczenie kreatywności albo są używane w takim znaczeniu, supo-

zycja grupy imiennej w pozycji dopełnienia oznacza istnienie 

w jednym z możliwych światów, wygenerowanym przez wyobraź-

nię człowieka.  

Z koncepcją prawdy nominalnej, przynajmniej formalnie, koli-

dują także refleksje zdroworozsądkowe oraz niektóre dane lingwi-

styczne. Wyraz prawda, a także pokrewne: prawdziwy, prawdzi-

wość, prawdziwie funkcjonują w mowie jako predykaty drugiego 

rzędu, tzn. takie, które wymagają wypełnienia ich pozycji argu-

mentowej przez argument propozycjonalny. Dlatego typową for-

mą realizacji predykatu prawdy lub nieprawdy jest pozycja nad-

rzędna w konstrukcjach zdań złożonych typu Prawda/nieprawda, 

że..., por.: 

(49) Nieprawda, że kobiety śpią mniej od mężczyzn. 

                                                                                                             
24

 W języku rosyjskim tego rodzaju fantomy semantyczne najczęściej wystę-

pują w konstrukcjach diatezy afektywnej, w których experiencer zajmuje pozycję 

dopełnienia i jest wyrażany grupą imienną w celowniku, por.: Чаще всего в обла-

ках виделись драконы ‘Wydawało mi się, że widzę w obłokach smoki’; Мне ви-

делись кареты с необыкновенными женщинами ‘Wydawało mi się, że widzę 

karety, w których siedzą niezwykłe kobiety’; Мне вдруг снова видится жена, как 

она пудрится у зеркала ‘Wydawało mi się, że widzę żonę, jak pudruje się przy 

lustrze’; Такими виделись автомобили будущего дизайнерам 60-х или 70-х 

‘Tak wyobrażali sobie samochody przyszłości designerzy w latach 60. i 70.’ 



50 

Odwrotnie, z punktu widzenia systemu języka niepoprawne byłoby 

(bezkontekstowe) zastosowanie tego predykatu do grupy nomi-

nalnej: 

(50) *Nieprawda, że kobiety.  

O ile nie możemy uzasadnić prawdziwościowej interpretacji samej 

nazwy, o tyle jednak jest możliwa pozytywna lub negatywna ocena 

jej odniesienia przedmiotowego, czyli faktu supozycji. Supozycja 

tylko pozornie jest zawsze prawdziwą informacją — istnieje wiele 

przypadków użycia nazw, gdy jesteśmy w stanie podważyć ten ich 

status. Wróćmy chociażby do przykładu ze Wstępu. Grupa wyra-

zowa  

(51) koncert wiolonczelowy Beethovena  

jest znakiem czegoś, co nie istnieje — n a z w ą  p u s t ą  (zob. 

o tym dalej). Można zatem twierdzić, że w zdaniu: 

(52) Proszę zagrać koncert wiolonczelowy Beethovena 

realizuje się znaczenie fałszu na poziomie supozycji:  

(53) [Nieprawda, że przedmiot, o którym mówimy: koncert wiolonczelowy 

Beethovena, istnieje].
25

 

Można więc twierdzić, że nazwy puste są z natury nieprawdziwe, 

czyli należą do kategorii nazw o wspólnej cesze: [to, co nie istnie-

je].  

Na skutek zastosowania nazw pustych powstaje sprzeczność: 

coś jednocześnie istnieje — na mocy funkcji supozycyjnej nazwy, 

i nie istnieje — na mocy treści nazwy (podobnie jak w wypowie-

dzeniu z Biesów Dostojewskiego, które przytoczyłem na początku 

książki). Paradoks ten można rozwiązać poprzez odniesienie do 

t eo r i i  m o ż l iwy c h  ś w ia t ów :  z jednej strony, w stosunku do 

                                                 
25

 Jednostki leksykalne są zatem nacechowane pod względem „predykacji 

pojęciowej”, o której pisze P. Stalmaszczyk (1998, 34). 
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rzeczywistości (jako jednego z możliwych światów) nazwa pusta 

jest niereprezentacyjna, nieprawdziwa; z drugiej strony — opisy-

wany przez nazwę pustą przedmiot (a także sytuacja, zdarzenie, 

stan rzeczy) istnieje w innym możliwym świecie, np. w ludzkiej wy-

obraźni, dlatego nazwy tego typu, mimo że nie sprawdzają się pod 

względem ontologicznym, nie są semantycznie nierozstrzygalne, 

gdyż spełniają wymóg supozycji na mocy odniesienia do świata 

wyobraźni. W ten sposób tłumaczy się m.in. specyfikę języków na-

turalnych, w których, jak pisze H. Putnam, relacja między prawdą 

a nieprawdą ma charakter probabilistyczny (1981, 30). 

Oczywiście są przykłady błędów językowych, gdy odniesienie 

nazwy do jakiegokolwiek możliwego świata byłoby problemem nie 

do rozwiązania, np. nieudane wyrażenia z komentarzy sportowych 

(opublikowanych m.in. w 2002 roku na łamach Przeglądu: 

(54) Mirosław Trzeciak zdobył gola po indywidualnej akcji całego zespołu. 

(55) Manualne właściwości nogi. 

(56) Patrzą, przecierając szeroko oczy. 

(57) Nogi piłkarzy są ciężkie jak z waty.  

(58) Dostałem sygnał z Warszawy, że już mają państwo obraz, więc mo-

żemy spokojnie we dwójkę oglądać mecz.  

(59) Trzy minuty, czyli zatem około 100 minut.  

(60) Bergkamp trafił bramkę w słupek.  

Większa część nazw pustych powstaje jednak w nawiązaniu do 

jednego z możliwych światów: istnieje przynajmniej jeden taki 

świat, w odniesieniu do którego nazwa spełnia wymóg supozycji26. 

Na przykład wyrażenie 

(61) żywy trup 

                                                 
26

 Znany amerykański publicysta i wydawca Michael Shermer pisze w artyku-

le Bzdura niejedno ma imię na łamach czasopisma Świat nauki (2016/V) o definicji 

świadomości danej przez D. Choprę: superpozycja posybilności. Shermer pisze, że 

choć dla wielu definicja ta „pobrzmiewa pseudogłębią”, lecz gdy swego czasu 

sam miał okazję osobiście poznać Choprę, przekonał się, że „nie tworzy on tego 

rodzaju fraz po to, by celowo zaciemnić ich znaczenie. Jest święcie przekonany, że 

fizyka kwantowa dostarcza wyjaśnienia świadomości, a zatem posługiwanie się 

terminami z tej dziedziny ma dla niego jak najbardziej sens”. 
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ze zdroworozsądkowego punktu widzenia należy do rodzaju 

k o n t r f a k t y c z n y c h ,  jednak jest kulturowo uzasadnione. Jako 

nazwa dramatu Lwa Tołstoja oznacza człowieka w stanie depresji, 

wyczerpania duchowego, kryzysu wiary. W kulturze masowej (np. 

w filmach gatunku horror) żywy trup występuje w postaci zombie, 

tzn. „osoby martwej, powstającej z grobu i starającej się zaspokoić 

żądzę krwi poprzez konsumpcję świeżego ludzkiego mięsa lub 

mózgu” (Wikipedia).  

Poza tym koncept „żywy trup” figuruje w różnych formach wy-

obraźni schizofrenicznej. R. B. Dilts (2001, 115) przytacza tego ro-

dzaju przykład z praktyki psychoterapeutycznej. Jeden z pacjentów 

lekarza psychiatry był przekonany, że jest trupem, więc odmawiał 

jedzenia, przestał w ogóle dbać o siebie. Lekarz spędził z chorym 

wiele godzin, ale nie potrafił go przekonać. W końcu lekarz zapy-

tał, czy z trupa może płynąć krew. „Oczywiście że nie!” — odparł 

pacjent. Wówczas lekarz zaproponował (aby to potwierdzić), że 

ukłuje go szpilką. Pacjent się zgodził — przecież był przekonany, 

że jest „trupem”. Gdy z palca polała się krew, przerażony pacjent 

zawołał: „Mój Boże! Z trupów też leje się krew!..” 

W zasadzie wymóg prawdziwości presupozycji egzystencjal-

nych nie powinien być interpretowany w sensie ontologicznym, 

inaczej wszystkie rozważania o konstruktach umysłu, np. napisanie 

powieści science-fiction, a nawet wiersza lirycznego, byłyby nie-

prawomocne. W rzeczywistości mamy swobodę wysławiania się 

bez konieczności usprawiedliwienia swoich wypowiedzeń wzglę-

dami materialnymi. Wymogiem jest jedynie odniesienie do przy-

najmniej jednego z możliwych światów. Czy będzie to rzeczywi-

stość, czy świat ludzkich wyobrażeń, zależy od typu dyskursu. Na 

przykład zdanie: 

(62) Dzieci Jana są dorosłe 

zakłada prawdziwość presupozycji Jan ma dzieci, ale nadawca mo-

że posłużyć się tym wypowiedzeniem także w sytuacji, gdy presu-

pozycja będzie nieprawdziwa — pod warunkiem, że zakłada się 

hipotetyczne istnienie dzieci Jana, por. zdanie: 
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(63) Wyobraźmy sobie, że Jan ma dzieci i dzieci Jana są dorosłe. 

W odniesieniu do języka naturalnego za relewantną należy uznać 

nieklasyczną, w szczególności k o n s e n s u a l n ą  k o n c e p c j ę  

p r a w d y  (zob. Dębowski 2010, 7727), polegająca na uwzględnie-

niu mentalnych nastawień podmiotów. Jak twierdzi J. Dębowski, 

zwolennik (jak sam przyznaje) „skrajnego kognicjonizmu”, „pojęcie 

prawdy funkcjonuje także [...] poza kontekstem ściśle poznaw-

czym” (ibidem, 78). Przy tym olsztyński filozof odwołuje się do ta-

kich przypadków, jak „prawdy sztuki”, „prawdy religijne”, „prawdy 

moralne” i in. W książce Dębowskiego czytamy: 

[...] Jeśli nawet sztuka, moralność czy religia nie objawia nam wprost prawdy 

o samym bycie, to ukazuje przynajmniej świat ludzkich przeżyć — nie tyle 

wprost sam byt, co raczej różne (choć za każdym razem ludzkie) sposoby je-

go doświadczenia (ibidem, 79). 

Prawda konsensualna najbardziej odpowiada istocie języka natural-

nego28, ponieważ funkcjonowanie znaków, a w szczególności ich in-

terpretacja semantyczna, jest ufundowana na tzw. k o n t e k ś c i e  

i n t e n s j o n a l n y m  (zob. Kiklewicz 2012a, 204 i n.), tzn. zespole 

nastawień propozycjonalnych (takich jak Wierzę, że...; Cieszę się, że...; 

Uznaję, że... itp.), wygenerowanych poprzez odniesienie do inten-

sjonalnych możliwych światów (zob. też: Kiklewicz 2004, 169 i n.). 

                                                 
27

 O sporze relatywizmu z absolutyzmem na temat prawdy zob.: Ziemińska 

2009; Bańka 2009.  
28

 Podobny stan rzeczy, a mianowicie mitologizację rzeczywistości, można 

obserwować także w sferze tzw. obyczajów. Opinia społeczna bardziej akceptuje 

prawdy według uznania, nie zaś prawdy udowodnione w sposób empiryczny 

i zdroworozsądkowy. Na przykład gdy szkocki odkrywca John Rae w 1854 roku 

przedstawił raport o wyprawie Johna Franklina na Antarktydę, wskazując m.in. na 

fakty kanibalizmu wśród żołnierzy marynarki brytyjskiej, wywołało to negatywne 

reakcje w społeczeństwie: oburzona wdowa po Franklinie Lady Jane Franklin stała 

na czele kampanii publicznej (z udziałem takich znakomitości, jak Charles Dic-

kens), której celem było potępienie Rae. 
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6. Prawda leksykalna — nominalizacja — negacja 

Nawet nasze niespotkanie 

Ma już tylko ślady dawnej urody 

Biegnie tym śladem mój pies 

Kulejąc na obie nogi 

TOMASZ JASTRUN, Niespotkanie 

Skoro prawda/nieprawda stanowią cechę charakterystyczną jedno-

stek zdaniowych, predykatywnych, można wnioskować, że cecha ta 

powinna być zachowywana także w treści jednostek, pochodnych 

od zdania. Relacja pochodności zachodzi między zdaniem a grupą 

wyrazową — zjawisko to jest nazywane n o m i n a l i z a c j ą  — jest 

to przekształcenie związku predykatywnego (z udziałem czasowni-

ka osobowego) w związek niepredykatywny (z udziałem rzeczow-

nika dewerbatywnego). Zmiana dotyczy tylko aspektu formalnego 

wyrażeń językowych, dlatego można oczekiwać, że ich interpreta-

cja werytatywna jest zasadniczo jednakowa. Otóż jeżeli uznamy, że 

zdanie: 

(64) Jan rozmawia z żoną. 

może być prawdziwe lub fałszywe, należy spodziewać się, że po-

dobne charakterystyki przysługują także rzeczownikom abstrak-

cyjnego, a także ufundowanym na nich grupom nominalnym: 

(65) rozmowa Jana z żoną 
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Z semantycznego punktu widzenia paralelizm ten jest możliwy do 

udowodnienia: 

(66) Prawda, że Jan rozmawia z żoną. 

(67) Nieprawda, że Jan rozmawia z żoną / Jan nie rozmawia z żoną. 

(68) Rozmowa Jana żoną była trudna. 

(69) Nie doszło do rozmowy Jana z żoną / Nieprawda, że doszło do roz-

mowy Jana z żoną. 

Nie można jednak nie widzieć też różnicy: w drugim zdaniu wery-

tatywny operator (nieprawda) działa bezpośrednio w odniesieniu 

do wyrażenia predykatywnego, podczas gdy w czwartym zdaniu, 

choć grupa nominalna rozmowa Jana z żoną też ma kontrfaktycz-

ny charakter, ten sam operator oddziałuje w sposób pośredni — 

poprzez negację czasownika doszło. Rzeczownik dewerbatywny 

nazywa wobec tego rzeczywisty lub wirtualny, wyimaginowany 

stan rzeczy, którego nie można ani potwierdzić, ani zanegować 

w sposób bezpośredni. Wyrażenia te są prawdziwe lub niepraw-

dziwe (w sensie: reprezentatywne lub niereprezentatywne w sto-

sunku do rzeczywistości), ale tych determinant nie można stoso-

wać do nich w sposób bezpośredni. Na przykład użycie operato-

rów negacji w tych przypadkach jest ograniczone: 

(70) *nierozmowa/nierozmawianie (od dłuższego czasu) Jana z żoną 

Oczywiście istnieją też dość liczne przykłady występowania wy-

kładnika negacji w grupie nominalnej, por.: 

(71) Nieprawda, że Jan chce pracować  Jan nie chce pracować. 

(72) niechęć Jana do pracy 

Granica między normą, uzusem a błędem językowym jest w tym 

zakresie dość rozmyta, na co wskazują przykłady użycia wykładni-

ka negacji, których nie można jednoznacznie ocenić pod wzglę-

dem poprawności językowej:  

(73) Bywało, że sprowadziłam ekipę mechaników do „popsutego” malu-

cha. Okazało się, że jego „niejechanie” wzięło się z „niemania” benzy-

ny (Angora. 2001/22). 
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(74) Trafność tego wniosku potwierdza brak przydziału mobilizacyjnego 

na wypadek wojny oraz niebranie przez niego udziału w walkach 

(H. Z. Figura). 

(75) Do głównych przyczyn przedwczesnego starzenia się organizmu 

i doznawania chorób jest niesłuchanie wcześniejszych ostrzeżeń  

(A. Malinkiewicz). 

(76) Gdy niemyślenie staje się nałogiem, przenosi się – jak zaraza – w inne 

rejony życia dla niego nieprzeznaczone (I. Filipiak). 

Można udowodnić tezę, że negacja na poziomie nominacji leksy-

kalnej nie jest skonwencjonalizowana — w tym sensie, że stanowi 

element idiomatycznej, niekompozycyjnej (nierozkładalnej) w swej 

istocie struktury znaczenia leksykalnego, lecz realizuje się w trybie 

rzeczywistym jako „przeżywany” proces weryfikacji treści. Wówczas 

zaistniałby argument na korzyść zasadności zastosowania kryte-

rium prawdziwościowego do nominacji leksykalnej — w przypadku 

nazw o semantyce predykatywnej, por.: 

(77) Z powodu swojego niezdecydowania Amelia została starą panną. 

W powyższym zdaniu rzeczownik niezdecydowanie  zawiera nega-

cję, czyli — z logicznego punktu widzenia informację o tym, że 

twierdzenie o zdecydowaniu Amelii byłoby niezgodne z rzeczywi-

stością: 

(78) Amelia została starą panną; 

przyczyną tego, było to, że Amelia nie była zdecydowana; 

gdyby ktoś twierdził, że Amelia była zdecydowana, byłaby to nie-

prawda. 

Oczywiście w związku z takimi wyrażeniami może powstać wątpli-

wość, czy zjawisko negacji wiąże się z problemem prawdy i czy 

w ogóle możemy utożsamiać te pojęcia. Ziembiński pisze, że ne-

gacji w języku odpowiadają zwroty Nie jest tak, że... oraz Niepraw-

da, że... Przy tym uczony zaznacza:  

Ten drugi jest bardziej rozpowszechniony, choć jest mniej w tym przypadku 

właściwy, gdyż gdyby go brać w ścisłym znaczeniu, powstawałyby przy jego 

użyciu zdania [...] orzekające coś o wartości logicznej zdania użytego jako 

argument (1987, 71).  
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Ziembiński więc podkreśla w ten sposób funkcjonalną różnicę sta-

tusów zdania i grupy wyrazowej, która polega na możliwości 

(w przypadku zdań) lub niemożliwości (w przypadku grup wyrazo-

wych) zastosowania operatora prawda/nieprawda, że... Z drugiej 

strony, istnieje też podobieństwo: nie, podobnie jak nieprawda, 

że..., konotuje argument propozycjonalny, czyli wymaga w prawej 

pozycji uzupełnienia sentencjonalnego.  To tłumaczy nam regular-

ny charakter zastosowania operatora negacji do różnego rodzaju 

predykatorów: niepoważny, niesprawność, niewiara, niemoc itd., i 

— odwrotnie — blokowanie podobnych konstrukcji z udziałem 

nazw przedmiotów typu *nieołówek.  

Równoważność operatorów nie i nieprawda, że... jest jednak 

wątpliwa: jeśli zgodzimy się na nią, będziemy musieli zinterpreto-

wać wyraz nieprawda jako ‘nieprawda, że prawda’. Nie wydaje się, 

że jest to reprezentacja semantyczna właściwa dla języka natural-

nego (ze względu na oczywistą redundancję). Dlatego należy co 

najmniej ostrożnie posługiwać się operatorem negacji w rozważa-

niach na temat prawdy.  

Hipotetycznie można byłoby założyć, że negator nie stanowi 

efekt kompresji strukturalnej, więc jest elementem pochodnym od 

formy bardziej złożonego pojęcia29. Pojęcie to wykazuje określone 

cechy dystrybucyjne: wymaga obecności komplementu o treści 

predykatowej. Można je zdefiniować w następujący sposób:  

NIE p = ‘nie uważam (nie należy uważać), że to, o czym mówię, jest p’ 

Wystosowanie zdania falsyfikującego nie może powstać w próżni, 

więc istnieje wstępne założenie, że p. Negacja wobec tego okazuje 

się równoważna z wycofaniem, zawieszeniem, anulowaniem, „od-

rzuceniem”, według A. Wierzbickiej (2010, 85), wcześniejszej lub 

możliwej, oczekiwanej konstatacji, odmową czy niezgodą, a więc 

                                                 
29

 A. Wierzbicka (2010, 85) postuluje uznanie ‘nie chcieć, że’ za elementarną 

jednostkę pojęciową.  



58 

stanowi w pewnym stopniu zjawisko pragmatyczne, o czym pisze 

np. J. Antas (1991, 136 i n.)30. 

Jeśli zaakceptujemy powyższą definicję, poradzimy sobie także 

z tłumaczeniem struktury semantycznej rzeczownika nieprawda:  

NIEPRAWDA = ‘nie uważam (nie należy uważać), że to, o czym mówię, jest 

prawdą’ 

Oczywiście nie można mieć złudzeń co do tego, że powyższa defi-

nicja obowiązuje we wszystkich przypadkach zastosowania przed-

rostka nie, jako że wiele tego rodzaju derywatów ma charakter 

idiomatyczny: powstałe na skutek konfiguracji składników znacze-

nie nie jest rozkładalne na elementy, którym można by przypo-

rządkować ich znaczenia systemowe. Na przykład przymiotnik 

niewysoki jest określeniem wzrostu, który jest mniejszy w odnie-

sieniu do wzrostu uważanego za standardowy. Dekonstrukcja typu 

Nie uważam, że... nie zachodzi w tych sytuacjach, gdy derywat 

funkcjonuje jako skonwencjonalizowana jednostka leksykalna. To 

jest szczególnie oczywiste w przypadku wyrazów typu nierucho-

mość, gdy derywat z przedrostkiem nie jest używany częściej niż 

wyraz podstawowy. 

                                                 
30

 Wyrażeniom przeczącym przysługuje także inna symbolika — mitologicz-

no-poetycka (Etkind 1999, 16 i n.). 
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7. Trafność nominacji 

Nie mogę uzasadniać wszystkiego, co mówię, albowiem 

wówczas nie powiedziałbym nic. 

MICHAŁ PAWEŁ MARKOWSKI 

Ażeby przekonać się o zasadności stosowania kategorii prawdy do 

jednostek leksykalnych, ponownie zwrócimy się do trójkąta seman-

tycznego Ogdena/Richardsa (zob. punkt 2). Model ten przedstawia 

trzy relacje: 1) znak — pojęcie; 2) znak — desygnat; 3) pojęcie— 

desygnat, które są zróżnicowane ze względu na ich miejsce w róż-

nych modelach semantyki. Lingwistyczna teoria znaczenia, jak za-

uważa np. H. Kardela (1999, 23), tradycyjnie zajmowała się lewym 

ramieniem trójkąta, a mianowicie opisem znaczeń leksykalnych ja-

ko przyporządkowanych znakom pojęć (o większej lub mniejszej 

specyfikacji). Co prawda, w latach 80. i 90. XX w. na popularności 

zyskała t e o r i a  r e f e r e n c j i ,  której obiektem były operatory 

statusu referencyjnego/denotacyjnego, takie jak rodzajniki czy za-

imki wskazujące. Owszem, w teorii referencji mamy do czynienia 

z innym rodzajem semantyki, która nie dotyczy cech charaktery-

stycznych desygnatów znaku, lecz ich ulokowania w ramie referen-

cji, tzn. w odniesieniu do tego, co podmiot językowy widzi, wie, 

przypuszcza itd. Jednak nie zmienia to faktu, że w przypadku nazw 

apelatywnych relacja „znak — desygnat” ma charakter pośredni: 

znak wskazuje na desygnat na mocy społecznie utrwalonego sko-

jarzenia z pojęciem o desygnacie. W związku z tym warto przypo-

mnieć, że wybitny polski językoznawca S. Szober określał wyrazy 

jako „cienie cieniów” (1924, 12): po pierwsze, pojęcia to „cienie” 
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przedmiotów — za sprawą względności kategoryzacji mentalnej; 

po drugie, wyrazy to „cienie” pojęć — za sprawą tego, że ich forma 

wewnętrzna nie oddaje całej zawartości pojęcia, tylko jego odci-

nek. Szober też uważał, że dostęp do rzeczywistości przeważnie 

realizuje się przez jej upojęciowienie, które — w sposób niezupeł-

nie adekwatny — zostało zmagazynowane w języku: „Oddzieleni 

od świata zewnętrznego zasłoną zmysłów, nie znamy rzeczywisto-

ści bezpośrednio” (tamże).  

W przypadku nazw apelatywnych, szczególnie pochodnych 

(kompozycyjnych), funkcja denotacyjna może być interpretowana 

ze względu na t r a f n o ś ć  n o m i n a c j i .  Charakterystyka ta 

(czyli na poziomie relacji „znak — desygnat”) z kolei jest uwarun-

kowana tym, w jakim stopniu pojęcie o desygnacie, a mianowicie 

jego ujęzykowiony odcinek w postaci formy wewnętrznej znaku, 

reprezentuje obiektywne, relewantne z punktu widzenia użytkow-

ników danego języka (członków danej wspólnoty językowej) właści-

wości desygnatu (na poziomie relacji „pojęcie — desygnat”). Zatem 

trafność nominacji zależy od dwóch czynników: 1) czy pojęcie jest 

adekwatne do desygnatu; 2) czy znak jest adekwatny do pojęcia. 

W działalności językowej są wykorzystywane specjalne środki 

zasygnalizowania form przekazu, które, zdaniem nadawcy, niezu-

pełnie przystają do jego celu komunikacyjnego, por. przykłady za-

czerpnięte z różnych źródeł: 

(79) Skomplikowany związek, jeśli można nazwać to związkiem. 

(80) Rzecz jasna, jest w tym coś „z proroctwa” (jeśli można tak nazwać an-

tycypowanie przyszłości). 

(81) Wyglądało na to, że całe zamieszanie (jeśli można nazwać „zamiesza-

niem” globalne nieszczęście) ma się ku końcowi. 

(82) Jeśli można to nazwać żartem, to był on bardzo makabryczny. 

(83) Jeśli można to nazwać myśleniem, to owszem, myślę. 

(84) Plany... jeśli można to nazwać nowym pomysłem, to chciałbym, by na 

naszych obiektach panowała spokojna atmosfera. 

(85) Chodzi o wykreślenie konkretnego słowa,  jeśli można to nazwać sło-

wem, to znaczy tych metrów kwadratowych. 

Rozważmy w związku z tym następujący przykład: w języku ka-

zachskim jest rzeczownik beszbarmak — nazwa tradycyjnego da-
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nia dawniej koczowniczych ludów tureckich Azji Środkowej, m.in. 

Kirgizów, Kazachów, Baszkirów i Tatarów. Beszbarmak jest przy-

rządzany z mięsa baraniny lub koniny gotowanego w jednym 

garnku z domowym makaronem (w formie szerokich plastrów). 

Zgodnie ze swoją formą wewnętrzną beszbarmak oznacza ‘pięć 

palców’, co tłumaczy się sposobem jedzenia tego dania — bez 

używania sztućców. Niektórzy specjaliści uważają, że nazwa ta była 

nadana przez cudzoziemców — podróżników, podczas gdy rdzen-

ni mieszkańcy Kazachstanu uznają tę nazwy za nietrafną. Wśród 

ludności wiejskiej częściej używa się nazwy jet lub sybaga, które 

oznaczają ‘mięso’, które także nie są bez zarzutów, gdyż taki spo-

sób nominacji pomija obecność makaronu. 

W tradycyjnej semantyce operuje się klasami semantycznymi, 

które powstają w zależności od charakteru znaczenia (więcej o ta-

kich klasach: Koboziewa 2000, 50 i n.). Uwzględniane przy tym typy 

znaczenia nie dotyczą sprawności nominacji — lingwiści jak gdyby 

nie czują się prawomocni, aby dzielić znaki na „lepsze” i „gorsze” 

pod względem reprezentacyjności, poza tym takie stanowisko 

uważa się za archaiczne i pozanaukowe. Inaczej sytuacja wygląda 

w modelu zorientowanym kognitywnie, gdyż tu powstaje możli-

wość wartościowania znaków ze względu na stopień kompatybil-

ności zawartej w ich formie i strukturze kategoryzacji desygnatów: 

1. z treścią funkcjonalnie relewantnych reprezentacji mental-

nych w systemie poznawczym użytkowników języka (czyli 

z tym, co jako wspólnota kulturowa wiemy o desygnatach);  

2. z obiektywnymi właściwościami desygnatów (czyli z tym, czym 

obiektywnie są obiekty percepcji zmysłowej, z tym, jak je 

postrzegamy). 

Codzienne doświadczenia, płynące z praktyki językowej, przekonu-

ją nas o tym, że trafność nominacji jest kategorią zmienną: są na-

zwy bardziej lub mniej „prawdziwe”. Rozważmy dla przykładu rze-

czownik ręcznik. We współczesnym języku polskim wyraz ten zna-

czy „płat tkaniny, zwykle lnianej lub frotté, o kształcie wydłużone-

go prostokąta, służący do wycierania się po myciu” (Dubisz 2008b, 

948). W kombinatoryce językowej spotykane są określenia:  
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(86) ręcznik do rąk  

(87) ręcznik do włosów 

(88) ręcznik do twarzy 

(89) ręcznik do ciała 

(90) ręcznik do stóp 

(91) ręcznik do nóg 

(92) ręcznik do sauny 

(93) ręcznik do masażu 

które możemy wartościować: tylko pierwsze jest kompatybilne 

z formą wewnętrzną rzeczownika ręcznik. Wszystkie pozostałe 

użycia rzeczownika są wadliwe i zawierające — w pewnym sensie 

— sprzeczność: przedmiot, który — na mocy swojej nazwy — słu-

ży do wycierania rąk, nie może być jednocześnie przedmiotem, 

który — na mocy swojej łączliwości — służy do wycierania nóg, 

włosów itd. Ręcznik, jak wiemy, może być plażowy, papierowy, ku-

chenny, waflowy itd. Za każdym razem kompatybilność użycia tego 

wyrazu z jego formą wewnętrzną jest większa lub mniejsza. Na 

przykład na stronie internetowej Środki-czystości.eu czytamy: 

(94) Papierowe ręczniki kuchenne są dziś nieodłącznym elementem go-

spodarstwa domowego. Znajdują zastosowanie zarówno w kuchni, 

garażu, przy grillowaniu czy innych czynnościach wymagających 

sprzątania. Ułatwiają i przyspieszają sprzątanie gospodarstwa domo-

wego i w ten sposób oszczędzają Państwa czas. 

Jak widzimy, w tym przypadku nie chodzi ani o wycieranie ciała, 

ani nawet o wycieranie rąk, lecz o sprzątanie w kuchni, łazience, 

garażu itd. Podobne funkcje pełni ręcznik kuchenny. Firmy han-

dlowe ponadto oferują ręczniki do osuszania samochodów albo 

ręczniki do jogi: 

(95) Ręcznik do jogi Manduka Yogitoes SKIDLESS Earth Collection. Wyso-

kiej jakości ręcznik do jogi kultowej marki Manduka, zapewniający 

świetną antypoślizgowość dzięki zastosowaniu technologii SKIDLESS 

(http://yogabazar.pl). 

Można konstatować, że użycia wyrazu tworzą swego rodzaju pole 

dyspersyjne, w którym jedne kolokacje są bardziej, a inne — mniej 
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zgodne z pojęciem zakodowanym w formie wyrazu (a także jego 

strukturze, jeśli jest to wyraz pochodny).  

 

 

 

 

                            ręcznik  

 

 

 

                     ręcznik do nóg 

 

 

                   ręcznik kuchenny 

 

 

 

Na problem trafności nazw w językach naturalnych jako jeden 

z pierwszych zwrócił uwagę wybitny niemiecki fizyk W. Heisenberg 

(1959), który pisał, że język niekoniecznie podąża za myślą nauko-

wą, dlatego wykorzystanie języka w dyskursach teoretycznych po-

woduje różnego rodzaju niedomówienia i zniekształcenie intencji 

badaczy. 

Kategoria trafności nominacji okazuje się szczególnie przydat-

na do celów nowej dyscypliny językoznawczej, jaką jest e k o l i n -

g w i s t y k a .  Zajmując się „rolą języka w kulturowym kształtowa-

niu (obrazu) świata przyrody i jego wpływem na postrzeganie śro-

dowiska naturalnego” (Kettemann/Penz 2000, 11; cyt. za: Steciąg 

2011, 197), ekolingwistyka stawia przed językoznawcami nowe wy-

zwanie: „rozpoznanie tych elementów (systemowych) języka, które 

zawierają i utrwalają ideologię szkodliwe dla środowiska natural-

nego” oraz „próbę dekonstrukcji rzeczywistości (kulturowej, spo-

łecznej — A. K.) poprzez gramatykę” (Steciąg 2011, 198). Z ekolin-

gwistyką wiążą się refleksje nad takimi pojęciami, jak „poprawność 

polityczna”, „higiena werbalna” oraz „inżynieria dyskursywna” 

(tamże, 205 i n.). Trafność lub nietrafność nominacji szczególnie 
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koresponduje z d y s k u r s a m i  e k o l o g i i  g ł ę b o k i e j ,  zakła-

dającej, jak pisze M. Steciąg, radykalne zmiany społeczne w per-

spektywie biocentrycznej:  

[...] Człowieka postrzega się nie jako gatunek na szczycie hierarchii, lecz jako 

element sieci życia (web of life), który jednakże naraża na niebezpieczeństwo 

integralność świata żywego (ibidem).  

Aktualność tej problematyki jest szczególnie widoczna w dyskursie 

naukowym (np. w dyskursie o eksploatacji zasobów), ekonomicznym 

(o zrównoważonym rozwoju) czy też moralnym (por. ekofeminizm, 

dyskursy religijne, międzykulturowe, demograficzne i in.). 

Najbardziej znane przykłady nietrafności, a nawet niefortun-

ności nominacji leksykalnej pochodzą z d y s k u r s ó w  f e m i n i -

s t y c z n y c h ,  w których dotychczasowe, w wielu przypadkach 

seksistowskie, męskocentryczne nawyki językowe poddano surowej 

krytyce (zob. Karwatowska/Szpyra-Kozłowska 2005, 13 i n.).  

Na przykład angielski rzeczownik chairman ma znaczenie 

‘przewodniczący’. Ponieważ w języku angielskim nie ma kategorii 

rodzaju rzeczowników, tego wyrazu tradycyjnie używano w sto-

sunku do obu płci. Od pewnego momentu zwyczaj taki zaczął bu-

dzić sprzeciw części anglofonów: o ile wyrażenie Mister Chairman 

‘pan przewodniczący’ brzmi naturalnie — za sprawą tego, że czę-

ścią składową formy wyrazu jest man ‘mężczyzna’, o tyle wyrażenie 

Madam Chairman można potraktować jako dysfemizm31: zawarta 

w znaku kategoryzacja osoby (‘mężczyzna’) koliduje z jego odnie-

sieniem referencyjnym. Na skutek dostosowania nominacji do rze-

czywistości społecznej we współczesnym języku angielskim po-

wstał wyraz chairwoman, który jeszcze przed kilkoma dziesięcioleci 

mógł wydawać się zbyteczny, ale dziś naturalnie wpisał się w nurt 

poprawności politycznej. 

W podobny sposób w krajach niemieckojęzycznych zwrócono 

uwagę na nietrafność zastosowania nazw rodzaju męskiego do 

przedstawicieli obu płci. Na przykład rzeczownik Student w formie 

                                                 
31

 O pojęciach „dysfemizm”, „eufemizm”, „ortofemizm” zob.: Burridge 2006a, 

457. 
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liczby mnogiej Studenten od wieków funkcjonował jako nazwa ro-

dzajowa, tzn. obejmująca mężczyzn i kobiety. Pod presją ruchu 

feministycznego zrezygnowano z tej, w swej istocie wadliwej prak-

tyki, zastępując formę rodzaju męskiego konstrukcją współrzędną 

Studentinnen und Studenten lub rzeczownikiem pochodnym od 

czasownikowej formy Partizip I Studierende. Współczesny tekst 

w języku niemieckim (w dyskursie publicznym) brzmi: 

(96) Der Bundesausschuss der Studentinnen und Studenten in der GEW 

(Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft) besteht aus gewerk-

schaftlich aktiven Studierenden aus fast allen Bundesländern, welche 

die Studierendenarbeit der GEW politisch gestalten und bundesweite 

Aktivitäten der GEW-Studierenden koordinieren. 

Tłumacz tego tekstu na język polski podobno musiałby zrezygno-

wać z pewnych „szczegółów semantycznych”, a przede wszystkim 

zlekceważyć nastawienie na językowe zrównoważenie ról płcio-

wych: ani wyrażenie studentki i studenci, ani wyrażenie osoby stu-

diujące po polsku (jak na razie) nie brzmią naturalnie; por. dwa 

możliwe warianty tłumaczenia powyższego tekstu w języku nie-

mieckim: 

(97) ??? Federalny Komitet Studentek i Studentów [...] składa się z uzwiąz-

kowionych, aktywnych osób studiujących z prawie wszystkich landów, 

które nadają działalności osób studiujących sens polityczny i koordy-

nują ich krajową działalność.  

(98) Federalny Komitet Studentów [...] składa się z uzwiązkowionych, ak-

tywnych studentów z prawie wszystkich landów, które nadają działal-

ności studentów sens polityczny i koordynują ich krajową działalność.  

Należy przyznać, że w Polsce procesy ekofeministycznej rewizji ję-

zyka i dyskursów publicznych — w porównaniu z Europą Zachod-

nią i Ameryką Północną — zachodzą z dużym opóźnieniem. Za przy-

kład może posłużyć komunikacja w sferze akademickiej. Na stronie 

internetowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie czy-

tamy:  

(99) Z pracowników UWM Odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmiń-

sko-Mazurskiego” otrzymali: Stanisława Adamska, dr Janina Bienia-
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szewska, Janina Czarneta, Danuta Dąbrowska, dr Małgorzata Dmitry-

juk itd.  

W powyższym tekście forma imiesłowu rodzaju męskiego zasłużo-

ny wyraźnie koliduje z przytoczoną listą odznaczonych kobiet. Nie 

da się nie zauważyć sprzeczności w orzeczeniu, że p a n i  Stanisła-

wa Adamska jest... z a s ł u ż o n y  dla Uniwersytetu. Widocznie Biuro 

Rektora nie miało pomysłu na to, w jaki sposób „obejść” presję 

polskiej gramatyki, zastosowano więc formę nominacji, która jest 

zgodna z konwencją i powszechną praktyką, lecz zniekształca fak-

tyczny stan rzeczy. 

Podobnie na Wydziale Humanistycznym tegoż Uniwersytetu 

przyznaje się medal Amicus Facultatis, czyli po polsku: Przyjaciel 

Wydziału. Z nazwy wynikałoby, że nagrodą tą są objęci mężczyźni, 

gdyż zarówno polski rzeczownik przyjaciel, jak i łaciński rzeczownik 

amicus mają znaczenie rodzaju męskiego. Nagrodę otrzymują jed-

nak także panie (traktowane jako przyjaciele). W tym przypadku 

nominacja językowa okazuje się zdominowana przez system gra-

matyczny języka, a także częściowo przez zwyczaj językowy: rze-

czownik przyjaciel występuje w składzie idiomów  

(100) przyjaciel młodzieży 

(101) Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 

(102) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

(103) Partia Przyjaciół Piwa i in.  

w znaczeniu ogólnym, płciowo nienacechowanym: ‘osoba okazu-

jąca komuś lub czemuś swoją sympatię, sprzyjająca czemuś’. 

Falsyfikacja semantyczna często zachodzi w dyskursach rytual-

nych. Presja rytuału jak gdyby onieśmiela jej uczestników do za-

stanowienia się nad tym, czy wszystkie stosowane określenia mają 

charakter zasadny, ortofemiczny. Za charakterystyczny przykład 

może posłużyć uroczystość inauguracji roku akademickiego, 

w czasie której studenci/studentki pierwszego roku — zarówno 

chłopcy, jak i dziewczyny — przyrzekają (więcej o tym zob.: Kikle-

wicz 2010a, 90): 

(104) Być wiernym ideałom humanizmu. 
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W opublikowanym w Internecie statucie Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących w Żaganiu męskocentryczne nastawienie kulturowe 

powoduje błąd gramatyczny: Tekst przyrzeczenia klas pierwszych 

brzmi: 

(105) My uczniowie i uczennice klas pierwszych wstępujący w progi Liceum 

Ogólnokształcące im. S. Banacha w Żaganiu w dniu rozpoczęcia nauki 

uroczyście przyrzekamy:  

— strzec honoru Szkoły, aby stać się godnymi jej szczytnych tradycji, 

przyrzekamy 

— systematycznie pracować nad rozwijaniem własnej osobowości, ta-

lentów, pogłębiania wiedzy i zainteresowań, 

przyrzekamy 

— rozwijać w sobie postawę obywatelską szanując prace innych ludzi 

i wnosząc swój wkład w życie Szkoły, środowiska i kraju, 

przyrzekamy 

— być wiernym ideałom humanizmu, 

przyrzekamy [...]  

Ponieważ ślubowanie w tym wypadku ma formę kolektywną (na co 

wskazuje czasownik przyrzekamy w formie liczby mnogiej), więc 

gramatycznie poprawna i semantycznie trafna byłaby płciowo 

neutralna forma liczby mnogiej przymiotnika: 

(106) Być wiernymi ideałom humanizmu. 

W tym przypadku gramatyka nie stoi na przeszkodzie, aby stoso-

wać wyrażenie semantycznie i pragmatycznie poprawne, jednakże 

presja nawyku językowego okazuje się silniejsza.  

A. Zadykowicz-Skwirosz (2016, 121 i n.) przytacza dokumenty 

prawne, które regulują równe prawa obywateli, w szczególności ze 

względu na płeć, w procedurach nawiązania i rozwiązania stosun-

ku pracy, zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia 

w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Są to np. artykuły 18, 

113, 183 Kodeksu pracy, artykuł 257 Kodeksu karnego, przepisy zno-

welizowanej 14 grudnia 1994 roku Ustawy o zatrudnieniu 

i przeciwdziałaniu bezrobociu i in. Mimo to, jak pisze Zadykowicz-

Skwirosz, powołując m.in. na badanie K. Kędziory/K. Śmiszki/M. Zimy 

(2009, 9), analiza polskich ogłoszeń o pracę wykazuje, że 40,56% 
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stanowią takie, w których występują nieprawidłowości, mogące 

„prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania w zatrud-

nieniu” (ibidem, 11 i n.). Najczęściej, jak piszą badaczki, są to nie-

prawidłowości ze względu na płeć — na te ogłoszenia przypada 

86%. Za naruszające przepisy, jak czytamy w dysertacji Zadyko-

wicz-Skwirosz, uznaje się ogłoszenia preferujące osoby jednej płci. 

Chodzi o ogłoszenia takiego rodzaju:  

(107) Ekspedientka — energiczną Panią w średnim wieku do sklepu spo-

żywczego zatrudnię. 

(108) Do pralni i magla kobiety pilnie. 

(109) Asystentka prezesa zarządu. 

(110) Zatrudnię dziewczyny do przyuczenia w restauracji. 

W opracowaniu Kędziory/Śmiszki/Zimy można przeczytać:  

Oprócz jednoznacznych określeń, które wprost dyskryminowały którąś z płci 

i bardzo jasno wskazywały, kogo poszukuje pracodawca (poprzez użycie na-

zwy zawodu w formie męskiej lub żeńskiej), pod uwagę wzięto także te 

sformułowania, które „tradycyjnie” używane są w formie męskiej, choć w ła-

twy sposób można je przeformułować tak, aby w neutralny sposób określić 

dane stanowisko pracy (2009, 11 i n.). 

Nieprzestrzeganie poprawności politycznej najczęściej  występuje 

w przypadku dominacji rzeczownikowych antroponimów rodzaju 

męskiego w znaczeniu generycznym. Zadykowicz-Skwirosz przyta-

cza przykłady:  

(111) Przedstawiciel handlowy — wymagania: poczucie estetyki. 

(112) Firma oferująca damskie i męskie kolekcje luksusowych marek, m.in.: 

Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Prada. W związku z rozwojem salonu 

w budynku Metropolitan w Warszawie, poszukujemy kandydatów na 

stanowisko: KONSULTANT ds. SPRZEDAŻY. 

(113) Firma działająca na zlecenie międzynarodowego koncernu farmaceu-

tycznego poszukuje kandydatów na stanowisko: PRZEDSTAWICIELA 

FARMACEUTYCZNEGO. 

Badaczka zwraca uwagę na to, że  
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język polski dysponuje nie tylko męskimi, lecz także żeńskimi formami okre-

ślenia opisywanych zawodów, czyli: przedstawicielka i przedstawiciel, konsul-

tantka i konsultant, kandydatka i kandydat (ibidem, 164). 

Jednak ich stosowanie mija się z zasadą ekonomiczności przekazu, 

która w działalności językowej ma, jak widzimy, status nadrzędny. 

Taki stan rzeczy jest dziś jednak nie do pomyślenia w krajach Eu-

ropy Zachodniej, np. w Niemczech, gdzie w tekstach ogłoszeń 

o pracę regularnie używa się dwóch rzeczowników: 

(114) Bewerberinnen oder Bewerber ‘kandydatki bądź kandydaci’ 

Brak wrażliwości zarówno Polek, jak i Polaków na „niepoprawność 

polityczną”, w szczególności na androcentryzm w komunikacji ję-

zykowej, można tłumaczyć obiektywnymi czynnikami, takimi jak 

przywiązanie do tradycji oraz specyfika języka polskiego, w którym 

fleksyjna kategoria rodzaju odgrywa szczególnie ważną rolę. Ta 

świadoma lub bierna akceptacja androcentryzmu32 wynika ponad-

to z charakterystycznego dla wielu współczesnych Polaków infan-

tylizmu semiotycznego (więcej o tym: Leszczak 2009, 169), 

w szczególności z braku przywiązywania wagi do formalnego 

aspektu działalności językowej, o czym pisze m.in. Marek Misiak na 

łamach Forum Akademickiego (2012/12). Na uwagi co do popraw-

ności językowej, trafności używanych wyrażeń ludzie stosują ar-

gument obronny: „Przecież nikt tego nie zauważy”. 

Kolejnym przykładem, który warto omówić w związku z pro-

blemem trafności nominacji, jest wyrażenie występujące w dyskur-

sach politycznych i publicystycznych:  

                                                 
32

 Polki dość powściągliwie są nastawione do nowo utworzonych antropo-

nimów rodzaju żeńskiego (zob.: Małocha-Krupa/Hołojda/Krysiak 2013, 103 i n.), 

czego przykładem może być słynne sprostowanie Krystyny Pawłowicz: „Nie po-

słanka, a poseł!” Konieczność posługiwania się formą poseł w odniesieniu do 

obydwu płci Pawłowicz wyjaśniła tym, że Konstytucja RP mówi o posłach, a nie 

mówi o posłankach. Należy zaznaczyć, że Rada Języka Polskiego także wydała za-

chowawczą opinię w odniesieniu do poprawności i konieczności wprowadzania 

takich form do obiegu publicznego (http://www.rjp.pan.pl/index.php?option= 

=com_content&view=article&id=1359:stanowisko-rady-jzyka-polskiego-w-sprawie- 

-eskich-form-nazw-zawodow-i-tytuow). 
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(115) ang. Polish death/concentration camps 

(116) niem. polnische Todeslager 

Jest to wyrażenie, którego użył m.in. prezydent USA Barack Obama 

w 2012 roku i które wcześniej dość często pojawiało się w mediach 

zachodnich (w USA i Europie Zachodniej). Wystąpienie Obamy 

wywołało negatywną, krytyczną reakcję oficjalnych władz Polski, 

np. protesty prezydenta Bronisława Komorowskiego i szefa dy-

plomacji Adama Rotfelda. Sprzeciw budziło to, że używanie przy-

miotnika Polish/polnisch wskazywało na rolę Polski i Polaków w 

organizowaniu obozów koncentracyjnych w czasie II wojny świa-

towej.  

Z lingwistycznego punktu widzenia problem należy rozwiązać 

w następujący sposób. Przymiotnik względny Polish jest, ogólnie 

rzecz biorąc, wieloznaczny, na co wskazują następujące kolokacje: 

(117) Polish border ‘granica, która oddziela Polskę od innych państw’ 

(118) Polish Business Club ‘klub biznesowy, który znajduje się w Polsce’ 

(119) Polish place ‘miejscowość, która znajduje się w Polsce’ 

(120) Polish Zloty ‘złoty, który funkcjonuje — jako waluta — w Polsce’ 

Znaczenie ‘taki, którego wykonawcą/sprawcą są Polacy’, owszem, 

występuje w praktyce językowej, lecz jako jedno z możliwych. Dla-

tego rosyjski publicysta Mark Adomanis (http://inosmi.ru/op_ed/ 

20120604/193084212.html#ixzz33JdEmbz2) wyraża zdziwienie, że 

Polacy czują się dotknięci z powodu wyrażenia polskie obozy kon-

centracyjne: 

Любому, кто закончил больше пяти классов, понятно, что в данном кон-

тексте польский значит просто «физически расположенный в Польше», 

а не «управляющийся польским правительством». Я не могу себе пред-

ставить, насколько невежественным надо быть, чтобы не знать, что от-

ветственность за убийство европейских евреев несли нацисты. [...] Не-

возможно [...] поверить, что в стране есть сколько-нибудь заметное ко-

личество людей, считающих или когда-либо считавших, что Освенцим, 

Треблинка и другие ужасные лагеря уничтожения, которые были созда-

ны Третьим Рейхом, были «польскими» в любом смысле, кроме чисто 

географического. 

[Tłumaczenie: Każdy, kto skończył więcej niż pięć klas, rozumie, że w tym 

kontekście polski znaczy „fizycznie znajdujący się w Polsce”, a nie „kierowany 
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przez polski rząd”. Nie wyobrażam sobie, w jakim stopniu trzeba być igno-

rantem, żeby nie wiedzieć, że odpowiedzialność za zabójstwo europejskich 

Żydów ponoszą naziści. Nie można uwierzyć, że w kraju jest jakakolwiek za-

uważalna liczba osób, które uważają lub uważałyby, że Oświęcim, Treblinka 

i inne straszne obozy fizycznej eksterminacji, stworzone przez Trzecią Rze-

szę, były „polskie” w jakimkolwiek sensie poza stricte geograficznym]. 

Omawiane wyrażenie zostało użyte przez Obamę właśnie w zna-

czeniu lokatywnym (‘x znajduje się w Polsce’), które występuje tak-

że w systemie języka polskiego. Można by więc uznać je za trafne 

i formalnie poprawne, gdyby nie inna okoliczność: w działalności 

językowej obowiązuje m.in. (mające podstawy psychologiczne) 

p r a w o  b l i s k o ś c i ,  zgodnie z którym sąsiadujące elementy są 

postrzegane jako podobne, tworzące całość. W komunikacji języ-

kowej daje to nadawcy możliwość wywołania dodatkowych (pozy-

tywnych lub negatywnych) konotacji na skutek ulokowania obok 

siebie wyrazów, z których jeden wyróżnia się charakterystycznym 

nacechowaniem aksjologicznym.  

W przypadku wyrażenia (115) bezpośrednie sąsiedztwo wyra-

zów Polish — death — camp wywołuje negatywne, niekorzystne 

dla Polski i Polaków  skojarzenia, wobec czego należałoby potrak-

tować je jako niepożądane. Za taką oceną przemawia fakt, że choć 

w intencji nadawcy nie tkwi insynuacja, wieloznaczność przymiot-

nika względnego Polish/polnisch powoduje, że interpretacja se-

mantyczna ‘zorganizowany, dokonany przez Polaków’ jest możli-

wa, zwłaszcza w przypadku odbiorców, którzy nie posiadają wie-

dzy na temat drugiej wojny światowej, roli w niej Niemiec i Polski.  

O trafności nominacji leksykalnej decydują także procesy 

wtórnego użycia semantycznego wyrazów, czyli p o l i s e m i a .  

Odniesienie znaku do desygnatu, który niezupełnie odpowiada 

pojęciu, może budzić zastrzeżenia. O takim zjawisku, określając je 

jako t r a n s f u z j ę ,  pisze M. Kuczyński, choć można w nim także 

upatrywać n e o e u f e m i z a c j ę .  Transfuzja semantyczna oznacza 

„przelanie zawartości koncepcyjnej z jednego zagnieżdżenia aso-

cjacyjnego [w świadomości użytkownika języka — A. K.] do dru-

giego” (Kuczyński 2004, 171 i n.). Tak rozumiana transfuzja pozwa-

la na unikanie pewnych negatywnie nacechowanych w opinii pu-
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blicznej określeń językowych, tak aby można było zastąpić je in-

nymi, ale pozytywnie wartościującymi desygnat. Z jednej strony, 

ma to służyć lepszemu funkcjonowaniu pewnych konceptów 

w komunikacji publicznej (za sprawą pozytywnych konotacji). 

Z drugiej zaś strony, transfuzja jest równoznaczna ze zniekształce-

niem relacji między pojęciem leksykalnym a zakresem odniesienia 

referencyjnego znaku.  

Kuczyński przytacza przykłady transfuzji ze sfery komunikacji 

medialnej. Na przykład, jak zauważa, zamiast wyrazów rozwiązły 

czy niewierny dziennikarze oraz liberalni politycy coraz częściej po-

sługują się przymiotnikiem niepruderyjny, któremu w tezaurusie 

pojęciowym przedstawicieli wspólnoty kulturowej właściwe jest 

pozytywne „zagnieżdżenie asocjacyjne”. Substytucja: 

X jest rozwiązły // X jest niepruderyjny 

skutkuje tym, że zachowania rozwiązłe, sprzeczne z tradycyjną 

obyczajowością są tolerowane przez adresatów.  

Podobna manipulacja dotyczy rzeczownika tolerancja. Kuczyń-

ski przytacza definicję ze słownika języka angielskiego, zgodnie 

z którą rzeczownik ten oznacza „cechę przyzwalającą innym lu-

dziom mówić i robić to, co pragną, nawet jeśli się z tym nie zga-

dzamy lub tego nie aprobujemy” (2004, 175). Kuczyński komentuje 

tę definicję w następujący sposób:  

Osobę określimy jako tolerancyjną wobec innego człowieka, jeśli pozwala 

ona mu wyrażać swoje poglądy i wierzenia w jej obecności, nawet jeśli nie 

podziela ona jego wierzeń (ibidem).  

Badacz konstatuje, że w ostatnich czasach rzeczownika tego używa 

się niewłaściwie, niezgodnie ze znaczeniem słownikowym. Za je-

den z przykładów służy kwestia umieszczania/nieumieszczania 

w Konstytucji Europejskiej odniesień do jakiegokolwiek dziedzic-

twa religijnego. KUCZYŃSKI omawia przypadek, gdy grupa studen-

tów jednego z francuskich uniwersytetów wyraziła niezgodę na ta-

kie odniesienia, powołując się na tolerancję. KUCZYŃSKI pisze, że 
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używanie słowa tolerancja jest tu niestosowne, sprzeczne z defini-

cją słownikową, która sugeruje, że  

postawa tolerancyjna wymagałaby, aby w konstytucji poczyniono odniesie-

nia do dziedzictwa religijnego tych, którzy chcą to wyrazić w dokumencie, 

z którym by się utożsamiali (ibidem, 176).  

Kuczyński uważa, że zachowanie francuskiej młodzieży w stosunku 

do innych Europejczyków należy uznać za nietolerancyjne, jako że 

manifestowanie niechęci do odniesień religijnych w konstytucji eu-

ropejskiej oznacza brak pozwolenia na wyrażanie alternatywnych 

poglądów i wierzeń. Swoją argumentację Kuczyński przedstawia 

w następujący sposób:  

Osoba wyznająca religię A nalega, by w miejscu publicznym nie czyniono 

odniesień do religii Y, gdyż takie publiczne odniesienie byłoby nietoleran-

cyjne wobec religii X. Takie (już uszczegółowione) stanowiska brzmią jedno-

głośnym echem w liberalnych mediach całego zachodniego świata. Jednak 

kiedy znaczenie konceptualne słowa tolerancja poddamy należytej analizie, 

jako oczywiste zacznie jawić się to, że to wyznawcy religii X a nie Y są nieto-

lerancyjni. To właśnie oni (X) chcą zapobiec, by ci drudzy (Y) nie prezentowa-

li swoich wierzeń lub ikonicznych symboli tych wierzeń. Nie podzielają tych 

wierzeń i nie chcą, aby były one publicznie prezentowane. Encyklopedyczne 

znaczenie słowa tolerancja zatem kategoryzowałoby postawę Francuzów ja-

ko pozbawioną tej cechy. Jeśli tolerancja znaczy to, co podają definicje 

słowników, wyznawcy X powinni pozwolić wyznawcom Y, by wyrażali swoje 

wierzenia, nawet jeśli sami ich nie podzielają (ibidem, 176). 

KUCZYŃSKI twierdzi, że zachodzi w ten sposób transfuzja seman-

tyczna, gdyż zachowania nietolerancyjne faktyczne są określane 

mianem tolerancji:  

Zinstytucjonalizowane postawy nietolerancji są usprawiedliwiane [...] ma-

gicznym słowem tolerancja. Światopogląd lub wierzenie dużej grupy ludzi 

nie może być w myśl pewnych przepisów prawnych i współcześnie przyję-

tych norm zachowań społecznych wyrażany publicznie, a taką nietolerancję 

uzasadnia się stwierdzeniem, że ‘musimy być tolerancyjni wobec tych, którzy 

światopoglądu tego lub tej religii nie podzielają’. Taki poznawczy i propozy-

cjonalny bezład jest skutkiem transfuzji semantycznej, która prowadzi do 

poznawczych nieprawidłowości i formułowania semantycznie nonsensow-

nych stanowisk (ibidem, 177). 
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Interpretacja Kuczyńskiego, jak się wydaje, jest oparta na niezupełnie 

właściwej przesłance semantycznej, a mianowicie na niewłaściwym 

określeniu podmiotu tolerancji. Otóż podmiotem tym nie jest oso-

ba reprezentująca religię X lub Y, lecz (w pewnym sensie spersoni-

fikowana) Konstytucja Europejska, która — zawierając odniesienie 

do jakiejkolwiek tradycji religijnej (np. chrześcijańskiej) — po 

pierwsze, nie uwzględniałaby innych, występujących w Europie re-

ligii; po drugie, lekceważyłaby światopoglądowe wartości ateistów. 

Takie zachowania byłyby nietolerancyjne, biorąc pod uwagę UE ja-

ko wspólnotę. W tym przypadku mamy do czynienia z interpreta-

cją semantyczną:  

X poprzez brak odniesienia do G toleruje H  

= ‘X zdaje sprawę z tego, że G jest sprzeczne z H; 

odniesienie do G budziłoby sprzeciw osób, które podzielają H; 

X unika odniesienia do G; 

X przyczynia się do tego, że osoby, które podzielają H, nie czują się dyskry-

minowane; 

pozostaje równowaga między tymi, którzy podzielają G, a tymi, którzy po-

dzielają H, a także tymi, którzy nie podzielają ani G, ani H’ 

Francuscy studenci mieli na myśli właśnie tak rozumianą toleran-

cję, podczas gdy Kuczyński rozpatruje problem nie z punktu wi-

dzenia UE, lecz z punktu widzenia poszczególnych podmiotów, 

z których każdy preferuje różne, partykularne wizje rzeczywistości. 

Właśnie dlatego powstają bezzasadne twierdzenia, że zachowania, 

których celem jest dbanie o interesy wspólnoty, są nietolerancyjne.  

Jednym z obszarów zainteresowania ekologii lingwistycznej 

jest nominacja środowiska naturalnego, elementów flory i fauny. 

W tym zakresie także funkcjonuje wiele — z punktu widzenia 

współczesnych trendów ekologicznych — nazw nietrafnych, od-

zwierciedlających antropocentryczny, a więc instrumentalny, użyt-

kowy pogląd na przyrodę. Za przykład takiego antropocentryzmu 

może posłużyć traktowanie zwierząt w Polesiu F. A. Ossendow-

skiego. Autor ten w taki oto sposób opisywał zachowania wilka:  

(121) Truchtem obiega stary drapieżca i kołuje po kniei. [...] Węszy leśny 

bandyta. 
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Rodzi się wątpliwość: skoro człowiek zabijający wilka (właściwie nie 

wiadomo po co) jest wartościowany pozytywnie, dlaczego wilk, 

który zabije inne zwierzęta po to, żeby zdobyć pożywienie dla sie-

bie i dla potomstwa, jest traktowany jako drapieżca i bandyta? 

K. Lorenz (1983, 155) już w połowie XX wieku zwracał uwagę na 

niesłuszność negatywnego wartościowania w dyskursach o zwie-

rzętach. Na przykład pisał:  

Dlaczego mówimy zwierzę drapieżne, a nie zwierzę polujące? Już w samym 

słowie leży fałszywie moralizujące uczłowieczenie. Określenia zdobycz i mord 

odnoszą się przecież tylko do wykroczeń ludzi przeciwko ludziom, osobni-

kom tego samego gatunku. A wobec swoich współbraci większość drapież-

nych zachowuje się tak samo przyjaźnie i poprawnie jak niewinni roślinożer-

cy (1983, 155-156).  

Z drugiej strony, Lorenz, jak się wydaje, sam nie ustrzegł się błędu, 

jakim jest „uczłowieczenie” zwierzęcych zachowań. W swojej książ-

ce np. pisze o gęsiach, że zwierzęta te są „zachwycająco leniwe”: 

Idiotyczny pośpiech w pracy nowoczesnego cywilizowanego człowieka, któ-

remu brakuje czasu nawet na prawdziwą kulturę, jest całkowicie obcy zwie-

rzętom. Nawet pszczoły i mrówki, symboliczne pracowitości, spędzają więk-

szą część dnia na dolce far niente
33

 (1983, 119).  

Jest wątpliwe, czy określenie leniwy (‘niechętnie pracujący, nie ma-

jący chęci do czegoś; opieszały’) jest trafne w odniesieniu do zwie-

rząt. Pracowitość człowieka wynika z jego kodu biologicznego 

i kodu kulturowego, w takim samym stopniu aktywność zwierząt 

jest dostoswana do ich programu biologicznego, a także warun-

ków bytowania. Mniejsza aktywność nie jest tu równoznaczna z le-

nistwem.  

Podobnie funkcjonuje angielski termin taboo word. K. Bur-

ridge (2006b, 453 i n.) przytacza przykłady tabuizacji nazw lek-

sykalnych w języku angielskim. Jednym z nich jest undertaker 

‘grabarz’. Wyrazu tego używano swego czasu jako eufemizmu 

ze znaczeniem ‘osoba wykonująca pracę dorywczą’ czy też 

                                                 
33

 Z języka włoskiego: słodkie nieróbstwo, miłe próżnowanie. 
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‘osoba podejmująca się robienia czegokolwiek’ w odniesieniu 

do osób, trudniących się kopaniem grobów. Notorycznie sto-

sowany w kontekście śmierci, wyraz ten z czasem sam uległ 

tabuizacji: zaczęto go unikać, zastępując eufemizmami morti-

cian i bardziej współczesnym funeral director. 
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8. Typy nominacji nietrafnej 

Język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie. 

ADAM MICKIEWICZ 

Trafność nominacji stanowi ogólne określenie całego zespołu zja-

wisk językowych, u których podstaw leżą zróżnicowane źródła 

i czynniki. Nazwy językowe mogą być wadliwe z kilku powodów: 

zawierają niewłaściwą ilość informacji o desygnacie, tzn. są albo 

zbyt ogólne, albo zbyt szczegółowe; są nierelewantne, tzn. nie do-

tyczą tych właściwości desygnatów, które znajdują się w polu zain-

teresowania podmiotów — użytkowników języka; nie są „przezro-

czyste” — nie przedstawiają w jasny, niedwuznaczny sposób wła-

ściwości desygnatu i in. W kolejnych punktach rozważę poszcze-

gólne rodzaje nietrafności leksykalnej. 

8.1. Nazwy ekstensjonalnie nieprawdziwe 

Najbardziej charakterystycznym typem nietrafnych jednostek lek-

sykalnych są n a z w y  k o n t r f a k t y c z n e  (czy też pozorne, pu-

ste; spotykany, np. w pracach B. J. Normana (1994), jest także ter-

min fantomy leksykalne).  Są to jednostki ekstensjonalnie niepraw-

dziwe, tzn. odnoszące do nieistniejących, nierzeczywistych przed-

miotów i stanów rzeczy. W przypadku tych znaków jest łamana 

jedna z podstawowych zasad komunikacji międzyludzkiej, którą 

Grice ujął w postaci postulatu jakości (1975): „Staraj się, aby twój 



78 

wkład do konwersacji był prawdziwy”. W przypadku nazw kon-

trfaktycznych zachodzi sprzeczność między prawdziwością nazwy, 

która wynika z jej supozycji, a faktem nieistnienia desygnatu 

(o czym mowa była już w punkcie 3). Nazwy powyższego typu 

można zakwalifikować do ekstensjonalnie nieprawdziwych, tzn. ta-

kich, których zakres — wbrew przysługującej nazwie funkcji supo-

zycyjnej — jest pusty. 

W tej grupie istnieją n a z w y  a n a l i t y c z n i e  p o z o r n e ,  

których kontrfaktyczność wynika z połączenia znaczeniowo opozy-

cyjnych, niezgodnych ze sobą składników, czyli z paradoksu. 

W pracach logików można napotkać często powtarzane przykłady 

takich nazw: 

(122) kwadratowe koło 

(123) żelazne drzewo 

(124) syn bezdzietnej matki 

Za przykład tego rodzaju można uznać tytuł artykułu w czasopi-

śmie popularno-naukowym Świat Nauki (2016/6): 

(125) Żywe maszyny 

Jeden wyraz wyklucza drugi, ale ich połączenie jest w pewnym 

sensie uzasadnione, gdyż chodzi o rzeczywistość, która ma nastą-

pić w przyszłości. W artykule Timothy K. Lu i Olivera Purcella m.in. 

czytamy: 

W ciągu mniej więcej ostatnich 15 lat biologia [...] zaczęła mieć związek ze 

swego rodzaju przetwarzaniem danych. Naukowcy na uniwersytetach i w 

biotechnologicznych start-upach uważają, że jesteśmy bliscy przemiany 

pierwszych biokomputerów z obiektu badań na przydatne stosowane w rze-

czywistym świecie. [...] W ciągu mniej więcej pięciu najbliższych lat pierwsze 

komputery biologiczne mogą znaleźć zastosowanie jako czułe i precyzyjne 

narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne. 

W jednej z powieści Czingiza Ajtmatowa czytamy:  

(126) Во всем мире была б е л а я  т и ш и н а  ‘Na całym świecie była 

biała cisza’.  
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Mamy tu połączenie dwóch odmiennych wrażeń: wizualnego (bia-

ła) i akustycznego (cisza). Ich kookurencja nie wydaje się możliwa, 

więc zdanie wymaga specjalnej interpretacji. Interesująca nas kon-

strukcja może być rezultatem kompresji strukturalnie bardziej roz-

budowanej jednostki składniowej:  

(127) Ziemia była pokryta białym śniegiem i panowała cisza. 

Możliwa jest też inna interpretacja: mamy do czynienia ze zjawi-

skiem s y n e s t e z j i  — krzyżowaniem się i interferencją różnych 

doznań34. W takim razie zdanie nawiązuje do specyficznego możli-

wego świata — wyobraźni pisarza, który kojarzy odmienne refleksy 

psychiczne, wyobraża sobie białą ciszę. 

Oczywiście nie wszystkie połączenia tego rodzaju są należycie 

uzasadnione — w tej sferze nieraz mamy do czynienia ze spekula-

cjami. Tak więc za jeden z licznych przykładów falsyfikacji rzeczy-

wistości we współczesnej Rosji należy uznać rozpowszechniony 

w środowisku akademickim fenomen: 

(128) zaoczna konferencja naukowa 

Wyraz konferencja oznacza w języku rosyjskim mniej więcej to sa-

mo, co w innych językach europejskich: ‘ z e b r a n i e  przedstawi-

cieli państw, a także organizacji politycznych, społecznych, nauko-

wych i in. w celu omówienia i rozwiązania problemów’. W tej defi-

nicji celowo wyodrębniłem wyraz zebranie. Zaoczny charakter 

udziału automatycznie wyklucza możliwość spotkania się, kontak-

tu. Owszem, współczesne technologie pozwalają na komunikację 

na odległość, np. przy pośrednictwie usługi internetowej Skype, 

ale jednak tylko części osób. Konferencja zaoczna w rosyjskim ro-

zumieniu tego wyrażenia nie wymaga nawet takiej formy udziału 

(online) — wystarczy, że zostanie zgłoszony temat referatu, a póź-

                                                 
34

 Można przytoczyć taki oto interesujący przykład synestezji: „Australijski 

badacz George Van Doorn wraz z dwójką współpracowników dowiódł, że kawa 

pita z białej filiżanki ma intensywniejszy aromat i jest nieco bardziej gorzka od tej 

samej kawy pitej z brązowego kubka” (Wiedza i życie; 2015/1).  
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niej — opublikowany krótki tekst pokonferencyjny. Takie krótkie 

(jedno-, dwustronicowe) teksty pokonferencyjne kiedyś traktowa-

no jako „tezy” („тезисы”), natomiast dziś są one uznawane za „ar-

tykuły” („статьи”). 

Aby wspierać tę formy „działalności naukowej”, powstają spe-

cjalne firmy. Na przykład wydawnictwo „Problemy Nauki” na swo-

jej stronie internetowej (http://scientific-conference.ru/?gclid=CNT 

-nt3Pm9ICFSwz0wodOccCuA) zachęca do udziału w organizowa-

nych przez siebie (tzn. przez wydawnictwo!) konferencjach, które 

odbywają się — uwaga! — co miesiąc. Zgłoszenie do udziału po-

lega na przesłaniu „artykułu” do publikacji, z tym że koszt publika-

cji wynosi 180 rubli za jedną stronę. Świadectwem udziału w „kon-

ferencji” jest wysyłany przez Wydawnictwo certyfikat. 

 

Certyfikat, jak możemy przeczytać, potwierdza udział dwóch nau-

kowców z Uzbekistanu w „międzynarodowej naukowo-praktycznej 

konferencji” — jednak bez ujawnienia faktu, że chodzi o udział za-

oczny. Ponadto potwierdza się fakt opublikowania artykułu 

(„статья”) pt. „Растворимость компонентов в четверной систе-

ме...”, choć nie podaje się danych bibliograficznych. Na stronie in-

ternetowej rosyjskiej bazy e-library.ru (https://elibrary.ru/downlo-
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ad/elibrary_27115208_31753976.pdf) rzeczywiście można znaleźć 

taki (opublikowany w czasopiśmie „Современные инновации”) 

tekst, który jest kwalifikowany jako „artykuł w czasopiśmie — arty-

kuł naukowy”. 

 

Rzekomy „artykuł”, jak okazuje się, zajmuje zaledwie jedną stronę, 

więc — zgodnie z obowiązującymi standardami — nie jest artyku-

łem, podobnie jak „czasopismo”, które publikuje podobne fiszki, 

nie jest czasopismem naukowym. 

5 października 2017 roku na moją skrzynkę pocztową przyszła 

informacja nadana przez Sankt-Petersburskie Centrum Analizy 

Systemowej (Санкт-Петербургский центр системного анализа). 

Informacja zachęcała do udziału w międzynarodowej konferencji 

naukowo-praktycznej pt. „Innowacyjna nauka jako podstawa roz-

woju współczesnego państwa”, która przewidywała udział zaoczny 

oraz publikację referatów. Zasługuje na uwagę (i jednocześnie bu-

dzi zaskoczenie), że organizatorzy „konferencji” nie ograniczają 

liczby artykułów, które może zgłosić jeden autor. Artykuł minimal-
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nie może obejmować sześć stron — wówczas koszt publikacji wy-

nosi 2000 rubli, czyli ok. 125 zł. Organizatorzy deklarują, że będą 

rubrykować wszystkie teksty zgodnie z dziedziną nauki, a liczba 

takich, zaproponowanych przez organizatorów dziedzin wynosi... 

38. A więc konferencja będzie skupiać specjalistów w tak różnych 

dziedzinach, jak geologia, architektura, turyzm, filologia, budowa 

okrętów, przemysł rybny itd. Poza tym trudno zrozumieć, w jaki 

sposób „zaoczna konferencja” może mieć charakter naukowo-

praktyczny, czyli na czym polega właśnie ten drugi, praktyczny 

składnik przedsięwzięcia . 

Nadużycie nazw analitycznie pozornych jest charakterystyczne 

dla dyskursów o dominującej funkcji perswazyjnej. Zawarty w tre-

ści takiej nazwy paradoks tworzy w świadomości odbiorcy efekt fa-

scynacji, co sprzyja przyciąganiu uwagi. Za przykład może posłużyć 

jeden z charakterystycznych dla stylistyki epoki PRL plakatów re-

klamowych: 

 

Wyrażenie  

(129) rzeczy niemożliwe 
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zawiera odwołanie do wyobraźni. Reklama przekonuje potencjal-

nych klientów, że to, co im wydaje się niemożliwe, jest do zreali-

zowania dzięki korzystaniu z usług danej firmy. Należy zaznaczyć, 

że PRL-owski slogan jest regularnie odtwarzany we współczesnych 

reklamach firm usługowych i produkcyjnych.  

Istnieją ponadto także n a z w y  e m p i r y c z n i e  p o z o r n e :  

nie posiadają one wewnętrznie sprzecznego zbioru cech, ale mimo to 

nie znajdują odpowiedników w rzeczywistości (co nie wyklucza ich 

odniesienia referencyjnego w jednym z możliwych światów), por.: 

(130) złota góra 

(131) człowiek mający trzy metry wzrostu 

(132) król Uzbekistanu 

W polskim obszarze komunikacji publicznej szczególne ożywienie 

wzbudził f e n o m e n  S a n  E s c o b a r u  — nieistniejącego pań-

stwa, na które powołał się w swoim wystąpieniu polski minister 

spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. W trakcie szczytu 

ONZ w Nowym Jorku powiedział on dziennikarzom:  

(133) Mamy okazję do prawie 20 spotkań z różnymi ministrami. Z niektóry-

mi, jak np. na Karaibach, po raz pierwszy chyba w historii naszej dy-

plomacji. Na przykład z takimi krajami jak San Escobar albo Belize 

(www.polityka.pl). 

Sławomir Mizerski ironizuje w związku z tym na łamach Polityki 

(2017/3):  

Jarosław Kaczyński ostrzegł, że opozycja dąży do konfrontacji, dlatego bę-

dzie wyśmiewać i podważać istnienie wszystkiego, co rząd zaproponuje. 

W tej sytuacji przyznanie, że San Escobar nie istnieje, byłoby oznaką słabo-

ści, na którą nie może sobie pozwolić.  

— W demokracji mniejszość nie może decydować o tym, jakie państwa 

istnieją. Poza tym czasy, w których istniało tylko to, co istniało, minęły — 

powiedział.  

W internecie pojawiło się mnóstwo memów, wyśmiewających od-

krycie San Escobaru (więcej o tym: Piwowar 2017), por. przykłady.  
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Przykład San Escobaru z lingwistycznego punktu widzenia jest in-

teresujący dlatego, że wymownie potwierdza szczególny, w istocie 

rzeczy anomalny status nazw empirycznie pozornych w komunika-

cji międzyludzkiej, jak również to, że ich obecność możliwa jest 

pod warunkiem stosownego wsparcia przez kontekst pragmatycz-

ny. W przypadku złotej góry jest to kontekst refleksji logiczno-

filozoficznej, w przypadku San Escobaru zaś prawdopodobnie cho-

dzi o zwyczajne przejęzyczenie. 

Mogłoby się wydawać, że z praktycznego punktu widzenia na-

zwy kontrfaktyczne są nieprzydatne, a sfera ich funkcjonowania 

ogranicza się do eksperymentów lub dowcipów językowych — 

w tekstach filozoficznych, artystycznych, humorystycznych. Filozo-

fowie wymyślają nazwy pozorne jako dowód na istnienie nazw po-

zornych, artyści — w celu fascynacji. W rzeczywistości nazwy po-

zorne mają szerszy zakres funkcjonowania. Na przykład są one 

dość regularnie spotykane we f r a z e o l o g i i ,  przy czym kon-

trfaktyczności towarzyszy tu metafora (zob. Dobrovol’skij 1995). 

Taki charakter mają przytoczone niżej przykłady z języka polskie-

go, niemieckiego i rosyjskiego: 

(134) wieszać na kimś psy ‘znieważać kogoś, obmawiać kogoś; mówić 

o kimś, o czymś bardzo źle, oczerniać’ 

(135) aus der Haut fahren ‘denerwować się, czuć się rozdrażnionym’; do-

słownie: jechać/wyjeżdżać ze skóry 

(136) десять/сорок бочек арестантов ‘nieprawda’; dosłownie: dzie-

sięć/czterdzieści beczek aresztantów 
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Poza sferą frazeologii istnieją jeszcze co najmniej dwa zjawiska, 

które są powiązane z kontrfaktycznością leksykalną. Pierwsze to 

o k s y m o r o n ,  czyli konstrukcje typu [określenie (zwykle w formie 

przymiotnika) + rzeczownik], w których zachodzi sprzeczność, a na-

wet opozycyjność składników pod względem znaczeniowym (zob. 

Chlebda 1984; 1985). Oksymoron sporadycznie występuje w tek-

stach artystycznych, dziennikarskich, reklamowych, a ostatnio — 

w internecie, por.: 

(137) biała czerń; czarna biel (internet — nickname) 

(138) szybka wolność (tytuł piosenki autorskiej z albumu „Międzygwiezd-

na”) 

(139) głośna cisza samotności (internet — blog) 

(140) nieprawdziwa prawda (Tygodnik Powszechny; 20 IX 2005 — tytuł arty-

kułu) 

(141) lodowy ogień (tytuł powieści Kai Meyer) 

Drugie zjawisko to h i p e r b o l a ,  która też bazuje na łamaniu za-

sady supozycyjności nazwy; w pierwszej kolejności dotyczy to 

nazw przedmiotowych, które stoją w opozycji do doświadczenia 

empirycznego: 

(142) tysiąc pocałunków 

(143) oczy wyszły (komuś) na wierzch 

(144) podskoczyć do nieba / pod niebo 

Na przykład pierwsze z przytoczonych wyżej wyrażeń nie zawiera 

sprzeczności semantycznej, ale jest oczywiste, że zasada „Nie mów 

czegoś, czego nie możesz poprzeć dowodami” została tu złamana: 

mamy do czynienia z przesadą. Trudno sobie wyobrazić realne 

odniesienie referencyjne (a także stosowne warunki użycia) wyra-

żenia na temat tysiąca pocałunków, a tym bardziej wyrażenia: 

(145) dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć pocałunków  

W zasadzie nie jest to wykluczone: 

(146) Dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć pocałunków jest mniej niż ty-

siąc pocałunków. 
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Jednak w powyższym zdaniu grupy wyrazowe z liczebnikami nie 

zawierają hiperboli, a poza tym — należy przyznać — zawartość 

zdania z pragmatycznego punktu widzenia jest bardzo specyficzna. 

Hiperbolizacja, mimo że oznacza kontrfaktyczność, jest szero-

ko wykorzystywana w celach propagandy — nie tylko w dyskur-

sach władzy (enkratycznych), lecz także w dyskursach opozycji 

(akratycznych). Na przykład w maju 2012 roku w Rosji odbyły się 

zorganizowane przez opozycję masowe akcje polityczne. Określo-

no je pompatycznie:  

(147) Марш миллионов ‘Marsz milionów’ 

Rzeczywiście była to największa manifestacja opozycji w ciągu 

ostatnich dziesięciu lat, jednakże według obliczeń organizatorów 

wzięło w niej około 120 tysięcy osób, według danych policji — nie 

więcej niż 15 tysięcy. 

 

Jednym z często występujących zjawisk są wypowiedzi dziennikar-

skie, w tym określenia leksykalne, przedstawiające rzeczywistość 

w sposób zniekształcony, a mianowicie hiperboliczny. Pewne oce-

ny i określenia zostają „przedawkowane”, na skutek czego powsta-

je efekt sensacji, który służy przyciągnięciu uwagi do komunikatu 
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i jego źródła. Nastawienie na atrakcyjność przekazu dziennikar-

skiego, szczególnie w prasie popularnej, nasiliło się w latach 90. 

ubiegłego stulecia, na co wskazują źródła polskie i amerykańskie 

(Majkowska 2000, 234; Lasky 2005, 10 i n.; Wolny-Zmorzyński/Wroń-

ska/Furman 2006; Dmitruk 2011). Na przykład dziennik „Fakt” we 

wrześniu 2004 r. podał sensacyjną informację o tym, że zgodnie 

z prognozą synoptyków z Narodowej Agencji ds. Oceanów i Atmo-

sfery w styczniu 2005 r. w Polsce ma być plus 20 stopni Celsjusza, 

a „w ciepłe styczniowe dni pojawią się pierwsze wiosenne kwiaty, [...] 

ze swoich legowisk wyjdą niedźwiedzie”. Informacja ta nie sprawdziła 

się, ale spełniła swoją funkcję jako narzędzie fascynacji. 

G. Majkowska pisze, że hiperbolizacja (jako zabieg przeważnie 

pragmatyczny, perswazyjny) stała się bardzo rozpoznawalną cechą 

języka współczesnej prasy, radia, telewizji: 

W języku mediów kurczy się obszar słownictwa i frazeologii neutralnej styli-

stycznie i emocjonalnie. Zwłaszcza w tytułach, śródtytułach, zapowiedziach 

programów, ale także w tekstach informacyjnych nośnikami sensu stają się 

określenia silnie nacechowane ekspresywnie. Neutralne tytuły w rodzaju Zi-

ma w Tatrach pojawiają się już tylko w prognozach pogody dla narciarzy. Na 

pierwszej stronie dziennika podobna informacja zatytułowana jest: Atak zi-

my paraliżuje stolicę Tatr. Powszechne w większości mediów udramatycznie-

nie przekazu prowadzi do wyboru spośród wielu możliwych określeń tylko 

tych, które zwiększą prawdopodobieństwo przykucia uwagi odbiorcy, np.: 

Koszmar w ZUS-ie; Zabójcza grypa; Amok przedświątecznych zakupów (2000, 

232 i n.). 

Za przykład może posłużyć tytuł prasowy z Gazety Wyborczej (19 

XII 2005): 

(148) Stał się cud w Hongkongu 

„Cudem”, jak okazuje się po przeczytaniu tekstu, jest podpisanie 

przez kraje członkowskie WTO porozumienia o liberalizacji handlu. 

W podobny, zaskakujący sposób oddziałuje się na adresatów za 

pomocą wielu metafor, skonstruowanych na zasadzie kontrastu 

semantycznego, braku spójności pojęć wewnątrz konstrukcji: 
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(149) Dziennikarze [...] zostali wypuszczeni, kiedy stosunki rosyjsko-biało-

ruskie stanęły na ostrzu noża (Tygodnik Powszechny; 28 II 2010). 

(150) W ubiegłym roku doszło do „trzęsienia ziemi” w PKO BP (Tygodnik 

Powszechny; 14 III 2010). 

(151) Brak wyraźnych różnic — poza nakreślonym przez Sikorskiego po-

działem na prezydenturę „eksportową” i „krajową” — zdaje się po-

twierdzać, że prawybory to głównie pomysł na marketingowe „szarp-

nięcie cuglami” (Tygodnik Powszechny; 21 III 2010).  

Znana publicystka Janina Paradowska pisze w artykule Kto głośniej 

krzyknie, kto mocniej tupnie (Polityka; 2004/39), że radykalizm stał 

się cechą charakterystyczną wielu polskich dyskursów medialnych. 

Znanym zjawiskiem w praktyce dziennikarskiej są tzw. p s e u -

d o w y d a r z e n i a ,  tzn. takie, które nie mają „jasnego związku 

z odtwarzanym rzeczywistym wydarzeniem”, stanowią „niejako au-

torską wersję zaistniałego wydarzenia, skompilowaną przez na-

dawcę z luźnych w sensie przyczynowo-skutkowym elementów 

rzeczywistości” (Jabłoński 2007, 75 i n.).  

Za pewną odmianę pseudowydarzeń należy uznać pseudo-

ekspertów. Szczególnie interesujący jest p r z y p a d e k  p r o f e -

s o r a  L o r e n z a  H a a g a .  Od 2009 roku w mediach rosyjskich 

co jakiś czas pojawiają się komentarze i analizy tego zachodniego 

eksperta z Institut für Wirtschaftsnahe Innovation (Instytut Innowa-

cji Ekonomicznych) w Chemnitz, koło Lipska. Przytoczę informację 

dziennikarską na witrynie internetowej rosyjskiej agencji prasowej 

ITAR TASS: 

(152) Western leaders “must abandon anti-Russian rhetoric, lift sanctions 

imposed on Russia and closely analyze and understand motives be-

hind Russia’s actions,” in the Ukrainian crisis, the head of the German 

Global Communications Agency said on Monday. “Ukraine must be a 

neutral buffer state not making part of NATO or the European Union,” 

Lorenz Haag told ITAR-TASS (http://itar-tass.com/en/world/743477). 

To nie jest jedyna wypowiedź niemieckiego „eksperta” dla rosyj-

skich mediów. Niezmiennie wypowiada się on na rzecz polityki 

Kremla, popiera aneksję Krymu, wspiera agresję Rosji w Ukrainie, 

zachwala wszystko, co rosyjskie: muzykę, jedzenie, obyczaje. Prze-

prowadzone przez dziennikarzy Radia Swoboda dochodzenie wy-
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kazało, że imię i nazwisko Lorenz Haag nie istnieje w żadnej bazie 

bibliograficznej — jest to prawda, bo sam sprawdziłem. Nie może 

przecież istnieć profesor, który nigdy w życiu niczego nie opubli-

kował! Fikcją okazała się także instytucja, w której „prof. Haag” 

miał być zatrudniony. 

Media chętnie korzystają z usług nie tylko pseudoekspertów, 

lecz także p s e u d o ś w i a d k ó w .  Pod tym względem charaktery-

styczny jest przypadek pielęgniarki Ewy ze szpitala w Skarżysku-

Kamiennej, z którą swego czasu miał rozmawiać Donald Tusk. Sła-

womir Mizerski w felietonie „Opowieść o prawdziwej pielęgniarce” 

na łamach Polityki (2010/13) pisze o wręcz mistycznym charakte-

rze tej historii. Z jednej strony, Tomasz Sekielski z TVN przeprowa-

dził śledztwo dziennikarskie i stwierdził, że pielęgniarka Ewa zosta-

ła wymyślona na potrzeby telewizyjnej debaty premiera Tuska z 

Jarosławem Kaczyńskim. Z drugiej strony, rzecznik rządu Paweł 

Graś ujawnił, że pielęgniarka Ewa, jak wynika z dokumentów, jed-

nak istnieje. Z trzeciej strony, opozycja nie daje wiary wyjaśnie-

niom Grasia, narzekając, że dzięki wykorzystaniu takich wymyślo-

nych osób, jak pielęgniarka Ewa, PO wygrała wybory w 2007 roku. 

Tak czy owak mamy do czynienia z czymś, co M. Fleischer określa 

mianem o p e r a c j o n a l n e j  f i k c j i :  nawet jeżeli pielęgniarka 

Ewa istnieje, faktem komunikacji publicznej nie jest ona sama ani 

jej rozmowa z premierem Tuskiem, lecz mit o sprawiedliwym pań-

stwie, o politykach działających dla dobra całego społeczeństwa. 

Ponieważ nazwy pozorne, choć nie spełniają się w odniesieniu 

do rzeczywistości, odnoszą się do desygnatów w jednym z możli-

wych światów, alternatywnym w stosunku do rzeczywistości (naj-

częściej jest to świat ludzkiej wyobraźni), pozorność lub rzetelność 

nazwy zależy od uwzględnienia lub nieuwzględnienia subiektyw-

nego nastawienia nadawcy. Należy ponadto wziąć pod uwagę fakt, 

że samo pojęcie rzeczywistości nie jest czymś stałym ani jedno-

znacznym: rzeczywistość jest zmienna w przestrzeni i czasie (o po-

jęciu ontologicznych możliwych światów zob.: Kiklewicz 2004, 79 

i n.). W związku z tym S. Pink, zwolenniczka relatywizmu kulturo-

wego w zakresie komunikacji wizualnej, pisze: 
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Rzeczywistość nie tyle istnieje obiektywnie, dostępna i opisywana dzięki me-

todom badań naukowych, ile raczej jest subiektywna i znana jedynie w for-

mie doświadczanej przez jednostki (2009, 37).  

Subiektywne nastawienia podmiotów powodują powstanie n a z w  

w z g l ę d n i e  p o z o r n y c h :  z „ogólnego”, stereotypowego 

punktu widzenia takie nazwy mają charakter kontrfaktyczny, ale da 

się je uzasadnić z innych, subiektywnych, alternatywnych, okazjo-

nalnych punktów widzenia.  

Za przykład mogą posłużyć terminy naukowe oraz nazwy spe-

cjalistyczne, często brzmiące co najmniej niezwykle, zaskakujące 

laików. Tak więc grupa wyrazowa Sucha Woda jest nazwą potoku 

tatrzańskiego. U jej podstaw leży okoliczność, że w całym górnym 

biegu koryto potoku jest w większości suche, wypełnione granito-

wymi głazami. Woda pojawia się w nim tylko po większych opa-

dach. Nazwa Sucha Woda wydaje się kontrowersyjna, jest ona po-

nadto niezupełnie trafna z uwagi na to, że faktycznie chodzi 

o suchą część terenu, na której powinien być (i co jakiś czas poja-

wia się) potok. Mimo tych, gdyby wyrazić się w języku reklamy, 

„niedoskonałości” nazwa funkcjonuje, choć w specyficznym odnie-

sieniu referencyjnym i w określonych warunkach pragmatycznych. 

W podobny sposób terminy naukowe: 

(153) woda zerowa 

(154) ciekły tlen 

(155) zbiór pusty 

(156) kwadratura koła 

(157) zbiór wszystkich zbiorów
35

 

(158) czasoprzestrzeń  

(159) fleksja zerowa i in. 

mogą wydawać się paradoksalne lub wręcz niemożliwe, bezsen-

sowne z potocznego, laickiego punktu widzenia, jednak wszystkie 

one mają sens w nomenklaturach wiedzy naukowej. 

                                                 
35

 Wyrażenie to jest semantycznie (tzn. z punktu widzenia „zdrowego roz-

sądku”) kontrowersyjne: nie może istnieć zbiór wszystkich zbiorów, gdyż do zbio-

ru wszystkich zbiorów nie wchodzi zbiór wszystkich zbiorów, jako że zbiór nie 

może być zbiorem i elementem samego siebie jednocześnie. 
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Porównajmy rosyjskie wyrażenia: 

(160) сухое молоко ‘mleko w proszku’, dosłownie: suche mleko 

(161) сухое вино ‘wino wytrawne’, dosłownie: suche wino 

pod względem formalnym wydają się podobne. Jednak w pierw-

szym przypadku chodzi — zgodnie z kategoryzacją leksykalną — 

o suchą substancję, która powstaje na skutek odparowania mleka. 

W drugim przypadku jest inaczej: suche wino wcale nie jest suche 

— taką nazwę tłumaczy się tym, że po wypiciu takiego wina 

w ustach pozostaje wrażenie suchości. 

Jeśli chodzi o dyskurs naukowy, jednym z najbardziej znanych 

przypadków mistyfikacji jest f e n o m e n  B o u r b a k i .  Jak czyta-

my w artykule Andrzeja Kajetana Wróblewskiego Nicolas Bourbaki 

w czasopiśmie Wiedza i życie (2015/3), w 1934 roku dwaj młodzi 

matematycy francuscy Andre Weil i Henri Cartan zaczęli współpra-

cować na uniwersytecie w Strasburgu. Odwiedzając Paryż, spoty-

kali się z kolegami ze studiów w Ecole Normale Superieure i zna-

leźli kolejnych chętnych do współpracy. Byli to m.in. Claude Che-

valley, Jean Delsarte, Jean Dieudonne i Rene de Possel. Gdy po-

wstała praca zbiorowa, koledzy postanowili, że zamiast podpisywać 

książkę wieloma nazwiskami matematyków, którzy przyczynili się do 

jej powstania, lepiej wymyślić jakiegoś autora. Ktoś zasugerował na-

zwisko Bourbaki. Generał Charles-Denis Bourbaki rzeczywiście istniał 

i brał udział w wojnie francusko-pruskiej 1870-1971, a w Nancy stoi 

nawet jego pomnik. Grupie reformatorów jego nazwisko wydało 

się dostatecznie zabawne, żeby je wykorzystać. Aby „uzbroić” Bo-

urbakiego w referencje matematyczne, koledzy napisali artykuł, 

który — z autorstwem Nicolas Bourbaki — ukazał się w prestiżo-

wym periodyku Comptes rendus hebdomadaires Akademii Nauk 

w Paryżu. Ułożono barwny życiorys Bourbakiego, który miał po-

chodzić z wymyślonego kraju — Połdawii, i być członkiem tamtej-

szej Królewskiej Akademii Nauk. Bourbaki zaczął wydawać książki 

prezentujące bardzo nowatorskie ujęcie matematyki. Pierwsza 

ukazała się w 1939 roku, a potem przyszły dalsze. Nowy wybitny 

uczony na dobre zagościł w świecie matematycznym. Niektórzy 



92 

jednak podejrzewali podstęp, gdyż autor nie uczestniczył w kon-

gresach. Próby zdemaskowania Bourbakiego, np. przez wydawców 

amerykańskiego czasopisma Mathematical Reviews, nie przyniosły 

skutku. Chociaż Bourbaki istnieje tylko w wyobraźni dowcipnych 

matematyków, jego obszerny biogram znalazł się w prestiżowych 

słownikach biograficznych i wielu poważnych encyklopediach. Bo-

hater ma już ponad 80 lat i nic nie wskazuje na to, by zamierzał 

odchodzić — czytamy w artykule Wróblewskiego.  

Pod względem reprezentacyjności semantycznej budzą wąt-

pliwości także e g z o t y z m y  — etnokulturowe, historyczne, śro-

dowiskowe, obiegowe, artystyczne i in. Ich interpretacja zależy od 

kompetencji poznawczo-kulturowej podmiotu. Na przykład z dzi-

siejszego punktu widzenia wyrażenie  

(162) szynka wystana w kolejce od świtu  

może wydawać się (zwłaszcza ludziom młodszego pokolenia) po-

zorne, ale w odniesieniu do rzeczywistości PRL lub innych krajów 

byłego obozu socjalistycznego należy je uznać za prawomocne 

i reprezentacyjne. Inny przykład: w języku polskim wyrażenie 

(163) napić się mleka 

można raczej zaliczyć do standardowych, zwyczajnych, na co 

wskazują poniższe przykłady z Narodowego Korpusu Języka Pol-

skiego: 

(164) Zsunął się szybko z drabiny, zahaczył o kuchnię, gdzie napił się mleka, 

i pokrzepiony na duchu i na ciele, zabrał się z zapałem do roboty (Ad-

am Bahdaj). 

(165) Alicja wstaje, żeby przykręcić gaz, i wraca ze szklanką zimnego mleka. 

— Napij się mleka, wyglądasz jak upiór, i pójdziemy razem (Zofia 

Chądzyńska). 

(166) — Napijesz się mleka? Jest ta nie dopita reszta. Napij się, ja po nim 

nie będę pić. Nie chcesz ze starym porozmawiać, to teraz pij (Janusz 

Głowacki). 

(167) W czasie wojny tylko raz się zdarzyło, że dwóch niemieckich żołnierzy 

przyszło do nas napić się mleka (Józef Figura).  
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Jednak z punktu widzenia Wietnamczyków taka konstrukcja 

brzmiałaby wręcz egzotycznie, gdyż Wietnamczycy, jak dowiadu-

jemy się z książki M. P. Koczerhana (2009, 23), nie piją mleka, które 

w postaci skondensowanej w Wietnamie podaje się jedynie do 

kawy. Dlatego polskie zdanie  

(168) Rano wypiłam szklankę mleka i poszłam do pracy. 

na język wietnamski należałoby przetłumaczyć w taki sposób, aże-

by zostało zachowane prawdopodobieństwo do rzeczywistości. 

Koczerhan w związku z tym proponuje zastąpienie mleka herbatą. 

Napić się mleka po wietnamsku brzmiałoby tak samo dziwnie, jak 

dla Polaków napić się benzyny. 

W podobny sposób polskie wyrażenie: 

(169) kąpiele słoneczne 

da się dosłownie przetłumaczyć na język wietnamski, lecz z wiet-

namskiego punktu widzenia brzmiałoby ono dość egzotycznie, 

podobnie jak każda nazwa pozorna. Przyczyną jest to, że lato 

w tropikalnym Wietnamie jest bardzo gorące, więc ludzie wolą 

spędzać czas w chłodnych pomieszczeniach, chroniąc się przed 

promieniami słońca (Koczerhan 2009, 24). 

Choć wyrażenie  

(170) piąta pora roku 

z ogólnego czy też potocznego punktu widzenia może wydawać się 

wadliwe pod względem funkcji supozycyjnej (wszak wiemy, że są 

cztery pory roku), to jednak zupełnie się spełnia w  d y s k u r s a c h  

a r t y s t y c z n y c h :  w kulturze polskiej kojarzymy to wyrażenie 

z filmem Jerzego Domaradzkiego, ale można przywołać też inne uży-

cia w tekstach artystycznych czy publicystycznych: 

(171) Nad brzegiem Wisły, Wołgi czy Arna, 

czy tu, na obłoku. 

Izoldo moja, Izoldo czarna, 

tyś piąta pora roku skończyłem (Konstanty Ildefons Gałczyński). 
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(172) Piąta pora roku [tytuł]. W telewizji od rana porady na kaca, na ulicach 

przebierańcy. Od tłustego czwartku, który tu nazywa się nocą nie-

wiast, aż do jutrzejszej środy popielcowej wszyscy w Nadrenii szaleją. 

Kończy się piąta pora roku: karnawał (Danuta Zagrodzjka). 

(173) Postawił również na intensywność obrazu. Stosując kontrasty i mocne, 

wyraziste barwy uzyskał ciekawe efekty kolorystyczne. Pierwotnie mia-

ła to być wystawa „Piąta pora roku” — tak, jak zdradził nam Adam 

Maruszczyk, sugerował prezes „Zachęty” Piotr Głowacki (Urszula Gi-

żyńska). 

U Rosjan piąta pora roku kojarzy się z miłością — w taki sposób to 

uczucie określiła Anna Achmatowa: 

(174) То пятое время года,  

Только его славословь.  

Дыши последней свободой,  

Оттого, что это — любовь. 

 

Tłumaczenie: 

To jest piąta pora roku, 

Tylko ją wysławiaj. 

Oddychaj ostatnią wolnością, 

Dlatego że to jest miłość. 

Jak widzimy, kwestia określenia tego, co A. Awdiejew (1999, 44) 

traktuje jako standardy semantyczne, jest względna, a granica 

między nazwami o statusie ekstensjonalnie reprezentacyjnym lub 

niereprezentacyjnym jest rozmyta. Kwalifikacja nazwy pod wzglę-

dem modalności werytatywnej za każdym razem wymaga weryfi-

kacji pola odniesienia referencyjnego, a więc wyboru jednego 

z możliwych światów. Drugim takim czynnikiem jest charakter dys-

kursu, w którym nazwa się pojawia. Pod tym względem najbardziej 

istotna jest opozycja dyskursów ekstensjonalnych, mimetycznych 

oraz intensjonalnych, wyobrażeniowych. 
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8.2. Nazwy intensjonalnie nieprawdziwe 

Fenomen znaczenia, jak wiadomo, polega na tym, że znaki mają 

nie tylko odniesienie przedmiotowe (w  przypadku nazw konkret-

nych), lecz także wskazują na kategoryzację desygnatów, przy tym 

ten drugi aspekt znaczenia z punktu widzenia kompetencji języ-

kowej jest o wiele ważniejszy, jako że operowanie znakami wyma-

ga umiejętności ich stosowania w różnych sytuacjach komunika-

cyjnych w odniesieniu do różnych desygnatów (należących do 

jednej kategorii pojęciowej). W przypadku nazw niemotywowa-

nych, takich jak np. torba, kwestia ich stosowności, reprezentatyw-

ności, zgodności z desygnatem nie powstaje36: nazwa niemotywo-

wana jest społecznie zaakceptowaną, skonwencjonalizowaną, 

umowną formą manifestacji pojęcia o przedmiotach, czynnościach, 

stanach rzeczy itd. Ponieważ między formą znaku a pojęciem nie 

ma żadnego związku motywacyjnego (żaden ze składników zna-

czenia leksykalnego rzeczownika torba ‘worek do noszenia, zwykle 

z uchwytem’ nie jest bezpośrednio reprezentowany przez elemen-

ty formy znaku), możliwa jest — teoretycznie rzecz biorąc — do-

wolna forma, np. liczba 88350, byleby istniała społeczna akcepta-

cja przyporządkowania jednego drugiemu. 

Inny przypadek stanowią n a z w y  p o c h o d n e  (kompozy-

cyjne): ich pierwotna motywacja jest aktualna, postrzegalna, moż-

na więc oceniać, czy forma znaku w sposób adekwatny odzwier-

ciedla kategoryzację desygnatu. W przypadku rzeczownika torba 

związek między formą dźwiękową a pojęciem jest luźny, indeter-

ministyczny, jednak np. w przypadku rzeczowników poniedziałek 

                                                 
36

 Wyjątek stanowią przykłady reinterpretacji pojęć, zwłaszcza w kontekście 

wyspecjalizowanych form działalności. Za przykład może posłużyć absurdalna de-

cyzja Komisji Europejskiej o zakwalifikowaniu ślimaków do kategorii ryb lądo-

wych. Dokonano tego na wniosek francuskiego rządu, jako że dzięki temu Fran-

cuzi mogą dotować hodowle ślimaków tak, jak w pozostałych krajach dotuje się 

rybołówstwo. Zgodnie z innym zapisem Komisji Europejskiej, tym razem na wnio-

sek Portugalii, marchewkę zaliczono do owoców. W podobny sposób kościół ka-

tolicki w XVII wieku zaliczył do kategorii ryb... bobry. Dzięki temu mięso bobra 

można było jeść w czasie postu. 
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i północ forma dźwiękowa (a w szczególności struktura morfemo-

wa: po-niedział-ek, pół-noc) generuje określoną interpretację de-

sygnatu — niezależnie od utrzymywanego w pamięci pojęcia. 

W ten sposób powstaje kwestia zgodności między interpretacją 

opartą na formie znaku (jako elementem swoistego „językowego 

obrazu świata”) a rzeczywistą kategoryzacją desygnatu w umyśle 

(tzn. pojęciem, z którego zdaje sobie sprawę użytkownik języka). 

Porównajmy pod tym względem przytoczone wyżej rzeczowniki 

poniedziałek i północ. Pierwszy ma znaczenie ‘pierwszy dzień tygo-

dnia’,  choć forma rzeczownika wskazuje na inny aspekt — następ-

czość: ten dzień tygodnia następuje po niedzieli, o czym możemy 

przeczytać w „Słowniku etymologicznym języka polskiego” (Boryś 

2006, 462). Taki stan rzeczy wydaje się wewnętrznie spójny, więc 

można wnioskować, że nazwa pochodna poniedziałek nie budzi 

zastrzeżeń ze względu na mentalną reprezentację desygnatu. 

Inny przypadek stanowi rzeczownik północ (w znaczeniu cza-

sowym): jego znaczenie leksykalne (według definicji słownikowej) 

brzmi: ‘godzina dwunasta w nocy, od której zaczyna się doba’, 

choć jego forma wskazuje na co innego: ‘środek nocy’. Porównując 

pojęcie rzeczywiste i pojęcie motywacyjne (formę wewnętrzną), 

stwierdzamy pewną niezgodność: godzina dwunasta nie oznacza 

środka nocy. Można przypuszczać, że tak było w kulturze naszych 

przodków, ale z dzisiejszego punktu widzenia jest to co najmniej 

wątpliwe. Współczesny Europejczyk kładzie się spać o godz. 22-23, 

a wstaje o godz. 6-7, więc środek nocy przypada raczej na godzinę 

drugą lub trzecią. Godzina dwunasta dziś bardziej kojarzy się z po-

czątkiem nocy niż z jej połową. Na tej podstawie nazwę północ 

można zakwalifikować do intensjonalnie nieprawdziwych: w spo-

sób ewidentny falsyfikuje ona rzeczywisty stan rzeczy, wiedzę 

o rzeczywistości wynikającą z naszego doświadczenia. W przypad-

ku takich nazw zachodzi niezgodność między k a t e g o r y z a c j ą  

l e k s y k a l n ą  (formą wewnętrzną) a k a t e g o r y z a c j ą  p o j ę -

c i o w ą  (o tych pojęciach więcej zob.: Zwiegincew 1967, 62). 

Użycie wyrazu może być niezgodne zarówno z pierwszym, jak 

i drugim aspektem znaczenia. Wówczas szczególnie uświadamiamy 

sobie obecność człowieka w języku, gdyż właśnie nasza subiektyw-
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na interpretacja świata decyduje o tym, jakie znaczenie zostanie 

nadane znakowi w kontekście. Na przykład w powieści Henryka 

Sienkiewicza Ogniem i mieczem jest scena, w której pan Zagłoba, 

po pojedynku Wołodyjowskiego z Bohunem, powiada:  

(175) — Napijmy się! [...] Bóg da, że jeszcze ich dzieci będziem do chrztu 

trzymali, a wszystko dlatego, ż e ś m y  B o h u n a  u s i e k l i .  

Wyrażenie to stało się aforystyczne: w ten sposób ironicznie uka-

zuje się czyjeś dążenie do zawłaszczenia cudzej zasługi. Podobna 

nadinterpretacja, u podstaw której leży a p r o k s y m a c j a  jako 

typ mentalnej reprezentacji obiektów i stanów rzeczy, jest charak-

terystyczna dla działalności językowej, szczególnie potocznej37. 

Rozważmy przykład sytuacji, w której pewna pani opowiada o swo-

im mieszkaniu: 

(176) W ubiegłym roku wyremontowaliśmy mieszkanie: przebudowaliśmy 

pokoje, naprawiliśmy drzwi i wymieniliśmy okna.  

W rzeczywistości było tak, że remont mieszkania został wykonany 

przez wynajętą firmę budowlaną, a udział kobiety (a także jej mę-

ża) polegał tylko na inicjowaniu, planowaniu i finansowaniu przed-

sięwzięcia. Zdanie zatem w tej formie, w jakiej zostało wypowie-

dziane, zawiera nieprawdę. Zasada semantyczna, według której 

zostało ono zbudowane, czyli wspomniana wyżej aproksymacja, 

ma w działalności językowej charakter regularny (podobnie jak re-

gularnie występują pewne typy polisemii), choć niekoniecznie 

uświadamiany przez podmioty językowe. Z a w ł a s z c z e n i e  

p r z e s t r z e n i  r e f e r e n c y j n e j  występuje także w sytuacji, 

w której babcia zwraca się do wnuka: 

(177) Kupiliśmy ci z dziadkiem rower. 

                                                 
37

 P. Cap (2008) używa w podobnym znaczeniu terminu proksymizacja — na 

określenie strategii komunikacyjnej, która polega na autonomizacji przekazu 

w stosunku do odniesień referencyjnych. 
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Z punktu widzenia komunikacji potocznej zdanie to będzie prag-

matycznie poprawne także w sytuacji, gdy ani babcia, ani dziadek 

nie zajmowali się zakupem roweru (zrobili to rodzice wnuka), lecz 

jedynie sfinansowali zakup. 

Pochodność może mieć charakter składniowy. Od nazwy 

w formie grup wyrazowych oczekujemy kompozycyjności, czyli ta-

kiego połączenia składników, które by odzwierciedlało strukturę 

złożonego pojęcia. Wówczas nazwę uznaje się za trafną. Niestety, 

nie zawsze tak jest. Na przykład polskie wyrażenie  

(178) semestr letni 

budzi pod tym względem wątpliwości: w Polsce drugi semestr ro-

ku akademickiego zaczyna się w lutym, w okresie zimowym, 

a kończy się w pierwszym tygodniu lub w połowie czerwca, więc 

jego największa część przypada na wiosnę. Dlatego w innych języ-

kach ten semestr określa się jako wiosenny, np.: 

(179) ros. весенний семестр 

(180) ang. spring semester 

Zresztą w języku polskim obydwa semestry określa się na różne 

sposoby: 

(181) semestr letni / semestr wiosenny 

(182) semestr zimowy / semestr jesienny 

Z uwagi na to, że semestr trwa kilka miesięcy i obejmuje różne po-

ry roku, każda nazwa jest w pewnym stopniu nietrafna. 

Określenia czasu mogą być bardziej lub mniej narażone na 

subiektywizm. Mówiąc wcześnie czy późno, odwołujemy się do ja-

kichś standardów, które są różne dla różnych osób i różnych sytu-

acji. W wierszu rosyjskiego poety Aleksandra Mieżyrowa czytamy: 

(183) Ложился рано — в смысле поздно ‘Kładłem się spać wcześnie, to 

znaczy późno’. 
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Odnosimy wrażenie, że mamy do czynienia z paradoksem: anto-

nimiczne określenia wcześnie i późno występują tu obok siebie ja-

ko równoważne. Z innego punktu widzenia sprzeczne wyrażenia 

można ze sobą pogodzić: wcześnie znaczy ‘nad ranem, na począt-

ku dnia’; późno znaczy ‘z opóźnieniem, wiele godzin po tym, jak 

miałem zasnąć’. Jeśli teraz połączyć pierwszą i drugą definicję, 

sprzeczność znika: ‘‘nad ranem, na początku dnia’, wiele godzin po 

tym, jak miałem zasnąć’. Poeta, jak widzimy, łączy w jednym wyra-

żeniu dwa odmienne sposoby interpretacji czasu: obiektywny 

(wcześnie) i subiektywny (późno). 

Według tej samej zasady tworzy się konstrukcje typu 

(184) lubić i nienawidzić  

o których była mowa w rozdziale 3. 

Należy też przynajmniej krótko odnieść się do kwestii trafności 

tłumaczeń (o czym już była mowa w poprzednim punkcie). Nie zaw-

sze, jak wiadomo, jest możliwe znalezienie dokładnego odpowied-

nika wyrazu w języku obcym. W takim przypadku należy przetłuma-

czyć wyraz motywujący. Za przykład może posłużyć rosyjskie wyraże-

nie Истребительный батальон, które, jak pisze Monika Śladewska, 

sprawia trudność tłumaczom:  

(185) Wszystko, co wcześniej działo się na ziemiach kresowych, ma ścisły 

związek z działalnością Istriebitielnych Batalionów, w których znaleźli 

się młodzi chłopcy, żołnierze AK, harcerze i starsi mężczyźni. Istriebi-

tielnyje Bataliony to termin rosyjski, w tłumaczeniu na język polski nie 

posiada jednoznacznej nazwy, najbardziej prawidłowa byłaby: Bata-

liony Szturmowe (Przegląd; 2010/12)). 

Ponieważ przymiotnik истребительный w języku rosyjskim po-

chodzi od czasownika истреблять ‘niszczyć’, to odpowiednik 

szturmowy nie oddaje w całości znaczenia wyrazu rosyjskiego. Co 

prawda, w języku polskim niszczycielska przeważnie jest burza, siła, 

moc, broń, powódź, eksplozja itp., czyli żywioły oraz kataklizmy. 

Wobec tego kolokacja Niszczycielskie Bataliony wydaje się niezbyt 

fortunna. Można jednak używać alternatywnych określeń: Batalio-

ny Pościgowe lub Bataliony Likwidacyjne. 
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8.2.1. Nietrafność nominacji leksykalnej 

W filmie Andrieja Tarkowskiego „Zwierciadło” jest scena, w której 

kilkunastoletni chłopak nieprawidłowo wykonuje rozkaz wojskowy 

W tył zwrot! W języku rosyjskim ten rozkaz brzmi inaczej niż po 

polsku: 

(186) Кругом! dosłownie: Dookoła! 

Chłopak obraca się na 360 stopni, tłumacząc instruktorowi woj-

skowemu, że кругом oznacza właśnie taki obrót.  Instruktor nie 

chce tego zaakceptować, gdyż zgodnie z przepisem rozkaz Кру-

гом! wymaga obrotu o 180 stopni (zob. analizę tej sceny: Rudniew 

2016). Z logicznego punktu widzenia przepis zawiera błąd, do-

kładniej błąd materialny, jeśli posłużyć się terminologią argumen-

tacji (zob. Szymanek 2008, 80).  

 

Podobny błąd występuje w spontanicznym wypowiedzeniu jedne-

go z polskich komentatorów sportowych:  

(187) Sytuacja zmieniła się diametralnie o 360 stopni. 

Aproksymacja jest zjawiskiem, często zauważalnym w treści wypo-

wiedzi językowych, zawierających zaimki uogólniające jako języ-

kowe odpowiedniki kwantyfikatorów. Na przykład swego czasu 
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moja znajoma, Bułgarka, zapytała podczas zwiedzania kościoła 

w Warszawie:  

(188) Dlaczego tu nikogo nie ma? 

Po południu w kościele było mało ludzi, ale wyrażenie Nikogo nie 

ma (z czego być może zdawała sobie sprawę moja znajoma) wy-

glądało na zbyt pochopne. Nawet gdyby nikogo nie było poza 

nami, byliśmy w kościele — ona i ja.  

Zasada aproksymacji jest używana w celu stworzenia efektu 

humorystycznego w dowcipie: 

(189) — Kochanie, możesz przyjść do mnie. W domu nikogo nie ma.  

Poszedłem i przekonałem się, że ma rację. Nikogo nie było.  

Mężczyzna zrozumiał wyrażenie Nikogo nie ma aproksymacyjnie, 

czyli jako ‘nie ma nikogo poza mną’, podczas gdy kobieta (trudno 

zrozumieć, w jakim celu) użyła go dosłownie. 

Skoro nikt w komunikacji potocznej niekoniecznie znaczy 

‘nikt’, a wszyscy niekoniecznie znaczy ‘wszyscy’, często obserwuje-

my sytuację, w których znaczenie językowych kwantyfikatorów 

wymaga doprecyzowania:  

(190) — Gdzie pan był? — Wszędzie po trochu. — A w okolicach Obarowa? 

(Jerzy Andrzejewski). 

(191) — Bo to w końcu umowne. — Co umowne? — Chyba wszystko. — 

A zazdrość? (Tadeusz Konwicki). 

(192) Ale człowiek, który nic nie potrzebuje, nie potrzebuje również pomo-

cy, czyż nie tak? (Edward Stachura). 

Problem nominacji leksykalnej, z epistemologicznego punktu wi-

dzenia, polega na tym, że nazwie (wyrazowi lub grupie wyrazowej) 

w systemie języka nie jest przyporządkowany określony obiekt ani 

określony zbiór obiektów. Jednostki leksykalne w pewnym stopniu 

są rozmyte także pod względem pojęciowym, intensjonalnym: nie 

da się ustalić w sposób jednoznaczny zakresu pojęcia, z którym 

kojarzy się dany znak. Na przykład rzeczownik серия w języku ro-

syjskim znaczy to samo, co seria w języku polskim: ‘szereg nastę-
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pujących po sobie czynności, zdarzeń’. Jednocześnie powszechnie 

używa się tego rosyjskiego wyrazu jako nazwy odcinka serii filmów 

telewizji (czyli — po polsku — serialu): первая серия, вторая се-

рия itd. (zamiast np. первая часть, вторая часть). Jak widzimy, 

zachodzi aproksymacja w zakresie nominacji całości i części.  

Dotyczy to zwłaszcza k a t e g o r i i  s u b l i m o w a n y c h  (zob. 

8.2.1.6), takich jak „szczęście”, „sukces”, „patriotyzm”, „prawdzi-

wy/autentyczny” i in. Definicje leksykalne (np. spotykane w popu-

larnych słownikach opisowych) stanowią w tym przypadku pewien 

kompromis, czyli ambiwalentne rozwiązanie w stosunku do róż-

nych sytuacji użycia, a ponadto mają otwarty charakter, tzn. po-

zwalają na uzupełnienie treści zgodnie z kompetencją poznawczą 

podmiotów językowych. Na przykład w Uniwersalnym słowniku ję-

zyka polskiego pod red. S. Dubisza znajduje się definicja rzeczow-

nika sukces: ‘osiągnięcie celu, pomyślny wynik jakichś starań, dzia-

łań‘. Autorzy Słownika nie precyzują starań, działań, określając je 

za pomocą zaimka jakieś. W jednym przypadku za sukces zostanie 

uznana pierwsza (najwyższa) nagroda, a w drugim — sama nomi-

nacja do udziału w konkursie. Ta rozmytość przyczynia się jednak 

do powstania różnych dywagacji, gdyż zawsze można podważyć, 

czy dokonanie naprawdę jest osiągnięciem, czy nie. Na jednym 

z rysunków Andrzeja Mleczki pewien człowiek chwali się, że zaczy-

nał karierę jako zwyczajny pucybut, a teraz jest starszym pucybu-

tem. 

W książce Nikołaja Rericha Siedem wielkich tajemnic Kosmosu 

przeczytałem indyjską legendę o dwóch braciach, którzy po śmier-

ci rodziców musieli podjąć decyzję o własnej przyszłości. Jeden 

postanowił, że zostanie w wiosce i będzie uprawiał ziemię, którą 

otrzymał w spadku. Drugi zaś powiedział, że odejdzie, żeby poznać 

nauki buddyzmu. Odszedł i wrócił dopiero po upływie lat, by od-

wiedzić swoich krewnych. Jego brat czekał na przeciwnym brzegu 

rzeki i rozpaczał, że nie ma łodzi, żeby przewieźć gościa przez po-

tok. Tamten jednak bez słowa ruszył prosto po wodzie. Był skrom-

nie ubrany, więc jego brat rzekł: „Minęły lata, odkąd się rozstali-

śmy. Czy coś osiągnąłeś?” 
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Niedookreślenie, niezdeterminowanie treści znaków języko-

wych różnego formatu (morfemów, leksemów, grup wyrazowych, 

zdań, tekstów), rozmyty charakter granic między znaczeniami i ka-

tegoriami znaczeniowymi w semantycznym systemie języka oraz 

w komunikacji językowej kwalifikuje się jako d y f u z j ę  s e m a n -

t y c z n ą  (Kiklewicz 2006a, 15). Przyczynia się ona do tego, że 

określenie, czy w odniesieniu do danego obiektu lub pojęcia na-

zwy użyto poprawnie czy nie, staje się utrudnione. Przede wszyst-

kim zjawisko to zachodzi w zakresie używania nazw ogól-

nych/apelatywnych. Na rozmyty charakter zakresu tych nazw 

zwrócili uwagę już antyczni filozofowie, metaforycznie ujmując to 

zjawisko w paradoksie „kupy ziarna” oraz w „paradoksie łysego”. 

Postulat nieostrości granic zakresu nazwy jest także jednym z zało-

żeń logiki formalnej, w szczególności logiki zbiorów:  

Niektóre nazwy (określa się je jako „intuicyjne” — A. K.) nie mają wyraźnej 

treści, to znaczy, iż nawet ten, kto dobrze zna dany język, nie umiałby podać 

takiego zespołu cech, które pozwoliłyby w sposób stanowczy odróżniać de-

sygnaty danej nazwy od innych przedmiotów (Ziembiński 1987, 30 i n.). 

W latach 70. ubiegłego stulecia w językoznawstwie zyskała rozgłos 

t e o r i a  z b i o r ó w  d y f u z y j n y c h  (ang. fuzzy sets)  angielskie-

go matematyka arabskiego pochodzenia L. A. Zadeha (1975). Za-

proponował on ujęcie aproksymacyjne (ang. approximate reasoning) 

logiki zbiorów, dostosowując ją do opisu naturalnych systemów 

znakowych, zwłaszcza języków naturalnych. 

Zadeh wprowadził pojęcie stopnia kompatybilności elemen-

tów (egzemplarzy) z kategorią (z cechą charakterystyczną katego-

rii), który odmienia się w interwale między wielkością „1” (‘absolut-

ną zgodność z kategorią’) a wielkością „0” (‘absolutna niezgodność 

z kategorią’). Por. funkcję kompatybilności elementów w przypad-

ku kategorii MŁODY. 
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MŁODY 

Stopień kompatybilności 

                                                   

1 

0,7 

0,5 

0,2 

          

                                                          

                                                         30  40    50                       Wiek 

Określenie młody nie jest tzw. sztywnym deskryptorem — trafność 

jego zastosowania odmienia się w pewnych granicach, których nie 

można dokładnie określić. Co do człowieka w wieku 20 lat, nie 

mamy wątpliwości, że jest młody, podczas gdy zdecydowanie nie 

zgodzimy się, że młodym jest także człowiek siedemdziesięcioletni. 

Otwartą kwestią jednak pozostaje, czy można mówić o kimś jako 

o młodym, jeśli jest w wieku 40, 50 lub 60 lat. Wszystko zależy od 

sytuacji, od warunków nominacji i od predyspozycji nadawcy. 

Podobny subiektywizm nominacji stanowi temat tekstów hu-

morystycznych:  

(193) Wujek pyta Jasia: 

— Czy pomagasz swojej mamie w pracach domowych? 

— Tak. Wczoraj na przykład zerwałem kartkę z kalendarza. 

(194) Klient woła kelnera: 

— Panie, to, co pan mi tu podał, u was nazywa się rosołem? 

— Szanowny panie, to jest więcej niż rosół, to jest rosół z młodych kur-

cząt, a ściślej rzecz ujmując, to jest woda, w której gotowały się jajka. 

Idea indeterminizmu kategorii znaczeniowych szeroko rozpo-

wszechniła się w językoznawstwie ostatnich dziesięcioleci. Znalazła 

ona w szczególności wyraz w tzw. k l a s y f i k a c j a c h  n a t u r a l -
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n y c h ,  którym jest przyporządkowany nie tylko zespół jednostek 

i zespół cech charakterystycznych, lecz także zespół relacji między 

jednostkami a cechami. To znaczy, że w przypadku niektórych jed-

nostek istnieje możliwość ich odniesienia do kilku różnych klas. 

Zasady logiki aproksymacyjnej stosuje się w klasyfikacjach 

gramatycznych (zob. Suprun 1971; Szajkiewicz 1980; Kempgen 

1981 i in.). Badania tego typu w semantyce leksykalnej zapocząt-

kował W. Labov (1978). Za sprawą E. Rosch (1973; 1975; 1978; zob. 

też: Kleiber 1993) w latach 80. i 90. XX w. zyskała duży rozgłos 

oparta na filozofii indeterminizmu s e m a n t y k a  p r o t o t y -

p ó w .  

Fakt, że charakter dyfuzyjny ma nie tylko zakres, lecz także 

treść, czyli znaczenie sygnifikacyjne znaków nominatywnych, jest 

eksponowany w  t e o r i i  k a t e g o r i i  f a m i l i j n y c h ,  zapropo-

nowanej przez L. Wittgensteina (1969)38. Zgodnie z tą koncepcją 

kategorie naturalne, przetwarzane w codziennych operacjach na 

informacji, nie posiadają zespołu obowiązujących cech semantycz-

nych ani przynajmniej jednej obowiązującej cechy, gdyż przypo-

rządkowane danemu konceptowi i określane za pomocą odpo-

wiedniego symbolu (odpowiedniej nazwy) obiekty jedynie tworzą 

swego rodzaju siatkę (niem. ein kompliziertes Netz) zachodzących 

na siebie i krzyżujących się podobieństw (ibidem, 324).  

Stopień rozmytości granic kategorii zależy od poziomu kon-

ceptualizacji i jest najwyższy na poziomie n a d b a z o w y m  (abs-

trakcyjnym); właśnie przykład takiej kategorii — a mianowicie ka-

tegorii GRA, rozważał Wittgenstein. Za inny przykład może posłu-

żyć kategoria MEBLE. W podręczniku języka polskiego dla cudzo-

ziemców M. Szelc-Mays/E. Rybickiej (1997) przytoczono planszę 

tematyczną nr 18, przedstawiającą obiekty, które, jak sugerują au-

torki, należą do kategorii MEBLE (zob. poniższy rysunek).  

                                                 
38

 Istnieje także pojęcie kategorii kongregacyjne (Lubiszczew 1982, 39) oraz 

pojęcie kategorii incydentalnych (Kiklewicz 2012c, 116 i n.). 
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Poza typowymi meblami, takimi jak np. szafa, łóżko czy stół, znaj-

dujemy na planszy obiekty, których zgodność z kategorią MEBLE 

jest co najmniej wątpliwa, np.: pralka, lodówka, wazon, zasłona, 

portret (wiszący na ścianie), lampa, telefon, telewizor, radio, kwiat 

(w wazonie). Można się zastanawiać, że zastosowanie tych wyra-

zów jako nazw mebli jest trafne. 

Rozmyty charakter kategorii językowych uznaje się także 

w  g r a m a t y c e  f u n k c j o n a l n e j ,  w szczególności w wersji za-

łożonej przez A. W. Bondarkę (1984):  kategoria gramatyczna mode-

lowana jest w postaci pola funkcjonalno-semantycznego, podzielo-

nego na dwie strefy: centralną i peryferyjną. W strefie centralnej (ją-

drowej) znajdują się zjawiska regularne, wyrażane za pomocą środ-

ków syntetycznych (morfologicznych), a w strefie marginalnej — zja-
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wiska dyfuzyjne, będące efektem neutralizacji cech dystynktywnych 

różnych kategorii gramatycznych. 

Psychologiczną podstawę dyfuzji semantycznej wykrył (drogą 

eksperymentów) białoruski psycholog I. M. Rozet (1977). Tak więc 

w jednym z eksperymentów zgodnie z zadaniem respondenci mu-

sieli uzupełnić pary wyrazowe, uwzględniając jeden z podanych 

wzorców (zastosowano dziesięć takich wzorców): 

Wzór:  książka — pisarz 

teoria — … 

obraz — …  

szachy — … 

wiersze — … 

łyżwy — … 

Rezultaty eksperymentu wykazały, że respondenci podali nie tylko 

prawidłowe odpowiedzi, uzupełniając pary wyrazów zgodnie z wzor-

cem, lecz także wiele odpowiedzi błędnych, niezgodnych z relacją 

wzorcową (por. poniższą tabelę). 

W trzech przypadkach (wyrazy bodźcowe: teoria, obraz i wier-

sze) większość respondentów podała prawidłowe odpowiedzi, tj. 

uwzględniła zakodowaną w parze wzorcowej książka — pisarz re-

lację „obiekt — twórca”, np.:  

(195) teoria — naukowiec 

(196) badacz, teoretyk 

(197) obraz — malarz, artysta 

(198) wiersze — poeta 
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Relacja wzorcowa: książka — pisarz 

Podane  

wyrazy  

rubryki 

Liczba  

prawidłowych  

odpowiedzi 

Liczba  

nieprawidłowych  

odpowiedzi 

Brak 

odpowiedzi 

teoria 89 4 7 

obraz 100 0 0 

szachy 2 89 9 

wiersze 98 2 0 

łyżwy 5 84 11 

Jednak w przypadku dwóch wyrazów: szachy i łyżwy, przeważają 

odpowiedzi niezgodne z relacją wzorcową:  

(199) szachy — szachista 

(200) łyżwy — łyżwiarz 

Podsumowując rezultaty badania, Rozet pisze, że, po pierwsze, 

liczba odpowiedzi nieprawidłowych w każdym z dziesięciu prze-

prowadzonych eksperymentów jest dość wysoka, co przemawia, 

że dewiacyjny charakter przyporządkowania jednostek leksykal-

nych kategoriom pojęciowym jest pewną regułą. Po drugie, re-

spondenci nie uświadamiają sobie, że niektóre ich odpowiedzi są 

nieprawidłowe, tzn. niezgodne z określoną kategorią semantyczną, 

a więc istnieją czynniki, które w stosunku do kategoryzacji infor-

macji semantycznej mają status nadrzędny. Może to być idiomaty-

ka językowa, czyli — z psychologicznego punktu widzenia — przy-

zwyczajenie do określonych konstrukcji słownych. Rozet jednakże 

widzi bardziej fundamentalną podstawę psychologiczną tych pro-

cesów — a n a k s j o m a t y z a c j ę ,  która stanowi ogólną cechę 

charakterystyczną intelektu człowieka (ibidem, 123 i n.). Anaksjo-

matyzacja oznacza deprecjację, zniekształcenie informacji seman-

tycznej, co skutkuje pewną dekonstrukcją systemu semantycznego 

języka, przesunięciem granic między klasami semantycznymi, nie-

zdeterminowaniem przynależności elementów do kategorii poję-

ciowych, która z kolei ogranicza trafność nominacji. 
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Za przykład anaksjomatyzacji w nominacji leksykalnej może 

posłużyć wyrażenie: 

(201) białe wino 

Wyrażenie to nie jest precyzyjne: wino, które określamy jako białe, 

w rzeczywistości jest raczej jasno-żółte (pisał o tym m.in. Gilbert 

K. Chesterton). W tłumaczeniu słownikowym: białe wino = ‘wino 

z jasnych winogron’, zwraca się uwagę nie tyle na kolor napoju, ile 

na jego pochodzenie, choć nie można nie zwrócić uwagi na roz-

bieżność określeń: biały — jasny. Trudno byłoby sobie wyobrazić 

białe, czyli w kolorze mleka, wino lub — dosłownie — białe wino-

grona. Pochodzenie tego wyrażenia jest ufundowane na lekcewa-

żeniu różnicy między kolorem białym a jasnym:  

(202) białe wino ‘Można uważać, że skoro biały kolor jest jasny (należy do 

obszaru jasnych kolorów), więc jasne wino jest białe / o jasnym kolo-

rze wina można powiedzieć, że jest biały’ 

W podobny sposób wyrażenie  

(203) biały człowiek 

powstało na skutek uproszczonej kategoryzacji rzeczywistości, czy-

li przy odwołaniu się do bazowej opozycji biały — czarny. 

Nieprawda intensjonalna, tzn. zakodowana w formie i struk-

turze nazwy niewłaściwa, nietrafna, niepełna kategoryzacja leksy-

kalna, dotyczy nazw kompozycyjnych kilku rodzajów. Najważniej-

sze z nich to: 

1. nazwy wyrazowe, pochodne morfologiczne, takie jak pół-

noc, ręcznik, Nowakowa, nadzienie itd.; 

2. nazwy wyrazowe, pochodne semantycznie, tzn. powstałe na 

skutek metafory lub metonimii, np. omówione już wyrazy 

niepruderyjny czy tolerancja; 

3. nazwy analityczne, tzn. w formie grup wyrazowych, np. pol-

skie obozy śmierci, białe wino. 

W kolejnych punktach przeanalizuję zjawiska należące do każdej 

z tych kategorii. 
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8.2.1.1. Nietrafność derywatów słowotwórczych 

Nazwy morfologicznie pochodne zawierają informację semantycz-

ną, która bardziej lub mniej opiera się na ich formie i strukturze, 

a mianowicie na znaczeniu podstawy słowotwórczej i znaczeniu 

formantu. Znaki tego rodzaju w pewnym stopniu są czytelne za 

sprawą swojej konstrukcji, problemem jednak jest to, czy kon-

strukcja w sposób adekwatny odzwierciedla opisywany przedmiot 

lub stan rzeczy. 

Na przykład polski rzeczownik wyłącznik pochodzi od czasow-

nika wyłączyć/wyłączać, więc jego znaczenie słowotwórcze (do-

słowne) brzmi: ‘coś, co wyłącza, pełni funkcję wyłączania’. Z co-

dziennych doświadczeń jednak wiemy, że funkcja desygnatu tej 

nazwy jest dwuwartościowa: to, co nazywamy wyłącznikiem, w rze-

czywistości służy nie tylko do wyłączania, lecz także do w ł ą c z a -

n i a  prądu, na co wskazuje także definicja słownikowa: ‘niewielkie 

urządzenie służące do wyłączania lub włączania dopływu prądu 

w instalacji elektrycznej lub w innym urządzeniu’ (Dubisz 2008c, 

622). Wyraz wyłącznik, w tej postaci, w jakiej masowo używamy go 

m.in. w komunikacji potocznej, zawiera formalnie utrwaloną kate-

goryzację, która jest sprzeczna zarówno z naszym doświadcze-

niem, jak i ze znaczeniem leksykalnym: kategoryzacja pojęciowa 

przewiduje alternatywę użycia przedmiotu (włącza i wyłącza), pod-

czas gdy kategoryzacja leksykalna polega na w y ł ą c z e n i u  a l -

t e r n a t y w y .  

W języku polskim, co prawda, istnieje też druga forma nomi-

nacji tegoż pojęcia — rzeczownik włącznik (w języku rosyjskim nie 

ma takiego wyboru — funkcjonuje tylko jeden wyraz: выключа-

тель ‘wyłącznik’). Jednak włącznik ma zdecydowanie mniejszą fre-

kwencję niż wyłącznik: według roboczych obliczeń w korpusie IPI 

PAN wyłącznik (w formie mianownika l.p.) występuje 42 razy, pod-

czas gdy forma włącznik — tylko 7 razy. Mimo faktu istnienia 

dwóch form nominacji obydwie w jednakowym stopniu są „nie-

prawdziwe”, gdyż polegają na wyłączonej alternatywie: każda profi-

luje tylko jeden aspekt funkcjonalności desygnatu. Trafniejsza była-
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by np. nazwa łącznik — i taka też istnieje, choć używa się jej prze-

ważnie w sferach specjalistycznych, np. w produkcji i handlu. 

Zjawisko wyłączonej alternatywy obserwujemy także w przypad-

ku rzeczownika schody, którego znaczenie leksykalne brzmi: ‘kon-

strukcja, będąca zwykle częścią budowli, składająca się z szeregu 

stopni, często z poręczami, umożliwiająca przechodzenie z jednego 

poziomu na inny’. Choć definicja wskazuje na „przechodzenie” z jed-

nego poziomu na inny, a więc zarówno do góry, jak i w dół, forma 

rzeczownika, pochodnego od czasownika schodzić, jednoznacznie 

eksponuje tylko jeden kierunek ruchu — z góry na dół (o zawartym 

w tym wyrazie paradoksie pisał M. Bańko, zob. 2013). 

Z wyłączeniem alternatywy mamy do czynienia także w przy-

padku rzeczownika broń. Jego znaczenie w Uniwersalnym słowniku 

języka polskiego brzmi: ‘narzędzie walki, każda rzecz służąca do 

obrony własnej lub do rażenia nieprzyjaciela’. Jak widać, w znacze-

niu wyrazu występuje alternatywa: obrona lub rażenie, ale forma 

wyrazu (pochodnego od czasownika bronić) wskazuje tylko na je-

den aspekt.  

Podobny przypadek stanowi rosyjski rzeczownik отвертка 

‘śrubokręt’. Choć znaczenie tego wyrazu brzmi: ‘narzędzie do 

wkręcania i wykręcania śrub lub wkrętów’, i w rzeczywistości, jak 

podpowiada doświadczenie, za pomocą tego narzędzia częściej 

wkręca się niż wykręca się śruby, to jednak forma wewnętrzna rze-

czownika отвертка wskazuje na czynność wykręcania. 

Odpowiednikiem polskiego rzeczownika pompa w języku ro-

syjskim jest насос. Wyrazy te jednak różnią się ze względu na swo-

ją formę wewnętrzną. Polski rzeczownik pochodzi od czasownika 

pompować w znaczeniu ‘przemieszczać ciecz lub gaz z jednego 

miejsca do drugiego’. Jak widzimy, forma tego wyrazu nie daje 

pierwszeństwa jednej z dwóch czynności: wypełnienia pewnego 

obiektu cieczą lub gazem (napompowania) lub, odwrotnie, jego 

opróżnienia (odpompowania). Rosyjski rzeczownik zawiera, 

w przeciwieństwie do polskiego, jednowartościowe portretowanie 

sytuacji: насос dosłownie znaczy ‘napompowanie, nagromadzenie 

w jakimś pojemniku cieczy lub gazu’, a więc — jako nazwa urzą-
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dzenia — w pewnym sensie jest myląca. Szczególnie dotyczy to 

wyrażenia 

(204) ros. водный насос 

polsk. pompa wodna 

Jak wiadomo, funkcja takiej pompy przede wszystkim polega na 

wypompowaniu wody. 

Niereprezentacyjność nazw dość regularnie występuje w za-

kresie referencji, tzn. w mowie, gdy odniesienie nazwy do określo-

nego, wyznaczonego przedmiotu lub zjawiska ma charakter nie-

zupełnie uzasadniony: zawarte w formie i strukturze nazwy pojęcie 

nie pokrywa się z rzeczywistością. Za taki przykład może posłużyć 

rzeczownik wybory w znaczeniu ‘akcja polityczna mająca na celu 

powołanie odpowiednich kandydatów na określone funkcje po-

przez głosowanie’ (Dubisz 2008d). W zasadzie między formą we-

wnętrzną a znaczeniem leksykalnym wyrazu nie ma żadnego roz-

dźwięku: pojęcia [wybierać] i [głosować] wzajemnie się warunkują. 

Problem jednak powstaje przy zastosowaniu tego rzeczownika w 

niektórych sytuacjach, a mianowicie w krajach niedemokratycz-

nych czy też pozornie demokratycznych. Na przykład z doniesień 

medialnych można wnioskować, że ostatnie (wrzesień 2016) wybo-

ry parlamentarne w Rosji (podobnie zresztą jak poprzednie) nie 

były poprawne. Na stronie internetowej Ośrodka Studiów 

Wschodnich im. Marka Karpia można przeczytać, że w czasie rosyj-

skich „wyborów” zastosowano takie metody fałszownia wyników, 

jak podmienienie protokołów i wprowadzanie wcześniej uzgod-

nionych danych do kontrolowanego przez FSB elektronicznego 

systemu liczenia głosów. Poza tym władze przed wyborami wpro-

wadziły regulacje mające pomóc im w kontrolowaniu procesu wy-

borczego: granice okręgów wyborczych określono tak, aby zmie-

szać elektorat miejski (odznaczający się wyższym potencjałem gło-

sowania protestacyjnego) z wiejskim — w ten sposób zneutralizo-

wano relatywnie wyższy potencjał protestacyjny w miastach. Skoro 

władza bezpośrednio ingerowała w proces wyborczy, to określenie 

wybory nie jest w tym przypadku całkiem prawomocne. 
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Rzeczownik abstrakcyjny fundamentalizm pochodzi od innego 

rzeczownika o znaczeniu przedmiotowym: fundament. Znaczenie 

leksykalne derywatu ma szeroki i pod względem wartościowania 

ambiwalentny charakter. W Wikipedii możemy przeczytać:  

Fundamentalizm – rygorystyczne trzymanie się zasad i norm wyznaczonych 

przez daną religię (fundamentalizm religijny), doktrynę polityczną (funda-

mentalizm polityczny) lub ideologię (np. fundamentalizm „światopoglądu 

naukowego” w komunizmie). 

W dyskursach publicznych pojęcie fundamentalizmu, jak pisze 

A. Baranowska (2010, 75), „ma silny i na ogół pejoratywny ładunek 

aksjologiczny”. W Słowniku socjologii i nauk społecznych (Marshall 

2004, 98) znajdujemy hasło fundamentalizm religijny: po pierwsze, 

pominięto inne formy fundamentalizmu; po drugie, fundamenta-

lizm traktuje się w związku z przeciwstawiającymi się moderni-

zmowi i liberalizmowi ruchami w chrześcijaństwie i islamie39, choć 

nic nie stoi na przeszkodzie, aby mówić o fundamentalnym libera-

lizmie bądź o fundamentalizmie liberalnym40.  

Rosyjskie czasowniki центробежный i центростремитель-

ный formalnie wyglądają bardzo podobnie: są to kompozyty, któ-

rych pierwszym członem jest центр ‘centrum’, a drugim członem 

element przymiotnikowy, pochodny od czasownika: -бежный  

бежать ‘biec’, -стремительный  стремиться ‘podążać’. 

W znaczeniu tych czasowników podstawowych nie ma niczego, co 

by wskazywało na ich przeciwstawność, raczej odwrotnie — są to 

pojęcia zdecydowanie podobne. Jednakże derywaty z udziałem 

tych elementów mają znaczenia opozycyjne: центробежный zna-

czy ‘odśrodkowy’, a центростремительный znaczy ‘dośrodko-

wy’. Obydwa przymiotniki należy uznać za nieprzejrzyste, a ich 

znaczenia za niewynikające ze struktury morfemowej.  

                                                 
39

 A. Baranowska (2010, 77 i n.) opisuje fundamentalizm w porównaniu 

z tradycjonalizmem jako pojęciem tego samego rodzaju. 
40

 Zob. na ten temat artykuł Tomasza Piątka: http://ewangelicki.pl/co-

ver/fundamentalizm-liberalny. 
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W przeprowadzonych na uczelniach wyższych i instytutach 

Akademii Nauk przewodach doktorskich i habilitacyjnych występu-

ją, jak wiadomo, recenzenci. Polski rzeczownik recenzent, podobnie 

jak rzeczownik recenzja, pochodzi od czasownika recenzować (‘do-

konywać analizy i oceny dzieła naukowego/artystycznego, dorob-

ku w określonej dziedzinie itd.’). W języku rosyjskim jednak to sa-

mo zjawisko nazywa się inaczej: 

(205) (официальный, неофициальный) оппонент 

Choć funkcja rosyjskiego recenzenta w przewodzie akademickim jest 

w zasadzie ta sama, to jednak rzeczownik оппонент ‘oponent, dys-

kutant, adwersarz’ profiluje sytuację przewodu zdecydowanie inaczej: 

recenzent (z rosyjskiego punktu widzenia) w założeniu sprzeciwia się 

przedsięwzięciu kandydata, oponuje, krytykuje, mimo że w rzeczywi-

stości tak ani nie powinno być, ani nie jest. 

Podobne, kuriozalne w swej istocie przykłady nominacji moż-

na spotkać także w językach zachodnioeuropejskich. Na przykład 

w języku angielskim czy niemieckim elementy nazwowe hand 

i Hand ‘ręka’ często służą do utworzenia kompozytów oznaczają-

cych ‘przedmiot podręczny’, tzn. znajdujący w dostępnym miejscu, 

dający się użyć w każdej sytuacji lub chwili, np.: 

(206) ang. hand luggage ‘podręczny bagaż’ 

(207) niem. Handgepäck ‘podręczny bagaż’ 

Mogłoby się wydawać, że i wyrazy ang. handbook, niem. Handbuch 

nazywają coś w rodzaju „książki do kieszeni”, tzn. o niewielkim 

formacie, który pozwala na korzystanie z niej w każdej sytuacji. 

W rzeczywistości wyrazy te nazywają — wręcz odwrotnie — po-

kaźne wydawnictwa w rodzaju encyklopedii. W dostępnym w in-

ternecie słowniku opisowym (http://dictionary.cambridge.org/dic-

tionary/english/handbook) czytamy definicję rzeczownika hand-

book: ‘a book that contains instructions or advice about how to do 

something or the most important and useful information about a 

subject’. Na przykład wydany w 2008 roku Handbook of Physiolog-

ical Research Methods in Health Psychology autorstwa L. Luceck-
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en/L. C. Gallo zawiera 465 stron, a wydany w 2000 roku The Hand-

book of Organizational Culture and Climate autorstwa N. M. Ash-

kanasy/C. Wilderom/M. Petersona liczy jeszcze więcej, bo 629 stron.  

8.2.1.2. Nietrafność nazw pochodnych semantycznie 

Kryterium trafności/nietrafności można zastosować także do faktów 

nominacji wtórnej, czyli wyrażeń metaforycznych i metonimicz-

nych. Do takiego postawienia problemu upoważnia fakt, że sama 

istota polisemii jest opisywana przez niektórych badaczy jako 

szczególny przypadek nieprawdy. Tak więc wybitny amerykański 

filozof D. Davidson (1987) pisze, że różnica między porównaniem 

a metaforą polega na tym, że (w dosłownym rozumieniu wyrażeń 

językowych) porównanie jest prawdziwe, a metafora — fałszywa. 

Widać to na przykładzie następujących zdań: 

(208) Tołstoj jest podobny do dziecka. [PRAWDA]  

(209) Tołstoj jest dzieckiem. [NIEPRAWDA] 

Jakkolwiek wypowiedzenie 

(210) Tołstoj jest autorem „Zbrodni i kary” 

należałoby, według określenia A. Levin-Steinmann (2001, 226), po-

traktować, jako „niezgodne z rzeczywistością” (występuje tu błąd 

materialny), to wyrażenia zawierające metaforę stanowią inny 

przypadek — nawiązują do innego niż rzeczywistość możliwego 

świata — ludzkiej wyobraźni41: 

(211) Tołstoj jest dzieckiem ‘Gdy myślimy o Tołstoju, wyobrażamy sobie za-

chowania dziecka’. 

W podobny sposób A. Bogusławski rozważa zdanie: 

                                                 
41

 Na marginesie należy zaznaczyć, że, jak pisze A. Martinet (1990, 6), ludzkie 

postrzeganie rzeczywistości w większym stopniu opiera się na skojarzeniach niż 

na bezpośrednich, kodowanych referencjach. 
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(212) Ta kserokopiarka dość szybko wypluwa arkusze. 

Badacz pisze o zawartej w tym wypowiedzeniu sprzeczności: naru-

sza ono to,  

co jest wpisane w zwykłe ‘wypluwanie’, reprezentowane [...] po prawdziwo-

ściowej stronie „postępowania” według reguł w przypadku np. zdania Jaś 

wypluwa pestki (2009, 30). 

BOGUSŁAWSKI widzi w tym jeden z przykładów zachowania ludzkie-

go, polegającego na odstępstwie od „domeny podstawowej” — 

obserwujemy to np. w sytuacji, gdy obcążkami przybija się 

gwóźdź. Zdaniem badacza, tego rodzaju operacje na funkcji praw-

dziwościowej zdań są uwarunkowane stopniem kompetencji języ-

kowej podmiotów, a także charakterem dyskursu: 

Można na przykład postawić pytanie, w jakiej mierze udane było odezwanie 

pewnego psychologa zapytanego w wywiadzie telewizyjnym o to, jak należy 

się zachowywać w obliczu groźby ataków terrorystycznych. Powiedział on: 

Starajmy się nie być odważniejsi niż własna głupota. Jest jasne, że psycholog 

wykroczył swą wypowiedzią poza elementarne okazy mówienia, choćby dla-

tego, że takie mówienie („mówienie, że”) nie toleruje prezentacji ‘głupoty’, a 

więc czegoś, jako nosiciela ‘odwagi’ lub ‘braku odwagi’: te cechy przysługują 

tylko komuś (i to mającemu zdolność mówienia). Co więcej, zabieg, jaki za-

stosował autor (ze wszystkimi szczegółami wynikającego stąd jego wytwo-

ru), był w całokształcie wypowiedzi nieliteralnych, mówiąc łagodnie, wielce 

osobliwy. Niejeden odbiorca gotów byłby przymierzać ten zabieg do jakichś 

wzorców lub norm mówienia nieliteralnego i ferować różne oceny, nieko-

niecznie bardzo pozytywne. Taka krytyka nie jest rzeczą łatwą; nie mam za-

miaru snuć żadnych własnych dywagacji w odniesieniu do przytoczonej wy-

powiedzi. W tej chwili chodzi mi tylko o uzmysłowienie zasadniczej różnicy 

między prostymi „regułami” inherentnie danymi w mowie „przyziemnej” — 

z zakazem sprzeczności na czele — a możliwymi dodanymi regułami na 

„wyższych” piętrach mówienia (Bogusławski 2009, 31). 

W podobny sposób H.-P. Grice, twórca teorii reguł konwersacji, 

uważa, że metafora powstaje na skutek zakłócenia postulatów ka-

tegorii jakości, czyli — ogólnie rzecz biorąc — wymogu prawdzi-

wości (zob. Wstęp oraz p. 8.1). Formalne odstępstwo nadawcy od 

postulatów kategorii jakości zmusza odbiorcę (przy założeniu, że 
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nadawca nie wprowadza go w błąd) do zinterpretowania wypo-

wiedzi w szczególny, niedosłowny sposób — poprzez nietrywialną 

semantyczną interpretację znaku. O wyrażeniu metaforycznym  

(213) You are the cream in my coffee 

Grice pisze:  

The most likely supposition is that the speaker is attributing to his audience 

some feature or features in respect of which the audience resembles [...] the 

mentioned substance (1975, 53).  

Powyższe koncepcje metafory można określić jako k o m p e n s a -

c y j n e ,  gdyż polegają one na traktowaniu metafory jako prze-

zwyciężenia niestosowności wynikającej z niereprezentacyjnego 

statusu wypowiedzi. Jednakże istnieją przypadki, gdy podstawa 

znaczenia metaforycznego nie ma nic wspólnego z kontrfaktycz-

nością. Za przykład może posłużyć zdanie z tekstu w czasopiśmie 

popularno-naukowych Wiedza i życie (2016/11), którego tematem 

są ptaki, a w szczególności sposób ich poruszania się w powietrzu, 

koordynowanie ruchów w stadzie. W artykule czytamy, że gdy pta-

ki zbliżają się do siebie, wymijają w taki sposób, by mieć drugiego 

ptaka po swojej lewej stronie. Dalej w tekście czytamy:  

(214) Dominujące osobniki preferują lot na mniejszej wysokości.  

Czytając artykuł o ptakach, rozumiemy to zdanie dosłownie, ale 

może nam przyjść na myśl, że zdanie to ma też sens figuratywny, 

dotyczący świata ludzi:  

(215) Osoby na wyższych stanowiskach wykazują niższe zdolności intelektu-

alne.  

Za inny przykład może posłużyć radiowa wypowiedź jednego 

z polskich reżyserów teatralnych:  

(216) Nigdy nie rozebrałem aktorki na scenie. 
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W znaczeniu dosłownym jest to zdanie całkiem poprawne i po-

nadto prawdziwe. Nadawca użył go jednak w innym znaczeniu: 

‘w moich sztukach teatralnych na scenie nigdy nie pojawiła się na-

ga aktorka’.  

Z przytoczonych przykładów widać, że metafora niekoniecznie 

wiąże się z kontrfaktycznością. 

W latach 60. XX wieku J. Searle zaproponował własną koncep-

cję metafory opartą na pojęciu prawdy. Amerykański filozof roz-

różnił dwa rodzaje interpretacji wyrażeń polisemicznych: znaczenie 

zdaniowe (czyli dosłowne) oraz znaczenie nadawcy (czyli pochod-

ne). Według Searle’a z metaforą mamy do czynienia, gdy zdajemy 

sobie sprawę, że znaczenie dosłowne jest nieprawdziwe — wów-

czas szukamy właściwej interpretacji semantycznej poprzez odnie-

sienie do subiektywnego nastawienia nadawcy: 

The metaphorical utterance is that a speaker utters a sentence of the form S 

is P and means metaphorically that S is R […] In the case of literal utterance, 

speaker’s meaning and sentence meaning are the same; therefore the asser-

tion made about the object referred to will be true if and only if it satisfies 

the truth conditions determined by the meaning of the general term as ap-

plied against a set of shared back-ground assumptions. In order to under-

stand the utterance, the hearer does not require any extra knowledge be-

yond his knowledge of the rules of language, his awareness of the condi-

tions of utterance, and a set of shared background assumptions. But, in the 

case of the metaphorical utterance, the truth conditions of the assertion are 

not determined by the truth conditions of the sentence and its general term. 

In order to understand the metaphorical utterance, the hearer requires 

something more than his knowledge of the language, his awareness of the 

conditions of the utterance, and background assumptions that he shares 

with the speaker. He must have some combination of principles and infor-

mation that enables him to figure out that when the speaker says, S is P, he 

means S is R (1979, 98-99; zob. też: Spagińska-Pruszak 2005, 191).  

Jak widzimy, koncepcja Searle’a ma charakter zorientowany prag-

matycznie: interpretacja semantyczna znaku wymaga apelacji do 

czynników towarzyszących jego użyciu w akcie mowy, a w pierw-

szej kolejności chodzi o odtwarzanie przez odbiorcę nastawień są-

dzeniowych nadawcy. 
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Metaforyczny charakter wyrażenia nie jest oznakowany za 

pomocą specjalnych markerów. Wobec tego rozpoznanie metafo-

ry zależy od intuicji, kompetencji semantycznej interpretatora, 

podjęcia własnej decyzji, jak dosłownie należy zrozumieć dany 

znak. Gdy słyszymy o metodzie in vitro (dosłownie, z języka łaciń-

skiego: ‘w szkle’), możemy pomyśleć, że zabieg ten przeprowadzi 

się w szklanych naczyniach. Jacek Kubiak w artykule Ewolucja nie-

zgody pisze (Tygodnik Powszechny; 2012/48), że wyrażenie in vitro 

należy uznać za anachronizm, jako że w rzeczywistości zabiegu 

dokonuje się w plastyku. Owszem, z pewnego punktu widzenia to 

jest anachronizm, ale taki charakter ma co najmniej większość me-

tafor in absentia. 

Brak umiejętności rozpoznania metafor, a w szczególności roz-

różnienia interpretacji dosłownych i niedosłownych uważa się za 

jedną z cech schizofrenii (Bateson 1972). 

W przypadku metafory istnieje szczególny związek między for-

mą a znaczeniem: wtórne użycie semantyczne wyrazu powinno być 

w jakiś sposób uzasadnione — tak aby było możliwe do rozpozna-

wania, odczytania. Dlatego między podstawowym a nowym, dery-

wowanym znaczeniem znaku istnieje jakaś motywacja, w szczegól-

ności podobieństwo, z tym że jego stopień może być większy lub 

mniejszy. Niektóre relacje znaczeń są bardziej skonwencjonalizo-

wane, a niektóre wręcz indywidualne i okazjonalne. Na przykład 

wiele metafor poetyckich jest mało czytelnych. Autorzy francuskiej  

Retoryki ogólnej (Dubois/Edeline/Klinkenberg 1970) przytaczają 

fragment wiersza Renée Brocka: 

(217) Rossignol de muraille, étincelle emmurée, 

Ce bec, ce doux déclic prisonnier de la chaux 

[Słowik w ścianie, zamurowana iskra, 

Dziób, uwięzione w wapnie delikatne kliknięcie].  

Niełatwo jest odgadnąć, że w tym wierszu poeta ma na myśli... 

zwykły wyłącznik. 

Rosyjski poeta Sergiusz Jesienin stosował przeważnie dość 

banalne metafory oparte na poetyce ludowej, natomiast o jego 

kunszcie artystycznym świadczy chyba jedyna metafora, do której 
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zrozumienia nie da się zastosować powszechnie znanych skoja-

rzeń: 

(218) Изба-старуха челюстью порога  

Жует пахучий мякиш тишины. 

[Staruszka-izba zębiskami progu  

żuje pachnący miękisz sennej ciszy.] 

Semantycznie przejrzysta, transparentna motywacja znaczeń po-

chodnych nie jest wymagana nie tylko w tekstach artystycznych, 

lecz także w wielu tekstach specjalistycznych: terminy powstają 

zwykle w zamkniętych środowiskach specjalistów, co sprawia, że 

możliwy jest każdy sposób nominacji, byleby akceptowalny przez 

wspólnotę. Przytoczę przykład z książki wspomnień rosyjskiego re-

żysera filmowego Gieorgija Danelii. Opisuje on epizod zdjęć (z lat 

60. ubiegłego stulecia), gdy ekipa filmowa musiała zasięgnąć po-

mocy nurka, żeby wydostać z wody zatopiony żuraw wieżowy. Po-

wietrze dla nurka pompowano ręcznie za pomocą urządzenia 

przypominającego studnię. Ludzie na powierzchni nagle usłyszeli 

głos nurka w odbiorniku radiowym: „Mało powietrza!” Zaczęli więc 

kręcić uchwyt szybciej. Nurek spod wody odezwał się ponownie, 

tym razem głośniej: „Mało powietrza! Mało powietrza!” Wszyscy 

rzucili się do pompy i zaczęli kręcić co było sił. Po kilku minutach 

nurek wypłynął. Wszystkich zaskoczyło, że miał bardzo rozdmu-

chany skafander. Gdy odkręcono mu hełm, rozgniewany nurek za-

czął przeklinać. Okazało się, że sygnał „Mało powietrza!” w języku 

specjalistycznym nurków oznacza: „Trzeba zmniejszyć napływ po-

wietrza”.  

Tak (czyli pragmatycznie) rozumiana polisemia jest zjawiskiem 

pokrewnym do typu znaków, które de Saussure określał jako 

s y m b o l e :   

Cechą symbolu jest to, że nie jest on nigdy całkowicie dowolny; nie jest pu-

sty, istnieje w nim zaczątek więzi naturalnej między signifiant i signifié. Sym-

bol sprawiedliwości — waga — nie może być zastąpiony czymkolwiek in-

nym, na przykład wozem (2002, 92).  
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Przy nominacji wtórnej istnieje bardziej lub mniej wyraźna i n t e -

r a k c j a  dwóch znaczeń: podstawowego i pochodnego (zob. Ri-

chards 1936). Relacja ta może być subiektywnie wartościowana: 

znaczenie pochodne bardziej lub mniej przystaje do znaczenia pod-

stawowego.  

Za jeden z przykładów może posłużyć polski rzeczownik klucz, 

który w użyciu przenośnym oznacza ‘szyk, w jakim lecą niektóre 

ptaki wędrowne, np. żurawie, gęsi, zwykle przypominający kształ-

tem literę V’ (Dubisz 2008a, 131). Znaczenie to trudno jednak dziś 

skojarzyć z użyciem podstawowym tego wyrazu jako nazwy ‘na-

rzędzia, zwykle metalowego, służącego do zamykania i otwierania 

zamków i kłódek’ (tamże).  

 

klucz1 

 

klucz2 

Nazwa metaforyczna klucz (z dzisiejszego punktu widzenia) okazu-

je się nieprzezroczysta i, na skutek tego, nietrafna: zdajemy sobie 

sprawę, że szyk, w jakim lecą ptaki, i forma klucza — jak ją sobie 
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dziś wyobrażamy — nie mają ze sobą nic wspólnego. O wiele traf-

niejsze odpowiedniki znajdujemy w innych językach: 

(219) ang. wedge of cranes ‘klin’  

(220) ros. косяк / клин ‘klin’ 

W tym przypadku nominacja sekundarna nawiązuje do klina, co 

wydaje się zasadne, ponieważ układ lecących żurawi rzeczywiście 

przypomina taką formę.  

 

klin 

Wyjaśniając powstanie tych polisemantów, należy odnieść się do 

historii języka. Rzeczownik klucz pochodzi od praindoeuropejskie-

go *kleu / *klau ze znaczeniem ‘hak, zakrzywiony, rozwidlony drąg’ 

(Boryś 2006, 236). Klucze w starożytności wyglądały inaczej niż 

dziś: czymś przypominały właśnie klin, dlatego niewykluczone (jak 

zasugerował mi prof. M. Kotin), że klucz i klin mają wspólne po-

chodzenie. Z historycznego punktu widzenia metafora klucza jest 

uzasadniona, jednak użytkownicy języka korzystają z tego wyrazu 

dziś, a dzisiejszy stan naszej (potocznej) wiedzy o rzeczywistości (a 

także percepcji rzeczywistości) nie daje argumentów na korzyść 

derywacji semantycznej: klucz1  klucz2. Kwestia trafno-

ści/nietrafności wyrażeń metaforycznych oraz metonimicznych ma 

w tym przypadku wymiar synchroniczny, dlatego krytyczna posta-

wa wobec kategoryzacji leksykalnej jest usprawiedliwiona. 

Innym przykładem, który rozważę w tej samej perspektywie, 

będzie polski czasownik wkładać/włożyć. Zgodnie z definicją słow-

nikową wyraża on znaczenie podstawowe ‘umieścić (umieszczać) 
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coś w czymś, w środku czegoś’ (Dubisz 2008d, 472). Schematycz-

nie tę czynność można pokazać w następujący sposób: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

włożyć1 

Uniwersalny słownik języka polskiego podaje ponadto inne, wtórne 

znaczenia tego czasownika, m.in. takie: ‘umieścić (umieszczać) coś 

na kimś, na sobie (zwłaszcza ubranie), ubrać się (ubierać się) lub 

ubrać (ubierać) kogoś w coś; nałożyć (nakładać), naciągnąć (nacią-

gać), wdziać (wdziewać)’ (Dubisz 2008d, 472). W tym przypadku 

wyrażaną czasownikiem czynność należy przedstawić inaczej: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

włożyć2 

Różnica znaczeń: podstawowego i pochodnego, polega na tym, że 

pierwsze wskazuje na proces, wskutek którego przedmiot (obiekt 

czynności) znajduje się w e w n ą t r z  innego przedmiotu, a drugie, 
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odwrotnie, na proces, który skutkuje tym, że obiekt czynności 

znajduje się na z e w n ą t r z  innego przedmiotu, otacza go. Wkła-

dając list do koperty, czynimy tak, żeby list znalazł się w kopercie, 

podczas gdy wkładając kapelusz, czynimy tak, żeby górna część 

głowy znalazła się w kapeluszu (przecież nie wkładamy kapelusza 

do głowy). W tym drugim znaczeniu czasownik akomoduje zależny 

rzeczownik w bierniku z przyimkiem na: 

(221) Było zimno i babcia włożyła na mnie jeszcze jeden sweter (Henryk 

Grynberg). 

(222) Podała mi parę chirurgicznych rękawiczek. Takie same włożyła na 

swoje szczupłe i zmysłowe dłonie (Katarzyna Pisarzewska). 

(223) Można by powiedzieć, że wraz z mundurem oficerskim włożył na oczy 

inne okulary (Bruno Jasieński). 

Konstrukcja wkładać/włożyć + na + SAcc wydaje się wewnętrznie 

sprzeczna: czasownik za sprawą przedrostka w- wskazuje na in-

trowertywny schemat wizualny, podczas gdy przyimek na wskazuje 

na schemat ekstrawertywny. 

Jeśli porównamy polski czasownik wkładać/włożyć  z rosyjskim 

czasownikiem надеть, widać, że rosyjski odpowiednik jest traf-

niejszy: 

(224) надеть брюки ‘nasunąć, naciągnąć spodnie na dolną część ciała, tak 

żeby otaczały, pokrywały ją’ 

Co prawda, istnieje też polski czasownik nadziać/nadziewać, któ-

rego m.in. używa się w znaczeniu: ‘wypełnić (wypełniać) potrawę 

nadzieniem, masą, konfiturami, włożyć (wkładać) farsz’ (Dubisz 

2008b, 785). Ale tu zachodzi kolejna sprzeczność: mimo że 

w strukturze wyrazu występuje przedrostek na-, co oznaczałoby, 

że chodzi o otaczanie czegoś czymś, to jednak w ten sposób wyra-

ża się introwertywny schemat wizualny: umieszczenie czegoś we-

wnątrz czegoś. Tak samo nietrafne i z logicznego punktu widzenia 

wadliwe są wyrazy pochodne: nadzienie oraz nadziewany. Ciastka 

z nadzieniem są wypełnione słodką masą, wbrew formie językowej 

słodka masa nie została nadziana na ciasto.  
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Z praktycznego punktu widzenia przestrzeń w e w n ą t r z  c i a s t a  

wypełnia się słodką masą — nie jest ona nadziewana na ciasto, 

lecz odwrotnie — owijana ciastem, wkładana do ciasta.  Trudno 

dziś zrozumieć logikę tej nominacji, tym bardziej że np. w języku 

niemieckim nadzienie (w tym polskim znaczeniu) tłumaczy się jako 

Füllung — od czasownika füllen ‘wypełniać’. Podobnie jest w języ-

ku angielskim: filling — od czasownika fill. 

Ciekawe, że czasownik wdziać/wdziewać mimo obecności 

przedrostka w- (ze znaczeniem zamieszczenia czegoś wewnątrz 

czegoś) ma w języku polskim znaczenie ‘nałożyć/nakładać coś na 

siebie (zwykle ubranie, obuwie)’, por.: 

(225) Teraz ważny moment, zdejmuję kurtkę i wdziewam coś, czego nor-

malnie nie czynię… [o zakładaniu rękawiczek chirurgicznych] („Trenti-

no. Alto Adige — Skarby południowego Tyrolu”). 

Wróćmy jeszcze do wkładania ubrań. Skoro coś wkładamy, to po 

jakimś czasie musimy to z siebie zdjąć. Do określenia tej drugiej 

czynności w języku polskim służy czasownik rozbierać/rozebrać. 

W Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod red. S. Dubisza ja-

ko pierwsze podaje się następujące znaczenie tego wyrazu: ‘zdej-

mować/zdjąć z kogoś ubranie, bieliznę’ i jako drugie znaczenie: 

‘rozkładać/rozłożyć na części, demontować/zdemontować’. W rze-

czywistości jest inaczej: znaczenie rozkładania na części jest pod-
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stawowe, a rozbieranie jako zdejmowanie ubrań jest pochodne. 

Zdania 

(226) Ania rozbiera dziecko. 

(227) Ania rozbiera się do snu. 

mogą budzić kontrowersje — z uwagi na to, że akcja rozbierania 

czy rozbierania się nie polega rozkładaniu na części ludzkiego cia-

ła, lecz pozbawienia go okryć. W praktyce językowej jest używana 

także konstrukcja z grupą imienną z + Ngen, np. 

(228) Ksiądz na solarium pozwolił, żetony sprzedał i kurwiszcze polazło się 

rozbierać z sukienki komunijnej (ponoć nie miało pieniędzy) (Michał 

Witkowski). 

(229) Powinna być opiekuńcza. Hipnotyzował ją swoimi proszącymi oczyma, 

rozbierał z chitynowej skorupki czarnej garsonki (Manuela Gretkow-

ska). 

Skoro czasownik rozbierać (w obydwu znaczeniach) implikuje 

strukturę propozycjonalną P (x, y), czyli ‘ktoś rozbiera kogoś/coś’, 

trudno zrozumieć funkcję semantyczną, która przysługuje członom 

zdania z sukienki, z chitynowej skorupki. Jest to typ walencji, cha-

rakterystyczny np. dla czasownika trzyargumentowego pozbawiać: 

‘ktoś pozbawia kogoś czegoś’. Konstrukcje takie można jedynie 

wytłumaczyć tym, że syntaktemy z sukienki, z chitynowej skorupki 

itp. stanowią efekt rozszczepienia predykatu rozbierać ‘zdejmować 

ubranie’ i leksykalizacji jednego ze składników semantycznych 

([ubranie]). 

W słowniku polsko-niemieckim PWN polski czasownik rozbie-

rać/rozebrać jest tłumaczony na dwa sposoby:  

(230) polsk. rozbierać/rozebrać 

a) niem. ausziehen  (ubranie) 

b) niem. entkleiden (człowieka) 

Tylko drugi niemiecki wyraz odpowiada polskiemu: w obydwu 

przypadkach obiektem czynności jest człowiek (rozbiera się kogoś, 

a nie coś). Przy tym niemiecki wyraz entkleiden, ze względu na 

swoją strukturę, należy uznać za trafniejszy, gdyż dosłownie nie 
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oznacza on rozbierania człowieka, lecz oznacza ściąganie ubrań 

(‘czynić tak, żeby ktoś nie miał na sobie ubrania’). 

Niemiecki czasownik ausziehen jest odpowiednikiem polskie-

go wyrazu ściągać, zdejmować — jest to czynność na przedmio-

tach ubrania: 

(231) polsk. ściągnąć, zdjąć buty, sweter, sukienkę, skarpetki 

niem. ausziehen Jacke, Mantel, Schuhe, Socken 

Niemiecki system nominacji także nie jest idealny: odpowiedni-

kiem polskiego rozbierać się/rozebrać się jest nie tylko sich entklei-

den, lecz także sich ausziehen. Drugi wyraz dosłownie znaczy ‘ścią-

gać się, zdejmować się’: motywacja znaczenia pochodnego w tym 

przypadku nie jest oczywista. 

Człowiek się rozbiera m.in. do snu. Z tym stanem fizjologicz-

nym człowieka są związane określone akty mowy, np. pożegnanie 

połączone z życzeniem dobrego snu: 

(232) Dobranoc!  

O funkcji komunikacyjnej tej wypowiedzi M. Marcjanik (2002, 245) 

pisze, że stanowi ona nieco bardziej ekspresywną — „ze względu 

na odczuwaną przez użytkowników języka zawartą [...] treść” — 

odmianę wyrażenia  

(233) Do widzenia!  

W polskiej kulturze komunikacyjnej Dobranoc! jest prawie nieogra-

niczone pod względem stylistycznym: stosujemy ten zwrot do zna-

jomych i mało znajomych ludzi, w sytuacjach kameralnych i mniej 

kameralnych, i niekoniecznie bezpośrednio przed zaśnięciem.  

W języku rosyjskim w podobnym znaczeniu używa się zwrotu:  

(234) Спокойной ночи! 

Semantycznie jest to prawie dokładny odpowiednik polskiego wy-

rażenia, ale używa się go inaczej: rosyjski zwrot jest stosowany 

przeważnie przez bliskich sobie ludzi w sytuacji kameralnej, fami-
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lijnej i wyłącznie jako pożegnanie przed zaśnięciem. Jednocześnie 

oznacza ono życzenie dobrego snu. Należy przyznać, że taka funk-

cja pragmatyczna niezupełnie wynika z zawartości semantycznej 

wyrażenia rosyjskiego — przecież nie ma w nim mowy o zaśnięciu. 

Życzenie spokojnej nocy w zasadzie byłoby też uzasadnione pod 

adresem osoby, która zamierza spędzić noc np. na czuwaniu (wy-

obraźmy sobie chociażby wartownika). Zresztą w języku rosyjskim 

w tym znaczeniu używa się także wyrażenia 

(235) Доброй ночи! 

z tym że to drugie może funkcjonować jako powitanie: 

(236) ― Доброй ночи, ― сказал Зыбин. [...] ― Добрый, добрый вечер, ― 

ответил старик благодушно, ― какая же сейчас ночь? (Ю. О. Дом-

бровский) ‘— Dobrej nocy! — powiedział Zybin. — Dobry, dobry wie-

czór — łagodnie odpowiedział starzec, — czyżby to była noc?’ 

(237) Доброй ночи! В эфире программа «Ночь: разговор» (Татьяна Со-

ломатина) ‘Dobrej nocy! Słuchają Państwo programu Nocna rozmo-

wa’. 

(238) Доброй ночи, уважаемый Карандаш, ― начал разговор профес-

сор (Валентин Постников) ‘Dobrej nocy, szanowny Karandaszu — 

zaczął rozmowę profesor’. 

Istnieje duża grupa wyrażeń metaforycznych, które są oparte na 

znaczeniu podstawowym o  c h a r a k t e r z e  k o n t r f a k t y c z -

n y m .  Jest ich sporo w zakresie frazeologizmów: 

(239) skakać komuś do oczu 

(240) szukać igły w stogu siana 

(241) latać z wywieszonym językiem 

U podstaw tych wyrażeń leży jeden z wyobrażeniowych możliwych 

światów, dlatego można je potraktować jako ekstensjonalnie nie-

prawdziwe. Takie wyrażenia są celowo wykorzystywane, aby meta-

forycznie przekazać znaczenie czegoś anomalnego, nadzwyczaj-

nego, zbytecznego, jak w przypadku frazeologizmu: 

(242) piąte koło u wozu 
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Zdarza się też tak, że znaczenie dosłowne wyrażenia metaforycz-

nego o tyle zniekształca realny, postrzegany stan rzeczy, że wydaje 

się ono nie do przyjęcia, nawet w tak semantycznie dewiacyjnych 

tekstach, jak teksty poetyckie. Na przykład w rosyjskim filmie Dro-

ga do portu (Путь к причалу) w reżyserii Gieorgija Danelii brzmi 

Piosenka o przyjacielu (Песня о друге) — autorem tekstu jest zna-

ny poeta Grigorij Pożenian: 

(243) Его не надо просить ни о чем, 

с ним не страшна беда. 

Друг мой, т р е т ь е  м о е  п л е ч о ,  

будет со мной всегда... 

[Nie trzeba go o nic prosić, 

z nim można o nic się nie martwić. 

Mój przyjaciel, m o j e  t r z e c i e  r a m i ę ,  

będzie ze mną zawsze.] 

Autor scenariusza, pisarz Wiktor Koniecki, ostro skrytykował ten 

tekst: metafora trzeciego ramienia, zdaniem scenarzysty, wywołuje 

patologiczny obraz człowieka o trzech ramionach (poeta miał na 

myśli przyjaciela jako kogoś niezbędnego w tym samym stopniu, jak 

części ciała). 

Istnieje cała seria nieudanych metafor, powstałych na skutek ze-

stawienia różnych wrażeń, np. wzroku i słuchu. Czytając wypowiedze-

nie na Facebooku: 

(244) Gratulacje, miło ponownie u s ł y s z e ć  s p o j r z e n i e  na świat poli-

tyki z Pana ust, Powodzenia na „Nowej Drodze Życia” 

zastanawiamy się, w jaki sposób można usłyszeć spojrzenie, wszak są 

to zupełnie różne refleksy psychiczne. Niedorzeczności by nie było, 

gdyby autorka posłużyła się niemetaforycznym sposobem wysłowie-

nia się, np.:  

(245) usłyszeć opinię na temat świata polityki (która reprezentuje spojrzenie 

na ten świat adresata wypowiedzi) 

Podobne przykłady są spotkane w internecie: 
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(246) Sztuką jest usłyszeć kobiece spojrzenie. 

(247) Mi się nie podoba spojrzenie, które umie ze mnie wydobyć ten foto-

graf — jak słyszałam „spojrzenie grzecznej diablicy”. 

(248) Usłyszeć wewnętrzną wizję. 

(249) W pierwszym czytaniu możemy usłyszeć wizję odkupieńczej śmierci 

Chrystusa. 

To wyrażenie jako przykład nowomowy totalitaryzmu znajdujemy 

u M. Głowińskiego (1991): 

(250) Towarzyszka Grzyb powiada, zwracając się do Jaroszewicza, że chcia-

łaby „usłyszeć takie jego spojrzenie”. 

Tego rodzaju konstrukcje mogą być tworzone w sposób celowy, jako 

narzędzie fascynacji albo w szczególnych sytuacjach, gdy chodzi 

o reinterpretację przekazu poprzez wymianę kanałów przetwarzania 

informacji. Na przykład w internecie możemy przeczytać informację 

o spotkaniu na temat „audiodeskrypcji” w Muzeum Narodowym 

w  Szczecinie (styczeń 2017). Projekt, który zatytułowano: 

(251) Usłyszeć obraz. 

polega, jak czytamy w ogłoszeniu, na tworzeniu opisów filmów, spek-

takli, wystaw i pojedynczych dzieł sztuki z myślą o osobach z dys-

funkcją narządów wzroku.  

Powstanie wyrażeń metaforycznych (jeżeli nie chodzi o udziw-

nienie, lecz o potrzeby nominacji) opiera się na zasadzie, która wy-

maga istnienia między znaczeniem podstawowym a pochodnym 

pewnego, bardziej lub mniej czytelnego skojarzenia, podobieństwa. 

Za nieudane, nietrafne należy uznać metafory, które powstają nie-

zgodnie z tą zasadą. Na przykład slogan reklamowy serii sklepów 

Media Markt brzmi: 

(252) Włączamy niskie ceny! 

W języku polskim włączyć znaczy ‘uruchomić jakiś mechanizm, spo-

wodować funkcjonowanie jakiegoś urządzenia przez połączenie go 

ze źródłem energii’. Przy tym założeniu trudno domyślić się, jaka jest 

motywacja powyższego sloganu: ceny (niskie bądź wysokie) ani nie 
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są urządzeniami, ani nie uruchamia się ich przez połączenie ze źró-

dłem energii, ani w ogóle się nie uruchamia. Można np. włączyć wy-

obraźnię, bo wyobraźnia to rzeczownik stanowy, a stan może być 

uruchamiany, powodowany. Cena jest właściwością produktu/towaru, 

więc kognitywny model uruchamiania nie jest tu stosowny.  

W języku białoruskim czasownik зарэзаць ‘zarżnąć’ jest używany 

przenośnie w znaczeniu czasownika potrącić: 

(253) Машына зарэзала сабаку ‘Samochód zabił psa’. 

(254) Сашку зарэзала цягніком ‘Pociąg zabił Saszkę’. 

Jest to specyficzna motywacja leksykalna, której nigdy nie rozumia-

łem. Gdy jako mały chłopiec (a moim pierwszym językiem był biało-

ruski) słyszałem to wyrażenie, zawsze wyobrażałem sobie, że samo-

chód czy też pociąg ma pod spodem coś w rodzaju piły tarczowej, 

która w czasie jazdy się kręci i tnie wszystko, co trafia między koła. 

Bardzo ubolewałem nad losem zwierząt, które trafiały pod taką piłę. 

Atrakcyjnym, ale nieudanym (ze względu na charakter nominacji) 

metaforom nierzadko towarzyszy dążenie nadawców do elokwent-

nego, manierycznego sposobu wysławiania. Ten przypadek językowy 

kojarzy się ze znanym przysłowiem: Co za dużo, to nie zdrowo. Za 

przykład mogą posłużyć publikowane w latach 1989-1990 w tygo-

dniku Polityka i później zebrane przez M. Fleischera (1991, 299 i n.) 

repliki wypowiedziane na zebraniach tzw. związków twórczych: 

(255) Pudowkin swojego nie wyskrobał z obłoków. 

(256) Mamy ciężki orzech w postaci kolosalnych papierów. 

(257) Wszystkie wybuchy skupiają się na mnie. 

(258) Nie chciałbym wystąpić z rzeczami opartymi na powietrzu. 

(259) Obowiązek w stosunku do młodych, których wchłaniamy. 

(260) My się znajdziemy w takim sosie, z którego nie będzie można wyjść. 

(261) Bokiem każdemu wychodzi protokół. 

(262) Nasza organizacja powinna mieć w tym oto palcu każdego członka. 

(263) Nagrody są momentem o aspektach wieloznaczących. 

(264) Cała ta sfera nie ma rozwiniętych skrzydeł. 

(265) On strzela z dużej rury. 

(266) Za dużo jest wentyli do wypuszczania swoich żalów. 

(267) Byle kto może strugać kotki na naszej głowie. 

(268) Wianuszek naszych bolączek jest już dość sprecyzowany. 
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(269) Ten ruch powinien być okiem uwagi. 

(270) Masa ludzi, których ja w ogóle nie mogę ugryźć.
42

 

B. S. Mucznik (1985, 157 i n.) przytacza wiele podobnych, opartych 

na niewłaściwym stosowaniu metafor, przykładów wypowiedzi 

manierycznych w języku rosyjskim. Ich nietrafność polega na tym, 

że jeden, tworzony za pośrednictwem metafory obraz koliduje 

z innym obrazem. Oto niektóre przykłady: 

(271) Корабль пустыни шагает по раскаленным пескам Сахары ‘Statek 

pustyni porusza się po rozgrzanym piasku Sahary’. 

(272) Покушение в Сараеве было каплей воды, переполнившей бочку 

с порохом ‘Zamach w Sarajewie był kroplą wody, która przepełniła 

beczkę z prochem’. 

(273) Продавец не хотел иметь такой зоркий глаз у себя под носом 

‘Sprzedawca nie chciał mieć tak ostrego oka u siebie pod nosem’. 

Pojawienie się tak nieudanych tworów językowych można tłuma-

czyć albo brakiem umiejętności językowej ich autorów, albo sku-

pieniem ich uwagi na figuratywnym, efektownym brzmieniu wy-

powiedzi oraz swoistym infantylizmem semantycznym — zanie-

dbaniem semantycznej struktury komunikatu. 

Za szczególny przypadek falsyfikacji desygnatów należy uznać 

nierozróżnienie użycia wyrazów w znaczeniu podstawowym i po-

chodnym, co można pokazać na przykładzie t y t u ł o w a n i a  

o b r a z ó w .  Obraz, jak widomo, należy do kategorii znaków iko-

nicznych, tzn. takich, których forma i struktura w pewnych grani-

cach powtarza formę i strukturę oryginału. W tym przypadku su-

pozycja znaku zakłada nie tylko istnienie desygnatu, lecz także je-

go prototypowy, bazowy status w stosunku do obrazu. Jest oczy-

wiste, że obraz fajki nie jest tym samym, co fajka, jednak sposób 

tkwiącej w naszej tradycji nominacji leksykalnej jest taki, że tych 

zjawisk się nie rozróżnia. Zwrócił na to uwagę francuski malarz 

René François Ghislain Magritte — autor słynnego obrazu Zdra-

                                                 
42

 Por. też manieryczne wypowiedzenie dziennikarza sportowego w czasie 

relacji telewizyjnej: Na szczęście skoki udało się skończyć bez nieszczęść. 
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dliwość obrazów (1928-1929), na którym przedstawiono fajkę do 

palenia tytoniu. Obraz zatytułowano:  

(274) fr. Ceci n’est pas une pipe ‘To nie jest fajka’
43

. 

 

Czujemy się zaskoczeni — przecież widzimy przed sobą fajkę, ale 

malarz miał rację: w rzeczywistości nie jest to fajka, lecz obraz fajki. 

Znaki ikoniczne, ogólnie rzecz biorąc, stwarzają iluzję tożsamości 

znaku i desygnatu, co znajduje wyraz w niefortunnych inskryp-

cjach44. 

Istnieje prawdopodobnie tylko jedyny na świecie obraz, który 

jest tożsamy z tym, co jest narysowane —  Czarny kwadrat Kazimi-

ra Malewicza. O ile obraz fajki nie jest fajką, o tyle obraz czarnego 

kwadratu jest czarnym kwadratem.  

                                                 
43

 Analizie danego fenomenu jest poświęcona książka M. Foucaulta (1983). 

Zasługuje na uwagę także artykuł: Evans 2015.  
44

 S. Pink w związku z tym pisze: „Najnormalniejszą rzeczą na świecie jest to, 

że jakiś człowiek otwiera portfel i, wyciągając zeń fotografię, mówi: „To jest mój 

pies”. Tego typu realistyczne podejście do fotografii i wideo osadzone jest w co-

dziennym doświadczeniu” (2009, 48). 
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Pozorna prawdziwość obrazów i ich nazw jest szeroko wykorzy-

stywana jako narzędzie p e r s w a z j i  j ę z y k o w e j .  Jak pisze 

J. Warchala (2007, 41 i n.), teksty reklamowe preferują przekaz in-

formacyjny za pomocą znaków analogowych (w szczególności wi-

zualnych), które „wykluczają refleksję weryfikacyjną odbiorcy”. 

W artykule tego autora czytamy:  

Znaki analogowe nie pozostawiają odbiorcy możliwości wyboru interpretacji: 

prawda czy fałsz. Stoi przed wyborem: działać — nie działać. A nawet nie ma 

wyboru: po prostu odbiorca stwierdza, że to, co zostało pokazane, jest fajne, 

ładne. [...] Domeną reklamy jest świat fikcyjny. [...] Wyrażenia budujące prze-

kaz reklamowy nie dotyczą bowiem faktów, lecz mniemań i roszczeń na te-

mat tychże faktów. [...] Reklama nie odnosi się bezpośrednio do rzeczywisto-

ści i załamuje prosty mechanizm referencji: znaczące — znaczone — desy-

gnat. Tak naprawdę nie wiadomo bowiem, co jest referentem, co jest odnie-

sieniem — ekstensją (Warchala 2007, 41 i n.). 

Siła perswazji wzrasta, gdy informacja językowa zostaje połączona 

z informacją wizualną. Jednym z takich charakterystycznych przy-

kładów może być reklama samochodów marki Volkswagen. 
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Slogan reklamowy Das Auto niejako sugeruje, że jedynie Volkswa-

gen stanowi (prawdziwą) markę samochodów — inne się nie liczą. 

Na skutek kryzysu w 2015 roku, który był związany z fałszowaniem 

emisji spalin w silnikach diesla i który, jak piszą specjaliści od mar-

ketingu (Butwicka 2016, 46), znacząco wpłynął na markę narodową 

Niemiec, menedżerowie firmy podjęli decyzję, aby w przyszłości 

nie wykorzystywać w reklamach zwrotu Das Auto. Przewiduje się 

stopniowe wycofanie sloganu z poszczególnych kampanii rekla-

mowych na całym świecie. 

Problem metafory nie polega tylko na tym, żeby znaczenie 

pochodne korespondowało ze znaczeniem podstawowym, lecz 

także na tym, żeby znaczenie pochodne w jakimś stopniu nawią-

zywało do relewantnych właściwości nowego desygnatu. Innymi 

słowy metafory mogą być wartościowane pod względem zasadno-

ści „znaczenia nadawcy”. Za jeden z charakterystycznych przykła-

dów może posłużyć metaforyczne użycie rzeczownika miłość 

w polskich dyskursach politycznych i medialnych w 2007 roku, gdy 

politycy Platformy Obywatelskiej uczynili z tego wyrazu jedno 

z kluczowych haseł ideologicznych (więcej o tym: Kiklewicz/Wil-

czewski 2010). W polskiej komunikacji publicznej miłość stanowi 

tzw. s ł o w o  s z t a n d a r o w e ,  tzn. takie, które — w określeniu 

W. Pisarka (2000, 19) — jest nacechowane aksjologicznie, wyraża-

jąc lub wywołując w świadomości odbiorcy pojęcie pozytywne. 

W podobnym znaczeniu w literaturze niemieckiej i rosyjskiej używa 

się terminu Ideologem/идеологема (Norman/Jachnow 1999, 45). 
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Z badań ankietowych, przeprowadzonych w 1999 roku przez Pi-

sarka (2003, 223), wynika, że stopień nacechowania pozytywnego 

symbolu „miłość” jest wysoki: ok. 70% respondentów określiło mi-

łość jako coś „najlepszego i najpiękniejszego”. Słowo to, rozumia-

ne dotychczas najczęściej jako „miłość w rodzinie”, „miłość do Bo-

ga i bliźniego”, a także w aspekcie seksualnym, w latach 90. XX 

wieku w kontekście polityki zostało wzbogacone o kolejny odcień 

semantyczny: ‘miłość polityków względem wyborców’. Zapewne 

w języku polityki takie wykorzystanie potencjału słowa, jak uważa 

PISAREK, ma zastosowanie pragmatyczne, tj. służy perswazji pu-

blicznej:  

Propaganda różnych podmiotów działalności politycznej podrzuca świado-

mości społecznej różne hasła, zwykle sprowadzane do formy dwu- lub trzy-

wyrazowych formuł; w roku 1991 takimi hasłami były m.in. słowa spokój (por. 

siła spokoju), nowy początek, wolny rynek, przyspieszenie, Okrągły Stół, rozli-

czanie komunistów, gruba kreska, obcy kapitał; w roku 1995 — wartości 

chrześcijańskie i Europa. Skoro przyjmujemy, że z wyborów słów sztandaro-

wych można wnioskować o świadomości społecznej, orientacjach politycz-

nych i preferencjach aksjologicznych badanej zbiorowości, trudno się oprzeć 

pokusie, by użyć tego zabiegu w celu stworzenia respondentom możliwości 

wyartykułowania także postaw wobec bieżących problemów dnia, stawia-

nych za pośrednictwem mediów przez różne podmioty polityczne, konkuru-

jące ze sobą o poparcie wyborców; pod koniec lat dziewięćdziesiątych taki-

mi najważniejszymi „problemami dnia” w Polsce były — reformy państwa 

i globalizm (Pisarek 2000, 21).  

Z powyższej obserwacji wynika, iż każde słowo sztandarowe sta-

nowi podatny grunt dla propagandy politycznej, a takie miranda, 

jak miłość — w szczególności. 

Pojawienie się rzeczownika miłość w języku polskiej polityki 

i zaakceptowanie takiego stanu rzeczy przez opinię publiczną 

można wytłumaczyć tym, iż dojście w 2007 roku do władzy PO 

spowodowało zmianę profilu postrzeganej rzeczywistości poli-

tycznej. Rządy ich poprzedników –– Prawa i Sprawiedliwości –– ko-

jarzone były z czasem ciągłych waśni, ataków politycznych i roz-

prawiania się z przeszłością, czego językowym odzwierciedleniem 

stała się uprawiana przez ówczesnych rządzących „pisomowa” 



137 

(Głowiński 2006, 14). Ówczesną sytuację polityczną opisuje poniż-

szy fragment artykułu o znamiennym tytule Nadchodzi czas rzą-

dów miłości, który ukazał się na łamach Rzeczpospolitej trzy dni po 

wyborach: 

(275) Ci, którzy gotowi byli głosować na PiS po dwóch latach ataków w me-

diach, po dwóch latach okazywania im nienawiści i pogardy, po we-

zwaniach, aby odbierać im dowody –– nie uwierzą we „wzajemne zro-

zumienie i  m i ł o ś ć ” ,  które deklaruje dziś Donald Tusk. I przy każ-

dej okazji będą utrudniali mu życie. 

Z cytatu tego wynika, iż w celu przejęcia władzy PO odwołało się 

do pojęcia „miłość”, by dotychczasową metaforykę wojenną zastą-

pić nową, zawierającą pozytywne konotacje. Rozpatrując polską 

scenę polityczną w kategoriach symbolizmu językowego, zmianę 

preferencji wyborczych społeczeństwa można wyjaśnić jako 

p r z e p r o f i l o w a n i e  u w a g i  z „partii/polityki wojny” (PiS) na 

„partię/politykę miłości” (PO).  

Dalszy ciąg zdarzeń pokazał, na ile metaforyczna polityka mi-

łości odzwierciedlała rzeczywistość, a na ile była tylko sloganem 

propagandowym. W mediach zaczęły pojawiać się coraz częstsze 

głosy krytyczne, ironizujące na temat polityki miłości, np.: 

(276) Z  t ą  m i ł o ś c i ą  jako programem nowej władzy to nikt, okazuje się, 

nie zrozumiał, o co chodzi.  

(277) Czy Tusk i Sikorski zamiast p o l i t y k i  m i ł o ś c i  nie powinni raczej 

uprawiać polityki zdrowego rozsądku?  

(278) Wyborcy są wciąż „ u s y p i a n i ”  „ p o l i t y k ą  m i ł o ś c i ”  i świa-

domie realizowaną przez rządowych specjalistów od marketingu stra-

tegią odwracania uwagi od nicnierobienia rządu.  

(279) Z kolei „Der Spiegel” w artykule „ S t r a t e g i a  m i ł o ś c i ”  drukuje 

takie słowa: „Po ponad pół roku ustawicznych uśmiechów Polacy żą-

dają od Tuska czynów”. 

(280) Wszyscy odebrali słowa o  m i ł o ś c i  jako zapowiedź, że nowy pre-

mier przede wszystkim będzie ze wszech sił nas kochał. Nie całkiem o 

to chodziło. Plan jest taki, że premier wszystko podporządkuje temu, 

żebyśmy to my kochali jego. 

Krytyka publicystów, komentatorów politycznych, polityków spro-

wadzała się do tego, że deklaracja miłości, tzn. zaufania, pojedna-



138 

nia, tolerancji, nie przekłada się na realne działania polityczne. Dla-

tego polityka miłości w tekstach prasowych jest ironicznie inter-

pretowana w kategoriach walki, a nawet wojny: 

(281) Inny p o c i s k  m i ł o ś c i  trafił w posła Joachima Brudzińskiego. 

(282) „Nadchodzi front, zbliża się /  P o c i s k  m i ł o ś c i  zabija mnie” — 

śpiewała grupa T. LOVE nieświadoma, że kiedyś Polska wkroczy w erę 

wojen miłości.  

(283) Szczęśliwie tamte czasy przeszły do historii, a przed nami e p o k a  

w a l k i  z  k o r u p c j ą  z a  p o m o c ą  m i o t a c z y  m i ł o ś c i  

oraz rozpylaczy zaufania. 

(284) Deklarujemy Ukraińcom s t r a t e g i c z n ą  m i ł o ś ć ,  ale w praktyce 

postępujemy zupełnie inaczej.  

Jak widzimy, transformacji semantycznej rzeczownika miłość (tzn. 

jego używaniu w znaczeniu zgody społecznej, solidarności, tole-

rancji, współpracy różnych formacji społecznych) towarzyszy nie 

tylko pozytywne, lecz także negatywne wartościowanie: w tekstach 

publicystycznych wyraża się krytyczną ocenę idiomu polityka miło-

ści jako niezupełnie zgodnego z rzeczywistością polityczną. Jeśli 

chodzi o media i komunikację polityczną, nie jest to przypadek 

odosobniony. 

Nietrafność nominacji metaforycznej czasem wynika z tego, że 

użytkownicy języka nieprawidłowo rozumieją znaczenie wyrazu 

mającego status terminu w określonej dziedzinie wiedzy. Na przy-

kład wyraz epicentrum znaczy ‘miejsce na powierzchni Ziemi leżą-

ce bezpośrednio nad ogniskiem trzęsienia Ziemi’. W praktyce języ-

kowej jednak jest rozpowszechnione używanie tego wyrazu jako 

synonimu wyrazów środek, ognisko, centrum, w szczególności 

w znaczeniu metaforycznym: 

(285) Gminna Biblioteka Publiczna, w której powstanie studio wyborcze, 

mieści się w GOK, dyrektor Czapliński znajdzie się więc nieoczekiwanie 

w  e p i c e n t r u m  w y d a r z e ń  (Irena Łaszyn). 

(286) Bo dziennikarstwo, wieczne podróże i chęć, by zawsze znajdować się 

w  e p i c e n t r u m  w y d a r z e ń ,  jest także formą poszukiwań 

(Wojciech Jagielski). 

(287) Wiesz to najlepiej bo jesteś w  e p i c e n t r u m  w y d a r z e ń  (Usenet). 
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Wyrażenie frazeologiczne epicentrum wydarzeń funkcjonuje 

w znaczeniu ‘ognisko wydarzeń, miejsce, w którym wydarzenia wy-

stępują z największą intensywnością’. To niezupełnie odpowiada 

podstawowemu znaczeniu rzeczownika epicentrum — faktycznie 

myli się go z rzeczownikiem hipocentrum, który jest mało używany 

w języku ogólnym. 

8.2.1.3. Nietrafność nominacji a ujęcie w cudzysłów 

Jednym z przypadków uznania nietrafności nominacji leksykalnej 

jest dość szeroko stosowany w działalności językowej zabieg ujęcia 

w cudzysłów. Wiadomo, że nawiasy są wykorzystywane w piśmie 

w celu cytowania, tzn. zaznaczenia obcej mowy. Cytaty są zwykle 

przytaczane wówczas, gdy czyjąś wypowiedź lub czyjeś określenie 

uważa się za szczególnie trafne, wymowne, znaczące, zawierające 

nowe informacje45. Istnieje też inny przypadek stosowania nawia-

sów, gdy nadawca celowo używa zapożyczenia z cudzego dyskur-

su, chcąc podkreślić jego nietrafny, nieodpowiedni, nieprawdziwy 

charakter. Rozważmy na początek dwa przykłady prasowe:  

(288) Gdy rosyjskie wojska kończyły swoją „pokojową” misję i w Aleppo zo-

stała garstka żywych, głos zabrał profesor Uniwersytetu Jagiellońskie-

go, sekretarz stanu  w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski 

(Polityka; 2016/52-53). 

(289) Konflikt rosyjsko-ukraiński przestraszył społeczeństwo białoruskie, czyniąc 

„białoruski Majdan” terminem wyłącznie publicystycznym (Tygodnik 

Powszechny; 2015/16).  

Jak widzimy, przymiotnik pokojową, a także grupę wyrazową biało-

ruski Majdan ujęto tu w cudzysłów. Dziennikarze zrobili to, jak 

                                                 
45

 Należy zwrócić uwagę na to, że cytowanie niekoniecznie oznacza przywo-

łanie zdania lub tekstu — może to być wyraz innego jego lub innego socjolektu, 

który — zdaniem nadawcy — najlepiej zaspokaja zapotrzebowanie na nominację 

w danej sytuacji, por.: Za nimi podąża rozentuzjazmowany tłum, oczyszczony i pe-

łen wiary, że po śmierci czeka go to, c o  c h r z e ś c i j a n i e  n a z y w a j ą  

z b a w i e n i e m  (Tygodnik Powszechny; 2013/8). 
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można sądzić, celowo, używając określeń z dyskursu środków ma-

sowego przekazu, w pierwszym przypadku — oficjalnych mediów 

rosyjskich, w drugim przypadku — opozycyjnych mediów białoru-

skich. Cudzysłów jest tu znakiem uznania twierdzeń za sprzeczne 

z rzeczywistością: to, co Rosjanie traktują jako misję pokojową 

(chodzi o konflikt wojskowy z udziałem wojsk rosyjskich w Syrii), 

naprawdę nią nie jest — w rzeczywistości samoloty rosyjskie zrzu-

cają bomby na ludność cywilną. Podobnie jest z białoruskim Maj-

danem, który istnieje tylko w projektach białoruskiej opozycji. 

Funkcję cudzysłowu w takich wyrażeniach, jak przytoczone 

wyżej, można przedstawić w sposób uogólniony: 

„x”: 

‘Ktoś mówi/powiedział: x; 

Uważam, że nie można powiedzieć: x; 

Mówiąc x, zwykle mamy na myśli inne rzeczy’ 

Znaki typu „x” faktycznie stanowią przykład metafory, a mianowi-

cie jej odmiany — e n a n t o s e m i i  polegającej na sprzeczno-

ści przyporządkowanych tej samej jednostce leksykalnej zna-

czeń: misja pokojowa ma nie tylko znaczenie dosłowne — 

w rosyjskim dyskursie publicznym, lecz także przeciwne zna-

czenie ‘zbrodnie na ludności cywilnej’ — w europejskim dys-

kursie publicznym46. 

Ujęcie w cudzysłów ujawnia bardzo ważny problem lingwi-

styczny — granice uwzględnienia czynnika pozajęzykowego w se-

mantycznej interpretacji jednostek językowych (zob. Kiklewicz 

2010b; 2011b). Rozwiązanie kwestii, czy nazwa jest trafna, czy nie, 

wymaga apelacji do systemu nastawień propozycjonalnych na-

                                                 
46

 W języku rosyjskim występuje wyrażenie Это же надо!, dosł. Miało się tak 

stać! (m.in. w konstrukcjach z bezokolicznikiem: Это же надо додуматься! dosł. 

Trzeba było się domyślić; Это же надо так нажраться! dosł. Trzeba było tak się 

upić/użreć; Это же надо такому случиться dosł. Miało się coś takiego zdarzyć). 

Paradoks polega na tym, że dosłowne znaczenie jest wręcz przeciwne do znacze-

nia, w jakim wyrażenie to jest używane, czyli ‘To się nie mogło stać; to jest niewia-

rygodne, nieoczekiwane, wyjątkowe’. 
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dawcy, który często jest zaprogramowany odgórnie, poprzez przy-

należność do wspólnoty kulturowej. 

Wobec tego znaki językowe, szczególnie metaforyczne, rozpa-

trywane w oderwaniu od kontekstu działalności językowej,  wyka-

zują właściwość, którą S. Karolak ujął jako n i e p e ł n o ś ć  s e -

m a n t y c z n ą .  W związku z tym Karolak pisał:  

Wyrażenie przesunięte do pozycji nie wypełnionej w strukturze semantycz-

nej zastępuje oczywiście nie wyrażenie brakujące, ale reprezentuje całą syn-

tagmę, której jest tylko jednym ze składników. Tak np. w wyrażeniu płacił 

srebrem wypełniona została pozycja dla wyrażenia oznaczającego jakiś 

przedmiot. Pozycja jest pusta i tym samym znaczenie całości jest niedookre-

ślone, a mianowicie ‘płacił czymś, co znajduje się w jakiejś relacji do srebra’. 

Bardziej szczegółowy sens, który słuchacz ewentualnie może wpisać w takie 

wyrażenie, należy do interpretacji tego wyrażenia (w szerszym kontekście 

kulturowo-poznawczym — A. K.), a nie do jego właściwości semantycznych 

(1999, 364).  

Podobnie wyrażenia metaforyczne pod względem strukturalno-

językowym są niedookreślone — wskazują jedynie na podobień-

stwo lub związek skojarzeniowy desygnatów. Dlatego skuteczne 

funkcjonowanie metafory w komunikacji językowej możliwe jest 

przy uwzględnieniu k o n t e k s t u  — sytuacyjnego, kulturowego, 

tekstowego i in. Kontekst warunkuje właściwą (tzn. adekwatną 

w stosunku do intencji nadawcy) interpretację wyrażeń metafo-

rycznych, o których Bogusławski pisze, że  

logicznie nie są niezbędne z punktu widzenia pojęcia „język naturalny”. [...] 

Powstają na podstawie innych interpretacji przy uwzględnieniu konkretnych 

okoliczności wypowiedzi” (1994, 138).  

Za przykład może posłużyć fragment prasowy: 

(290) Aleksander Kwaśniewski n a z w a ł  P o l s k ę  C h i n a m i  E u r o p y .  

Ani chybi będzie opozycję zamykał albo i ryż sadził. ... Podczas ot-

warcia forum gospodarczego prezydent n a z w a ł  P o l s k ę  „ m a ł y -

m i  C h i n a m i  E u r o p y ” ,  co wywołało lekkie uśmieszki na ustach 

zgromadzonych, a niektórzy komentatorzy pytali później, czy chodzi 

o bezrobocie (Wprost; 2004/20). 
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Metafora Polska to małe Chiny Europy jest otwarta, jak widzimy, na 

różne interpretacje semantyczne (prezydentowi podobno chodziło 

o Polskę jako kraj dynamicznie rozwijającej się, współpracującej ze 

światem gospodarki), co skądinąd wynika z samego statusu wyra-

żeń metaforycznych, szczególnie okazjonalnych. Poza kontekstem 

społeczno-kulturowym metafora Kwaśniewskiego dosłownie zna-

czy: ‘Polska jest małym krajem w Europie, podobnym do Chin ze 

względu na określone cechy; zakładam, że wiesz, o jakie cechy mi 

chodzi’.  

Z niedookreślonego charakteru metafory wynika konieczność 

pragmatycznie zorientowanego ujęcia polisemii, zwłaszcza uwzględ-

nienia konwencji kulturowej, która towarzyszyła sytuacji powstania 

neosemantyzmu i towarzyszy sytuacjom jego używania. Właśnie 

w tym sensie metafora odzwierciedla „znaczenie nadawcy”, jak pisze 

Searle (1979, 98 i n.; zob. rozdział 8.2.1.2). Ujęcie funkcjonalno-

pragmatyczne metafory polega na uwzględnieniu realizowanych 

w jej treści alternatywnych punktów widzenia. Nie trzeba specjal-

nie dowodzić, w jak dużym stopniu to zakłóca trafność nominacji 

metaforycznej: zaznaczony wyżej pluralizm powoduje, że nie ma 

jednego zdania w kwestii, czy dany znak odpowiada danemu po-

jęciu, czy nie. 

Wobec tego metaforę ujmuje się jako p r z e k o d o w a n i e  

p r a g m a t y c z n e ,  czyli odmienne zastosowanie semantyczne 

znaków w różnych kontekstach użycia (Kiklewicz 2009a; 2009b). 

W tym ujęciu metafora jest opisywana jako zjawisko pochodne od 

podziału przestrzeni komunikacyjnej na areały, sfery, style, sytua-

cje itd.  W związku z tym można odwołać się do zaproponowane-

go przez M. M. Bachtina (1979, 269) pojęcia „wielogłosu”, por.: 

Głos A: Rosja realizuje w Syrii misję pokojową. 

Głos B: Nieprawda, że Rosja realizuje w Syrii misję pokojową. 

Rozważmy kilka przykładów takiego wielogłosu, a właściwie 

sprzeczności punktów widzenia i podważania trafności użytych 

przez oponentów określeń. W artykule autorstwa J. Mieroszew-

skiego czytamy: 
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(291) Nie możemy stać na stanowisku, że każdy program wielkorosyjski jest 

i m p e r i a l i z m e m  — natomiast polski program wschodni nie jest 

żadnym imperializmem, tylko wzniosłą „ i d e ą  j a g i e l l o ń s k ą „  [...] 

„ I d e a  j a g i e l l o ń s k a ”  tylko dla nas nie ma nic wspólnego z impe-

rializmem, jednak dla Litwinów, Ukraińców i Białorusinów stanowi naj-

czystszą formę polskiego tradycyjnego i m p e r i a l i z m u  (1974, 3). 

Autor cytuje określenie idea jagiellońska, które jest szeroko uży-

wane w znaczeniu wartości pozytywnej, uważając, że w rzeczywi-

stości pojęcie, które jest w ten sposób nazywane, zasługuje na in-

ne, bardziej trafne określenie: imperializm. Są tu skonfrontowane 

dwa głosy: 

Głos A: Polska polityka wschodnia jest oparta na idei jagiellońskiej. 

Głos B: Polska polityka wschodnia to forma imperializmu. 

Ujęcie w cudzysłów jako konstatacja nietrafności leksykalnej 

w dyskursie oponenta jest bardzo rozpowszechnione w tekstach 

publicystycznych. Za przykład mogą posłużyć fragmenty opubli-

kowanych na łamach Tygodnika Powszechnego (17 i 24 VIII 2008) 

artykułów Anny Łabuszewskiej Czy Gdańsk leży dziś na Kaukazie 

oraz Sezon na jastrzębie: 

(292) Narzędziem obrony rosyjskich interesów na Kaukazie jest armia, która 

„ w  c e l a c h  h u m a n i t a r n y c h ”  bombarduje Gruzję mimo apeli 

strony gruzińskiej o zawieszenie broni i negocjację. 

(293) Gruzja dopuściła się agresji na terytorium chronione przez „ s i ł y  

r o z j e m c z e ”  (tj. rosyjskie).  

(294) Miedwiediew pojawił się na scenie 12 sierpnia, by rzucić hasło 

wstrzymania działań bojowych (przepraszam: „ o p e r a c j i  p o k o -

j o w e j ” ) .  

We wszystkich przytoczonych wyrażeniach mamy do czynienia 

z mową pozornie niezależną: mimo że podmiot obcej nominacji 

nie został określony, to jednak wyraźnie nań wskazuje kontekst 

kulturowy: chodzi o rosyjskich polityków i rosyjskie dziennikarstwo. 

Autorka odwołuje się do rosyjskiego stanowiska w sprawie agresji 

w Gruzji: działania rosyjskich władz to realizowana przez siły roz-

jemcze akcja humanitarna czy też operacja pokojowa.  
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W innym tekście prasowym czytamy:  

(295) W hotelu „Białoruś” [...] wokół stolika, gdzie piliśmy kawę, krążyło, nie 

ukrywając ciekawości, dwóch smutnych „ t u r y s t ó w ”  (Gazeta  Wy-

borcza; 27 VI 2006). 

Ujęty w cudzysłów rzeczownik turysta został tu użyty przenośnie 

(a także ironicznie): autor celowo określa w ten sposób pracowni-

ków białoruskich służb bezpieczeństwa, odtwarzając w ten sposób 

ich punkt widzenia: 

Głos A: Osobnicy, którzy krążyli wokół stolika, mieli wyglądać jak turyści. 

Głos B: Można było domyślić się, rozpoznać, że osobnicy, którzy krążyli 

wokół stolika, to pracownicy KGB.  

Podobne zdanie w języku rosyjskim można znaleźć na interneto-

wej witrynie Radia Swoboda: 

(296) Во время поездки, я встретился за ужином с лидерами белорус-

ской оппозиции в одном из ресторанов. Обстановка была почти 

уединенной, если не считать двоих официантов, которые « н е -

в з н а ч а й »  расположились в полутора метрах от нас ‘W czasie 

podróży spotkałem się z liderami białoruskiej opozycji w jednej z re-

stauracji. Atmosfera była prawie kameralna, jeśli nie liczyć dwóch kel-

nerów, którzy „ p r z y p a d k i e m ”  stanęli w odległości półtora metra 

od nas’. 

Dużo przykładów tego rodzaju znajdujemy w artykule prasowym 

Doktor Jekyll i gospodin Hyde Andrzeja Łukowskiego opublikowa-

nym na łamach Tygodnika Powszechnego (16 VI 2002): 

(297) Znacznie bardziej opłaca się sprzymierzyć z niedawnym wrogiem, 

przymknąć oczy na jego „ z ł e  z a m i a r y ”  (jak choćby wyjście USA 

z układu ABM, rozszerzenie NATO o kraje bałtyckie czy [...] założenie 

amerykańskich baz w rosyjskiej strefie wpływów w Azji Centralnej). 

(298) Niesłusznie pisano o „ z a k r ę c i e  P u t i n a ”  i końcu dwutorowej 

taktyki, w której Kreml najpierw krytykuje Waszyngton, by później 

opowiedzieć się za współpracą. 

(299) Na tę samą „ n i e l e g a l n o ś ć ”  amerykańskiej operacji zwróciły 

uwagę Rosja oraz Chiny. 
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(300) Także telewizja RTR mówiła z oburzeniem o „ k o a l i c j i  o k u p a n -

t ó w ” ,  pokazując z satysfakcją antywojenne wystąpienia laureatów 

Oscarów. 

(301) Świadomość tej „ m i s j i ”  [...] była chyba w Rosji najważniejszym 

czynnikiem kształtującym jej postawę wobec wojny z Irakiem. 

Cudzysłów wskazuje, że wyrażenia językowe: złe zamiary, zakręt 

Putina, nielegalność, koalicja okupantów oraz misja stosuje się 

w rosyjskich dyskursach publicznych niepoprawnie, sprzecznie 

z rzeczywistością. W ten sposób dziennikarz demaskuje przeciwni-

ka ideologicznego. 

Ujęciu w cudzysłów, jak już zaznaczono, często towarzyszy 

i r o n i a .  Jest to forma wyśmiewania oponenta, który stosuje nie-

trafne — naszym zdaniem — określenia. W komunikacji mówionej, 

rzecz jasna, zastosować cudzysłowu nie można, ale istnieją inne 

środki ironii. Na przykład jest to regularne odtwarzanie określo-

nych wyrażeń, których znaczenie dosłowne zawiera elementy war-

tościowania pozytywnego, podczas gdy ich znaczenie realne, nad-

dane ma wręcz odwrotny, krytyczny charakter. Takie znaki zwykle 

funkcjonują w zamkniętych środowiskach jako kulturowo nace-

chowane idiomy. P. Gammond (2001, 41 i n.) przytacza całą listę 

takich uszczypliwych określeń, stosowanych w środowisku śpiewa-

ków operowych: 

(302) zdumiewająca stałość w całym diapazonie  

‘śpiewa jednakowo głośno na wszystkich wysokościach’ 

(303) nienagannie włada swoim głosem  

‘nudny, niewyraźny’ 

(304) stał się legendą jeszcze za życia  

‘stracił głos i od dawna nie śpiewa’ 

(305) vibrato w szerokim diapazonie  

‘głos drży na wszystkich wysokościach’ 

(306) wciąż odczuwa się talent artystyczny  

‘śpiewać już nie może’ 

(307) nienaganne legato  

‘ma problemy z dykcją’ 

(308) szumny oddech  

‘od czasu do czasu pochrapuje’ 

(309) w ostatnich latach zaczął brzmieć głębiej i intymniej  

‘nie może śpiewać wysokich nut’ 
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Interakcyjny charakter derywacji semantycznej polega tu na tym, 

że nadawca formalnie posługuje się określeniem z idiolektu kryty-

kowanej przez siebie osoby, nadając mu jednak wręcz przeciwne, 

w każdym razie pod względem wartościowania, znaczenie. Warto-

ściowanie negatywne jest jednak realizowane w powściągliwej 

formie, więc powyższe wyrażenia można też zakwalifikować do ka-

tegorii eufemizmów (zob. rozdział 7). 

8.2.1.4. Nietrafność nazw analitycznych 

Nazwy analityczne mają wyraźnie konstrukcyjny charakter, za spra-

wą czego zgodność między strukturą złożonego pojęcia a struk-

turą grupy wyrazowej nie jest trudna do zweryfikowania. Z falsyfi-

kacją semantyczną mamy do czynienia wówczas, gdy zakodowane 

w formie i strukturze językowej nazw analitycznych pojęcie istotnie 

różni się od mentalnej kategoryzacji desygnatu, innymi słowy od 

naszych doświadczeń — codziennych lub eksperckich. Przykładów 

takiej falsyfikacji jest sporo. 

Na początek rozważę konstrukcje z czasownikiem nazywają-

cym czynności kreacyjne i produkcyjne (więcej o tym: Kiklewicz 

2007c, 36), np.: 

(310) gotować zupę 

(311) kroić garnitur 

W Słowniku języka polskiego PWN czytamy definicję czasownika 

kroić:  

1. ciąć coś na sztuki, części, odcinać, oddzielać kawałek od większej całości; 

krajać’; np.: Kroić kromki chleba; Kroić kiełbasę na plasterki; Pług kroi skiby; 2. 

ciąć materiał, skórę itp. nadając im określony kształt, formę; np.: Kroić spod-

nie, cholewki. 

Nieskomplikowana analiza semantyczna wykazuje, że przytoczone 

w Słowniku definicje nie są zgodne z materiałem ilustracyjnym. 

Jedna z ilustracji brzmi: 
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(312) Krawiec kroi spodnie. 

Zgodnie z definicją słownikową czasownika kroić to zdanie należa-

łoby zinterpretować następująco: ‘Krawiec tnie spodnie, nadając 

im określony kształt’. W rzeczywistości treść zdania jest wręcz inna: 

‘Krawiec tnie materiał, nadając mu określony kształt, aby uszyć 

spodnie’. Wobec tego można konstatować, że wyrażenia kroić 

spodnie użyto niezgodnie z definicją albo zachodzi proces, na sku-

tek którego konstrukcja zostaje zniekształcona.  

Ten sam paradoks występuje w języku niemieckim, por. defini-

cję czasownika zuschneiden ‘kroić’ w „Langenscheidts Großwörter-

buch. Deutsch als Fremdsprache” (Götz 1993): 

(313) zuschneiden = ‘den Stoff für etwas zuschneiden’ 

Autorzy tego słownika przytaczają ilustrację: 

(314) einen Rock zuschneiden 

która jest sprzeczna z definicją: spódnica (der Rock) nie jest tkani-

ną, materiałem, lecz produktem krojenia i szycia (für etwas). 

Podobnie nie zgadza się z definicją słownikową czasownika 

kroić inne zdanie: 

(315) Jan kroi kromki chleba. 

Faktycznie Jan kroi chleb, a kromki są rezultatem krojenia, czyli 

operacji dokonywanej na całym bochenku, por. zdanie: 

(316) Jan kroi chleb na (cienkie) kromki/kawałki.  

Tak samo skiby są rezultatem krojenia ziemi, a nie obiektem czyn-

ności w zdaniu: 

(317) Pług kroi skiby. 

Podobną falsyfikację zawierają zdania z czasownikiem gotować, 

por.: 
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(318) Anna gotuje zupę. 

Dosłownie, zgodnie z definicją słownikową czasownika gotować, 

zdanie to miałoby znaczyć: ‘Anna poddaje zupę działaniu wysokiej 

temperatury przez utrzymywanie jej we wrzącej wodzie’. Taki stan 

rzeczy, owszem, może się zdarzyć: Anna wyjęła zupę z lodówki 

i doprowadza ją do wrzenia, ażeby zupa później nie skwaśniała. 

Jednak gotowanie, czyli przygotowanie zupy zwykle znaczy coś in-

nego: ‘Anna poddaje składniki (mięso, warzywa, włoszczyznę itd.) 

działaniu wysokiej temperatury przez utrzymywanie ich we wrzącej 

wodzie w celu wyprodukowania zupy’. 

W rozdziale 3 obiektem analizy było wyrażenie białe wino. 

Tym razem zwrócę uwagę na inną grupę wyrazową z przymiotni-

kową nazwą koloru: 

(319) czarne oczy 

 Choć wyrażenie to pod względem semantycznym wydaje się dość 

trywialne, jego analiza wykazuje, że nie wszystkie użycia seman-

tyczne są trafne. Wątpliwości budzą się, gdy porównamy kilka 

konstrukcji zdaniowych: 

(320) Magda ma czarne oczy. 

(321) Magda ma czerwone oczy. 

(322) Magda ma opuchnięte oczy. 

(323) Magda ma ładne oczy.  

Zdania te formalnie różnią się jedynie przymiotnikami, ale z se-

mantycznego punktu widzenia różnice dotyczą także obszaru od-

działywania znaczenia rzeczownika. W pierwszym zdaniu chodzi 

o kolor źrenic (są czarne), ale w drugim zdaniu — o kolor białek 

(są czerwone). W trzecim zdaniu nie chodzi o opuchnięte, obrzęk-

nięte oczy, lecz powieki. A w jakim sensie oczy są ładne? Nadawca 

prawdopodobnie ma na myśli oczy wraz z powiekami i rzęsami, 

może bardziej kształt powiek, niż to, jak wyglądają źrenice i gałki 

oczne. Poniższy obrazek, skopiowany ze strony internetowej: 

www.rosannadavisonnutrition.com/bright-and-beautiful-eyes, eks-

ponuje, jak wydaje się, rzęsy jako główny element ładnych oczu: 
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Mylący charakter nazw kompozycyjnych sprawia, że ich (adekwat-

na do zamysłu nadawcy) semantyczna interpretacja nie może 

ograniczać się do przetwarzania formy i struktury znaku, niezbęd-

na jest dodatkowa, wykraczająca poza obszar pojęcia leksykalnego 

informacja o desygnacie nazwy. Zaktualizowanie w działalności ję-

zykowej takiej, opartej na doświadczeniu i wiedzy encyklopedycz-

nej użytkowników języka informacji określa się mianem i n f e -

r e n c j i  (zob. Bosco 2006, 546 i n.)47. 

W związku z tym rozważę następujący przykład. W 1924 roku 

rosyjski poeta Siergiej Jesienin napisał:  

(324) Счастлив тем, что целовал я женщин, 

Мял цветы, валялся на траве, 

И зверье, как братьев наших меньших, 

Никогда не бил по голове. 

Tłumaczenie Z. Dmitroca: 

Szczęściem, że tuliłem usta dziewczyn, 

Miąłem kwiaty, w trawie się tarzałem, 

I zwierzyny, jak naszych braci mniejszych, 

Nigdy grzmocić po głowie nie śmiałem. 

Wyrażenia  

(325) nasi młodsi bracia 

(326) nasi bracia mniejsi 

                                                 
47

 Na ten temat A. Gut pisze: „Ze względu na naszą inteligencję nie musimy 

wszystkiego kodować, dopuszczając opcjonalnie dokonywanie inferencji” (2010, 

329). 
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występują także w języku polskim — oto dwie ilustracje: pierwsza 

jest zapożyczona ze strony internetowej (http://culture.pl/pl/wy-

darzenie/nasi-mlodsi-bracia-w-galerii), na której opowiada się 

o wystawie malarstwa, a druga pochodzi z Narodowego Korpusu Ję-

zyka Polskiego: 

(327) W czwartek w Galerii Klimy Bocheńskiej otwiera się niecodzienna wy-

stawa, której bohaterami są zwierzęta — nasi młodsi bracia. 

(328) To już jest truizm, że zwierzęta to nasi bracia mniejsi, że nie są przed-

miotami — jest to zapisane w ustawie — i że w ogóle miarą poziomu 

cywilizacyjnego jest stosunek do słabszych, a przede wszystkim do 

zwierząt, które nie umieją się bronić przed okrucieństwem istot wyż-

szych, obdarzonych godnością i zrozumieniem losu innych istot. 

Doświadczenie intelektualne jednak mówi nam, że zwierzęta nie są 

ani młodsze, ani mniejsze. Wręcz odwrotnie, w naukowym obrazie 

świata człowiek pojawia się na skutek ewolucji ssaków naczelnych. 

Podobnie i w Starym testamencie Bóg najpierw stwarza zwierzęta, 

a później — człowieka. Wobec tego wyrażenia językowe o zwie-

rzętach jako braciach mniejszych należy uznać za rezultat dewiacji 

semantycznej: rozumiemy je raczej w znaczeniu ‘istoty niedo-

świadczone, niedojrzałe, nierefleksyjne’. Cechy te, jak się po-

wszechnie uważa, przysługują młodszym i mniejszym braciom. Ma-

my więc do czynienia z przypadkiem, gdy falsyfikacja semantyczna 

powstaje na skutek utożsamienia pojęcia i jego konotacji. 

Inferencja, o której była mowa wyżej, niekoniecznie jest doko-

nywana z uwagi na to, że nazwy (w odróżnieniu od wypowiedzeń) 

mają charakter skonwencjonalizowany i (jeśli nie brać pod uwagę 

okazjonalizmów i neologizmów) są zachowywane w pamięci użyt-

kowników języka. Na przykład techniczną nazwą urządzenia reje-

strującego parametry lotu samolotu i pozwalającego na przetrwa-

nie wypadku lotniczego, ustalenie przyczyn i przebiegu zachowa-

nia samolotu, w szczególności po katastrofie jest:  

(329) rejestrator katastroficzny 

(330) rekorder awaryjny  

Powszechnie używa się jednak nazwy: 
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(331) czarna skrzynka 

Większość ludzi uważa, że takie skrzynki rzeczywiście mają czarny 

kolor (skoro taka jest ich nazwa), choć w rzeczywistości są one 

pomalowane — z dość oczywistych powodów — na czerwono lub 

pomarańczowo. Można nie znać technicznej prehistorii czarnych 

skrzynek i rzeczywistej motywacji tej nazwy, ale jest oczywiste, że 

nazwę zaakceptowano ze względu na charakterystyczną symboli-

kę: czarny kolor rzutuje na tragedię, jaką jest katastrofa samolotu.  

Rozważmy kolejny przykład niestosownej koloryzacji. Oto jak 

wygląda opakowanie cukierków czekoladowych rosyjskiej firmy 

„Babajewski”: 

 

Na opakowaniu widnieje napis:  

(332) dark cream collection 

Oznacza to, że mamy do czynienia z gorzką czy też ciemną czeko-

ladą, która nie powinna zawierać innych tłuszczów poza kakao. Na 

odwrotnej stronie opakowania możemy jednak przeczytać skład 

czekoladek: cukier, kakao, masło kakao, tłuszcz mleczny. Skoro 

w składzie jest tłuszcz mleczny, to nie jest to czekolada ciemna, 

lecz czekolada mleczna. Rosyjski producent po prostu dokonał falsy-

fikacji. Na stronie internetowej: www.jv.ru/food/24715-shokolad-ili-
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zhir.html możemy przeczytać, że taka falsyfikacja we współczesnej Ro-

sji ma charakter notoryczny.  

W dyskursach akademickich używa się określenia  

(333) pracownik samodzielny  

Skoro jest samodzielny, powinien być także niesamodzielny. Różnica 

ma charakter formalny — polega na posiadaniu lub nieposiadaniu 

stopnia naukowego doktora habilitowanego albo tytułu naukowego 

profesora. W dokumentach można przeczytać, że pracownik posiada-

jący ten stopień i ten tytuł prowadzi samodzielne badania naukowe lub 

kieruje samodzielnym zespołem badawczym. Jednak tak rozumiana 

samodzielność kłóci się z rzeczywistością. Z jednej strony, samodziel-

ność w przypadku pracowników naukowych polega na ich niezależno-

ści od innych, starszych stopniem kolegów w podejmowaniu działań 

badawczych. Z drugiej strony, w słownikowej definicji przymiotnika 

samodzielny występuje element ‘niepotrzebujący pomocy’. W tym sen-

sie samodzielność doktora habilitowanego jest wątpliwa: im wyższy 

jest status naukowy pracownika, tym większe są jego możliwości ko-

rzystania z pomocy asystentów (np. jako członków kierowanego przez 

niego zespołu). W pewnym stopniu uzyskanie habilitacji przyczynia się 

do tego, że samodzielność — wbrew określeniu samodzielny pracow-

nik naukowy — ulega redukcji. Przy tym jest oczywiste, że określenie 

pracownik niesamodzielny byłoby w tym przypadku także nietrafne. 

W języku rosyjskim, zarówno ogólnym, jak i specjalistycznym, 

używa się grupy wyrazowej: 

(334) пушные зверьки ‘zwierzęta futerkowe’ 

O ile polski odpowiednik ma motywację przemysłową — wskazuje na 

to, że chodzi o zwierzęta utrzymywane w celu produkcji surowca 

dla przemysłu futrzarskiego, o tyle wyrażenie rosyjskie okazuje się 

niezbyt jasne. Przymiotnik пушной pochodzi od rzeczownika пух 

‘puch’, choć np. definicja tego przymiotnika w słowniku N. I. Oże-

gowa brzmi: ‘o zwierzęciu: mający cenne futro’. Po pierwsze, futro 

jest czymś, co powstaje na skutek wyprawiania skóry zwierzęcia 

pokrytej sierścią (więc zwierzę tak naprawdę nie ma futra). Po dru-
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gie, skóra takich zwierząt właściwie nie jest pokryta puchem (puch, 

szczególnie u młodych osobników, stanowi tylko część uwłosienia 

bezpośrednio pokrywającego ciało), lecz sierścią. Dlatego budowa 

tej nazwy, w szczególności obecność przymiotnika пушной pozo-

staje, ze współczesnego punktu widzenia, zagadkowa. 

8.2.1.5. Prawda/nieprawda odniesień referencyjnych 

Już na przykładzie niektórych nazw produktów markowych, takich 

jak ciemna czekolada (zob. 8.2.1.4), można było stwierdzić, że nie-

trafność nominacji nie zawsze jest cechą nazwy w systemie języka 

— zdarza się, że wadliwe jest jej odniesienie referencyjne, czyli za-

stosowanie wyrazu lub grupy wyrazowej w określonej sytuacji 

mownej w stosunku do określonego przedmiotu lub zjawiska. 

Wielu przykładów falsyfikacji semantycznej tego rodzaju do-

starcza postkomunistyczna rzeczywistość krajów Europy Wschod-

niej, które wcześniej należały do ZSRR. Nominacji w sferze pu-

blicznej często towarzyszy falsyfikacja, a mianowicie ukrywanie re-

alnego stanu rzeczy poprzez zastosowanie niewłaściwych nazw. 

Zwykle funkcjonuje to na rzecz indoktrynacji, czyli sugerowania 

pozytywnych wartości desygnatów, ich „prawdziwości”. W rozdzia-

le 8.2.1.1 już była mowa o jednym takim zjawisku — fikcyjnym sto-

sowaniu określenia wybory w praktyce politycznej takich krajów jak 

Rosja czy Białoruś. Można przywołać też inne.  

W latach 90. XX wieku i pierwszej dekadzie XXI wieku w kra-

jach byłego ZSRR masowo zaczęły pojawiać się uniwersytety i aka-

demie. W taki sposób — zwykle formalnie — szkołom wyższym 

(instytutom w tradycji wschodnioeuropejskiej) nadawano bardziej 

prestiżowy status. Tak więc w 2006 roku na Białorusi powstał Pole-

ski Uniwersytet Państwowy. Na czterech wydziałach tej uczelni: 

ekonomicznym, bankowości, organizacji zdrowego trybu życia 

oraz biotechnologicznym, studiowało ok. 4000 osób, w tym 75% 

w trybie zaocznym. Na oficjalnej witrynie Uniwersytetu http://www. 

polessu.by/ nie można znaleźć informacji na temat uprawnień, 
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które posiadałaby ta uczelnia w zakresie nadawania stopni nauko-

wych. Kondycja uczelni, zarówno pod względem dydaktycznym, 

jak i naukowym, jak widać, jest zbyt słaba, żeby uczelnia ta — 

z punktu widzenia europejskich standardów — zasługiwała na sta-

tus uniwersytet bezprzymiotnikowego. 

Za inny przykład aproksymacji odniesień referencyjnych może 

posłużyć — tym razem w polskiej rzeczywistości — tytułowanie 

osób pełniących funkcje w systemie organizacji akademickiej: mi-

nister, rektor czy dziekan (choć dotyczy to też sfery pozaakademic-

kiej — por. nazwy kierownik, dyrektor, przewodniczący i in.). W Pol-

sce ukształtował się zwyczaj, zgodnie z którym do zastępców osób 

na stanowiskach kierowniczych zwraca się, stosując nazwy tytułów 

ich przełożonych, czyli:  

(335) Panie Ministrze! — do zastępcy ministra 

(336) Panie Rektorze! — do prorektora 

(337) Panie Dziekanie! — do prodziekana 

(338) Pani Dyrektor! — do zastępczyni dyrektora 

Przytoczone wyżej przykłady ilustrują regularne zjawisko: aprok-

symacyjny charakter nominacji (zob. p. 8.2). Niewłaściwe zastoso-

wanie nazw często uwarunkowane jest dążeniem do wartościowa-

nia i perswazji, a także zachowania konsensusu i przyjemnej, towa-

rzyskiej atmosfery konwersacji, co stanowi jeden z elementów pol-

skiej, ale także europejskiej etykiety językowej.  

Taki rodzaj falsyfikacji notorycznie obserwuje się w zakresie 

metaforycznego nazywania firm, biur, lokali itd. Wachlarz odmien-

ności stosowanych w tej dziedzinie chwytów jest bardzo szeroki, 

ale jeden z najczęściej występujących to stosowanie istniejącej już 

nazwy w znaczeniu pochodnym. Jakkolwiek pozbawiona motywa-

cji semantycznej nazwa Ezab, jak czytamy na stronie internetowej 

E-kapital.pl, niespecjalnie zachęca potencjalnych klientów poprzez 

swoje brzmienie, to czym innym jest np. Jaguar — nazwa sugeruje, 

że samochody tej marki są szybkie i zwinne, jak zwierzęta. 

Zasada metaforycznej nominacji w zakresie corporate identity 

jest prosta: nazwa powinna kojarzyć się z obszarem działalności 

nazywanego obiektu, a przede wszystkim prezentować go w pozy-
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tywnym świetle. Niestety, pretensjonalność, manieryzm, a także 

przesadna idealizacja obiektu nieraz koliduje z obiektywizmem, 

a nawet ze zdrowym rozsądkiem. Za przykład może posłużyć dzia-

łająca w Rosji sieć Salonów Piękności. Takie salony mamy też 

w Polsce — zwykle ich nazwy nawiązują do imion właścicielek albo 

innych, pretensjonalnie brzmiących imion żeńskich: Alina, Michell, 

Layla, Kleopatra itd. Wspomniany rosyjski salon jednak zaskakuje 

swoją nazwą: Iguana. 

 

 

 

Owszem, iguana, rodzaj jaszczurek z rodziny legwanów, na swój 

sposób jest piękna, tylko można wątpić, czy ten typ piękna kojarzy 

się właśnie z kobietą. W każdym razie jest do rozważania, jakie 

elementy wizerunku iguany gwarantuje swoim klientkom rosyjska 

firma. 

Na stronie internetowej E-kapital.pl są przytaczane zbyt efek-

ciarskie, krzykliwe nazwy polskich firm, np.: 

(339) Szambo Jet 

(340) Tani Armani 

(341) Skarpetex 

(342) Ubojnia drobiu „Exodus” 

Wśród nich są spotykane też takie, których kategoryzacja leksykal-

na falsyfikuje rzeczywisty obiekt nominacji. Taki charakter ma Hur-

townia Odzieży Używanej: 
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(343) Twój Udany Start 

Metaforyczna nazwa w swoim znaczeniu podstawowym wskazuje 

na wartość pozytywną — udany start, jednak przy porównaniu 

z odniesieniem referencyjnym (odzież używana jest traktowana ja-

ko drugogatunkowa) powstaje pewna niezgodność. 

W taki sam sposób budzi zdziwienie inna nazwa: 

(344) Dom Weselny Mezalians 

Jak wiadomo, mezalians oznacza małżeństwo z osobą niższego 

stanu (np. szlachcica z chłopką), więc wyraz ten zawiera w sobie 

element wartościowania negatywnego i koliduje z konceptem WE-

SELE. 

Wiele wręcz kuriozalnych przykładów zastosowania nieuda-

nych nazw w rosyjskiej komunikacji publicznej przytacza rosyjski 

dziennikarz Oleg Szapowałow na łamach gazety Komsomolskaja 

prawda. Oto tylko wybrane ilustracje:  

(345) «Путевка в жизнь»: детская проституция ‘Skierowanie na życie jako 

tytuł programu telewizyjnego o prostytucji dziecięcej’. 

(346) Склад грязно-чистого белья ‘Magazyn bielizny brudno-czystej; 

prawdopodobnie nadawcy chodziło o magazyn, w którym znajduje 

się czysta i brudna bielizna, choć w rzeczywistości przymiotnik złożo-

ny sugeruje, że magazynowana bielizna nie jest zupełnie czysta’. 

(347) Магазин «Имидж» приглашает за покупками. На свадьбу и похо-

роны не обойтись без хорошего костюма ‘Sklep „Image” zaprasza 

na zakupy. Na wesele ani na pogrzeb nie da się pójść bez dobrego 

garnituru’. 

(348) Остекление балконов АЛЮМИНИЕМ ‘Oszklenie balkonów ALU-

MINIUM’. 

(349) ДВУХКОМНАТНЫЙ холодильник «Юрюзань» — продам за 1000 

рублей ‘Dwupokojową lodówkę „Juruzan” — sprzedam za 1000 rubli’. 

(350) Куплю. Цепочку или браслет золотой, весом от 5 кг ‘Kupię. Złoty 

łańcuch lub bransoletkę, waga od 5 kg’. 

(351) Турция. Прямой БЕСПОСАДОЧНЫЙ рейс: БИШКЕК - АНТАЛЬЯ - 

БИШКЕК ‘Bezpośredni rejs bez lądowania: Biszkiek — Antalia — Bisz-

kiek’. 

(352) Никто тебя не любит так, как я — анонс телепередачи к 10-летию 

налоговой службы ‘Nikt tak cię nie kocha jak ja — anons programu 

telewizyjnego z okazji 10-lecia Urzędu Skarbowego’. 
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(353) Частному предпринимателю требуются ВРАЧИ С МЕДИЦИНСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ ‘Prywatny przedsiębiorca zatrudni lekarza Z WY-

KSZTAŁCENIEM MEDYCZNYM’. 

Z innym kuriozum w rosyjskiej przestrzeni publicznej mamy do 

czynienia w przypadku nazwy kawiarni w pięknym mieście Kazań: 

Ropa Naftowa (ros. Нефть). Tak np. wygląda folder reklamowy tej 

kawiarni: 

 

W tym przypadku autorzy nazwy marki przedobrzyli w drugą stro-

nę: znaczenie motywacyjne jest zbyt oderwane od domeny doce-

lowej — sfery gastronomii, aby kusić klientów.  

8.2.1.6. Nietrafność nazw sublimowanych 

Jest czymś powszechnie znanym, że system języka ulega dy-

wersyfikacji na skutek funkcjonowania w zróżnicowanym spo-

łeczeństwie, choć można to ująć też zupełnie inaczej: społecz-

nie nacechowane idiomy krzyżują się w systemie języka ogó l-

nego, który stanowi ich kumulację. Tak czy owak funkcjonowa-
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niu języka towarzyszy zmienność, co obowiązuje także w za-

kresie semantyki leksykalnej.  

Na swój sposób ujął to wybitny rosyjski filolog M. M. Bachtin, 

proponując podział leksykonu na trzy obszary: „słowo neutralne” 

— „słowo oswojone” — „słowo obce” (1979, 269). Po pierwsze, 

istnieje język ogólny („słowo neutralne”), którego funkcja polega 

na realizacji komunikacji, wzajemnego porozumienia się w społe-

czeństwie, na tworzeniu wspólnoty. Po drugie, w kulturze zachodzi 

uwarunkowana strukturą społeczeństwa dyferencjacja języka, 

wskutek czego powstają podmiotowo (habitualnie) lub funkcjo-

nalnie nacechowane odmiany języka (grupowe lub indywidualne). 

Do tej kategorii zjawisk Bachtin zastosował określenie „słowo 

oswojone”48: są to znaki językowe stosowane w sferze działalności 

jednostek lub działalności grup społecznych, do których należy 

podmiot językowy. Po trzecie, użytkownicy języka są świadomi ist-

nienia „słowa obcego”, należącego do języka odmiennych, alterna-

tywnych grup społecznych lub innych osób, podzielających od-

mienną ideologię czy stosujących odmienne reguły postępowania. 

Bachtin szczególnie zwracał uwagę na to, że działalność językowa, 

jak również samo kształtowanie się kompetencji językowej w du-

żym stopniu uwarunkowane jest opozycją „słowo oswojone” vs 

„słowo obce”:  

Nasza mowa, tzn. wszystkie nasze wypowiedzi (w tym dzieła sztuki) obfitują 

w słowa obce — o różnym stopniu obcości lub przyswojenia. Wprowadzają 

one swoistą ekspresję, swoisty wartościujący ton, który stopniowo się przez 

nas przetwarza, przeakcentuje (ibidem, 269; zob. też: Wołoszynow 1995, 

335). 

Stratyfikacja społeczeństwa i dywersyfikacja słownictwa powodują, 

że formy nominacji, stosowane w jednej grupie społecznej, nie są 

do zaakceptowania w innej grupie społecznej. Szczególnie dotyczy 

                                                 
48

 J. N. Tynianow (1968, 130) pisał, że w dyskursach tego rodzaju realizuje się 

„semantyka domowa” (ros. домашняя семантика), której cechami są: odniesie-

nie do konkretnego nadawcy i konkretnej sytuacji referencyjnej z udziałem na-

dawcy, niedookreślenie tekstu oraz niekonwencjonalne użycie znaczeń leksykal-

nych. 



159 

nazw tzw. konceptów sublimowanych, należących do takich sfer 

kultury jak społeczeństwo, ideologia, etyka, sztuka i in. (zob. Aru-

tiunowa 1988, 76). Takie koncepty często zawierają element warto-

ściowania. 

Rozważmy w związku z tym jako przykład dowcip: 

(354) Reb Jaker skojarzył młodą parę. Na pytanie przyszłego małżonka o 

rodzinę narzeczonej, stwierdził krótko i węzłowato:  

— Ojciec panny nie żyje.  

Wkrótce odbył się cichy ślub, po którym pan młody dowiaduje się, iż 

rzekomo zmarły teść odsiaduje kilkuletni wyrok za oszustwo. 

Śpieszy więc z awanturą do swata: 

Pan mnie okłamał, reb Jaker, mówiąc, że teść mój nie żyje! On prze-

cież siedzi w więzieniu! 

— I pan to nazywa życiem?! 

Zastosowane przez rabina określenie nie żyje jest swego rodzaju 

„słowem oswojonym”, według Bachtina: znaczenie tego czasowni-

ka rabin rozumie na swój, bardzo specyficzny sposób, co budzi 

sprzeciw młodego człowieka, który, jak widać, reprezentuje typo-

wą, skonwencjonalizowaną wersję kompetencji językowej. 

T. M. Dridze (1980, 124 i n.), powołując się na koncepcje 

Ch. Morrisa, J. Firtha i W. N. Wołoszynowa, pisze, że człowiek wy-

korzystuje język w kontekście swojej osobowości, a więc językowi, 

w tym systemowi znaczeń leksykalnych, w najmniejszym stopniu 

nie jest właściwa jednolitość. Dridze zwraca uwagę na rolę subiek-

tywnej reinterpretacji znaczeń, ich dostosowania do potrzeb 

i warunków działalności ludzi (1980, 126). Z uwagi na to, że opera-

cyjne właściwości intelektu, jak również potrzeby oraz systemy 

wartości poszczególnych użytkowników języka i grup użytkowni-

ków istotnie się różnią, w komunikacji językowej ciągle zachodzą 

niefortunne sytuacje w zakresie nominacji leksykalnej. Poniżej jest 

przytoczony (udostępniony mi przez kolegę nauczyciela) przykład 

z wypracowania licealnego:  

(355) Być tolerancyjnym jest mi bardzo trudno, ponieważ jestem chłopcem 

dosyć nieśmiałym. 
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Trudno zrozumieć, jak tolerancja jest powiązana z nieśmiałością. 

Widocznie uczeń rozumie tolerancję w jakiś bardzo specyficzny 

sposób — z ogólnego zaś punktu widzenia takie zastosowanie 

przymiotnika tolerancyjny należy uznać za niepoprawne. 

 Już w rozdziale 3 była mowa o różnych sposobach traktowania 

konceptów sublimowanych, choć w rzeczywistości sfera ich funkcjo-

nowania jest bardzo szeroka. Nazwom, które wyrażają koncepty 

ideologiczne bądź etyczne, takim jak demokracja, wstyd, honor, sens 

życia, bogactwo, patriotyzm, sukces i in., przysługuje specyficzna 

okazjonalność, czyli interpretacja subiektywna, uwarunkowana kon-

tekstem: poza elementem opisowym znaczenie takich nazw zwykle 

zawiera informację o podmiotowym punkcie widzenia. Na przykład 

pojęcie demokracji (zob. także p. 2) dość istotnie różni się w dyskur-

sach publicznych, w różnych tradycjach narodowych i ideologiach. 

W odniesieniu do sytuacji Włoch i Polski T. Goban-Klas (2007, 142) 

pisze o zjawisku „demokracji dyktatorskiej”. 

Wartości sublimowane (szczególnie etyczne), ogólnie rzecz bio-

rąc, są trudne do zdefiniowania. Na przykład aksjologiczny koncept 

fair play¸ o którym pisze S. W. Konczakowa (2007, 90 i n.) powstał 

w kulturze angielskiej i często służy do wytłumaczenia treści innego 

konceptu — gentleman. Stojąc w opozycji do foul play, koncept ten 

jednak ma dość rozmyty zakres znaczeniowy, obejmując zarówno 

dokładne przestrzeganie reguł, przepisów, jak i uznanie innego 

człowieka za partnera oraz umowę opartą na wzajemnym zaufaniu. 

Wartości ekstensjonalne (np. fizyczne) oraz intensjonalne (np. 

sublimowane) w pewnym stopniu korelują z dwiema zasadami dzia-

łalności refleksyjnej człowieka — realizmem i antyrealizmem, 

o których pisze Z. Muszyński (1996, 34). Różnią się one tym, jak inter-

pretuje się dane doświadczalne. W pierwszym przypadku, jak pisze 

MUSZYŃSKI, „prawda jest oparta na obiektywnych relacjach seman-

tycznych”, a w drugim zależy od subiektywnych preferencji podmio-

tów. Uznanie czegokolwiek za ładne lub brzydkie jest kwestią gustu, 

której w zasadzie nie da się sprowadzić do jakiejś jednej skali miar. 

Należy, co prawda, pamiętać, że i w przypadku wartości eks-

tensjonalnych podmiot bazuje nie tyle na nominalnej wielkości na-

tężenia pewnej cechy (np. wzrostu), ile na porównaniu danego eg-
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zemplarza z zachowywanym w pamięci prototypem albo na 

uwzględnieniu otaczających przedmiotów. Tak więc ktoś jest — 

zdaniem N. — wysoki nie dlatego, że ma wzrost 198 cm — N. mo-

że nawet nie wiedzieć, ile centymetrów wynosi wzrost tego czło-

wieka; decydujące jest to, że ten ktoś jest wyższy od przeciętnego 

osobnika: musi się pochylać, gdy przechodzi przez drzwi, ma zgię-

te nogi, gdy siedzi w kinie itd. 

Podobnie sprawa wygląda w przypadku rzeczownikowych wy-

kładników wartości fizycznych. Rosyjski wyraz ненастье ma mniej 

więcej to samo znaczenie, co polski niepogoda. Charakter zawarte-

go w tym znaku pojęcia jednak nie pozwala na bliższe określenie 

siły wiatru czy intensywności deszczu. Nieprzypadkowo w tłuma-

czeniu rosyjskiego rzeczownika, występującego w opowiadaniu 

Iwana Bunina Ciemne aleje, na język angielski, na co zwraca uwagę 

N. M. Niestierowa (2004, 349 i n.), zachodzi pewna dyssymetria: 

w wersji angielskiej występuje odpowiednik w postaci wyrażenia 

rainy day, które nie zawiera tak silnego stopnia negatywnego war-

tościowania, jak wyraz rosyjski, a z drugiej strony, przedstawia stan 

rzeczy w bardziej wyspecyfikowany — uprzedmiotowiony sposób. 

W języku polskim istnieje specjalny wykładnik niestosowności 

nazw sublimowanych (sporadycznie też innych) — wyrażenie jakie 

tam + rzeczownik lub przymiotnik. W ten sposób podważa się 

trafność określenia, które wcześniej padło w konwersacji, np.: 

(356) Ma się swoje chody. Chociaż jakie tam chody (Christian Skrzyposzek). 

(357) Nie... nie... — wyjąkał. — Niektórzy mówią, że mam takie dziwne spoj-

rzenie... — Jakie tam dziwne? (Danuta Błaszak). 

(358) DROGI PAN KOLEGA. — Może złudzenie? PAN KOLEGA. — Jakie tam 

złudzenie! (Sławomir Mrożek). 

(359) Dlatego Stasiuk nie udaje, że potrafi wniknąć w te beskidzkie dusze 

i odkryć tam niepojęte sekrety. Jakie tam sekrety... (Jan Błoński). 

Wyrażenie jakie tam funkcjonuje jako operator interakcyjny, reali-

zujący akt illokucyjny niezgody: nadawca w ten sposób demon-

struje brak akceptacji sposobu nominacji zjawisk społecznych, 

etycznych, ideologicznych i in. 
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8.2.1.7. Nietrafność na skutek ambisemii 

Idiosynkrazja systemu językowego, o której była mowa w po-

przednim punkcie, znajduje także wyraz w zjawisku ambisemii. 

Zgodnie z definicją rosyjskiego językoznawcy W. A. Tatarinowa 

(2006; 2017) jest to odmienność znaczenia leksykalnego terminów 

uwarunkowana ich użyciem w różnych środowiskach naukowych, 

preferujących różne metodologie i podstawy filozoficzne. Ambi-

semia jednak dotyczy nie tylko terminów nauki — ma charakter 

uniwersalny. Zjawisko to można wytłumaczyć naturalnym dosto-

sowaniem systemów znakowych do warunków ich kultywowania. 

Procesy tego rodzaju zostały zasadniczo wyjaśnione przez J. Pia-

geta, autora t e o r i i  i n t e l e k t u .  Zgodnie z tą teorią intelekt 

(czyli zespół struktur mentalnych, tworzonych na skutek percepcji, 

doświadczenia i mechanizmów sensoryczno-motorycznych) bazuje 

na równowadze (Piaget 1969, 63 i n.). W sytuacji, gdy równowaga 

między środowiskiem a organizmem zostaje zachwiana, organizm 

uaktywnia się, żeby ją odzyskać. 

Z jednej strony, aktywność intelektu polega na asymilacji, tzn. 

dostosowaniu przetwarzanych bodźców do istniejącego systemu 

konceptualnego. Z drugiej strony, zachodzi także akomodacja — 

odwrotny proces, gdy jednostka dostosowuje własny system poję-

ciowy do nowych bodźców. W trakcie działalności intelektualnej 

zachodzi większa lub mniejsza modyfikacja mentalnego modelu 

rzeczywistości. 

Ambisemia odpowiada procesom asymilacyjnym, tzn. takim, 

które polegają na dostosowaniu nowej informacji do zespołu na-

stawień poznawczych, którymi posługuje się podmiot (jako czło-

nek wspólnoty kulturowej) i które uznaje za uzasadnione, zweryfi-

kowane w praktyce swojej działalności. Ponieważ istnieje dyferen-

cjacja, a nawet stratyfikacja społeczno-kulturowa, to inwariantny 

system znaków ulega dość silnej idiosynkrazji w zależności od 

zróżnicowanych nastawień podmiotów.  

Ambisemia jest szczególnie ważna w przypadku użycia kon-

strukcji skondensowanych, niekompozycyjnych, których adekwat-

na do zamysłu nadawcy interpretacja jest niemożliwa przy zasto-
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sowaniu „czystej” wiedzy językowej. Jest to właściwość znaków, 

których treść nominatywna (ideacyjna) stanowi konfigurację, 

z jednej strony, elementów systemu kodującego (języka), i, z dru-

giej strony, elementów bazy doświadczeniowej, która tylko czę-

ściowo zakodowana jest w znakach języka (zob. 8.2.1.8).  

Ambisemia występuje także w zakresie wyrażeń językowych, 

zawierających wykładniki wartościowania, np. takie jak: 

(360) wysoki mężczyzna 

(361) wysoki dom 

(362) wysokie drzewo 

(363) wysoka wieża 

W słownikach opisowych tym wszystkim wyrażeniom z przymiot-

nikiem wysoki przyporządkowuje się definicję: 'mający wymiar pio-

nowy, większy niż przeciętny dla danej grupy przedmiotów'. Fak-

tycznie jest tu zawarte odwołanie się do wiedzy nosicieli języka nt. 

standardowej wysokości obiektów/elementów takich kategorii, jak 

mężczyzna, dom, drzewo, wieża itd. Za sprawą tej informacji ba-

zowej użytkownik języka odmiennie interpretuje znaczenie 'duży 

wymiar pionowy' w zależności od kolokacji przymiotnika: najwyż-

szy mężczyzna jest niższy od przeciętnego domu, tak jak wysokość 

wieży mierzy się przy zastosowaniu innej skali wielkości, niż wyso-

kość drzewa itd. Poza tym wyobrażenie o standardowej wielkości 

przedmiotów określonego rodzaju różni się w różnych kulturach 

świata. Według danych opublikowanych przez The Guardian (26 

VII 2016) najwyższe kobiety mieszkają w krajach europejskich. Oto 

średnie wielkości wzrostu kobiet w niektórych krajach (dane 

z 2014 roku):  

168,9 cm — Łotwa 

168,5 cm — Czechy 

167,5 cm — Słowacja 

167,2 cm — Dania 

166,6 cm — Litwa 

166,3 cm — Ukraina 

Najniższe kobiety mieszkają poza Europą:  
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154,2 cm — Ekwador 

154,0 cm — Jemen  

152,9 cm — Kambodża 

152,9 cm — Peru 

152,8 cm — Indonezja 

151,3 cm — Wyspy Marshalla 

149,6 cm — Filipiny 

Wobec tego kobieta o wzroście 165 cm w Czechach będzie śred-

nia, nawet niższa niż średnia, podczas gdy w Peru będzie uważana 

za wysoką, bo ponad 10 cm wyższą o wzrostu średniego.  

Standardy (w tym dotyczące wzrostu ludzi) zmieniają się także 

w czasie. Na przykład średni wzrost kobiet w Luksemburgu w 1914 

roku wynosił 154,8 cm, sto lat później już 164,4 cm. To powoduje, 

że określenia (niski, wysoki itp.), które są trafne w jednej epoce, 

stają się nietrafne w innej. 

Ambisemia w środowisku akademickim powstaje za sprawą 

tego, że każda społeczność naukowa na swój sposób traktuje po-

jęcia o charakterze interdyscyplinarnym, takie np. jak „funkcja” czy 

„znaczenie”. Ogólnie rzecz biorąc, tego rodzaju reinterpretacja jest 

czymś naturalnym. Z drugiej jednak strony, w niektórych przypad-

kach subiektywizm reinterpretacji przeważa nad jej zasadnością, 

oznaczając dowolność operowania pojęciami i znakami o utrwalo-

nej w kulturze wartości semantycznej. Często takiej ambisemii to-

warzyszy zwyczajny brak kontroli nad znaczeniami, a więc infanty-

lizm semantyczny, którego nie można akceptować w komunikacji 

publicznej (zob. Kiklewicz 2015). 

Zjawiska tego rodzaju można przyporządkować znanym ty-

pom argumentacji aberracyjnej. Przesadna ekstrapolacja, a także 

błędna identyfikacja/analogia są znane w psychiatrii jako formy 

zaburzenia urojeniowego (zob. Metzinger 2003, 376). Błąd braku 

rozeznania jest traktowany w teorii argumentacji jako twierdzenie 

o podobieństwie „bez podjęcia jakiejkolwiek próby systematycz-

nego wyliczenia i oceny cech mających być podstawą analogii” 

(Szymanek 2008, 82). Natomiast błąd skali oznacza „pomijanie 

w  rozumowaniu zasadniczych różnic wielkości [...] porównywa-

nych obiektów” (tamże).  
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Za przykład stosowania tych typów argumentacji (którym to-

warzyszy niereprezentacyjna, błędna nominacja leksykalna) w naj-

nowszych publikacjach lingwistycznych może posłużyć współcze-

sne językoznawstwo teoretyczne, zdominowane przez nowe kie-

runki: kognitywizm oraz językoznawstwo antropologiczne. Wcze-

śniej już pisałem (Kiklewicz 2007a, 43) o u n i k a n i u  j ę z y k a  ja-

ko ogólnej tendencji w językoznawstwie, polegającej na tym, że 

uwaga badaczy jest przekierowywana z jednostek mniejszego 

formatu, takich jak fonemy, morfemy, leksemy, na jednostki więk-

szego formatu: zdania i teksty, a współcześni badacze masowo 

zwracają się ku dyskursowi, konceptom lingwokulturowym oraz 

kognicji — kategoriom, które faktycznie nie należą do systemu ję-

zyka. Językoznawcy jak gdyby „zrzekają się” języka, poruszając te-

maty, które tradycyjnie były w gestii innych nauk: psychologii 

(społecznej, kognitywnej), socjologii, antropologii itd. Dlatego 

„mody” we współczesnym językoznawstwie ustalają „ o b c y ” :  fi-

lozofowie i logicy (L. Wittgenstein, D. Davidson, J. Austin, J. Searle, 

J. Habermas, M. Johnson, M. Foucault, H. Maturana), psychologo-

wie (M. Minsky, E. Rosch, J. A. Fodor, M. Turner), antropologowie 

(P. Teilhard de Chardin, G. Hofstede) i in. 

W założeniu opis lingwistyczny (gramatyczny, fonetyczny, lek-

sykalny, semantyczny, pragmatyczny itd.) powinien dotyczyć 

f o r m  j ę z y k o w y c h  — na tym polega specyfika językoznaw-

stwa jako nauki. Jednak w ogólnym dążeniu do interpretacji języka 

badacze coraz częściej unikają opisu jednostek języka — na rzecz 

różnego rodzaju refleksji (a nieraz też spekulacji) na temat moty-

wacji zachowań językowych: poznawczych, kulturowych, pragma-

tycznych, egzystencjalnych i in. E. Tabakowska pisze o tym wprost: 

dziś „o języku nie myśli się w kategoriach umownego systemu 

znaków językowych — znaki mają motywację, której w większości 

odmawiał im model de Saussure’a” (2001, 30). W ten sposób po-

wstają paralingwistyczne fantomy, mało przydatne do wyjaśnienia 

kompetencji językowej, choć dobrze spełniające inną funkcję — 

pozorowania rozwoju naukowego, utrzymywania formacji i wspól-

not naukowych, w szczególności tzw. szkół. W związku z tym warto 

przytoczyć słuszną opinię D. Szumskiej, która pisze o postmoder-
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nistycznym deformowaniu związku formy językowej i substancji 

pojęciowej: 

[Współczesna niepokojąca sytuacja w językoznawstwie teoretycznym] Nie 

wynika [...] z wyeksploatowania obszaru badań języka w granicach języka, 

lecz z metodologicznej bezradności, a może niekonsekwencji w rozwiązywa-

niu kluczowej dla lingwistyki kwestii, zakodowanej w samej istocie znaku ję-

zykowego jako jedności formy i treści. Tą kwestią jest, najkrócej rzecz ujmu-

jąc, zrozumienie formy niezależnie od stopnia i jej strukturalnej komplikacji 

(Szumska 2012, 38).  

O „unikaniu języka” świadczy stan współczesnej e t n o l i n g w i -

s t y k i ,  której przedmiot bardziej koresponduje z antropologią co-

dzienności niż z językoznawstwem. Prawie nic  wspólnego z prob-

lematyką lingwistyczną nie ma ani publikacja naukowa: Домашний 

скот в поверьях и магии восточных славян (Bydło domowe 

w wierzeniach i magii Słowian Wschodnich) (Żurawlew 1994), ani 

inna publikacja: Культ хлеба у восточных славян. Опыт этно-

лингвистического исследования (Kult chleba u Słowian Wschod-

nich. Badanie etnolingwistyczne) (Strachow 1991), choć obydwie są 

pozycjonowane jako etnolingwistyczne. Poniższy fragment jedne-

go z takich badań powinien jednoznacznie przekonywać o tym, że 

nic lingwistycznego tu nie ma: 

U Łemków powiatu Gorlickiego Województwa Rzeszowskiego 

w Polsce wieczorem w Wigilię gospodarz szedł do obory, żeby na-

karmić bydło chlebem i czosnkiem (bydło miało być zdrowe), póź-

niej przynosił do izby niewymłócony snopek owsa i mówił: „Poma-

haj bih. Na szczastia, na zdrowia, na tot nowyj rik». Gospodyni od-

powiadała: „Daj boźe w komory i na dwory, a potem pytała: „Od 

kalste połaznyku?”, na co gospodarz odpowiadał: „Z wesełoho, 

z bystroho, z dobroho, zo szczasywoho”; po tym dialogu snop sta-

wiano w kącie izby i przygotowywano stół do wieczerzy (Usaczewa 

2008, 18). 

Rosyjskie autorki monografii: Kamałowa/Sawiołowa 2007, poświę-

cają niewiele uwagi językowym właściwościom dialektów archan-

gielskich — głównie zaś zajmują się opisem kultury bytowej oraz 
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kultury duchowej nosicieli dialektu. Dużo miejsca w monografii 

zajmuje np. opis funkcji symbolicznych przedmiotów użytku do-

mowego, obrzędów i rytualnych tekstów, ale trzeba przyznać, że 

ma to niewiele wspólnego w lingwistyką, nawet przy uwzględnie-

niu członu etno-. 

Podobnie sytuacja wygląda w polskiej etnolingwistyce. Za wy-

bitne osiągnięcie wieloletnich badań zespołu pod kierownictwem 

J. Bartmińskiego jest uważany Słownik stereotypów i symboli ludo-

wych (zob. Kulpina/Tatarinow 2012, 529). Czytając (skądinąd boga-

ty w treść) Słownik, nie można jednak oprzeć się wrażeniu, że za-

warta w nim informacja ma niewiele wspólnego z językiem czy ję-

zykoznawstwem. Na przykład w haśle „cień” czytamy o kultywo-

wanych przez różne ludy wierzeniach, związanych z e  z j a w i -

s k i e m  c i e n i a ,  o symbolice cienia, która częściowo (ale tylko 

częściowo!) jest reprezentowana w zagadkach, przysłowiach, kolę-

dach, pieśniach, podaniach, opowieściach wierzeniowych, pisanej 

poezji chłopskiej i in. (Bartmiński 2012, 147 i n.). Po pierwsze, cała 

ta informacja nie składa się na jakikolwiek spójny, jednolity obraz 

cienia. Po drugie, zawarta w Słowniku informacja nie dotyczy funk-

cji (semantycznych, pragmatycznych, składniowych i in.) form języ-

kowych, takich jak np. formy leksykalne rzeczownika cień i po-

chodne od niego leksemy. Opisywane w Słowniku konotacje to 

i m p l i k a c j e  z n a c z e ń ,  a dokładniej — i m p l i k a c j e  i n -

f o r m a c j i  p o j ę c i o w e j ,  które tylko w nieznacznym stopniu są 

zakodowane w systemie języka i w wielu sytuacjach posługiwania 

się językiem nie są aktualizowane, jak np. w zdaniu: 

(364) Słońce skryło się już ostatecznie za górami, i to tak głęboko, że na 

śniegu widać było rzucane przez księżyc c i e n i e  (Artur Baniewicz). 

Rzeczownik cień występuje tu w swoim znaczeniu słownikowym: 

‘ciemne odbicie oświetlonego przedmiotu padające na stronę od-

wróconą od źródła światła’, i żadne kulturowo uwarunkowane ko-

notacje nie są potrzebne do zrozumienia znaczenia zdania.  

Poza tym implikacje semantyczne zawsze są dodatkowo uwa-

runkowane sytuacją pragmatyczną, jak również programem kultu-
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rowym, z którego korzystają podmioty językowe, nie można więc 

tych implikacji w sposób bezpośredni przyporządkowywać jed-

nostkom języka (zob. także: Kiklewicz/Wilczewski 2011, 174).  

Podobne rozmycie językoznawstwa zachodzi w zakresie l i n -

g w i s t y k i  d y s k u r s u .  Na stronie internetowej międzynarodo-

wej grupy badawczej D-ART (Lingwistyka dyskursu — Round Ta-

ble)  (http://www.dart.uni.wroc.pl/lingwistyka-dyskursu.html) moż-

na przeczytać: 

Współczesne językoznawstwo zmieniło kierunek zainteresowań z badania 

tekstu na badanie dyskursu. To z kolei spowodowało zmianę znaczeń wielu 

terminów w obrębie dyscypliny. [Lingwistyka dyskursu] ukazuje różnorodne 

sposoby społecznego funkcjonowania tekstów jako niezależnych podmio-

tów komunikacji. [...] Lingwistyka dyskursu bada zarówno proces, jak i rezul-

tat komunikacji, co czyni ją bardziej nauką społeczną niż tylko czystą huma-

nistyką.  

Jak widzimy, lingwistyka dyskursu mało interesuje się opisem form 

i sposobów funkcjonowania jednostek językowych w dyskursie, 

czyli w określonych warunkach ludzkiej działalności (publicznej lub 

indywidualnej, prywatnej) — opis ten zastępuje się (szczególnie 

w tzw. krytycznej analizie dyskursu) badaniem tego, jak skutecznie 

teksty tego lub innego rodzaju spełniają swoje przeznaczenie 

w różnych sferach działalności społecznej. Mamy tu bardziej do 

czynienia z aksjologią czy prakseologią niż z językoznawstwem. 

Przesadna ekstrapolacja (zob. wyżej) w  l i n g w i s t y c e  k o -

g n i t y w n e j  polega na tym, że wnioski płynące z powierzchow-

nej analizy danych językowych są interpretowane w kategoriach 

przetwarzania informacji w umyśle. Lingwiści kognitywni (w każ-

dym razie tak jest w Polsce) w większości nie posiadają kompeten-

cji w zakresie psychologii kognitywnej ani psychologii w ogóle, nie 

mają więc przekonania co do konieczności weryfikacji twierdzeń 

na temat korespondujących z językiem reprezentacji mentalnych 

poprzez badania eksperymentalne (mimo że takie procedury obo-

wiązywały w prawie zapomnianej dziś psycholingwistyce). Jedyną 

metodą badawczą pozostaje subiektywistyczne konstruowanie 

modeli reprezentacyjnych — w postaci grafów, projekcji metafo-
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rycznych, sieci semantycznych itd. (zob. Kiklewicz 2012c, 106 i n.). 

W rzeczywistości ma to niewiele wspólnego nie tylko z lingwistyką, 

lecz także z psychologią kognitywną, co przyznaje jeden z czoło-

wych amerykańskich przedstawicieli tego nurtu, R. Langacker49:  

Konceptualizację możemy zatem rozpatrywać z dwóch punktów widzenia: 

z perspektywy fenomenologicznej albo z punktu widzenia procesów kogni-

tywnych (przetwarzania informacji) — możemy starać się opisać nasze men-

talne doświadczenie „jako takie” (per se) lub w kategoriach procesów kogni-

tywnych leżących u jej podstaw. Semantyka kognitywna skoncentrowała się 

na tej pierwszej perspektywie, która jest oczywiście bardziej dostępna i ła-

twiej poddaje się badaniom z uwagi na językowe dane. [...] Pomimo szybkie-

go postępu w tej dziedzinie pewne i szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób 

konkretne struktury językowe są neurologicznie implementowane, pozostaje 

długoterminowym celem (2008, 31).  

Powyższą tezę potwierdza także fakt, że lingwistyka kognitywna 

skupia się jedynie na wybranych aspektach systemu poznawczego: 

na kategoryzacji pojęciowej oraz (w mniejszym stopniu) na emo-

cjach, podczas gdy zakres przedmiotowy psychologii kognitywnej 

jest o wiele szerszy, np. obejmuje tak ważne i praktycznie nie bra-

ne pod uwagę przez lingwistów kognitywnych funkcje umysłu, jak 

rozumowanie, uwaga czy pamięć. 

Współczesna metoda analizy lingwistyczno-kognitywnej wy-

kazuje silne podobieństwo do błędu logicznego, znanego jako 

b ł ą d  p r z y p a d ł o ś c i :  chodzi o błędne zastosowanie ogólnej 

reguły w szczególnym przypadku, gdy  

ogólnie sformułowane zalecenie, reguła, norma postępowania są interpre-

towane literalnie, bez wzięcia pod uwagę okoliczności, które powinny zmo-

dyfikować sposób rozumienia tych ogólnych reguł (Szymanek 2008, 145).  

Błąd ten popełniają np. liczni zwolennicy teorii metafor pojęcio-

wych. Wstępnie — i w zasadzie słusznie — zakłada się, że system 

poznawczy człowieka bazuje na różnych modułach przetwarzania 

                                                 
49

 Poniższy cytat został m.in. przywołany przez H. Kardelę w czasie jego wy-

stąpienia na LXVIII zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego we Wrocła-

wiu (2010), zob. późniejszą publikację: Kardela 2011, 54. 
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informacji, jednym z których są tzw. projekcje metaforyczne, czyli 

interpretacje jednej domeny pojęciowej w świetle innej domeny 

czy według analogii z inną domeną. Idea ta szczególnie rozpo-

wszechniła się w latach 80. XX w., m.in. za sprawą publikacji ame-

rykańskiego kognitywisty M. Minsky’ego (1984, 183 i n.)50. Na pod-

stawie tej ogólnej tezy generuje się wniosek szczególny (swoista 

antycypacja), iż system nazewnictwa w językach naturalnych ma 

charakter zasadniczo metaforyczny, a poprzez analizę łączliwości 

elementów w strukturze wyrażeń metaforycznych można odtwo-

rzyć, zmodelować zespół metafor pojęciowych jako jeden z pod-

stawowych modułów kategoryzacji doświadczeń. 

Zaproponowana przez G. Lakoffa i M. Johnsona (1980) teoria 

metafor pojęciowych, mimo że cieszy się ogromnym uznaniem 

w Ameryce Północnej i Europie, stanowi jedną z największych mi-

styfikacji współczesnego językoznawstwa, gdyż brakuje w niej fun-

damentalnego elementu dyskursu naukowego: nie przewiduje się 

jakiejkolwiek procedury weryfikacji psychologicznej autentyczności 

modeli metaforycznych, konstruowanych w sposób spekulatywny. 

Krytyce tego pseudonaukowego kierunku w językoznawstwie po-

święciłem wiele swoich publikacji: Kiklewicz 2005; 2006c; 2007c; 

2012c, 194 i n. Teoria metafor pojęciowych jest także krytykowana 

przez przedstawicieli moskiewskiej szkoły semantycznej (Apre-

sjan/Apresjan 1993).  

U podstaw tworzenia modeli metaforycznych zwykle leżą tzw. 

metafory predykatywne (w terminologii G. Millera, zob. 1979, 231), 

czyli typu: 

(365) najeść się strachu 

Specyficzny charakter łączliwości leksykalno-semantycznej wyra-

zów skłania badaczy do wniosku, że w systemie poznawczym 

przedstawicieli danej wspólnoty językowej występują projekcje 

metaforyczne typu STRACH TO CHŁÓD, STRACH TO CHOROBA, 

                                                 
50

 We współczesnych badaniach psychologicznych (p. Wardell/Royce 1978) 

rozróżnia się kilka stylów kognitywno-afektywnych, w tym styl metaforyczny. 
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STRACH TO POJEMNIK, STRACH TO CIECZ, STRACH TO POSIŁEK, 

STRACH TO RYWAL itp. Nie są przywoływane dowody, że mamy 

do czynienia z realnie przeżywanymi w umyśle fenomenami (a więc 

znajdującymi wyraz także w innych, niewerbalnych formach działal-

ności człowieka). Zachodzi antycypacja, wzmocniona wiarą w praw-

dziwość ogólnej przesłanki o metaforycznej naturze umysłu. 

Lingwiści kognitywni nie zdają sobie sprawy, że wyrażenia me-

taforyczne w języku nie powstają — wbrew ich twierdzeniu — 

w celu konceptualizacji pojęć abstrakcyjnych w oparciu o doświad-

czenia perceptywne (jak np. w przypadku najeść się strachu). Ską-

dinąd istnieje nazwa strach, za którą kryje się określone pojęcie. 

Modele metaforyczne STRACH TO CHŁÓD, STRACH TO CHORO-

BA, STRACH TO POJEMNIK, STRACH TO CIECZ, STRACH TO POSI-

ŁEK, STRACH TO RYWAL do tego pojęcia nic nie wnoszą (poza 

ewidentną dywersyfikacją), więc nie można zrozumieć, co daje ba-

daczom podstawę do głoszenia „tezy o niezbędności”: „Metafora 

pełni funkcję wyjaśniającą oraz funkcję ułatwiającą rozumienie” 

(Jäkel 2003, 44). Ostatnie twierdzenie, ogólnie rzecz biorąc, jest 

słuszne (pamiętajmy o błędzie przypadłości!), ale nie ma nic 

wspólnego z powszechną praktyką badawczą. Sprawa niezbędno-

ści dotyczy czegoś innego: interpretacji metaforycznej — przy za-

stosowaniu informacji o empirycznie postrzegalnych, oswojonych 

dziedzinach przedmiotowych — wymagają nie abstrakcyjne do-

meny pojęciowe, takie jak zjawiska społeczne, uczucia lub stany 

mentalne, lecz pojęcia operacyjne, dotyczące ich relacji, stanów ich 

doświadczania. A więc w przypadku wyrażenia najeść się strachu 

nie strach jest punktem docelowym, lecz aspekty jego przeżywania 

i nasilenia/intensywności. Dlatego wysoce abstrakcyjna informacja 

pojęciowa [doświadczać, doznawać intensywnego uczucia] jest 

eksponowana poprzez odniesienie do sytuacji jedzenia. Ta meta-

foryczna projekcja (a mianowicie to, że mówiąc najeść się, mamy 

na myśli doznanie silnego uczucia) jest odzwierciedlona w słowni-

ku: najeść się 2. doznać wielu przykrych uczuć, przeżyć coś nieprzy-

jemnego (Dubisz 2008b, 797). Projekcja metaforyczna STRACH TO 

POSIŁEK (w duchu Lakoffa/Johnsona) nie ma nic wspólnego z re-



172 

alnie przetwarzanymi w umyśle procesami, w każdym razie lingwi-

styka kognitywna nie ma na to dowodów. 

W przypadku tzw. metafor sentencjonalnych (według Millera, 

zob. 1979, 233) stosowane przez kognitywistów procedury w ogó-

le nie są przydatne, ponieważ nie ma podstaw, aby jakąkolwiek ka-

tegorię pojęciową uznać za docelową (a inną — za źródłową). Na 

przykład polskie wyrażenie  

(366) złamać serce  

można — wręcz formalnie — potraktować jako realizację modelu 

metaforycznego SERCE TO PRZYRZĄD/URZĄDZENIE, choć jest 

oczywiste, że u podstaw tego wyrażenia leży zamiar podmiotu, 

aby powiedzieć o stanie psychicznym, a mianowicie o tym, że je-

den człowiek doprowadza innego człowieka do stanu przykrego 

przeżycia emocjonalnego, w szczególności załamania psychiczne-

go, depresji, frustracji itp. Wyrażeniu tego pojęcia służy cała — 

metaforyczna — konstrukcja językowa51.  

O spekulatywnym charakterze tworzonych przez kognitywi-

stów modeli metaforycznych świadczy też fakt, że nieraz operuje 

się przy tym kategoriami o bardzo wysokim stopniu abstrakcyjno-

ści. Na przykład z badań Z. Kövecsesa (2002, 138 i n.) wynika, że 

większość kategorii mentalnych jest przyporządkowana schema-

towi „współdziałania sił”: agonisty — antagonisty. Trudno jednak 

uwierzyć w realność projekcji metaforycznych typu STRACH TO 

ANTAGONISTA, tym bardziej że są one sprzeczne z kognitywi-

styczną „tezą o domenach”: modele kognitywne to „złożone struk-

tury organizacji wiedzy, posiadające charakter postaciowy, będące 

pragmatycznymi u p r o s z c z e n i a m i  bardziej złożonej rzeczy-

wistości” (Jäkel 2003, 43; rozstrz. — A. K.). Twierdzenie o „uprosz-

czeniu” wygląda w tym kontekście wręcz kuriozalnie. 

Może powstać pytanie: dlaczego i w jaki sposób teoria tak 

niedoskonała i tak spekulatywna spotkała się z wręcz niebywałym 
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 W podobny sposób znany rosyjski badacz paremiologii G. L. Piermiakow 

(1979, 12) traktuje przysłowia jako wyrażenia niedosłowne, których motywacja 

przenośna dotyczy całej konstrukcji zdaniowej, a nie jej poszczególnych wyrazów. 
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w nauce aplauzem? Odpowiadając, należy uwzględniać fakt, że 

nauka, w tym humanistyka, funkcjonuje w określonym kontekście 

społecznym, więc jest społecznie nacechowana. Zwrócił na to 

uwagę m.in. lubelski filozof A. Gut, który tłumaczy popularność 

powstałej w pierwszej połowie XX w. teorii względności językowej 

w następujący sposób: 

[...] Kiedy dyskutuje się idee wyrażane w duchu Sapira — Whorfa, to szybko 

zdajemy sobie sprawę, że dla wielu badaczy, a także w odbiorze społecznym 

są to twierdzenia w jakimś sensie ponętne, mające w sobie coś atrakcyjnego, 

co nader często samo w sobie jest już wystarczającym powodem przywiąza-

nia do wyrażanych tam idei. [...] Zmagamy się z zespołem twierdzeń ciągle 

atrakcyjnych i ujmujących wyobrażenie wielu ludzi (2009, 28)
52

. 

Z podobnym fenomenem „ponętnego odbioru społecznego” ma-

my do czynienia także w przypadku teorii Lakoffa/Johnsona. 

W artykule (Kiklewicz 2006c, 33 i n.) już pisałem, że teoria metafor 

pojęciowych powstała na bazie popularnej w XX w. fenomenologii. 

Wcześniejsza semantyka modalna i intensjonalna, semantyka 

składnikowa czy semantyka generatywna operowała modelami 

eksplikacji znaczeń o bardzo wysokim stopniu złożoności, 

w szczególności opartymi na logice propozycjonalnej bądź logice 

zbiorów, co wymagało od badaczy solidnej erudycji, a więc nie 

odpowiadało młodym adeptom nauki, wychowanym według zasa-

dy „Wszystko ujdzie”. Lakoff/Johnoson napisali książkę, w której 

nie tylko nie ma przypisów bibliograficznych, lecz która proponuje 

atrakcyjny i wręcz elementarny, trywialny sposób opisu reprezen-

tacji mentalnych — na podstawie łączliwości wyrazów. Tworzenie 

modeli metaforycznych typu EMOCJA TO RYWAL nie wymaga, 

w zasadzie, żadnych umiejętności. 

W tym punkcie była już mowa o lingwistyce kulturowej czy 

tzw. lingwokulturologii (a także etnolingwistyce). Problem polega 

nie tylko na tym, że dyscyplina ta nie dysponuje rygorystycznie 

określonym przedmiotem, lecz także na tym, że jej podstawowe 
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 W podobny sposób I. T. Kasawin (1990, 10) pisze, że poznanie naukowe 

w kulturze nowoczesności przenika wszystkie jej sfery i poziomy, wychodzi za 

granice wąskiego scjentyzmu i normatywizmu.  
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kategorie mają charakter transcendentny, uniemożliwiający weryfi-

kację empiryczną. Jedną z takich kategorii jest j ę z y k o w y  o b -

r a z  ś w i a t a .  I. Bobrowski (1995, 21) słusznie pisze, że podsta-

wowym problemem badawczym jest określenie granicy między ję-

zykowym i niejęzykowym obrazem świata: „Nie sądzę, by istniały 

jakieś przekonujące procedury oddzielania (tych — A. K.) obrazów”. 

I wnioskuje: „A zatem językowy obraz świata jest nieweryfikowalny”. 

Innymi słowy, językowy obraz świata istnieje tylko na stronach pu-

blikacji etnolingwistycznych — jest bytem fikcjonalnym. Bobrowski 

uważa, że interpretacja łączliwości leksykalnej (w szczególności 

frazeologii) w kategoriach mentalistycznych ( „ o b r a z  świata”) 

jest nieuzasadniona: 

Jedyne, co na podstawie jakiejś arbitralnie — z konieczności — uporządko-

wanej listy połączeń możemy wnosić, to to, że takie właśnie są połączenia 

wyrazowe. Wszelkie inne twierdzenia z niej wynikające są niesprawdzalne 

(1995, 21). 

Oczywiście BOBROWSKIEMU można by (z kognitywistycznego punk-

tu widzenia) zarzucić brak „wyobraźni”, ale i J. W. Rachilina (2000, 

11), która raczej sympatyzuje z lingwistyką kognitywną, zauważa, 

że o językowym obrazie świata mówi się wówczas, gdy obraz 

pewnego zjawiska, wynikający z formy lub struktury jednostki języ-

kowej (wyrazu pochodnego, grupy wyrazowej, zdania), nie zgadza 

się z przekonaniem członków wspólnoty językowej (czyli z kultu-

rowym obrazem świata). Dlatego Rachilina słusznie pisze, że poję-

cie „językowy obraz świata” stanowi metaforę, która służy do opisu 

wyrażeń językowych o specyficznej funkcji semantycznej. 

Inny aspekt językowego obrazu świata — diachroniczny — doty-

czy informacji, która leży u podstaw pierwszej nominacji desygnatu, 

ale która z biegiem czasu została zdezaktualizowana i z punktu wi-

dzenia teraźniejszości nie jest reprezentowana w tzw. kulturowym 

obrazie świata. Choć zwolennicy teorii językowego obrazu świata 

twierdzą, że w ten sposób odzwierciedlają podmiotowy charakter 

nominacji językowej, w rzeczywistości nie badają realnie funkcjo-

nujących jednostek ani grup społecznych (zob. Kiklewicz/Wilczew-

ski 2011, 173 i n.) — cała procedura eksplikowania elementów ję-
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zykowego obrazu świata sprowadza się do analizy bezosobowych 

przysłów, zagadek, piosenek itd. — tzw. t e k s t ó w  k u l t u r y .  

Transcendentny charakter ma — w obrębie lingwokulturolo-

gii/etnolingwistyki — także pojęcie konceptu, szczególnie w publi-

kacjach rosyjskich badaczy. Liczba publikacji na temat konceptów 

rośnie bardzo dynamicznie, ale większość badaczy nie zdaje sobie 

sprawy, czym jest koncept. Z jednej strony, uznaje się stanowisko 

jednego z założycieli tego nurtu badań, J. S. Stiepanowa (2001, 

43), który pisał, że koncept to fragment (ros. сгусток) kultury 

w  ś w i a d o m o ś c i  c z ł o w i e k a ,  a więc stanowi kategorię in-

telektualnego przetwarzania informacji. Z drugiej strony, większość 

badaczy traktuje koncept w  s p o s ó b  k o m p i l a c y j n y  — jako 

zbiór/zespół informacji na temat określonej dziedziny przedmio-

towej (por. takie koncepty, jak droga, rodzina, bóg, dom, cień, 

gwiazda, Polska, Mickiewicz i in.). Przy tym za źródła informacji słu-

żą: znaczenie leksykalne wyrazów, zawartość kolokacji (czyli zna-

czenie najbardziej regularnych partnerów syntagmatycznych), 

struktura morfemowa lub składniowa jednostek językowych, forma 

wewnętrzna i historia wyrazów, tzw. normy asocjacyjne, konotacje 

kulturowe (w tym osobiste), czasem znaczenie gramatyczne, (ty-

powe i mniej typowe) konteksty użycia i in. Badacze nie zdają so-

bie sprawy z tego, że — jak pisze N. B. Mieczkowska (2010, 29) — 

tak definiowany koncept pozostaje bez granic, funkcjonuje poza 

zdroworozsądkowymi zasadami delimitacji, czego skutkiem jest to, 

że treść tych samych konceptów w różnych opisach jest odmienna, 

a poza tym różni się liczba konceptów, tzn. wyrazów, reprezentują-

cych kulturowo relewantne pojęcia. 

Można uważać, że współczesna konceptologia lingwistyczna 

ukształtowała się na bazie teorii p o l a  s e m a n t y c z n e g o :  

twórcy teorii pola zakładali, że relacje semantyczne w systemie 

leksykalnym w pewnym stopniu odzwierciedlają charakterystyczny 

dla danej wspólnoty językowej obraz rzeczywistości. Przedmiot 

badawczy jednak był inny — sieci/struktury semantyczne, które 

eksplikowano na podstawie łączliwości wyrazowej. Przedstawiciele 

lingwokulturologii wrócili do XIX-wiecznego atomizmu, badając 

poszczególne koncepty (i później tworząc ich zbiory) na podstawie 
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eklektycznych obserwacji niezwiązanych ze sobą, różnorodnych 

źródeł językowych. Tak rozumiane koncepty stanowią fantomy 

semantyczne, które — teoretycznie rzecz biorąc — mogą być 

przydatne przy tworzeniu kompilacyjnych leksykonów kultury (czy-

li rejestracji fenomenów kulturowych — swego rodzaju galerii 

rozmaitości), ale nie ma żadnych podstaw, aby wiązać te badania 

z kognitywizmem. 

Podsumowując ten punkt, należy stwierdzić, że za sprawą am-

bisemii problematyka współczesnego językoznawstwa istotnie się 

rozmyła. Stosowanie samego terminu językoznawstwo do niektó-

rych obszarów badań naukowych budzi zastrzeżenia, za sprawą 

tego, że jednostki językowe stanowią jedynie formalny pretekst do 

konstruowania koncepcji o charakterze (pseudo)socjologicznym, 

(pseudo)psychologicznym, (pseudo)antropologicznym. 

8.2.1.8. Nietrafność na skutek kompresji 

Ze specyficznym przypadkiem nominacji mamy do czynienia wów-

czas, gdy wyrażenie językowe stanowi rezultat kompresji struktu-

ralnej: niektóre jego elementy zostały wyeliminowane, na skutek 

czego interpretacja semantyczna wyrażenia nie może być oparta 

na jego formie i strukturze (chyba że ma ono charakter skonwen-

cjonalizowany) — niezbędna jest apelacja do historii derywacyjnej, 

rekonstrukcja, której można dokonać przy uwzględnieniu czynni-

ków pozajęzykowych, np. takich jak interpretacja nadawcy (jego 

stanów mentalnych i emocjonalnych) oraz interpretacja sytuacji 

komunikacyjnej. Językowe kodowanie informacji w przypadku wy-

rażeń skompresowanych dotyczy tylko części ich sensu, pod tym 

względem są one „nieprzezroczyste”, wymagające inferencji. Zja-

wisko to szczególnie regularnie występuje w mowie potocznej. Po-

każę to na dwóch przykładach:  

(367) Если там будут киоски дешевые, купи кофе; dosłownie: Jeśli tam 

będą tanie kioski, kup kawy. 

(368) tanie wtorki 
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Wyrażenie tanie kioski jest mylące, gdyż nadawcy nie chodzi 

o wartość pieniężną kiosków, lecz tego, co się w kioskach sprzeda-

je, w tym przypadku kawy. Ażeby poprawnie zrozumieć to wyraże-

nie, odbiorca powinien posiadać wiedzę na temat kiosków i na 

temat kupna/sprzedaży. Podobnie przedmiotem transakcji han-

dlowych nie są wtorki, lecz to, co we wtorki oferuje się klientom. 

Innymi słowy, chodzi o tanie usługi we wtorki. 

W 2012 roku kanał TV Animal Planet transmitował serię fil-

mów dokumentalnych o środowisku naturalnym krajów Europy. 

Filmy o Francji i o Rosji zatytułowano:  

(369) Wild France 

(370) Wild Russia 

Na język polski tytuły te przetłumaczono na dwa różne sposoby: 

(371) Dzika przyroda Francji 

(372) Dzika Rosja 

Kompresja sprzyja temu, że powstają wyrażenia niedomknięte, 

których cechą jest — według określenia R. Dirvena (2001)53 — 

minimal specification view, czyli zniekształcony, uproszczony, 

schematyczny obraz desygnatu.  

Pokażę to na następującym przykładzie. W języku polskim są 

dwie derywacyjnie powiązane ze sobą nazwy: jod ‘pierwiastek 

chemiczny w formie kryształowej’ oraz jodyna ‘roztwór jodu w al-

koholu etylowym, brunatny płyn stosowany do odkażenia skóry 

dookoła ran’. W języku rosyjskim, w jego odmianie oficjalnej, także 

rozróżnia się wyraz йод i grupę wyrazową (спиртовая) настойка 

йода. Jednakże w komunikacji potocznej ta druga forma praktycz-

nie nie jest używana, na co wskazują poniższe ilustracje:  

                                                 
53

 Dirven wyjaśnia to pojęcia w następujący sposób: „[…] Information is not 

expressed in the sentence as such, but thanks to the integration of our 

knowledge of linguistic forms and our general background knowledge of the 

world we can construct the rich interpretations that we need in interaction” (Di-

rven 2001; zob. także: Searle 1979, 94 i n.; Dönninghaus 2001). 
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(373) Он купил й о д у  и стал смазывать им болячку (Юрий Коваль); 

dosłownie: Kupił jodu i zaczął smarować im rany. 

(374) На самом деле, если й о д  попадает в саму рану, такая реакция 

не редкость; dosłownie: W rzeczywistości jeśli jod trafi na samą ranę, 

taka reakcja nie jest rzadkością. 

(375) Й о д  и зеленка будут продаваться [в аптеке] без рецепта; dosłow-

nie: Jod i zieleń brylantowa będą sprzedawane bez recepty. 

Na skutek kompresji powstaje niejednoznaczność, a rozstrzygnię-

cie problemu interpretacji semantycznej wyrazu wymaga apelacji 

do szerszej kompetencji poznawczej, w każdym razie wychodzącej 

poza granice wiedzy językowej. 

Za jeden z polskich przykładów kompresji może posłużyć oka-

zjonalne wyrażenie: 

(376) komputerowa wdowa 

Wdowa w języku polskim jest po kimś (wdowa po Żeromskim, po 

poecie, po oficerze itd.), więc połączenie z przymiotnikiem kompu-

terowy wydaje się niezwykłe, niepasujące do istniejących w języku 

modeli interpretacji semantycznej. Nie możemy przecież dopusz-

czać interpretacji: ‘wdowa po komputerze’. Może jest to wdowa 

przy komputerze, czyli taka, która spędza swój czas, pracując na 

komputerze? Jeden z internautów na stronie: http://www.ross-

mann.pl/Artykul/Komputerowe-wdowy,188661# wyjaśnia znacze-

nie zagadkowego wyrażenia:  

(377) W skrócie można ten stan społeczny opisać jako życie w trójkącie: 

ona, on i komputer. Gdzie komputer jest równie ważny jak ona, a czę-

sto ważniejszy. Choć on głośno tego nigdy nie powie. Ma wikt i opie-

runek, parę innych rzeczy, które kiedyś były ważne, a dziś są już ruty-

ną. I mieści się w ogólnie akceptowanym wzorcu społecznym. No i ma 

swój komputerowy świat. Komputer jest posłuszny, nie zawraca gło-

wy, nie trzeba go słuchać, zawsze można wyłączyć. Po pracy, w której 

zazwyczaj też wykorzystuje komputer, nadal przed nim spędza czas. 

To jego prawdziwa, pierwsza i jedyna miłość. W tym związku to on 

zawsze dominuje. Decyduje, kończy i zaczyna. [...] Powoli utrwala się 

taki stan rzeczy, w którym ona wieczorami widzi jego plecy i kawałek 

monitora. Zajmuje się więc domem i sobą, a on komputerem. 
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Okazuje się, że komputerowa wdowa to kobieta, która czuje się 

osamotniona w towarzystwie małżonka/partnera spędzającego ca-

ły wolny przy komputerze. Jak widzimy, sama konstrukcja w nie-

znacznym stopniu naprowadza użytkowników języka na jej zna-

czenie — należy je przyswoić poprzez zapamiętywanie, tak jak 

w przypadku wyrazów niepochodnych: label, trend, full i in.  

Podobnie jak w przypadku komputerowej wdowy przy interpreta-

cji wyrażenia: 

(378) bramka kontaktowa 

wymaganych jest kilka przełączeń w sieci semantycznej. Wyrażenie to 

od pewnego czasu jest szeroko używane przez dziennikarzy sporto-

wych komentujących mecze piłki nożnej, np.: 

(379) Potem bramka kontaktowa, która ustala wynik pierwszej połowy. 

(380) Bramka kontaktowa dla Piasta padła po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. 

(381) Bramka kontaktowa strzelona przez gospodarzy nic nie zmieniła. 

Rzeczowniki bramka i kontakt znajdują się zbyt daleko siebie w sieci 

semantycznej, należąc do odmiennych klas tematycznych, dlatego in-

terpretacja ich połączenia w jednej konstrukcji wymaga operacjonali-

zacji. Szczególnie enigmatyczny jest tu kontakt: można by (będąc lai-

kiem w dziedzinie sportu) wyobrażać sobie, że chodzi o bramkę, zdo-

bytą po akcji kilku zawodników — w odróżnieniu od bramki zdobytej 

po rzucie wolnym lub rzucie karnym. W pierwszym przypadku zacho-

dzi kontakt zawodników, tzn. ich współdziałanie, wspólna akcja, w dru-

gim — jest to akcja indywidualna. A może bramka kontaktowa to taka, 

która padła po kontakcie piłki z kimkolwiek lub czymkolwiek, np. doty-

kając obrońcy lub słupka? 

W rzeczywistości bramka kontaktowa to gol zdobyty przez druży-

nę przegrywającą różnicą dwóch bramek, zmniejszający tę różnicę 

o jedną bramkę. Należy przyznać, że historia derywacyjna tego wyra-

żenia jest trudna do wyjaśnienia: chodzi o bramkę, która zmniejsza wy-

nik meczu w taki sposób, że różnica strzelonych bramek staje się mi-

nimalna, czyli powstaje stan rzeczy (w zakresie liczb, np. 2:1, 3:2, 4:3 itd.) 

przypominający fizyczny kontakt przedmiotów. Kompresji strukturalnej 
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towarzyszy metafora — metaforyczne użycie przymiotnika kontaktowy, 

co dodatkowo komplikuje interpretację semantyczną. 

Najprawdopodobniej wyrażenie to w języku polskim pochodzi 

z niemieckiego, w którym rzeczownik Anschluss znaczy nie tylko ‘połą-

czenie, przyłączenie, nawiązanie; kontakty; towarzystwo’, lecz także 

‘bramka kontaktowa’ (w tym drugim znaczeniu używa się także rze-

czownika Anschlusstreffer). 

W językach germańskich zjawisko niekompozycyjności wyra-

żeń ma charakter bardziej regularny niż w językach słowiańskich. 

G. Lakoff (1977) powołuje się na innego amerykańskiego badacza 

— B. Borkina, który wprowadził pojęcie beheaded NP, czyli ucię-

tych grup nominalnych (oczywiście taki charakter mogą także mieć 

grupy werbalne). Chodzi o wyrażenia typu: 

(382) Tolstoy takes up a foot on my bookshelf. 

Oczywiście nadawca nie ma na myśli pisarza Tołstoja, który zajmu-

je miejsce na jego półce na książki, lecz książki Tołstoja. Lakoff pi-

sze, że stosowna interpretacja semantyczna tego zdania wymaga 

wiedzy odbiorcy na temat książek napisanych przez Tołstoja54. 

Drugim pomocniczym narzędziem interpretacyjnym jest, jak już 

zaznaczono, apelacja do kontekstu działalności językowej. 

Kompresja strukturalna może mieć charakter bardziej lub 

mniej złożony, w zależności od liczby elementów językowych, ule-

gających eliminacji. Rozważmy przytaczane przez Fillmore’a an-

gielskie przykłady: 

(383) a topless dress ‘wydekoltowana sukienka’ 

(384) a topless waitress ‘wydekoltowana kelnerka’ 

(385) a topless dancer ‘wydekoltowana tancerka’ 

(386) a topless bar ‘wydekoltowany bar (tzn. takie, w którym kelnerki noszą 

dekoltowane sukienki)’ 

(387) a topless district ‘wydekoltowana dzielnica (tzn. taka, w której kobiety 

noszą dekoltowane sukienki)’ 

                                                 
54

 W gramatyce komunikacyjnej zjawisko to wyjaśnia się za pomocą pojęcia 

standardów semantycznych (Awdiejew 1999).  
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Pierwsze wyrażenie ma charakter kompozycyjny, gdyż prawy kolo-

kat dress w strukturze powierzchniowej konstrukcji uzupełnia zna-

czenie przymiotnika. Drugie i trzecie wyrażenia stanowią rezultat 

kompresji:  

a waitress wearing a topless dress  a topless waitress 

Należy zwrócić uwagę, że „na powierzchni” konstrukcji pozostają 

elementy między którymi w strukturze bazowej nie zachodzą bez-

pośrednie związki zależności: 

 

 

 

 

 

a waitress wearing a topless dress 

Czwarte i piąte zdania powstają na skutek redukcji jeszcze większej 

liczny elementów struktury wyjściowej:  

a bar where serve the waitresses wearing a topless dress  a topless bar 

a district where live many waitresses wearing a topless dress  a topless district 

Kompresja występuje nie tylko w mowie potocznej, lecz także 

w tekstach innych stylów, szczególnie naśladujących komunikację 

potoczną. Tak więc D. Szumska (1999) zwróciła uwagę na nasilenie 

okazjonalnej nominacji z wykorzystaniem przymiotników w prasie 

popularnej. Połączenie przymiotnika z rzeczownikiem ma charak-

ter niekonwencjonalny, wobec czego konstrukcje wyrazowe wy-

magają zastanowienia się i apelacji do tekstu, tak aby zrozumieć 

adekwatną do zamysłu nadawcy relacje pojęć, por.: 

(388) owocowe dłonie ‘dłonie pielęgnowane kremami na bazie koncentra-

tów owocowych’ 

(389) toaletowe muzeum ‘muzeum, w którym eksponatami są deski sede-

sowe’ 
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(390) obcasowe oklaski ‘oklaski dla artystki za wyciągnięcie uwięzionego w 

deskach scenicznych obcasa’ 

(391) butelkowe ogrody ‘ogrody (miniaturowe) w butelkach’ 

Komentując wyrażenia tego rodzaju, Szumska pisze:  

Każde obniżenie dyskretności wykładników treści komunikatu uzależniające 

ich restytucję od kooperacji z kontekstem językowym lub pozajęzykowym 

może skutkować wzrostem jego ambiwalencji [...] (2006, 111).  

W konstrukcjach tego typu mamy do czynienia ze swego rodzaju 

"językowymi jokerami", jeśli posłużyć się określeniem J. D. Apre-

sjana, tzn. ze znakami "ubezwłasnowolnionymi", ewidentnie ambi-

walentnymi, nieinterpretowalnymi "poza granicami tekstu, na któ-

rego użytek powstały" (Szumska 1999, 5). 

8.2.2. Nietrafność nominacji gramatycznej 

Nominacja gramatyczna ma, w porównaniu z leksyką, charakter 

bardziej abstrakcyjny i bardziej regularny: każde znaczenie grama-

tyczne jest przyporządkowane klasie form wyrazowych. Z jednej 

strony, systemowy charakter gramatyki stanowi jej zabezpieczenie 

przed inherencją użytkowników języka — gramatyka jest względ-

nie stabilna i mniej niż leksyka podatna na wpływy sytuacji funk-

cjonowania języka. Z drugiej strony, system gramatyczny jest 

o wiele bardziej konserwatywny, a dokonanie w nim zmian, jeżeli 

uznamy, że cokolwiek w tym systemie wymaga naprawienia, jest 

trudne do zrealizowania, czego przykładem mogą być bezskutecz-

ne próby regulowania użycia form imiesłowu przysłówkowego 

współczesnego (zob. Jadacka 2006, 192 i n.). 
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8.2.2.1. Nietrafność znaczeń gramatycznych 

Jak już zostało zaznaczone, znaczenia gramatyczne (np. znaczenia 

kategorii przypadka) mają bardziej wyabstrahowany charakter niż 

znaczenia leksykalne i nie zawsze można je zweryfikować w odnie-

sieniu do naszej wiedzy ogólnej, a tym bardziej w odniesieniu do 

empirycznych doświadczeń. Jednakże istnieje związek między zna-

czeniem gramatycznym wyrazu a znaczeniem konstrukcji, w której 

występuje on w pozycji określonego składnika. Pod tym względem 

zachodzi większa lub mniejsza zgodność między pierwszym a dru-

gim, wymagana większa lub mniejsza inferencja podmiotu języko-

wego. 

Za jeden z przykładów może posłużyć kategoria zwrotności 

czasowników. W języku polskim, np. w odróżnieniu od języków 

wschodniosłowiańskich, znaczenie zwrotne zachowuje się w for-

mach rzeczowników pochodnych, tzw. dewerbatywów: zachowy-

wać się  zachowanie się, starać się  staranie się, budzić się  bu-

dzenie się itd. W związku z tym w systemie języka opozycja form 

zwrotnych i niezwrotnych występuje także w zakresie derywatów 

odczasownikowych: 

(392) zachowanie / zachowanie się  

(393) komunikowanie / komunikowanie się 

(394) porozumiewanie / porozumiewanie się  

(395) budzenie / budzenie się itd. 

Funkcjonalna różnica tych form pozostaje taka sama, jak w przy-

padku czasowników: formy niezwrotne są przechodnie, tzn. wy-

magają wypełnienia prawej pozycji przez grupę imienną w przy-

padku zależnym: 

(396) Wybieranie markowych towarów to nie tylko k o m u n i k o w a n i e ,  

że mamy wystarczająco dużo pieniędzy. 

Rekcja czasownika komunikować (komuś), że... jest zachowywana 

przez rzeczownik pochodny: komunikowanie (komuś), że... W przy-

padku form niezwrotnych zakłada się nieobecność prawego kolo-
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katu, gdyż ta pozycja została zablokowana przez wykładnik zwrot-

ności się. W przypadku rzeczownika komunikowanie się realizuje 

znaczenie wzajemnie zwrotne:  

(397) W takim przypadku komputer DNC jest jednym z wielu podłączonych 

do LAN komputerów, co umożliwia k o m u n i k o w a n i e  s i ę  z po-

zostałymi. 

(398) Poważny problem stanowiło k o m u n i k o w a n i e  s i ę  z nim. 

(399) Rozmowa między mężczyzną a kobietą to międzykulturowe k o m u -

n i k o w a n i e  s i ę .  

W powyższych zdaniach zawarta jest informacja o komunikowaniu 

się jako przesyłaniu wiadomości nawzajem, poprzez tzw. repliko-

wanie czy też sprzężenie zwrotne. Wydawałoby się, że opozycja ta 

jest całkiem oczywista i nic nie może jej zachwiać, jednak w prak-

tyce językowej dość często są spotykane przypadki wykorzystania 

form niezwrotnych w znaczeniu form zwrotnych. Na przykład rze-

czownik komunikowanie masowo jest używany w znaczeniu rze-

czownika komunikowanie się czy też rzeczownika komunikacja: 

(400) bariery w komunikowaniu i społeczeństwo informacyjne 

(401) komunikowanie społeczne  

(402) media i komunikowanie masowe 

(403) komunikowanie interpersonalne 

(404) Komunikowanie polega na wymianie informacji. 

W powyższych wyrażeniach językowych (i wielu podobnych) nie 

chodzi o sytuacje, gdy 'X komunikuje Y-owi o Z', lecz o sytuacje, 

gdy 'X i Y się komunikują', tzn. gdy ‘Między X i Y zachodzi komuni-

kacja’. 

W polskim uzusie językowym zjawisko, o którym tu piszę, ma 

charakter powszechny i obejmuje większość dewerbatywów zwrot-

nych, których się używa w znaczeniu niezwrotnych. Jednym z naj-

częściej występujących jest rzeczownik zainteresowanie: 

(405) Z początku ukrywałem swoje zainteresowanie Kasią. 

(406) Po raz pierwszy okazał zainteresowanie sprawą. 

(407) To tłumaczy tak ogromne także w Polsce zainteresowanie ezoteryką. 
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We wszystkich przytoczonych zdaniach wyraża się informację 

o tym, że ‘X zainteresował się/interesuje się Y-em’. Wobec te-

go zgodnie z systemem gramatycznym należałoby użyć formy 

zwrotnej: 

(408) zainteresowanie się Kasią 

(409) zainteresowanie się sprawą 

(410) zainteresowanie się ezoteryką 

Się jako jednostka współczesnego języka polskiego, ogólnie rzecz 

biorąc, nie należy do łatwych do opisu obiektów lingwistycznych. 

W literaturze gramatycznej aktywnie jest dyskutowana kwestia 

funkcjonowania się w  u j ę c i u  p a r a d y g m a t y c z n y m .  Tej 

problematyce są poświęcone prace tak znanych badaczy, jak I. Bo-

browski (1985), A. Bogusławski (1977), S. Karolak (1999), R. La-

skowski (1984), Z. Saloni (1976) i in. Dość obszerną, dotyczącą te-

go tematu bibliografię (obejmującą najważniejsze publikacje w ję-

zyku polskim) przytoczono w pracy: Kępińska 2001, 152-153. Róż-

nych badaczy — przy zauważalnej rozbieżności zdań — łączy jed-

nak przekonanie, że w przypadku się mamy do czynienia ze zjawi-

skiem homonimii gramatycznej, tzn. przynależności tej samej jed-

nostki formalnej do różnych klas funkcjonalnych. Wyraz się 

w rozmaitych konstrukcjach językowych funkcjonuje jako zaimek 

zwrotny, jako wykładnik zwrotności/intranzytywności, jako wy-

kładnik nieosobowości lub jako morfem nieciągły o funkcji słowo-

twórczej (zob. Kiklewicz 2012b). W pewnym uproszczeniu użycia 

wyrazu się można podzielić na dwa typy: 1) w pozycji samodziel-

nego członu zdania (tzw. konstytuentu); 2) w pozycji składnika nie-

samodzielnego, czyli wyrazu funkcyjnego. Przy tym pojęcie wyraz 

funkcyjny jest traktowane za M. Grochowskim:  

[Są to] wyrażenia pomocnicze zarówno w systemie językowym, jak i we-

wnątrz tekstu, pod jakimś względem niesamodzielne [...] są one operatorami 

(wskaźnikami) relacji między komponentami wypowiedzeń i między wypo-

wiedzeniami [...] jako takie służą do łączenia części wypowiedzeń oraz wy-

powiedzeń składowych w wypowiedzenia złożone (1997, 33). 
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Istnieje też drugi aspekt funkcjonowania się we współczesnym ję-

zyku polskim — s y n t a g m a t y c z n y ,  dotyczący wykorzystania 

tej jednostki w mowie. W strukturze wypowiedzenia konstrukcje 

zawierające się jako wyraz funkcyjny wykazują t e n d e n c j e  d o  

u p r o s z c z e n i a ,  a mianowicie do pominięcia wyrazu funkcyj-

nego, który — z formalnego, systemowego punktu widzenia — 

jest wymagany przy obydwu (ew. kilku) czasownikach, połączo-

nych współrzędnie lub podrzędnie. Pierwsze zjawisko — niepo-

wtarzanie się w konstrukcjach współrzędnych — jest szeroko zna-

ne, z tym że występuje przeważnie w odmianie książkowej języka 

polskiego. Przytoczę kilka przykładów z tekstów różnych stylów: 

(411) Woda s i ę  b u r z y  i  w z d y m a  (Adam Mickiewicz).  

(412) Jan Taff, dyrektor Szkoły im. Sobieskiego, r z u c i ł  s i ę  z okna i z a -

b i ł  (Jan Parandowski). 

(413) Jego współrozmówca też wie, o której godzinie z a c z y n a j ą  s i ę  

i  k o ń c z ą  wiadomości. 

(414) Dla uatrakcyjnienia programu dobrze jest, jeśli eksperci dziwnie s i ę  

u b i e r a j ą  i  z a c h o w u j ą  (Wiesław Gałązka).  

Na przykład w ostatnim zdaniu występują współrzędne czasowniki 

ubierają się i zachowują się, ale powtarzanie się (*dziwnie się ubie-

rają i się zachowują; *dziwnie ubierają się i zachowują się) byłoby 

raczej sprzeczne z normą współczesnego języka polskiego. 

W konstrukcjach powyższego typu realizuje się z a s a d a  

n i e p o w t a r z a n i a  w s p ó l n e g o  s k ł a d n i k a ,  która leży 

u podstaw większości konstrukcji współrzędnych, np. takich jak: 

białe i czerwone wino  białe wino i czerwone wino, czytać książki 

i gazety  czytać książki i czytać gazety. Należy jednak zaznaczyć, 

że w przypadku się pominięcie tego wyrazu jest bardziej obligato-

ryjne. 

Zjawisko to nie stanowi cechy charakterystycznej języka pol-

skiego — można je obserwować także w innych językach, w któ-

rych znaczenie refleksyjności czasowników jest wyrażane na ze-

wnątrz wyrazu, w postaci wyrazu funkcyjnego, np. w języku nie-

mieckim:  

(415) Sie lieben und sie quälen sich ‘Oni się kochają i dręczą‘. 
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(416) Ich freue oder manchmal gräme mich ‘Cieszę się albo czasem smucę 

(się)’. 

(417) Wir freuen und interessieren uns für Ihre Ideen ‘Cieszymy się i intere-

sujemy (się) waszymi pomysłami / jesteśmy ciekawi waszych pomy-

słów’. 

Usunięcie jednej z powtarzających się form wyrazu funkcyjnego 

jest tu w pewnym stopniu uzasadnione syntaktycznie: obydwa cza-

sowniki są równorzędne, dlatego zastosowanie operatora się do 

jednego z nich ekstrapoluje się na całą grupę współrzędną. Mamy 

tu do czynienia z czymś w rodzaju wyłączenia poza nawias. 

W praktyce językowej można odnotować także odmienne zja-

wisko, gdy powtarzania wyrazu funkcyjnego się unika się w kon-

strukcjach niewspółrzędnych, w których między czasownikami za-

chodzi relacja zależności syntaktycznej. Są to np. konstrukcje typu: 

(418) Chce mi się (z czegoś) śmiać. 

(419) Chce mi się uśmiechać do każdego. 

(420) Nie chce mi się uczyć. 

Ze względów formalnych, a mianowicie zważywszy na to, że każdy 

czasownik zajmuje inną pozycję w strukturze zdania, powinniśmy 

każdą formę czasownika opatrzyć odrębnym wykładnikiem zwrot-

ności (intranzytywności, nieosobowości itd.):  

(421) chce się śmiać się 

(422) chce się uśmiechać się 

(423) chce się uczyć się 

Rzeczywistość, jak wykazują przytoczone przykłady, jest jednak in-

na: za najbardziej optymalną wersję ustrukturyzowania zdania 

uważa się taką, w której jeden z wyrazów funkcyjnych  zostaje 

usunięty. Dążenie nadawcy do redukcji strukturalnej konstrukcji 

zdaniowej jest tak silne, że nie zauważa on dwuznaczności, która 

może powstawać na skutek eliminacji się, jak obserwujemy to np. 

w zdaniu (418), które można zrozumieć i jako ‘Nie chcę uczyć się’, 

i jako ‘Nie chce mi się uczyć kogoś’. 
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Jak rozpowszechniony, regularny charakter mają konstrukcje 

składniowe opisywanego tu typu, wykazuje ich analiza w materiale 

korpusowym. Pod tym względem zbadałem zdania zaczerpnięte 

z Korpusu Narodowego Języka Polskiego , a mianowicie zawierają-

ce czasownik zwrotny postaram się w formie 1. os. l.p. i zależny 

czasownik zwrotny w bezokoliczniku. W korpusie odnotowano 40 

takich konstrukcji składniowych, z których tylko trzy (sic!) zawierają 

powtórzenie wyrazu funkcyjnego, zaś w pozostałych, obejmują-

cych ponad 90% całości ekscerpcji, realizowana jest forma skom-

presowana, w której się występuje tylko jednokrotnie. Przytoczę 

konstrukcje obydwu typów. 

A. Konstrukcje pełne: 

(424) Jest to niemożliwe, ale p o s t a r a m  s i ę  z b l i ż y ć  s i ę  do ideału.  

(425) Ja rzeczywiście również p o s t a r a m  s i ę  jak najszybciej p o r o -

z u m i e ć  s i ę  z panem ministrem Dąbrowskim. 

(426) Jeśli państwo się zgodzą, p o s t a r a m  s i ę  u s t o s u n k o w a ć  

s i ę  do tych wątpliwości. 

B. Konstrukcje zredukowane: 

(427) P o s t a r a m  s i ę  p r z y c z y n i ć  do tego, by Wisła zdobyła tytuł; 

por.: postaram się przyczynić się. 

(428) P o s t a r a m  s i ę  w y w i ą z y w a ć  z obowiązków z pełnym zaanga-

żowaniem; por.: postaram się wywiązywać się. 

(429) P o s t a r a m  s i ę  z a p r e z e n t o w a ć  z jeszcze lepszej strony; 

por.: postaram się zaprezentować się. 

(430) P o s t a r a m  s i ę  o d w d z i ę c z y ć  za zaufanie, jakim mnie obda-

rzono; por.: postaram się odwdzięczyć się. 

(431) Ze względu na skomplikowaną treść projektu ustawy p o s t a r a m  

s i ę  u s t o s u n k o w a ć  w kilku słowach do każdego punktu; por.: 

postaram się ustosunkować się. 

(432) P o s t a r a m  s i ę  o d n i e ś ć  tylko do kilku fundamentalnych 

spraw; por.: postaram się odnieść się. 

Mimo że większość występującego w korpusie materiału (jak wyni-

ka z jego treści) pochodzi z tekstów wystąpień sejmowych, tzn. na-

leży do określonego rejestru mowy, a także mimo frazeologiczne-

go charakteru niektórych wyrażeń (np. postaram się odnieść [się], 

postaram się ustosunkować [się]), fakt dominacji konstrukcji skom-
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presowanych, tzn. powstałych na skutek pominięcia jednej z form 

wyrazu funkcyjnego jest oczywisty. 

Aby przekonać się, że użytkownicy języka polskiego w sposób 

bezpośredni dają pierwszeństwo konstrukcjom z redukcją opera-

tora zwrotności, przeprowadziłem badanie psycholingwistyczne. 

Respondenci — studentki/studenci UWM w Olsztynie oraz UPH 

w Siedlcach (ogólna liczba zbadanych wynosi 290 osób) — otrzy-

mali następujące polecenie: 

Poniżej są podane polskie zdania zawierające wyraz się. Proszę ocenić po-

prawność każdego zdania, używając następującej skali ocen:  

5 — całkiem poprawne;  

4 — nie całkiem poprawne, ale używane;  

3 — nie całkiem poprawne, spotykane jednak w użyciu;  

2 — niepoprawne, kolidujące ze zwyczajem językowym. 

W rezultacie badania uzyskano następujące wyniki. 

A 

ZDANIE 
OCENA 

ŚREDNIA 

Postaram się Ci się odwdzięczyć 2,38 

Postaram się Ci odwdzięczyć 3,91 

Postaram Ci się odwdzięczyć 4,76 

Postaram się Ci odwdzięczyć się 2,39 

Postaram się odwdzięczyć Ci się 2,48 

Postaram się się odwdzięczyć 2,02 

B 

ZDANIE 
OCENA 

ŚREDNIA 

Będę starała się doszukać przyczyn 4,74 

Będę starała się doszukać się przyczyn 2,77 

Będę się starała doszukać przyczyn 4,38 

Będę się starała doszukać się przyczyn 2,75 

Będę się starała się doszukać przyczyn 2,10 

Będę starała się się doszukać przyczyn 2,01 
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C 

ZDANIE 
OCENA 

ŚREDNIA 

Nauczyła się posługiwać się karabinem 2,93 

Nauczyła się posługiwać karabinem 4,93 

Nauczyła się się posługiwać karabinem 2,05 

Się nauczyła posługiwać się karabinem 2,23 

Zestawienie powyższych danych wykazuje, że dla każdego zdania 

występuje jedna forma, uznawana przez respondentów za całkiem 

poprawną lub prawie całkiem poprawną: 

(433) Postaram ci się odwdzięczyć [średnia ocena 4,76]. 

(434) Będę starała się doszukać przyczyn [średnia ocena 4,74]. 

(435) Nauczyła się posługiwać karabinem [średnia ocena 4,93]. 

Nietrudno zauważyć, że są to formy zdaniowe, w których operator 

zwrotności przy jednym z czasowników zwrotnych został wyelimi-

nowany, prawdopodobnie — przy czasowniku zależnym w formie 

bezokolicznika, na co wskazuje fakt, że się jest wymagane jako 

prawa lub lewa kolokacja czasownika osobowego; odstępstwo od 

tego wymogu oznacza odstępstwo od normy językowej, por.: 

(436) Będę starała się doszukać przyczyn. 

(437) Będę się starała doszukać przyczyn. 

(438) *Będę starała doszukać się przyczyn. 

W zdaniach grupy A i grupy B dość wysoką średnią ocenę uzyskały 

także inne konstrukcje, w których — podobnie jak w powyższych 

— wyraz funkcyjny uległ redukcji: 

(439) Postaram się Ci odwdzięczyć [średnia ocena 3,91]. 

(440) Będę się starała doszukać przyczyn [średnia ocena 4,38]. 

Co do zdań, w których wyraz funkcyjny się powtarza się przy każ-

dym czasowniku — w formie osobowej i formie bezokolicznika, 

przeważnie zostały one ocenione przez badanych negatywnie: tu 

oceny oscylują w skali od 2,93 do 2,01.  
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Z prośbą o wypełnienie podobnego zadania (chodziło tylko 

o zdania grupy A) zwróciłem się także do kolegów językoznawców 

z różnych polskich uczelni wyższych (ogółem 50 osób). Okazało 

się, że odpowiedzi fachowców są bardziej zróżnicowane, gdyż tu, 

jak wynika z niektórych komentarzy, jako kryteria oceny zdań były 

uwzględniane nie tylko względy funkcjonalne (czy uzualne), lecz 

także względy normatywne, a nawet teoretyczne. Spośród odpo-

wiedzi językoznawców można wyodrębnić trzy stanowiska. Zgod-

nie z pierwszym za poprawną uważa się konstrukcję z jednym się 

w bezpośrednim sąsiedztwie czasownika w formie nieokreślonej, 

czyli: Postaram Ci się odwdzięczyć. Forma z innym szykiem wyra-

zów: Postaram się Ci odwdzięczyć jest uważana przez niektórych 

także za poprawną bądź używaną. Co do form z podwajaniem się, 

respondenci tej grupy potraktowali je jako „niepoprawne” lub „nie 

całkiem poprawne”. Stanowisko tej grupy ekspertów jest tożsame 

ze stanowiskiem większości zapytanych studentów. 

Do drugiej grupy można zaliczyć respondentów językoznaw-

ców, którzy uważają, że reduplikacja się jest możliwa, choć zdecy-

dowanie sprzeciwiają się ulokowaniu obydwu form w bezpośred-

nim sąsiedztwie. 

Trzecia grupa badanych wyróżnia się tym, że zdania z powta-

rzaniem się otrzymały nieco wyższe oceny niż zdania skompreso-

wane, w szczególności chodzi o zdanie: Postaram się odwdzięczyć 

Ci się. Ta trzecia grupa respondentów jest bardzo nieliczna, więc 

z ogółu przeanalizowanego materiału językowego można 

z pewnością wnioskować: konstrukcje z pominięciem wyrazu funk-

cyjnego się są uważane za bardziej poprawne, bardziej przyjęte 

w zachowaniach językowych współczesnych Polaków — w porów-

naniu z konstrukcjami pełnymi, w których się powtarza się przy 

czasowniku głównym i czasowniku zależnym.  

Konstrukcje opisywanego typu należy uznać za rezultat prze-

kształcenia struktury powierzchniowej (czy też formalno-gramaty-

cznej) zdania. Niewystępowanie się przy czasowniku w formie nie-

określonej (w wypowiedzeniach zawierających także inny czasow-

nik, osobowy lub nieosobowy, połączony z wyrazem się) oznacza 

jego k o m p r e s j ę .  Ale chodzi o kompresję szczególnego rodza-
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ju. Zwykle zjawisko kompresji polega na tym, że dokonuje się ope-

racji na tzw. konstytuentach zdaniowych, czyli składnikach auto-

semantycznych w funkcji predykatów lub argumentów. Za przy-

kład takiej kompresji może posłużyć zdanie: 

(441) Kategorycznie sprzeciwiam się insynuacjom, że po moim odejściu zo-

stał rozpity zespół lekarzy. Owszem, w dawnych czasach zdarzało się, 

że okazyjnie p i ł o  s i ę  a l k o h o l  o d  p a c j e n t ó w  (serwis informa-

cyjny www.wp.pl; 12 I 2008). 

W tym przypadku konstrukcja alkohol od pacjentów powstała na 

skutek kompresji bardziej rozbudowanej, ufundowanej na czasow-

niku osobowym konstrukcji składniowej: alkohol, który pracownicy 

szpitala otrzymywali od pacjentów.  

Jednak w konstrukcjach typu postaram się doszukać [się] ma-

my do czynienia z eliminowaniem operatora gramatycznego, który 

pełni w zdaniu zupełnie inną funkcję niż wyrazy autosemantyczne. 

Zwykle kompresja polega na niewypełnieniu pozycji składnio-

wej, konotowanej przez predykat jądrowy (lub przez człon główny 

konstrukcji podrzędnej) — takie pozycje kwalifikuje się jako w y -

z e r o w a n e .  W naszym przypadku nie ma pozycji wyzerowanej, 

gdyż się nie jest samodzielnym członem zdania, więc nie przysłu-

guje mu pozycja w strukturze zależności. Usunięcie się jest możli-

we dzięki temu, że jego funkcję podejmuje ta forma wyrazu funk-

cyjnego, która (materialnie) pozostaje w strukturze powierzchnio-

wej zdania — na skutek tego staje się ona f u n k c j o n a l n i e  

a m b i w a l e n t n a ,  tzn. powiązana z obydwoma czasownikami. 

http://www.wp.pl/
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Za taką interpretacją przemawia fakt, że w kompresowanych kon-

strukcjach powyższego typu wyraz funkcyjny się przeważnie znaj-

duje się między czasownikami — pozycja ta w strukturze linearnej 

zdania najbardziej sprzyja funkcjonalnej ambiwalencji się.  

U podstaw rozpatrywanego zjawiska leży z a s a d a  e k o -

n o m i i  j ę z y k o w e j .  Na jej temat istnieje bogata literatura lin-

gwistyczna. Badacze posługują się takimi pojęciami, jak „beheaded 

parts” (Borkin 1972), „minimal specification view” (Dirven 2001), 

„minimalizm pragmatyczny” (Kurcz 2000), „zasada minimalnej sa-

mowystarczalności cech jednostek językowych” (Szelakin 2002, 

111) i in. Wspomniany M. A. Szelakin twierdzi, że użytkownicy ję-

zyka dążą do zoptymalizowanej redukcji przekazywanej za pomo-

cą znaków informacji, aby w ten sposób uzyskać większą spraw-

ność językową i zautomatyzować generowanie i rozumienie jedno-

stek językowych (szczególnie komunikacyjnych).  

Zasada ekonomizacji językowej może dotyczyć zarówno 

aspektu semantycznego wypowiedzenia, jak i jego aspektu for-

malnego. Zjawisko redukcji wyrazu funkcyjnego się jest raczej ope-

racją na formie wypowiedzenia, ponieważ struktura semantyczna 

pozostaje przy tym, jak się zdaje, bez zmian. W pewnym stopniu 

podważa to twierdzenie zwolenników lingwistyki komunikacyjnej, 

iż, jak pisze A. Awdiejew, „formalne środki [...] mają w całym proce-

sie przekazu rolę czynników wspomagających [...] dlatego są pod-

porządkowane rozkładowi informacyjnemu” (1999, 7). Jak widzimy, 

organizacja struktury formalno-gramatycznej zdania stanowi sa-

 

 

 

 

 

 

[ona]  Nauczyła   się   posługiwać   karabinem 
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modzielny aspekt działalności językowej, a mianowicie takich za-

biegów, które skutkują dostosowaniem formy językowej do wa-

runków komunikacji. To założenie stanowi podstawę stosowanego 

w badaniach funkcjonalno-lingwistycznych m o d e l u  e r g o -

n o m i c z n e g o  (zob. Kiklewicz 2007c, 76 i n.). 

W wyrażeniach, które poddałem analizie, występuje określony 

przypadek ekonomii — unikanie powtórzeń. Zjawisko to jest znane 

na wszystkich poziomach systemu języka — por. chociażby haplo-

logię, polegającą na uproszczeniu fonetycznym wyrazu, a miano-

wicie na eliminowaniu jednej z dwu jednakowych lub podobnych, 

bezpośrednio następujących po sobie sylab. W konstrukcjach z re-

dukcją operatora zwrotności mamy jednak specyficzny typ unika-

nia powtórzeń. Po pierwsze, jak już zaznaczyłem powyżej, kompre-

sją jest objęty wyraz funkcyjny, co zdarza się rzadziej niż kompre-

sja wyrazów autosemantycznych (być może za sprawą tego, że 

środki spójności gramatycznej są w zdaniu bardziej obowiązujące). 

Unikanie powtórzeń sporadycznie obserwujemy np. w sferze przy-

imków — chodzi o konstrukcje typu: doszedł go śpiew, naszła go 

tęsknota i in. W tego typu wyrażeniach czasownik występuje 

w znaczeniu przenośnym; użyty w znaczeniu podstawowym, wy-

maga dublowania przyimka i przedrostka w formie czasownika: 

doszedł do lasu, odchodzi od nas, napadł na bank.  

Po drugie, redukcji się dokonuje się niezależnie od jego szcze-

gólnej funkcji gramatycznej. Podobnie pisze o funkcjonowaniu te-

go wyrazu M. Derwojedowa: „Mimo różnic morfologicznych, ze 

względu na własności linearne wszystkie się wykazują te same wła-

ściwości” (2000, 85). Za przykład może posłużyć zdanie: 

(442) P o s t a r a m  s i ę  s k o n c e n t r o w a ć  na tym, aby ten budżet był 

ostatnim błędem, jaki ta koalicja popełni; por. [postaram się skoncen-

trować się]  

O ile w przypadku czasownika postaram się morfem nieciągły sta-

nowi niezbędny („funkcjonalnie pusty”, według R. Laskowskiego) 

element formy leksykalnej reflexiva tantum, gdyż forma czasowni-

ka bez towarzyszącego mu składnika się nie występuje, o tyle 
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w przypadku skoncentrować się wyraz funkcyjny występuje jako 

operator zwrotności. To rzutuje na fakt, że operacja kompresji 

zdania jest dokonywana na jego formie — względy semantyczne, 

tzn. semantyczna tożsamość lub nietożsamość się, nie są przy tym 

brane pod uwagę. 

Podobny przypadek redukcji się rozważa I. Bobrowski (1985, 

81), porównując zdania:  

(443) Tu się modli. 

(444) Tu się milczy. 

W pierwszym zdaniu mamy do czynienia z konstrukcją bezpod-

miotową, której wykładnikiem powinien być operator się przy cza-

sowniku, podobnie jak w drugim zdaniu. Ale w pierwszym zdaniu 

występuje czasownik reflexiva tantum modlić się, który powinien 

posiadać w strukturze powierzchniowej zdania swój — obligato-

ryjny — wykładnik się (jako element leksykalnej formy czasownika). 

Innymi słowy, pierwsze zdanie — zgodnie z wymogami systemu 

gramatycznego — powinno wyglądać inaczej: 

(445) Tu się modli się. 

Taka nominacja gramatyczna byłaby poprawna z punktu widzenia 

systemu języka: pierwsze się jest wykładnikiem bezosobowości 

zdania, drugie zaś — wykładnikiem nieprzechodniości czasownika 

osobowego. Jak pisze Bobrowski, ta pełna, raczej teoretyczna for-

ma zdaniowa w żywym funkcjonowaniu języka ulega transformacji, 

tzn. „wycieraniu” jednego z powtarzających się wyrazów funkcyj-

nych. 

Rzeczywistość jest taka, że we współczesnym języku polskim 

rozpowszechnione są konstrukcje zdaniowe, w których unika się 

dublowania wyrazu funkcyjnego się, niezależnie od pozycji syntak-

tycznej połączonych z nim czasowników, a także niezależnie od 

pełnionej przez ten wyraz funkcji — gramatycznej lub leksykalno-

semantycznej. W konstrukcjach typu V się V wyraz funkcyjny zwy-

kle znajduje się w pozycji między czasownikami i funkcjonalnie jest 

ambiwalentny, tzn. jednocześnie występuje jako wykładnik grama-



196 

tyczny obydwu form czasownikowych. W takiej organizacji zdania 

znajduje wyraz tendencja do ekonomii form językowych, czyli za-

stosowanie s t r a t e g i i  k r ó t k i e j  d r o g i  — dążenie do wyko-

rzystania minimalnej liczby środków formalnych w celu przekaza-

nia maksymalnej ilości informacji. 

Kolejnym zjawiskiem gramatycznym, które budzi zaintereso-

wanie pod względem trafności nominacji, jest i m i e s ł ó w .  Pisze 

o nim m.in. H. Jadacka (2006, 184 i n.). W odróżnieniu od języków 

wschodniosłowiańskich język polski dysponuje skromniejszym ze-

społem form imiesłowu przysłówkowego, wobec czego w działal-

ności językowej powstaje deficyt, który jest wypełniany albo przez 

zastosowanie analitycznych (czyli opisowych) form nominacji, albo 

przez reinterpretację istniejących form — nadanie im nowych zna-

czeń. Szczególnie dotyczy to imiesłowu biernego w czasie prze-

szłym. Rozważmy w związku z tym czasownik wygrać. Zgodnie 

z polską normą językową ktoś wygrywa coś, albo ktoś wygrywa 

z kimś, albo (rzadziej) ktoś wygrywa kogoś. Tak czy inaczej wyraz 

w pozycji podmiotu wskazuje na kogoś, kto zyskuje. Tworząc for-

mę bierną wygrany, zmieniamy — zgodnie z zasadą diatezy po-

chodnej — zawartość pozycji podmiotu: teraz jest to coś, co się 

wygrało, por. zdania: 

(446) Miałem wygrane sto tysięcy. ‘Wygrałem sto tysięcy’ 

(447) Jest szansa na wygrane wybory. ‘Jest szansa, że ktoś wygra wybory’ 

Ta zasada nie jest jednak poprawnie realizowana w praktyce języ-

kowej. Na przykład w tekście znanej powieści Joanny Chmielew-

skiej Całe zdanie nieboszczyka czytamy: 

(448) Postanowiłam zachować przytomność umysłu i nie upłynnić w tej eg-

zotycznej spelunce całego mienia. Usiadłam do ruletki i zaczęłam 

stawiać bardzo ostrożnie z dość szczęśliwym rezultatem. Upatrzyłam 

sobie osiemnastkę, którą wkrótce wyłapałam, stosunkowo mało na to 

tracąc. Po chwili tknęło mnie, postawiłam na nią ponownie i znów wy-

szła. Byłam w tym momencie zupełnie w y g r a n a .  

Z treści przytoczonego fragmentu jednoznacznie wynika, że opo-

wiadająca o sobie bohaterka powieści w y g r a ł a  w ruletkę, wo-
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bec tego użycie formy biernej wygrana (zamiast formy czynnej 

wygrałam) jest — z logicznego punktu widzenia — zupełnie nieu-

zasadnione.  

Skoro pisarka nie jest tego świadoma, jest bardzo prawdopo-

dobne, że nie zauważają tego błędu też czytelniczki i czytelnicy55. 

Zjawisko to częściowo nosi nawet zleksykalizowany charakter, na 

co wskazują skonwencjonalizowane wyrażenia językowe (tzw. fra-

zemy): 

(449) rodzony ojciec 

(450) rodzona matka 

(451) rodzic rodzony 

(452) rodzona żona ‘ślubna żona’ 

(453) rodzic przybrany 

(454) przybrana rodzina 

Wszystkie te wyrażenia zawierają formy imiesłowu przymiotniko-

wego biernego, których użycie należy uznać za niewłaściwe — 

z logicznego i gramatycznego punktu widzenia. Rzeczownik w związ-

ku zgody powinien tu, zgodnie z systemem współczesnego języka 

polskiego, nazywać obiekt czynności,  por. (przykład z pracy: Kaleta 

1995, 332): 

(455) Zapłacony rachunek leżał na stole ‘Rachunek, który został zapłacony, 

leżał na stole’ [Ktoś zapłacił rachunek]. 

Zgodnie z tą zasadą przytoczone powyżej wyrażenia powinny zna-

czyć: 

(456) rodzony ojciec = ‘ojciec, który został urodzony (przez kogoś)’ 

(457) rodzona żona = ‘żona, która została urodzona (przez kogoś)’ 

(458) rodzic przybrany = ‘rodzic, który został przybrany przez dziecko’ 

                                                 
55

 Oto podobny przykład z tekstu prasowego: „Ten obraz nie jest trafiony” 

(Tygodnik Powszechny; 4 III 2012). Chodzi raczej o to, że obraz nie trafił, w sensie 

że niedokładnie odtwarza rzeczywiście istniejące przedmioty. Forma bierna wy-

stępuje w kontekście, który wymaga użycia forma czynnej.  
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W rzeczywistości tym wyrażeniom przysługuje wręcz przeciwne 

znaczenie: rodzony ojciec oznacza ojca właściwego, biologicznego 

(np. w odróżnieniu od ojczyma), czyli tego, który u r o d z i ł ,  a nie 

tego, którego u r o d z o n o .  

Zwróćmy uwagę, że odpowiedniki przytoczonych polskich 

nazw w językach zachodnioeuropejskich mają inny, bardzie repre-

zentatywny i bardziej trafny charakter: 

(459) niem. eigener Vater ‘własny ojciec’ 

(460) ang. own father ‘własny ojciec’ 

Z logicznego punktu widzenia za niereprezentacyjny należy też 

uznać przymiotnik wygadany, pochodny od imiesłowu biernego. 

W Uniwersalnym słowniku języka polskiego wyraz wygadany jest 

tłumaczony jako ‘imiesłów przymiotnikowy bierny od wygadać’. Co 

do czasownika, jedno z jego znaczeń opisuje się tak: ‘wyjawić (wy-

jawiać) powiedzieć (mówić) coś niepotrzebnie, zdradzić (zdradzać) 

tajemnicę’. Jako przykłady przytoczono zdania: 

(461) Wygadać sekret. 

(462) Wygadać wszystko koleżance.  

Logika kategorii strony jest taka, że znaczenie bierne polega na 

eksponowaniu obiektu czynności w pozycji podmiotu. Wobec tego 

wygadany x ma znaczyć: ‘to, o czym ktoś niepotrzebnie powiedział 

komuś’. Jednakże w praktyce językowej przymiotnik wygadany jest 

używany zupełnie inaczej, np.:  

(463) Jako młody robotnik, w y g a d a n y  i inteligentny, chociaż z nieu-

kończoną szkołą średnią, był człowiekiem potrzebnym nowym wła-

dzom (Janusz Rolicki).  

(464) Rej wodzi nasz Ryś Dobrowolski, w y g a d a n y ,  dowcipkujący (Han-

na Kirchner).  

(465) Zawsze udawało mu się wybrnąć nawet z najcięższych opresji, bo był 

w y g a d a n y  i umiał obrazowo przedstawić swe racje (Tadeusz 

Kwiatkowski). 

Z przytoczonych zdań wynika, że wygadany nie dotyczy tego, co 

zostało powiedziane, lecz osoby mówiącej, czyli subiektu działal-
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ności, co jest sprzeczne z systemem gramatycznym języka. Wyga-

dany jest synonimem takich wyrazów, jak gadatliwy, rozmowny, 

wielomówny, elokwentny, wymowny, słowny i in., ale forma grama-

tyczna na to nie wskazuje. 

Rozważymy kolejne przykłady wyrażeń zawierających imiesłów 

bierny. Grupa wyrazowa fotel bujany jest ufundowana na czasow-

niku bujać, który ma znaczenie: ‘kołysać, huśtać’, por. przykłady je-

go użycia:  

(466) Matka bujała dziecko.  

(467) Chłopiec bujał kołyskę.  

Forma bierna bujany oznacza, że jest to określenie obiektu kołysa-

nia, huśtania (‘fotel jest bujany’). Czy fotel bujany to taki, który jest 

kołysany, czy raczej taki, który kołysze, siedząc w którym się koły-

sze? Zasadniejsza jest druga interpretacja, więc wyrażenie fotel bu-

jany należy uznać za nietrafne. Mamy do czynienia z fotelem buja-

jącym, a nie bujanym — i właśnie tak brzmi jego odpowiednik np. 

w języku angielskim: rocking chair. Rosyjski rzeczownik кресло-

качалка także wskazuje na to, że jest to fotel, w którym, a nie któ-

ry się buja.  

W powieści Henry’ego Jamesa Portret damy (polskie tłumacze-

nie Marii Skibniewskiej) czytamy następujące zdanie z rozdziału 14:  

(468) Zaproszę panią na tę uroczystość: uczcimy ją proszonym obiadem 

i balem.  

Angielski oryginał wygląda nieco inaczej:  

(469) I will invite you to the ceremony; we will have a supper and a dance. 

Różnica polega na obecności w polskim tłumaczeniu (pochodnego 

od imiesłowu biernego) przymiotnika proszony. W formie biernej 

powinien on łączyć się z nazwą obiektu proszenia, jak np. w zda-

niu:  

(470) O s o b y ,  które były świadkami tego wypadku p r o s z o n e  s ą  o kon-

takt z policją. [por.: Policja prosi osoby o kontakt]  
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Wobec tego proszony obiad znaczy dosłownie ‘obiad jest proszo-

ny; ktoś zaprasza obiad’. W zdaniu z polskiego tłumaczenia powie-

ści Jamesa przymiotnik nie określa jednak osób będących obiek-

tem zaproszenia, lecz przyjęcie, na które zostaną zaproszone. Mi-

mo swej kontrowersyjności wyrażenie proszony obiad regularnie 

występuje w praktyce językowej (nikt chyba nie zwraca uwagi na 

jego alogiczność), por.: 

(471) Mam w sobotę wydać proszony obiad dla Rodzinki z okazji Jubileuszu. 

(472) Ona nie miała zielonego pojęcia, jak powinna się ubrać na proszony 

obiad do rodziców swojego chłopaka. 

(473) To moje menu na proszony obiad. 

(474) Na proszony obiad podałabym raczej jakąś zupę krem z własnoręcz-

nie przygotowanymi grzankami. 

W języku rosyjskim funkcjonuje podobnie alogiczne wyrażenie 

званый ужин.  

Nie zawsze poprawnie są też używane i m i e s ł o w y  c z y n -

n e .  Połączenie imiesłowu przymiotnikowego z rzeczownikiem jest 

możliwe w przypadku, gdy rzeczownik nazywa subiekt akcji, stanu 

itd., np.:  

(475) Starzec skończył czytanie i opadł na stojące za nim krzesło (Marek 

Krajewski). 

W przytoczonym zdaniu chodzi o krzesło, które stało za nim. 

W praktyce językowej bywa też inaczej, gdy ten wymóg nie jest 

spełniany. Dla przykładu przytoczę następujące zdania: 

(476) Kiedy w 2010 r. kontrowersyjny szef Ryanaira Michael O’Leary mówił 

o wprowadzeniu na pokład samolotów sekcji z m i e j s c a m i  s t o -

j ą c y m i  – prawie wszyscy pękali ze śmiechu. Prawie, bo jak dziś do-

nosi „Huffington Post”, nie inżynierowie Airbusa. 

(477) Po PSV Eindhoven i Ajaksie Amsterdam teraz trzeci wielki klub Holan-

dii zapowiada m i e j s c a  s t o j ą c e .  

(478) 31 z nich może usiąść na czerwonym lub niebieskim fotelu, na resztę 

czekają m i e j s c a  s t o j ą c e .  

Zgodnie z systemem języka wyodrębnione wyrażenie należałoby 

zinterpretować jako ‘miejsce, które stoją’, choć w rzeczywistości 
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‘ktoś stoi w miejscach / na miejscach’. Zastosowanie rzeczownika o 

lokatywnym znaczeniu syntaktycznym w pozycji subiekta można 

zakwalifikować do zjawiska metonimii, ale nie zmienia to faktu, że 

konstrukcja, gdyby jej się przyjrzeć, brzmi absurdalnie. Tym bar-

dziej że język polski dysponuje możliwością wyrażenia tego zna-

czenia w sposób poprawny, np. w formie konstrukcji miejsce do 

stania (na wzór konstrukcji miejsce do siedzenia), którą zresztą 

można spotkać w tekstach: 

(479) W jego środku odpęknięty od ściany graniasty słup wysokości czło-

wieka (dobre m i e j s c e  d o  s t a n i a  i asekuracji za pomocą pętli 

przewleczonej poza słup) (Stanisław Zieliński). 

Na usprawiedliwienie polskiego uzusu językowego należy zazna-

czyć, że podobnie dewiacyjna konstrukcja jest spotykana, co 

prawda bardzo rzadko, także w języku niemieckim, np.:  

(480) Die Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoss bieten s t e h e n d  

P l a t z  für 600 Besucher an. ‘Pomieszczenia na parterze i pierwszym 

piętrze oferują miejsca stojące dla 600 gości’ 

Innym podobnym przykładem niezgodności między znaczeniem 

gramatycznym imiesłowu a jego użyciem syntaktycznym jest sobo-

ta pracująca.  

Pewne wątpliwość budzi czasem sposób wykorzystania 

w działalności językowej k a t e g o r i i  a s p e k t u .  Zgodnie 

z gramatyczną tradycją cechę kategorialną aspektu stanowi zna-

czenie zakończoności i jednokrotności akcji (Markowski 1996, 11). 

Pod tym względem czasowniki dokonane należałoby potraktować 

jako pozytywnie nacechowane, a czasowniki niedokonane jako na-

cechowane negatywnie (na co wskazuje struktura morfologiczna 

samych terminów: dokonany — niedokonany). Jest ponadto fak-

tem znanym i dobrze opisanym przez gramatyków, że każda for-

ma gramatyczna wyraża nie tylko znaczenia podstawowe, lecz tak-

że znaczenia sekundarne, na skutek czego opozycja aspektowa 

ulega rozmyciu. Pewna dyfuzja kategorii aspektu wynika też z te-

go, że kwestia dokonaności lub niedokonaności w istocie rzeczy 
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jest ufundowana na mentalnej kategoryzacji rzeczywistości, tzn. 

ma podłoże kognitywne, a różne wspólnoty językowe, jak wiado-

mo, postrzegają rzeczywistość inaczej. Tak jest w przypadku nawet 

języków pokrewnych, pochodzących z jednego prajęzyka, jak np. 

języki słowiańskie. Za przykład rozważmy kilka zdań w języku ro-

syjskim:  

(481) ― Ты анкету в ы с ы л а л ? ; dosłownie: Czy wysyłałeś ankietę? 

(482) Я вам в ы с ы л а л  статью, два раза; dosłownie: Wysyłałem swój ar-

tykuł, dwa razy. 

(483) Есть также предложение мобилизовать всех, кто еще не в ы с ы -

л а л  мне данные; dosłownie: Jest też propozycja, aby mobilizować 

wszystkich, którzy jeszcze nie wysyłali mi danych. 

(484) Группу поддержки ты в ы с ы л а л ? ; dosłownie: Czy wysyłałeś gru-

pę wsparcia? 

We wszystkich tych zdaniach występuje czasownik высылать ‘wy-

syłać’ w formie niedokonanej, choć z kontekstu wynika, że każde 

zdanie nazywa czynność terminatywną, tzn. zakończoną. Przeko-

nują nas o tym m.in. tłumaczenia na język polski, który raczej wy-

maga zastosowania w podobnych konstrukcjach czasowników do-

konanych, por.: 

(485) — Już w y s ł a ł e ś  ankietę? 

(486) Sam w y s ł a ł e m  artykuł, dwa razy. 

(487) jest także propozycja, aby mobilizować wszystkich tych, którzy jeszcze 

nie w y s ł a l i  mi swoich danych. 

(488) Czy w y s ł a ł e ś  grupę wsparcia?  

Polskie konstrukcje wyglądają zdecydowanie na bardziej uzasad-

nione, kompozycyjne i, w pewnym sensie, prawdziwe, gdyż zna-

czenie gramatyczne czasownika rzutuje na rezultatywność znacze-

nia całej konstrukcji, podczas gdy w języku rosyjskim decydują 

o tym czynniki kontekstowe. Dotyczy to też wielu innych przypad-

ków. Jeżeli np. Rosjanin opowiada o tym, że zdarzyło mu się (za-

kończoność!) kiedyś oglądać jakiś program w telewizji, powie 

o tym, używając czasownika niedokonanego: 

(489) ros. Я когда-то (уже) видел по телевидению такую программу.  
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Rosyjskie zdanie z czasownikiem dokonanym byłoby niepoprawne: 

(490) ros. *Я когда-то (уже) увидел по телевидению такую программу. 

Odwrotnie, język polski bardziej preferuje ujęcie tej samej sytuacji 

z punktu widzenia rezultatywności, dlatego Polak o tej samej sytu-

acji powie:  

(491) Kiedyś (już) zobaczyłem w telewizji taki program albo 

Kiedyś (już) widziałem w telewizji taki program. 

Inne kognitywne perspektywy realizują się także w zdaniach z ne-

gacją. Na przykład jeśli chcemy powiedzieć, że nigdy nie doszło do 

pewnej sytuacji, użyjemy — w sposób dla nas naturalny — cza-

sownika dokonanego: 

(492) Nigdy go nie spotkałem.  

(493) Nigdy jej nie odwiedziłem.  

(494) Nigdy się na nim nie zawiodłem. 

Dla Rosjanina podobnie naturalnym będzie wręcz odmienny spo-

sób werbalizacji tej samej myśli — za pomocą czasownika niedo-

konanego: 

(495) ros. Я его никогда не встречал. 

(496) ros. Я никогда ее не навещал. 

(497) ros. Он меня никогда не подводил. 

Różny stopień reprezentacyjności przysługuje także k a t e g o -

r i o m  r z e c z o w n i k a .  Na przykład rzeczowniki w formie liczby 

mnogiej nie zawsze określają mnogość desygnatów — mogą być 

wykorzystywane niereferencyjnie, tzn. jako nazwy kategorii obiek-

tów. Takie znaczenie tych rzeczowników może stać w opozycji do 

ich użycia w sytuacji, gdy chodzi o pojedyncze obiekty, np.: 

(498) — Ma Pani dzieci? — Tak, córkę.  

Podobnie jest w języku rosyjskim. Na przykład jeżeli ktoś mówi: 

(499) ros. Я остановился у родственников. ‘Zamieszkałem u krewnych’ 
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niekoniecznie (mimo użycia rzeczownika родственники w l.m.) 

chodzi o grupę spokrewnionych z nadawcą osób — może to być 

np. samotnie mieszkająca ciotka. W podobny sposób konduktorka 

zwraca się do pasażera: 

(500) Билетики, пожалуйста! ‘Bileciki poproszę’ 

Faktycznie pasażer dysponuje jednym biletem (albo nie dysponuje 

żadnym), więc forma bileciki jest tu niestosowna. Być może w mo-

wie konduktorki jest to wyrażenie utrwalone, wielokrotnie odtwa-

rzane, ale uzasadnieniem takiego użycia rzeczownika w formie l.m. 

jest znaczenie gatunkowe, nienacechowane pod względem liczeb-

ności. 

Odwrotnie, w poemacie Nikołaja Gogola Martwe Dusze formy 

liczby pojedynczej używa się w odniesieniu do grupy osób. Pocz-

mistrz rozpoczyna Opowieść o kapitanie Kopiejkinie w taki oto 

sposób:  

(501) — Po kampanii roku dwunastego, p a n i e  d o b r o d z i e j u  — tak 

zaczął poczmistrz, mimo iż w pokoju był nie jeden dobrodziej, ale aż 

sześciu — po kampanii roku dwunastego wraz z rannymi przysłano 

także kapitana Kopiejkina. [...] A więc mój kapitan Kopiejkin postano-

wił udać się, p a n i e  d o b r o d z i e j u ,  do Petersburga, żeby prosić 

cara o jakąś monarszą łaskę. [...] Albo tam jakaś Litiejna; tam znowu 

jakiś taki szpikulec, w powietrzu mosty tam wiszą diabli wiedzą jak, 

możecie sobie panów wyobrazić, bez żadnego, że tak powiem, zacze-

pienia; słowem Semiramida, p a n i e  d o b r o d z i e j u ,  i basta! 

Jak widzimy, poczmistrz używa zwrotu panie dobrodzieju, choć nie 

zwraca się do jednej, lecz do kilku osób. Prawdopodobnie opowia-

dał tę historię wiele razy w sytuacjach z pojedynczym słuchaczem, 

więc formie liczby pojedynczej przysługuje status refleksu nabytego. 

Na zakończenie tego punktu rozważymy zjawisko rozpo-

wszechnione w komunikacji akademickiej. W środowisku uniwersy-

teckim przyjął się zwyczaj zwracania się do rektora przy zastosowa-

niu zaimka osobowego w formie osoby trzeciej: 

(502) Jego Magnificencjo! 
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Z gramatycznego punktu widzenia wyrażenie to nie jest poprawne, 

gdyż znaczenie 3. osoby wskazuje na kogoś, kto nie bierze udziału 

w interakcji. Zdają sobie z tego sprawę niektórzy, choć nieliczni 

użytkownicy języka. Tak więc w internecie, na stronie poradni PWN 

(http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Jego-Magnificencja;939.html) 

można znaleźć wyjaśnienie Mirosława Bańki w tej sprawie:  

Do rektora możemy zwrócić się słowami Wasza Magnificencjo, ale częściej 

mówi się po prostu Magnificencjo, jak to uczynił np. Krzysztof Penderecki 

w przemówieniu wygłoszonym po otrzymaniu doktoratu honorowego Uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: „Magnificencjo! Dostojny Se-

nacie! Szanowni uczestnicy tej uroczystości!” Natomiast mówiąc o rektorze, 

używamy zwrotu Jego Magnificencja (gdy rektor jest mężczyzną) albo Jej 

Magnificencja (gdy rektor jest kobietą). W liczbie mnogiej, odpowiednio, 

Wasze Magnificencje oraz Ich Magnificencje. 

Sprawa wydaje się bardzo jasna, jednak praktyka językowa kieruje 

się własnymi względami, niezależnie od ustaleń gramatycznych 

i opinii gramatyków: przy zwracaniu się do rektora powszechnie 

używa się zaimka w osobie trzeciej. Tak np. wygląda wzór wniosku 

do Rektora na Uniwersytecie Śląskim: 

(503) Jego Magnificencja Uniwersytetu Śląskiego Wniosek w sprawie wyjaz-

du służbowego za granicę. Stosowany jest skrót JM w pismach do rek-

tora.  

A tak wygląda oficjalne pismo, skierowane do rektora innej pol-

skiej uczelni wyższej:  
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Można się domyślić, że forma 3. osoby w jakiś sposób bardziej 

odpowiada intencji nadawcy, a mianowicie poprzez swoją umow-

ność oddaje powagę sytuacji, różnicę statusów. Nadawca niejako 

komunikuje w ten sposób, że nie śmie zwracać się bezpośrednio 

do rektora, w każdym razie taka postawa jest zakodowana w for-

mie językowej. Swego czasu obserwowałem sytuację, w której 

pewna osoba nie zgadzała się na to, aby odmieniać nazwisko swo-

jego przełożonego, które brzmiało: Wilk. Uważała, że odmieniając 

nazwisko szefa, obrazi go, sugerując pochodzenie nazwiska od na-

zwy zwierzęcia.  

8.2.2.2. Nietrafność związków syntaktycznych 

Na poziomie składni problem nominacji polega na tym, w jakim 

stopniu związki syntaktyczne są zgodne z informacją, którą zamie-

rza udostępnić nadawca. Ponieważ jednostki składniowe mają 

w swej istocie charakter pochodny, kompozycyjny, o ich reprezen-
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tacyjności decydują formalne środki związków składniowych: gra-

matyczne właściwości form wyrazowych (szczególnie w pozycji 

członu zależnego), jak również znaczenie wyrazów funkcyjnych, 

w pierwszej kolejności przyimków, ale także innych środków, np. 

szyku wyrazów. 

Krytyczne refleksje na temat konstrukcji składniowych szcze-

gólnie często nasuwają się przy porównywaniu języków. Tak więc 

E. Wierzbicka, porównując język polski z innymi językami europej-

skimi, zwróciła uwagę na polskie konstrukcje przyimkowo-

rzeczownikowe, które — jej zdaniem — rzutują na specyficzny pol-

ski „językowy obraz świata” (2000, 163). Jak pisze warszawska ba-

daczka, „w języku polskim inaczej [...] niż w innych językach nazywa 

się sposób umiejscowienia przedmiotów”. Za przykłady służą na-

stępujące skonwencjonalizowane wyrażenia językowe: 

(504) Nie siedź długo na słońcu. 

(505) Jurek jest nad morzem. 

(506) Turyści wchodzą pod górę. 

(507) Goście siedzą za stołem. 

Wierzbicka pisze, że gdyby rozumieć je dosłownie, zgodnie z pod-

stawowym znaczeniem przyimków na, nad, pod i za, oparte na 

konstrukcjach syntaktycznych obrazy sytuacji i stanów rzeczy, mia-

łaby charakter kontrfaktyczny. W rzeczywistości siedzi się POD 

słońcem; jest się BLISKO morza56; wspina się, tak aby znaleźć się NA 

górze; siedzi się PRZY stole, DOOKOŁA stołu. WIERZBICKA uważa, że 

źródłem takich konstrukcji jest charakterystyczna dla danej wspól-

                                                 
56

 M. Bańko na stronie internetowej http://sjp.pwn.pl/slowniki/nad%20mo-

rze.html w taki oto sposób tłumaczy wyrażenie nad morze: „Wyrażenia te są rów-

noznaczne, ale nie są jednakowo idiomatyczne. Po polsku mówi się zwykle, że 

ktoś jedzie nad morze. Jeśli nieznajoma osoba powie nam, że jedzie nad brzeg 

morza albo na brzeg morza, to będziemy się zastanawiać, dlaczego wybrała takie 

sformułowanie. Może jest cudzoziemcem słabo znającym polszczyznę i przetłu-

maczyła dosłownie wyrażenie funkcjonujące w swoim języku ojczystym? A może 

ma szczególne powody, aby zaznaczyć, że znajdzie się dokładnie nad brzegiem 

morza (nad przepaścią?), a nie w ogóle nad morzem, czyli po prostu blisko mo-

rza?” 
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noty językowej reinterpretacja znaczenia rzeczowników, choć wy-

daje się, że przyczyna jest inna: specyficzny, niezgodny ze znacze-

niem podstawowym wybór przyimka. Na przykład skoro polski 

przyimek nad w swoim znaczeniu podstawowym, czyli przestrzen-

nym, tworzy wyrażenia lokalizujące coś powyżej danego miejsca 

lub danej przestrzeni, jak np. w zdaniu:  

(508) Nad bramą wisi transparent. 

to wyrażenie być nad morzem miałoby znaczyć ‘być powyżej po-

ziomu morza’. Wykorzystanie tego wyrażenia w znaczeniu ‘być bli-

sko morza’ należy wobec tego uznać za, w pewnym stopniu, nie-

reprezentacyjne. Wyrażenia takie są co najmniej dwuznaczne: ‘Ktoś 

jest blisko morza’ (przy niedosłownym znaczeniu przyimka) albo 

‘Ktoś, lecąc na pokładzie samolotu, jest powyżej powierzchni mo-

rza’ (przy dosłownym znaczeniu przyimka).  

Rozpatrywane konstrukcje — z synchronicznego punktu wi-

dzenia — są o tyle kontrowersyjne, że istnieją ich (przytoczone wy-

żej) warianty, w których związki składniowe są realizowane w izo-

semiczny sposób, jeśli posłużyć się terminem G. A. Zołotowej 

(1988, 430). Wyrażenia językowe, w których wykładniki związków 

syntaktycznych nie są kompatybilne ze strukturą informacji se-

mantycznej, można traktować jako d y s k o m p o z y c y j n e .  

Za jeden z produktywnych modeli tworzenia wyrażeń dys-

kompozycyjnych we współczesnym języku polskim należy uznać 

schemat na + Nloc, za pomocą którego są tworzone nazwy gastro-

nomiczne (nazwy potraw i napojów), np.:  

(509) jajecznica na boczku 

(510) kebab na cieście 

(511) kawa na białej czekoladzie 

(512) comber jagnięcy z boczniakiem na ratatui w sosie porto 

(513) żur na żeberkach z białą kiełbasą i jajkiem 

(514) kurczak ze szpinakiem otulony ciastem francuskim na sosie grzybo-

wym z ziemniakami 

(515) zapiekana korona z żeber podana na sosie z pieczonej papryki oraz 

cebuli 

(516) schab na duszonych pieczarkach z grillowaną cebulką 



209 

(517) kaczka pieczona w sosie malinowym na modrej kapuście z pieczonym 

ziemniakiem i jabłkiem 

(518) kotlet schabowy na krążkach ziemniaczanych  

(519) luzowana gicz cielęca w sosie z czerwonego wina na plackach ziem-

niaczanych z kwaszonym ogórkiem 

(520) kotlet de’volaille z frytkami i mizerią na śmietanie 

(521) pieczona pierś kaczki na smażonych jabłkach z puree ziemniaczanym 

Jeżeli x jest na y-u, to, zgodnie z podstawowym znaczeniem przy-

imka, x styka się z powierzchnią y-a i zajmuje część tej powierzchni 

lub część przestrzeni wyznaczonej przez y (zob. Dubisz 2008b, 

757). Przytoczone wyżej konstrukcje nie odpowiadają temu zna-

czeniu przyimka, czyli nie można ich przyporządkować relacji gó-

rowania. Spośród 28 znaczeń przyimka na, które są zamieszczone 

w Uniwersalnym słowniku języka polskiego, nie odnajdujemy żad-

nego, które pasowałoby do tego przypadku. Na przykład wyraże-

nie kurczak na sosie grzybowym nie znaczy, że kurczak znajduje się 

na powierzchni sosu albo że sos stanowi podstawowy składnik da-

nia, do którego dodaje się inne elementy. Sytuacja wygląda wręcz 

odwrotnie: kurczak jako podstawowy element dania jest polewany 

sosem grzybowym. Z ontologicznego punktu widzenia nie kurczak 

jest na sosie grzybowym, lecz sos na kurczaku lub z kurczakiem.  

Podobnie wyrażenie kawa na białej czekoladzie, gdyby suge-

rować się jego konstrukcją składniową, miałoby znaczyć, że biała 

czekolada stanowi podstawę, podłoże napoju, ale jego opis w źró-

dłach kulinarnych jednoznacznie wskazuje, że biała czekolada jest 

dodawana do kawy: 

(522) Do garnuszka wlewam mleko i dodaję kawę, mieszam i podgrzewam, 

aż kawa się zacznie rozpuszczać. Dodaję pokruszoną na kawałki cze-

koladę. Podgrzewam do rozpuszczenia czekolady. Przelewam do 

szklanek. Śmietanę ubijam, wlewam na wierzch, ozdabiam odrobiną 

kawy rozpuszczalnej (http://www.2drink.pl/kawa-na-bialej-czekoladzie). 

Omówione wyżej konstrukcje z przyimkiem na stanowią prawdo-

podobnie zapożyczenia z któregoś z języków europejskich (praw-

dopodobnie francuskiego). Język polski jest na tyle zasobny 

w środki formalne, że dysponuje też alternatywną formą wyrażania 
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tego samego znaczenia — konstrukcje z przyimkami w i z, które 

niewątpliwie są o wiele trafniejsze, por.: 

(523) pieczony karczek w sosie chrzanowo-koperkowym z bukietem warzyw 

(524) dorsz z sosem cytrynowym 

Ekspansję nazw z przyimkiem na można wytłumaczyć dążeniem 

ich autorów do utrzymania odrębności (a z drugiej strony — toż-

samości) stylistycznej, gdyż ta konstrukcja składniowa wyraźnie 

rzutuje na dziedzinę kulinariów. Można tu upatrywać także cechy 

manieryzmu. 

W nazwach potraw i napojów, dokładniej w ich konstrukcji 

składniowej, jak wskazują przytoczone przykłady, czasem zachodzi 

konwersja elementów opisywanego fragmentu rzeczywistości:  

 

Podobne zjawisko obserwujemy także w innych sferach nominacji. 

Na przykład w mowie potocznej, a także w internecie można na-

potkać wyrażenie samochód na tablicach, por. w zdaniu: 

(525) Kupiłem samochód z Niemiec na tablicach niemieckich. 

(526) Mam auto na szwedzkich tablicach. 

(527) Cały ten czas jeżdżę samochodem na polskich tablicach. 

Podobnie jak kotlet de’volaille — wbrew sugestii zawartej w na-

zwie dania — nie jest (dosłownie) na śmietanie, tak i samochód nie 

W RZECZYWISTOŚCI • sos na kurczaku 

W KONSTRUKCJI 

SKŁADNIOWEJ 
• kurczak na sosie 
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jest na tablicach, lecz odwrotnie: tablice są zamontowane na sa-

mochodzie. Tak niezgodny z logiką informacji semantycznej cha-

rakter konstrukcji, jak mogłoby się wydawać, powinien wszelako 

uniemożliwiać jej wykorzystanie przez użytkowników języka, a oka-

zuje się wręcz odwrotnie: konstrukcja jest niezwykle popularna. Jej 

modyfikacje spotykamy w języku polskim, np.: 

(528) Dotarła wieść, że „rosyjski Ż y d  n a  a m e r y k a ń s k i m  p a s z -

p o r c i e ”  poszukiwany jest w Stanach  Zjednoczonych za oszustwa 

podatkowe 

jak również, na skutek zapożyczenia z polskiego, w języku ro-

syjskim, szczególnie w mowie jego użytkowników na Białorusi 

i Ukrainie: 

(529) В Украине начали конфисковывать а в т о  н а  и н о с т р а н н ы х  

н о м е р а х  ‘W Ukrainie zaczęto konfiskować samochody na obcych 

tablicach’. 

(530) Таможенники и ГАИ ловят а в т о  н а  л и т о в с к и х  и  п о л ь -

с к и х  н о м е р а х  ‘Celnicy i GAI łapią samochody na litewskich 

i polskich tablicach’. 

(531) Друзья, кто может подсказать относительно покупки а в т о  н а  

п о л ь с к и х  н о м е р а х ?  ‘Przyjaciele, kto podpowie na temat za-

kupu samochodu na polskich tablicach’. 

(532) Все чаще встречаю объявления о продаже м а ш и н  н а  и н о -

с т р а н н ы х  н о м е р а х  ‘Coraz częściej spotykam ogłoszenia 

o sprzedaży samochodów na obcych tablicach’. 

W niektórych przypadkach trudności wyboru właściwego przyimka 

wynikają ze znaczenia rzeczownika, w każdym razie rzeczownik 

przyczynia się do tego, że ten wybór staje się utrudniony. Na przy-

kład — woda. Coś może być w wodzie (por. Nóż w wodzie, polski 

dramat psychologiczny z 1961 roku), na wodzie (por. dom na wo-

dzie) albo pod wodą. Ta ostatnia kolokacja okazuje się jednak kon-

trowersyjna. Jeżeli, wyobraźmy sobie, że woda jest w szklance, 

wówczas pod wodą jest dno szklanki albo blat, na którym stoi 

szklanka. Jeżeli wody jest dużo i mamy do czynienia ze zbiorni-

kiem wodnym, takim jak jezioro czy morze, pod wodą (dosłownie) 

jest dno zbiornika.  
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Jednakże w sytuacjach potocznych, gdy chodzi o zbiorniki wodne, 

czyli o duże masy wody, granica między lokalizacją czegoś w wo-

dzie a lokalizacją pod wodą się rozmywa. Świadczą o tym fakty ję-

zykowe. Na przykład dziennikarz Głosu Pomorza pisze na łamach 

tej gazety: 

(533) W nocy z niedzieli na poniedziałek w głąb morza spuszczony został 

cały sprzęt, jaki potrzebny będzie nurkom głębinowym, przygotowu-

jącym się obecnie do zejścia p o d  w o d ę  (24 X 2000). 

Nurkowie, rzecz jasna, wchodzą (czy też wskakują) do wody, tak 

aby znaleźć w wodzie. Zejście pod wodę dosłownie oznacza znale-

zienie się wewnątrz dna znajdującego się niżej poziomu wody, 

jednak, jak wiemy, praca nurków z tym się nie kojarzy. Podobnie 

na stronie internetowej http://www.fly4free.pl czytamy:  

(534) Niektóre z tych cudów znalazły się p o d  w o d ą  wiele wieków temu 

za sprawą klęsk żywiołowych, inne celowo zbudowano w głębinach. 

Cuda, o których pisze autor tekstu, nie są w rzeczywistości pod 

wodą, lecz na dnie morza, a więc jednak w wodzie. Mimo oczywi-

stej niestosowności semantycznej dyskompozycyjne konstrukcje 

pod wodą, pod wodę są szeroko używane w działalności językowej, 

a na ich podstawie są utworzone derywaty: podwodny oraz pod-

wodnik. Przymiotnik podwodny jest definiowany w Uniwersalnym 

pod wodą 
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słowniku języka polskiego (Dubisz 2008c, 269) tak: ‘istniejący, 

utworzony pod wodą, znajdujący się, przebywający pod wodą, za-

nurzony w wodzie’. Jak widzimy, w samej definicji uznaje się fakt 

dyskompozycyjności: pod-wodny jest równoważny z zanurzonym 

w wodzie. Rzeczownik podwodnik jest nazwą zawodu marynarzy 

z załogi łodzi podwodnej, ale ani podwodnik, ani łódź podwodna 

nie znajdują się pod wodą, tylko w wodzie. 

Kolejnym trudnym przypadkiem jest rzeczownik okno. Zgodnie 

z definicją słownika okno to ‘otwór w ścianie lub dachu jakiegoś 

budynku, pomieszczenia, pojazdu itp., umożliwiający oświetlenie 

i wentylację wnętrza oraz zobaczenie tego, co jest na zewnątrz’ 

(Dubisz 2008b, 1225). Jednocześnie wyraz okno służy do nazywa-

nia oprawionej w ramę szyby, wypełniającej ten otwór. W zacho-

waniach potocznych oknem nazywa się także ramę — właśnie 

w taki sposób ten wyraz funkcjonuje w wyrażeniu pomalować ok-

no/okna. Na przykład gdy czytamy zdanie: 

(535) W najbliższą sobotę rodzice uczniów z klasy IVd będą malować okna 

w szkole 

zdajemy sobie sprawę z tego, że rodzice nie będą malować otwo-

rów w ścianie ani malować szyb, lecz ramy okienne. W związku 

z tym istnieje rosyjski dowcip o tym, jak nauczyciel dał uczniom 

wiadro z farbą i kazał pomalować okna budynku szkoły. Po jakimś 

czasie uczniowie wracają z półpustym wiadrem i pytają:  

— Proszę pana, czy trzeba malować też ramy okienne? 

Z epistemologicznego punktu widzenia pojęcie „okno” jest 

dość kontrowersyjne: z jednej strony, to otwór, czy brak ściany, 

w pewnym sensie „nic”; z drugiej strony, są to ruchome oszklone 

ramy, ale także ościeżnica i parapet, które stanowią części okna. 

Wobec tego semantycznie rzeczownik okno okazuje się rozmyty 

i jego użycie (w szczególności w konstrukcjach z przyimkami) za 

każdym razem wymaga inferencji, tzn. zastosowania wiedzy 

o przedmiotach, które są zlokalizowane w stosunku do różnych 

części okna. Na przykład wyrażenie pod oknem dosłownie miałoby 
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znaczyć fragment ściany znajdujący się poniżej dolnej ramy 

ościeżnicy. Ale w zdaniu:  

(536) Usiedli przy stoliku pod oknem 

chodzi o lokalizację (stolika) poniżej i z boku okna. Inaczej okno zo-

stanie wyprofilowane po przeczytaniu zdania:  

(537) Jan postawił na oknie doniczkę z kaktusem.  

Postawić na oknie dosłownie miałoby znaczyć umieścić na górnej 

ramie okna albo na górnej ranie ościeżnicy, ale uzus językowy każe 

nam rozumieć tę konstrukcję inaczej: doniczka została umieszczo-

na na parapecie — tak naprawdę przy oknie.  

Inne połączenie, które budzi wątpliwości: w oknie. Znaczenie 

przyimka ma taki charakter, że to wyrażenie należałoby rozumieć 

jako ‘wewnątrz otworu okiennego’. Zupełnie inaczej funkcjonuje 

ono w tekstach: 

(538) Pamiętał siebie, jak siedzi w  o k n i e ,  i siebie, jak patrzy na siebie, 

jak siedzi w oknie (Bogdan Wojdowski). 

(539) Kiedy się siedzi w  o k n i e  pokoju nad barem i patrzy się przed sie-

bie, widzi się to wszystko w nagłym zagęszczeniu (Eugeniusz Kabatc) 

(540) Siedzi w  o k n i e  bez ruchu i wygląda na ulicę. Jest przerażony. 

Przyjeżdżają negocjatorzy z policji (Marcin Kołodziejczyk). 

Zapewne we wszystkich przytoczonych i podobnych zdaniach nie 

chodzi o to, że ktoś siedzi wewnątrz otworu okiennego, ew. opie-

rając się na parapecie. Znaczenie tej konstrukcje jest inne: ‘ktoś 

siedzi wewnątrz pomieszczenia, tak że od zewnątrz widać go, pa-

trząc w okno’.  

Zjawiska tego rodzaju można traktować jako rodzaj metonimii, 

tzn. zastosowania nazwy do dwóch lub większej liczby desygna-

tów, między którymi zachodzi relacja przyległości. W rozpatrywa-

nym tu przypadku chodzi o relację takich elementów, jak otwór 

w ścianie, szyba, rama okienna, ościeżnica, parapet. W konstruk-

cjach z różnymi przyimkami aktualizowane jest jedno z tych zna-

czeń rzeczownika okno, ale w warstwie formalnej grupy wyrazowej 
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nie jest zasygnalizowane, które ze znaczeń zostało zaktualizowane 

w każdym konkretnym przypadku. Jest to, jak napisałem wcześniej, 

sprawa inferencji, zaś system językowy w takich sytuacjach „umy-

wa ręce”. W ten sposób powstaje ambiwalencja semantyczna, nie-

dookreślenie, które powoduje różne interpretacje takich wyrażeń 

jak na oknie, pomalować okna, pod oknem, w oknie i in. 

Niektóre z podobnych wyrażeń mają frazeologiczny charakter. 

Na przykład gdy mówimy: 

(541) Coś stoi na przeszkodzie.  

używamy nieprecyzyjnej formy językowej, gdyż w rzeczywistości coś 

stoi na drodze do realizacji jakiego planu, i to właśnie jest przeszkodą.  

Rozważmy z tego samego punktu widzenia polskie konstrukcje: 

(542) ukaże się drukiem 

(543) ukazać się w druku 

Druk jest rzeczownikiem dewerbatywnym o znaczeniu procesual-

nym: ‘sporządzanie odbitek tekstu lub ilustracji z formy drukar-

skiej, drukowanie’. Skoro coś zostało wydrukowane, więc ukazało 

się po (zakończeniu) druku, na skutek druku, za pośrednictwem 

druku. Wobec tego formy składniowe drukiem oraz w druku wydają 

się niestosowne, gdyż nie eksponują tego znaczenia. Co prawda, 

w języku polskim jest spotykane użycie narzędnika w znaczeniu 

przyczynowym, choć są to konstrukcje książkowe i raczej archaicz-

ne (zob. Pasoń 1976, 18 i n.): 

(544) przymierać głodem 

(545) zginęli dziwnym zbiegiem wypadków 

(546) narody giną niesprawiedliwością 

(547) wrócił za ciągłym naleganiem ojca 

Szczególny rodzaju nietrafności syntaktycznej powstaje w zdaniach 

ze związkiem współrzędnym, gdy jest spełniany wymóg podobień-

stwa semantycznego członów jednorodnych (i jednocześnie 

współzależnych), ale nie jest spełniany wymóg ich zgody seman-

tycznej z nadrzędnikiem. Taki charakter ma następujące zdanie: 
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(548) W wieku 22 lat wyjechał po raz pierwszy — stopem, autobusem, po-

ciągiem i pieszo — do Indii (Tygodnik Powszechny; 13 III 2011).  

Między wyrazami stopem, autobusem, pociągiem, pieszo istnieje 

podobieństwo semantyczne, gdyż wszystkie określają sposoby po-

ruszania się w przestrzeni — za pomocą środków komunikacyj-

nych lub własnego ciała. Nadrzędnik wyjechał pasuje jednak tylko 

do części tych wyrazów: wyjechał stopem, autobusem, pociągiem 

— *wyjechał pieszo. Związek współrzędny okazuje się tu dominu-

jący i niejako unieważnia związek zależności. 

Szczególny rodzaj niekompozycyjności zachodzi w zdaniach 

z negacją. Funkcja negacji, jak wiadomo, polega na informacji 

o nieprawdziwym statusie zdania bazowego o treści afirmatywnej. 

Zdania pozytywne i zdanie z negacją wobec tego stoją w sprze-

czności (Ziembiński 1987, 72). Istnieją przypadki, gdy ta sprzecz-

ność ma charakter specyficzny: zdaniom afirmatywnym przysługu-

je znaczenie nieprawdy, a zdaniom z negacją — znaczenie prawdy. 

Za przykład mogą posłużyć zdania: 

(549) Bomba wybiera (gdzie ma padać). 

(550) Bomba nie wybiera
57

. 

W pewnym sensie ani pierwszego, ani drugiego stwierdzenia nie 

możemy zaakceptować z uwagi na to, że zostały naruszone wy-

mogi zgody semantycznej między podmiotem a orzeczeniem: 

znaczenie czasownika w pozycji orzeczenia wymaga, aby pozycja 

podmiotu była wypełniona rzeczownikiem ze znaczeniem [+Anim], 

a rzeczownik bomba tego znaczenia nie wyraża. Pierwsze zdanie 

jest nieprawdziwe, gdyż przypisuje podmiotowi bomba niewłaści-

wą cechę [wybierać]. Drugie zdanie, mimo kookurencji dwóch nie-

kompatybilnych pojęć [bomba] i [wybierać], zawiera wykładnik ne-

gacji, który ma tu znaczenie decydujące, gdyż właśnie wskazuje na 

tę niekompatybilność:  

                                                 
57

 Zob. większy fragment tekstowy z tym zdaniem: „Bomba nie wybiera. Za-

bija chrześcijanina i muzułmanina. Niszczy domy, często stojące po sąsiedzku, 

jednych i drugich” (Polityka; 2017/3).  
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(551)  Bomba (jako bomba) nie wybiera; dla bomby nie jest właściwe, że 

może wybierać.  

W ten sposób zaznacza się, że dany typ desygnatów nie wchodzi 

do struktury pojęcia (ramy pojęciowej) WYBIERAĆ.  

To jednak nie jest jedyna interpretacja zdania z negacją.  

Druga interpretacja polega na tym, że skoro rzeczownik i cza-

sownik okazują się semantycznie niekompatybilne, zachodzi dery-

wacja semantyczna jednego z tych elementów, najczęściej cza-

sownika. Zatem zdanie Bomba nie wybiera może zostać zinterpre-

towane metaforycznie: ‘Bomby padają gdziekolwiek, niszcząc 

wszystko, bez względu na wartość’. Ten rodzaj metafory zasługuje 

na dodatkowe omówienie.  

W punkcie 8.2.1.2 już była mowa o tym, że u podstaw wyrażeń 

metaforycznych leży sprzeczność treści wyrażeń językowych z rze-

czywistością, np.:  

(552) żelazne nerwy 

Metafory tego rodzaju stanowią przezwyciężenie nieprawdziwości, 

a więc mogą być potraktowane jako implikatury oparte na modal-

ności werytatywnej (a zgodnie z terminologią teorii kooperacji — 

na kategorii jakości). Dzięki nadaniu składnikowi pozycji predykatu 

zdanie staje się prawdziwe: 

Ktoś mówi: S jest P 

Nieprawda, że S jest P 

P znaczy Q 

Prawda, że S jest Q 

Przypadek z negacją jest innego rodzaju: twierdzenie Bomby nie 

wybierają jest prawdziwe, a mimo to jest interpretowane w innym 

znaczeniu, podobnie zresztą jak wiele wyrażeń frazeologicznych, 

zwłaszcza przysłów:  

(553) Głupich nie sieją. 

(554) Pieniądze nie śmierdzą.  

(555) Licho nie śpi. 

(556) Handel brata nie zna.  
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(557) Głodnego kazanie nie nakarmi. 

Ten drugi typ metafory nie polega na przezwyciężeniu nieprawdy, 

lecz na tym, że metafora powstaje jako implikatura komunikacyjna, 

wynikająca z tego, że zawierające negację wypowiedzenie jest na-

der trywialne, wiec komunikacyjnie nieuzasadnione (można w tym 

przypadku nawiązywać do kategorii relewancji w teorii kooperacji). 

Jest czymś oczywistym, banalnym, że bomby nie wybierają, głu-

pich nie sieją, a pieniądze nie śmierdzą. Wobec tego odbiorca im-

plikuje znaczenie niedosłowne predykatu, tak aby uzasadnić za-

bieg komunikacyjny nadawcy. 

Ktoś mówi: S nie jest P 

Jest trywialne, oczywiste, że S nie jest P 

nie jest P znaczy jest Q 

Prawda, że S jest Q 

Należy zwrócić uwagę na to, że negacja w zdaniach rozpatrywane-

go tu typu, w ich interpretacji dosłownej i niedosłownej, ma specy-

ficzny — międzyramowy charakter (ang. cross-frame negation) 

(zob. Fillmore 1985, 244). Polega ona na wyeliminowaniu elementu 

ze struktury ramy pojęciowej albo, w innym ujęciu, na anulowaniu 

jego jako formy kategoryzacji elementu. Można to zapisać w spo-

sób sformalizowany za pomocą operatora lambda: 

  x P (x) 

Skoro x-owi nie jest właściwa obecność w polu intencji P, wobec 

tego istnieje alternatywa: po pierwsze, twierdzenie tego rodzaju 

ma charakter dosłowny i stanowi zawieszenie sądu w procesie 

wymianie zdań (może to występować np. w dyskursie dydaktycz-

nym: osoba starsza i bardziej doświadczona naucza dziecko, że 

dwa pojęcia nie są ze sobą kompatybilne). Po drugie, jeżeli twier-

dzenie jest uznawane za trywialne, odbiorca podejmuje się rein-

terpretacji, tak aby nadać zabiegowi swego partnera komunikacyj-

nego relewancję. W tej drugiej sytuacji powstaje implikatura, która 

jest równoważna użyciu wyrażenia w znaczeniu metaforycznym. 
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Nawiązując do negacji międzyramowej, warto rozważyć nastę-

pujący przykład (w istocie rzeczy jest to dowcip) w języku rosyj-

skim: 

(558) Всех денег не заработаешь — часть придется украсть ‘Wszystkich 

pieniędzy nie da się zarobić — część trzeba będzie ukraść’. 

Pierwsza część zdania zwykle funkcjonuje w uzusie językowym Ro-

sjan jako aforyzm sugerujący powściągliwość w dążeniu do gro-

madzenia dóbr materialnych: wszystkich pieniędzy nie da się zaro-

bić, więc należy zadowolić się tymi pieniędzmi, które człowiek za-

rabia. Jak widzimy, przy takiej interpretacji negacja nie wychodzi 

poza granice tej samej ramy pojęciowej — ZAROBIĆ/ZARABIANIE. 

Można to schematycznie przedstawić tak:  

ZARABIAĆ/ZAROBIĆ   

   

 KTO  

   

 CO [pieniądze]   

   

  ILE (wszystkie, nie wszystkie) 

   

W kontekście drugiej części pierwsze zdanie jednak zostaje zrein-

terpretowane: nie chodzi o to, ile pieniędzy można zarobić, lecz 

o to, że nie wszystkie pieniądze, które się ma, pochodzą z ramy 

pojęciowej ZAROBIĆ/ZARABIANIE. W tym przypadku następuje 

przekierowanie do innej ramy: UKRAŚĆ/KRADZIEŻ.  
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ZARABIAĆ/ZAROBIĆ  UKRAŚĆ/KRADZIEŻ 

   

 KTO  

   

 CO  

[pieniądze] 

 

Jak widzimy, negacja ma charakter międzyramowy, gdyż w wypo-

wiedzi znajduje wyraz alternatywa dwóch ram, z których każda ko-

notuje parametr, wypełniony przez pojęcie [pieniądze]. 

W zakresie negacji występują też inne zjawiska, które są nie-

zupełnie kompatybilne z zasadami logiki formalnej. Dotyczy to 

między innymi podwójnej negacji, tzn. charakterystycznego dla 

współczesnych języków słowiańskich dublowania zaimka przeczą-

cego i negatora w konstrukcjach typu nikt nie rozumie. Zjawisko to 

zostało skrupulatnie zbadane w literaturze lingwistycznej — zob. 

analizę stanu badań: Kiklewicz 1998, 138 i n. Na niereprezentacyj-

ny charakter podwójnej negacji wskazują też użytkownicy języka. 

Oto wypowiedzi internautów na forum dyskusyjnym (oryginalna 

ortografia została zachowana):  

(559) Witam. Od jakiegos czasu zastanawiam sie nad logiką języka polskiego! 

W jezyku polskim występuja podwujne przeczenia ktore matematycznie 

oznznaczaja zdanie twierdzace a w naszym jezyku sa jednak nadal prze-

czeniami. Za przyklad podaje zdanie ' Nidy tego nie zrobie ' Matema-

tycznie uznalbym ze jesli nigdy czegos nie zrobie to podazajac za logika 

zawsze to bede robił jednakze w j. polskim oznacza to ze rzeczywiscie 

sie tego nie zrobi. W jezyku angielskim np takie przeczenie nie wyste-

puje. W tym jezyku chcac wyrazic powyzsze mniemanie mowimy 

'I never do it' Co w dokladnym tłumaczeniu znaczy 'ja nigdy to zrobię' 

Czy uwazacie ze forma podana przeze mnie po polsku jest zgodna z lo-

giką i poprawnoscią naszego jezyka. Podawajcie tez przyklady innych 

nielogicznych sformułowań w naszym języku! (http://www.forumowis-

ko.pl/topic/72337-nielogiczny-j%C4%99zyk-polski/) 

(560) Nie, podwójne zaprzeczenie w języku polskim nie jest logiczne, co 

osobiście zauważyłam w wieku ośmiu lat, jednak trudno żebyśmy 

w sztuczny sposób próbowali go zmieniać. 

(561) A mnie to nurtuje od dziecka (co mnie już nie dziwi). Zawsze mówiłam 

odwrotnie, a mama mnie poprawiała. Mocno mnie irytowała ta nie 
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logika. A np. dzisiaj oglądałam film i facet zapytał o coś. Odpowiedź 

brzmiała: — Yes. Lektor powiedział: — -Nie. Logiczne? Nie. 

(562) Może i nielogiczne, ale jakoś wszyscy wiedzą o co chodzi, jak odzywasz 

się do nich używając podwójnego przeczenia. Więc nie ma potrzeby te-

go zmieniać - takie są właśnie uroki naszego pięknego języka. 

(563) Wydaje mi się (jeżeli jestem w błędzie to przepraszam nigdy nie by-

łem polonistą :P) że jeżeli zdanie "Nigdy tego nie zrobię" jest nielo-

giczne to zdanie "Nie zrobię tego nigdy" będzie już logiczne. 

Analizy i „ekspertyzy” nieprofesjonalnych użytkowników internetu 

wydają się naiwne, ale jest ważne, że kwestię negacji uznaje się za 

nurtującą, zwłaszcza w porównywaniu z innymi językami58. 

Za inny paradoks należy uznać występowanie wykładnika ne-

gacji w konstrukcjach współczesnego języka polskiego typu:  

(564) Jak nie krzyknie! 

(565) Jak nie tupnie! 

(566) Jak nie gwizdnie! 

(567) Jak nie weźmie, jak nie praśnie! 

(568) Jak nie złapie! 

Wyraz jak funkcjonuje jako partykuła oznaczająca nagły, niespo-

dziewany, nieoczekiwany oraz intensywny charakter jednokrotnej, 

zakończonej w przeszłości czynności. Znaczenie perfektu, wyraża-

ne czasownikiem dokonanym w formie czasu przyszłego, to jedna 

osobliwość tej konstrukcji, której tłumaczenie można znaleźć 

w pracach lingwistycznych (zob. Castagnou 1964, 41-42). Ale nie-

wytłumaczalna jest obecność negatora nie, który jest sprzeczny 

z afirmatywną treścią całej konstrukcji. Tak więc pierwsze z przyto-

czonych wyżej zdań znaczy, że w pewnym momencie, należącym 

do przeszłości, stało się tak, że ktoś krzyknął. Choć D. Castagnou 

(1964) pisze o paralelizmie języka polskiego i rosyjskiego w zakre-

                                                 
58

 W związku z tym jeden internauta przytacza następujący dowcip: 

Profesor filologii polskiej na wykładzie: 

— Jak państwo wiecie, w językach słowiańskich jest nie tylko pojedyncze za-

przeczenie. Jest też podwójne zaprzeczenie. A nawet podwójne zaprzeczenie jako 

potwierdzenie. Nie ma natomiast podwójnego potwierdzenia jako zaprzeczenia. 

Na to głos z ostatniej ławki: 

— Dobra, dobra… 
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sie wtórnego wyrażania znaczenia perfektywnego, należy zwrócić 

uwagę na to, że odpowiednie konstrukcje rosyjskie nie zawierają 

negacji, por.: 

(569) Как крикнет! 

(570) Как свистнет! 

(571) Как схватит! 

Liczne niespójności w systemie nominacji składniowej wynikają z 

tego, że w języku współistnieją elementy jego różnych stanów 

synchronicznych, odnoszących się do różnych epok. Jedne ele-

menty nawiązują do opozycji obowiązujących w jednym stanie, in-

ne elementy — do opozycji obowiązujących w innym, nowszym 

stanie. K. Pisarkowa (1984, 256) pisała, że w języku integrują się 

dwie tendencje: źródłem dynamiki jest heterogeniczność systemu 

językowego, a źródłem konserwatyzmu — homogeniczność. 

Związki i operacje składniowe poza tym w pewnym stopniu są sko-

relowane ze stylami myślenia (ang. cognitive style), które mają cha-

rakter społecznie i kulturowo determinowany oraz historycznie 

zmienny. Język jako system znaków na rzecz komunikacji między-

ludzkiej w różnych sferach działalności nie zawsze i nie na wszyst-

kich swoich poziomach podąża za tymi zmianami, co sprawia, że 

tu i ówdzie przychodzi nam stwierdzić, że język ma swoją logikę. 
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Zakończenie 

Przez dłuższy czas język rozpatrywano przeważnie z punktu wi-

dzenia logiki. Uważano, że w języku rządzą reguły, prawa czy też 

algorytmy, jego jednostki da się poklasyfikować zgodnie z zasa-

dami nauki. Późniejsze, XIX- i XX-wieczne badania empiryczne 

jednak wykazały, że systemowość języka jest względna, a na bu-

dowę jednostek mowy duży wpływ wywierają nastawienia i prak-

tyczne doświadczenia użytkowników języka. Obecność w proce-

sach działalności językowej różnych czynników i źródeł przekazy-

wania informacji tłumaczy rozmaite aporie, paradoksy, sprzeczno-

ści, „niedoskonałości” zarówno w zakresie nominacji, jak i w zakre-

sie performancji (czyli mowy). 

Istnieją dwa zasadniczo odmienne ujęcia języków naturalnych: 

idiograficzne i nomotetyczne (zob. Riedl 2000, 118 i n.: Kiklewicz 

2007a, 70 i n.). Zgodnie z pierwszą koncepcją znaki językowe mają 

c h a r a k t e r  i n k l u z y w n y :  ich pochodzenie i funkcjonowanie 

(w szczególności interpretacja) bezpośrednio są powiązane z ko-

gnitywnym przetwarzaniem informacji, a same znaki reprezentują 

proste i złożone pojęcia jako kategorie ludzkiego umysłu. Z tego 

punktu widzenia język jest fenomenem realizacyjnym czy też re-

prezentacyjnym: na podstawie form i struktur językowych można 

badać zawartość kulturowego obrazu świata. 

Z drugiej strony, w ujęciu nomotetycznym znaki językowe ma-

ją c h a r a k t e r  e k s k l u z y w n y ,  tzn. w pewnym stopniu nieza-

leżny od społecznie i kulturowo uwarunkowanych systemów kate-

goryzacji rzeczywistości, jak również od systemu relacji społecz-

nych. Ze znakiem, na co zwrócił uwagę J. Mukařovský (1966), koja-
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rzy się nie tylko przyporządkowana mu funkcja, lecz także forma, 

innymi słowy — znak to jest (materialna) rzecz. Świat rzeczy rządzi 

się swoimi prawami. Podobnie jak człowiek czasem uzależnia się 

od zgromadzonych wokół siebie rzeczy, uzależnia się też od języ-

ka, od możliwości ujęzykowienia własnych intencji względem rze-

czywistości. W związku z tym powołuje się na d e t e r m i n i z m  

l i n g w i s t y c z n y ,  który polega na tym, że choć człowiek ma 

swobodę przyporządkowania dowolnych form dowolnym funkcjom 

i znaczeniom, językowa konstrukcja narzuca, determinuje jego spo-

sób interpretacji. W taki sposób powstaje językowa kategoryzacja 

fragmentów rzeczywistości, alternatywna w stosunku do kategory-

zacji pojęciowej, intencjonalnej (jako funkcji umysłu ludzkiego).  

W modelu nomotetycznym język nie stanowi wiernej repre-

zentacji rzeczywistości, co uzasadnia postulowanie językowego 

obrazu świata jako alternatywy dla kulturowego obrazu świata. 

Konstrukcja językowa sugeruje interpretację, niezgodną z intencją 

podmiotu w stosunku do rzeczywistości. Wobec tego, aby kon-

strukcja była przydatna do celów ludzkiej działalności, niezbędna 

jest jej reinterpretacja, a mianowicie inferencja, czyli zastosowanie 

wiedzy o rzeczywistości. Ekskluzywny charakter znaków języka 

oznacza ich pewną autonomiczność, co wymaga ich domknięcia 

przez podmioty przy zastosowaniu wiedzy wykraczającej poza 

granice kompetencji językowej. 

Godzimy się na wykorzystanie w działalności językowej jedno-

stek kompozycyjnych, tzn. pochodnych, zbudowanych z elemen-

tów mniejszego formatu, gdyż za sprawą ograniczonej pamięci nie 

jesteśmy w stanie utrwalić w świadomości całego ogromu nazw 

przedmiotów, sytuacji, zdarzeń, stanów rzeczy, procesów, właści-

wości itd. Musimy jednak zapłacić za to pewną cenę: kompozycje 

rządzą się swoimi prawami i w stosunku do naszego systemu re-

prezentacji mentalnej często okazują się niestosowne, innymi sło-

wy — nieprawdziwe. Wobec tego ciągle wymagana jest kontrola 

generatywnych mechanizmów języka.  

Prawda jest znaczeniem funkcji werytatywnej, przysługującej 

wypowiedzeniu, w którym coś orzeka się o czymś. Jest to ujęcie 

klasyczne i rozpowszechnione w logice, a także w naukach, które 
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wykorzystują logiczne kategorie reprezentacji wiedzy, zwłaszcza 

w językoznawstwie. Prawdę można jednak traktować także szerzej 

— jako zgodność znaczenia leksykalnego, tzn. zakodowanego 

w formie i strukturze jednostki językowej, z pojęciem jako katego-

rią umysłu, jednostką wiedzy o obiektach i stanach rzeczy określo-

nego rodzaju — w otaczającej nas rzeczywistości lub w jednym 

z możliwych światów. Ponieważ wiedza ludzka ma nie tylko charak-

ter obiektywny, ale częściowo też subiektywny, prawda w nominacji 

językowej oznacza także zgodność kultywowanych przez nas pojęć 

z naszymi doświadczeniami, postrzeganiem empirycznym.  

Przeprowadzone w tej monografii obserwacje i analizy zmie-

rzały ku temu, aby wyeksponować fakty nominacji językowej (lek-

sykalnej i gramatycznej), które wykazują większe lub mniejsze de-

wiacje w zakresie pojęciowej reprezentacji obiektów. Przedmiotem 

analizy stały się liczne przykłady nominacji nietrafnej, nieadekwat-

nej, niereprezentacyjnej, której istota polega na tym, że informacja 

o desygnacie, zakodowana w formie i strukturze znaku, jest nie-

prawdziwa, tzn. nie pokrywa się z tym, co o desygnacie znaku 

wiemy, ani tym, czym on jest według naszych doświadczeń empi-

rycznych. 

W monografii pokazano, że — z jednej strony — „niedoskona-

łości” tkwią w samym systemie języka. Przyczyn tego stanu rzeczy 

jest wiele. Niewątpliwie jedną z najważniejszych jest to, że w ko-

dzie językowym występują elementy o różnym pochodzeniu, 

a więc pod względem kulturowym i reprezentacyjnym niewspół-

mierne, nieprzystające do siebie. Konstruowanie funkcjonalnie 

spójnych komunikatów w takich warunkach jest bardzo utrudnio-

ne. Poza tym, jak pisał E. Sapir (1993, 193 i n.), rzeczywistość kultu-

rowa zmienia się w szybszym tempie niż system języka. Istota rze-

czy polega na tym, że człowiek działający zgodnie z określonym 

programem kulturowym ma do czynienia z systemem kodowania 

informacji, niezupełnie dostosowanym do jego relewantnego ob-

razu świata.  

Istotnym czynnikiem wpływającym na procesy decentralizacji 

w zakresie form kodowania informacji jest także ustrój demokra-

tyczny, w dużym stopniu uznający relatywizm kulturowy, w szcze-
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gólności wartości subkultur. Ocena innowacji językowych w tym 

warunkach może być bardzo skomplikowana, zwłaszcza jeśli uzna-

je się, że specyfika dyskursu usprawiedliwia posunięcia, którym 

przysługuje określona funkcja pragmatyczna. 

Z drugiej strony, użytkownik języka nie jest tylko ofiarą — jest 

także sprawcą. Wiele przytoczonych w monografii przykładów 

wskazuje na to, że to uzus językowy wykazuje cechy zachowań 

aberracyjnych, sprzecznych z logiką działań i zasadami argumen-

tacji. Takie fakty należy kwalifikować do błędów językowych (np. 

błędów semantycznych). 

Niedoskonały język musi zawodzić, ale, jak widzimy, nieko-

niecznie i nie zawsze zawodzi: ludzkie wspólnoty lepiej lub gorzej 

radzą sobie z komunikacją społeczną za pośrednictwem języka. 

Oczywiście, można replikować, że komunikacja społeczna nie jest 

doskonała, ale jednak gwarantuje nie tylko przetrwanie rodzaju 

ludzkiego, lecz także ciągły rozwój cywilizacyjny. Jest tak prawdo-

podobnie dlatego, że językowa i intencjonalna kategoryzacja rze-

czywistości wzajemnie się wspierają, i choć żadna z nich nie jest 

całkiem reprezentacyjna, ich wzajemna konfiguracja działa sku-

tecznie.  

Za przykład tego, jak jedna dysfunkcja wspiera inną, niech po-

służy historyjka, opowiedziana mi swego czasu przez ciocię mojej 

żony Zofię Stobiecką. Otóż pewnego razu znajomy przekazał jej 

starą kanapę, która jeszcze całkiem nadawała się do użytkowania. 

Później znajomy zmarł i po kilku latach jego żona przyszła do Zofii:  

— Przyśnił mi się Stefan. Powiedział: „Pójdź do Zosi i zabierz 

kanapę z powrotem”. 

Na to Zofia rzekła:  

— Jak przyśni mi się Stefan i powie: „Zosiu, oddaj Helenie ka-

napę” — wówczas oddam Ci kanapę... 

W komunikacji językowej istotna jest wspólnota kompetencji 

językowych i kompetencji poznawczych. Godzimy się na wadliwe, 

aproksymacyjne narzędzia komunikacyjne, a nawet nie zwracamy 

uwagi na ich wadliwość, dlatego że nasi partnerzy posługują się 

podobnymi narzędziami. Porozumienie cenimy bardziej od tego, w 

jakim stopniu jednostki znakowe reprezentują rzeczywistość, tym 
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bardziej że rzeczywistość w niektórych obszarach ludzkiego życia, 

jak np. w przypadku codzienności, w pewnym stopniu zależy od 

tego, co o niej wiemy lub co powiemy. W powieści Williama So-

merseta Maughama Francuska prostytutka rozmawia z przyby-

szem z Anglii, używając łamanej francuszczyzny — na skutek takiej 

akomodacji porozumienie się z obcym okazuje się łatwiejsze. 

Z pragmatycznego punktu widzenia popularność, a czasem 

masowość nominacji nietrafnej, na skutek której powstają fantomy 

semantyczne, można wytłumaczyć, odwołując się do pojęcia po-

staw użytkowników wobec języka, znakomicie opisanych przez 

A. Markowskiego. Chodzi o 

względnie trwałe stanowiska zajmowane w sprawach językowych, zawierają-

cych zbiory sądów i poglądy, uzasadniane w kategoriach racjonalnych lub 

emocjonalnych (2006, 126). 

Markowski rozróżnia kilka różnych postaw: konserwatyzm, puryzm, 

perfekcjonizm, liberalizm, naturalizm i in. Szczególnie należy zwró-

cić uwagę na i n d y f e r e n t y z m  j ę z y k o w y  — „obojętność 

wobec kwestii językowych, wynikającą z nietraktowania języka jako 

wartości” (ibidem, 139). Właśnie indyferentyzm, jak się wydaje, de-

cyduje o tym, że względy konwencjonalne (dążenie do porozu-

mienia z partnerem) przeważają nad względami logicznymi, reflek-

sją na temat przekazu informacyjnego i jego narzędzi.  

Aleksander Genis w książce Podróżnik pisze: „Ryba nie rozmy-

śla o wodzie, zanim jej stamtąd nie wyciągniemy”. W podobny 

sposób sprawność lub niesprawność językowego systemu nomi-

nacji najlepiej ukazuje się przy porównaniu języków, gdy odkrywa-

my luki lub niekonsekwencje we własnym systemie językowym. 

Wobec tego kontakty językowe, jak również coraz bardziej popular-

na w krajach europejskich akwizycja języków obcych sprzyjają roz-

wojowi świadomości językowej i powinny przyczyniać się do zmniej-

szenia odsetka osób, reprezentujących indyferentyzm językowy. 

U podstaw nominacji nietrafnej leży także specyficzna ontolo-

gia działalności językowej. Sytuacja nominacji ma w zasadzie 

c h a r a k t e r  s y n e r g i c z n y  (a więc także o k a z j o n a l n y ) ,  
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gdyż liczy się cała zawartość, a ponadto otoczenie sytuacji, zarów-

no zewnętrzne, fizyczne, jak i wewnętrzne, psychologiczne (nasta-

wienia mentalne podmiotów, stany emocjonalne i in.). Można 

twierdzić, że nominacja realizuje się według zasady: t u  i  t e r a z .  

Użytkowanie nazwy ma jednak c h a r a k t e r  i t e r a t y w n y ,  co 

powoduje, że ciągle powstaje konieczność jej zastosowania do co-

raz to nowych desygnatów. Semantyczna tożsamość nazwy na 

skutek uwielokrotnienia jej referencji zostaje zachwiana. Innymi 

słowy, powstaje asymetria między „żywym”, aktualnym doświad-

czeniem a założoną w formach języka („starą”, a czasem też „mar-

twą”) kategoryzacją rzeczywistości.  

W związku z tym wybitny językoznawca W. A. Zwiegincew pi-

sał: „Jeżeli chodzi o stosunek między kontinuum pojęć a kontinu-

um znaczeń językowych, nie można oczekiwać prawidłowości lo-

gicznej” (1967, 63). Zwiegincew twierdził, że podstawowe katego-

rie semantyki językowej mają charakter psychologiczny, fizjolo-

giczny bądź etyczny, nie zawsze więc są kompatybilne z logiką 

formalną (ibidem, 67). 

Zaprezentowana analiza fantomów semantycznych tylko czę-

ściowo ma charakter krytyczny. Oczywiście niektóre elementy na-

szych zachowań językowych wymagają korekty. Byłoby idealnie, 

gdyby znaki, które tworzymy w procesie działalności językowej, 

były przezroczyste, konsekwentne, prawdziwe w stosunku do tego, 

na co wskazują — wówczas nie musielibyśmy dokonywać dodat-

kowych operacji inferencyjnych w celu domknięcia ich zawartości. 

Jednakże performancja i nominacja stanowią dwie, obiektywnie 

różne sfery działalności językowej, których zasadniczo nie da się 

wyprofilować we wzajemnej zgodności. Wypada nam jednak zda-

wać sobie sprawę z ładu lub bezładu naszych zachowań języko-

wych, aby w miarę możliwości dostosowywać do siebie podsta-

wowe obszary naszej działalności: 1) materialną rzeczywistość; 

2) system relacji społecznych; 3) system reprezentacji poznaw-

czych oraz 4) system języka. 
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Indeks przedmiotowy 

ambisemia  162 

ambiwalencja  192 

anaksjomatyzacja  107 i in.  

błąd przypadłości  169 

derywat słowotwórczy  110 

desygnat (nominat, referent)  22 i n.  

determinizm lingwistyczny  224 

dowolność znaku  18 

dyfuzja semantyczna  103 

dyskurs artystyczny  93 

dyskurs ekologii głębokiej  64 

dysfemizm  64 

egzotyzm  92 

ekolingwistyka  63 i n. 

enantosemii  140 

etnolingwistyka  166 i n.  

etykietowanie  29 

etymologia  15 

fantom semantyczny  12 

forma językowa  165 

frazeologia  84 

gramatyka funkcjonalna  106 

hiperbolizacja  9; 87 i n. 

imiesłów  196 i n. 

implikacja semantyczna  167 

indyferentyzm językowy  227 

interakcja znaczeń  121 

interpretacyjny aspekt znaczenia  

38 

ironia  145 

„język kłamie”  8 

językowy obraz świata  174 i n. 

kategoria aspektu  201 i n.  

kategoria bazowa/nadbazowa  

105 

kategoria familijna  105 

kategoria jakości (postulaty)  7; 

116 

kategoria rodzaju  64 i n. 

kategoria strony  196 i n. 

kategoria zwrotności  186 i n. 

kategoryzacja  42 i n.;  

kategoryzacja leksykal-

na/pojęciowa   96 i n. 

klasyfikacja naturalna  104 

kompilacja  175 

kompresja  176 i n.; 191 i n.; 207 

konsensualna koncepcja prawdy  

53 

kontekst  141 

konwencjonalna koncepcja zna-

czenia  16 i n. 

lingwistyka dyskursu  168 

lingwistyka kognitywna  168 i n.  

lingwokulturologia  165; 173; 175 

metafora  115 i n.; 170 

metafora kompensacyjna  117 

mit o języku  15 

model ergonomiczny  194 

motywacja  43 

możliwy świat  34; 47-50; 53; 79; 

83; 89; 94; 225 
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nazwa  24 i n. 

nazwa analityczna  146 i n.  

nazwa analitycznie pozorna  78 

nazwa dyskompozycyjna  208 

nazwa epistemicznie pozorna  83 

i n. 

nazwa intensjonalnie nieprawdzi-

wa  95 

nazwa kontrfaktyczna  52; 77 i n.; 

128 

nazwa pozorna  77 i n. 

nazwa pusta  50 

nazwa sublimowana  37; 102 i n.; 

157 i n.  

nazwa własna  24 i n.; 32 

nazwa względnie pozorna  90 

negacja  55 i n. 

neoeufemizacja  71 

niepełność semantyczna  141 

nominacja gramatyczna  182 i n. 

nominacja leksykalna  100 i n. 

nominalizacja  54 i n. 

odniesienie przedmioto-

we/referencyjne  6 i n.; 17 

oksymoron  85 

operacjonalna fikcja  89 

perswazja  134 

pochodność semantyczna  115 i n. 

pole semantyczne  175 

polisemia  115 i n.  

prawda  6 i n.; 17; 31 i n. 

prawda propozycjonal-

na/nominalna  46 i n. 

prawo bliskości  71 

predykacja  50 

predykatywność  19 i n. 

presupozycja egzystencjalna  52 

przekodowanie pragmatyczne  

142 

przeprofilowanie uwagi  137 

pseudoekspert  88 

pseudoświadek  89 

pseudowydarzenie  88 

referencja  18; 22 i n.; 27-30; 59; 

91; 134-137; 228 

rzeczownik  203 i n. 

semantyka prototypów  105 

składnia funkcjonalna  28; 33 

słowo sztandarowe  135 i n. 

subzystencja  35 

supozycja   46 i n. 

symulacja  80 i n.; 97; 151 

synergiczny charakter nominacji  

227 i n.  

synestezja  79 

tekst kultury  175 

teoria metafor pojęciowych  170 

i n.  

teoria referencji  59 

teoria zbiorów dyfuzyjnych  103 
tezaurus  36 

trafność nominacji  60 i n. 

transfuzja  71 

trójkąt semantyczny  21 

tytułowanie  132 

ujęcie semazjologiczne vs onoma-

zjologiczne  43 

ujęcie w cudzysłów  139 

unikanie języka  165 i n. 

wartość logiczna zdania  28 

wyłączona alternatywa  110 i n.  

zasada ekonomii językowej  193 

zasada niepowtarzania wspólnego 

składnika  186 

zawłaszczenie przestrzeni referen-

cyjnej  97 

zdanie  10 

zdania analityczne/syntetyczne  

39 

znaczenie gramatyczne  183 i n. 
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Słowniczek fantomów semantycznych  

AMICUS FACULTATIS / PRZYJACIEL WYDZIAŁU 

Nagroda przyznawana przez dziekana Wydziału Humanistycznego UWM 

w Olsztynie. Z nazwy, a mianowicie z formy rodzaju męskiego rzeczowni-

ka amicus/przyjaciel, wynika, że nagrodą są objęci mężczyźni, choć w rze-

czywistości nagroda dotyczy obydwu płci. Wobec tego tę nazwę (ze 

względu na jej formę gramatyczną) należy uznać za krzywdzącą dla płci 

żeńskiej. 

BIAŁE WINO, BIAŁY CZŁOWIEK 

Wino, które określamy jako białe, w rzeczywistości jest jasnożółte. 

W słowniku białe wino to ‘wino z jasnych winogron’. Widoczny jest tu pa-

radoks: winogrona są — zgodnie z logiką języka ogólnego — jasne, 

a wyprodukowane z nich wino jest białe (czyli np. w kolorze mleka). Po-

chodzenie tego wyrażenia tłumaczy się upodobnieniem dwóch kolorów: 

jasnego i białego. Podobnie jest z kolorem ciemnym i czarnym; czarna 

czekolada jest w rzeczywistości ciemnobrązowa.  

BRACIA MNIEJSI / MŁODSI BRACIA  

Wyrażenia nasi młodsi bracia oraz nasi bracia mniejsi stanowią figuratyw-

ne określenia zwierząt, które są sprzeczne z faktycznym stanem rzeczy: 

z obiektywnego punktu widzenia zwierzęta nie są ani młodsze, ani mniej-

sze od ludzi. Wręcz odwrotnie, w naukowym obrazie świata człowiek po-

jawia się na skutek ewolucji ssaków naczelnych. Podobnie i w Starym Te-

stamencie Bóg najpierw tworzy zwierzęta, a później — człowieka. 
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BRAMKA KONTAKTOWA  

Wyrażenie idiomatyczne, często używane przez dziennikarzy sportowych, 

szczególnie relacjonujących mecze piłki nożnej. Oznacza gol zdobyty 

przez drużynę przegrywającą różnicą dwóch bramek, zmniejszający tę 

różnicę do jednej bramki. Wyrażenia tego nie można uznać za udane ze 

względu na zawiłe pochodzenie. Mimo że wyrazy bramka i kontaktowy 

znajdują się w bezpośrednim związku syntaktycznym, to jednak w treści 

tego wyrażenia nie chodzi o kontakt kogokolwiek czy czegokolwiek 

z bramką, lecz swoisty „kontakt” (a faktycznie minimalną różnicę) liczb 

strzelonych bramek: 2:1, 3:2, 4:3 itd. 

BROŃ 

Jeden z przykładów wyłączonej alternatywy. Znaczenie wyrazu w Uniwer-

salnym słowniku języka polskiego brzmi: ‘narzędzie walki, każda rzecz słu-

żąca do obrony własnej lub do rażenia nieprzyjaciela’. Jak widać, w zna-

czeniu wyrazu występuje alternatywa: obrona (siebie) lub rażenie (inne-

go), ale forma wyrazu (pochodnego od czasownika bronić) wskazuje tylko 

na jeden aspekt. 

BYĆ WIERNYM IDEAŁOM HUMANIZMU 

W trakcie uroczystości inauguracji roku akademickiego studen-

ci/studentki, a także uczniowie/uczennice pierwszego roku przyrzekają: 

Być wiernym ideałom humanizmu — przyrzekamy. Ślubowanie ma formę 

zespołową i biorą w nim udział zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, dlate-

go forma rodzaju męskiego przymiotnika liczby pojedynczej (być) wier-

nym jest niestosowna (między innymi z uwagi na obecność czasownika 

w liczbie mnogiej: przyrzekamy). Gramatycznie poprawna i semantycznie 

trafna byłaby płciowo neutralna forma liczby mnogiej: Być wiernymi idea-

łom humanizmu. 

CHCE MI SIĘ ŚMIAĆ 

Jest to jeden z przykładów unikania konstrukcji z podwojeniem wykładni-

ka zwrotności się.  W praktyce językowej pierwszeństwo oddaje się kon-

strukcjom z jednokrotnym się, np.: Chce mi się śmiać; Chce mi się uśmie-

chać do każdego; Nie chce mi się kłócić. Ze względów formalno-

logicznych wyraz się powinien zostać zdublowany: jako wykładnik bez-
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podmiotowości oraz jako wykładnik zwrotności przy bezokoliczniku: Chce 

mi się śmiać się; Chce mi się uśmiechać się; Nie chce mi się kłócić się. Po-

prawne z gramatycznego punktu widzenia, zdania tego drugiego typu 

nie są jednak akceptowane przez użytkowników języka i praktycznie nie 

występują w uzusie. 

CENTRUM (zob. także: IMPERIUM, KRAINA) 

hiperboliczne określenie obiektów handlowych, szczególnie niedużych, 

o niedużym asortymencie (por. Centrum Taniej Odzieży). W tym przypad-

ku nadużywane jest podstawowe znaczenie wyrazu: ‘miejsce, w którym 

coś się koncentruje, skupia; ośrodek’. 

CIĘŻKI ORZECH W POSTACI KOLOSALNYCH PAPIERÓW 

Jeden z przykładów manieryzmu językowego (faktycznie bełkotu) 

w konwersacjach publicznych (w szczególności na zebraniach związków 

twórczych), publikowanych w latach 1989-1990 w tygodniku Polityka 

i później zebranych przez M. Fleischera. Inne perły elokwencji: Mamy 

ciężki orzech w postaci kolosalnych papierów; Nie chciałbym wystąpić 

z rzeczami opartymi na powietrzu; Bokiem każdemu wychodzi protokół; 

On strzela z dużej rury itd. 

CZARNA SKRZYNKA 

Jest to powszechnie używana nazwa urządzenia rejestrującego parametry lo-

tu samolotu i pozwalającego w razie wypadku lotniczego ustalić jego przy-

czyny. Techniczne nazwy tego urządzenia brzmią: rejestrator katastroficz-

ny oraz rekorder awaryjny. Nazwa czarna skrzynka (za sprawą swojej kon-

strukcji) sugeruje, że takie skrzynki mają czarny kolor — i wielu właśnie 

tak je sobie wyobraża. W rzeczywistości skrzynki te — z dość oczywistych 

powodów — są pomalowane na czerwono lub na pomarańczowo. Być 

może nazwa czarna skrzynka lepiej kojarzy się z tragedią, jaką jest kata-

strofa samolotu. 

CZARNE OCZY 

Oko to, jak wiadomo, ‘narząd wzroku u ludzi i zwierząt, składający się 

z gałki ocznej oraz mięśni gałki ocznej, gruczołów łzowych, spojówki 

i powiek’. Na pozór trywialne wyrażenie czarne oczy jest zagadkowe, jeśli 
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skupić się na jego konstrukcji, która nie precyzuje, że chodzi tylko o kolor 

źrenic. Sprawę komplikuje to, że istnieją inne konstrukcje: czerwone oczy, 

opuchnięte oczy, ładne oczy, które mają różne odniesienie przedmiotowe: 

czerwony jest kolor białek, opuchnięte są powieki, a ładne są oczy wraz 

z powiekami i rzęsami.  

DAS AUTO 

Slogan reklamowy niemieckiej firmy samochodów Das Auto (dosłownie: 

samochód) niejako sugeruje, że Volkswagen to jedyna prawdziwa marka 

samochodów — inne się nie liczą. Na skutek kryzysu w 2015 roku, który 

był związany z fałszowaniem emisji spalin w silnikach diesla i który zna-

cząco wpłynął na markę narodową Niemiec, menedżerowie firmy podjęli 

decyzję, aby w przyszłości nie wykorzystywać w reklamach zwrotu Das 

Auto. Slogan jest stopniowo wycofywany z poszczególnych kampanii re-

klamowych na całym świecie. 

EPICENTRUM 

Jest to przykład nietrafnej nominacji metaforycznej, która wynika z tego, 

że użytkownicy języka nieprawidłowo rozumieją podstawowe znaczenie 

wyrazu. Termin z zakresu geografii epicentrum znaczy ‘miejsce na po-

wierzchni Ziemi leżące bezpośrednio nad ogniskiem trzęsienia Ziemi’. 

W praktyce językowej jest rozpowszechnione używanie go jako synonimu 

wyrazów środek, ognisko, centrum. Wyrażenie frazeologiczne epicentrum 

wydarzeń funkcjonuje w znaczeniu ‘ognisko wydarzeń, miejsce, w którym 

wydarzenia występują z największą intensywnością’. To niezupełnie od-

powiada podstawowemu znaczeniu rzeczownika epicentrum — faktycz-

nie myli się go z rzeczownikiem hipocentrum, który jest mało używany w 

języku ogólnym 

FUNDAMENTALIZM 

Fundamentalizm oznacza konsekwentne trzymanie się zasad i norm przy-

jętych przez pewną wspólnotę kulturową. Wyraz ten jest neutralny pod 

względem aksjologicznym albo może być nacechowany pozytywnie, 

wszak fundamentalny to gruntowny, solidny, zasadniczy. W uzusie języ-

kowym, szczególnie w dyskursach politycznych, fundamentalizm kojarzy 

się przeważnie ze sferą religii, zwłaszcza islamu — jako wrogie nastawie-
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nie do przedstawicieli innych religii i kultur. W tym znaczeniu fundamen-

talizm jest nacechowany negatywnie.  

FOTEL BUJANY 

Wyrażenie fotel bujany jest ufundowany na czasowniku bujać, który ma 

znaczenie: ‘kołysać, huśtać’, por. przykłady jego użycia: Matka bujała 

dziecko; Chłopiec bujał kołyskę. Forma bierna bujany oznacza, że jest to 

określenie obiektu kołysania, huśtania (‘fotel jest bujany’). Czy fotel buja-

ny to taki, który jest kołysany, czy raczej taki, który kołysze? Zasadniejsza 

jest druga interpretacja, więc wyrażenie fotel bujany należy uznać za nie-

trafne. Mamy do czynienia z fotelem bujającym, a nie bujanym — i wła-

śnie tak brzmi jego odpowiednik np. w języku angielskim: rocking chair. 

GŁOS WSTRZYMUJĄCY 

W procedurze głosowania oddaje się głosy za lub przeciw, ale można 

także się wstrzymać. Skoro czasownik wstrzymywać się / wstrzymać się 

jest zwrotny, to znaczenie gramatyczne przysługuje także imiesłowowi 

wstrzymujący się. Wobec tego o decyzji niebędącej ani głosem za, ani 

głosem przeciw, mówimy, że jest to głos wstrzymujący się. Jednakże w 

praktyce językowej powszechnie są spotykane przykłady użycia tego 

imiesłowu bez wykładnika zwrotności, np.: Chociaż głosowanie było tajne, 

to wiadomo że głosy wstrzymujące i przeciwne oddali radni SLD; Nato-

miast jeśli pojawią się głosy wstrzymujące są one traktowane jako głosy 

przeciw; Obecnych — 88 senatorów. 86 — za, przeciw — nikt, 2 głosy 

wstrzymujące. Głosów nie oddanych nie było (wszystkie przykłady pocho-

dzą z Narodowego Korpusu Języka Polskiego). Interpretowane dosłownie 

znaczenie niezwrotne imiesłowu ma oznaczać, że chodzi o głosy, które 

kogoś wstrzymują. 

GOTOWAĆ ZUPĘ  

Zdanie Anna gotuje zupę, jeśli uwzględnić dosłowne znaczenie czasownika 

gotować, powinno znaczyć: ‘Anna poddaje zupę działaniu wysokiej tempe-

ratury przez utrzymywanie jej we wrzącej wodzie’. Taki stan rzeczy, 

owszem, może się zdarzyć: Anna wyjęła zupę z lodówki i doprowadza ją do 

wrzenia, ażeby zupa później nie skwaśniała. Jednak gotowanie, w sensie: 

przygotowanie zupy, zwykle znaczy coś innego: ‘Anna poddaje składniki 

(mięso, warzywa, włoszczyznę itd.) działaniu wysokiej temperatury przez 
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utrzymywanie ich we wrzącej wodzie w celu wyprodukowania zupy’. Wyra-

żenie jest nietrafne dlatego, że operację na składnikach kwalifikuje się jako 

operację na produkcie będącym rezultatem dokonania tej operacji. 

IMPERIUM (zob. także: CENTRUM, KRAINA) 

Hiperboliczne używanie rzeczownika w komunikacji handlowej i marke-

tingowej (Fitness Club Imperium; Kobiece Imperium; Imperium Koszulek; 

Imperium Stylu i in.), niewspółmierne ze skalą prezentowanych usług. 

JEGO MAGNIFICENCJO 

W środowisku uniwersyteckim przyjął się zwyczaj zwracania się do rekto-

ra przy zastosowaniu zaimka osobowego w formie osoby trzeciej: Jego 

Magnificencjo! Z gramatycznego punktu widzenia wyrażenie to nie jest 

poprawne, gdyż znaczenie 3. osoby wskazuje na kogoś, kto nie bierze 

udziału w interakcji. Gramatycznie poprawną formą zwrotu do rektora 

jest: Wasza Magnificencjo! lub Magnificencjo! 

KARMIĆ PIERSIĄ, KARMIĆ BUTELKĄ  

Na skutek kompresji wyrażenie to formalnie przypomina inne konstrukcje 

z tym czasownikiem, np. karmić (kogoś) słodyczami. Jest jednak oczywi-

ste, że znaczenie tu jest inne: matka nie karmi dziecka dosłownie piersią, 

lecz mlekiem, wytwarzanym przez organizm kobiety, zwłaszcza przez 

piersi. Na idiomatyczność wyrażenia karmić piersią wskazuje m.in. liczba 

pojedyncza rzeczownika w narzędniku — nie mówi się przecież karmić 

piersiami. Na wzór karmienia piersią powstało i rozpowszechniło się inne 

wyrażenie: karmić butelką (w znaczeniu ‘karmić mlekiem z butelki’). 

KLUCZ (ŻURAWI) 

Nazwa metaforyczna klucz (żurawi) z dzisiejszego punktu widzenia wyda-

je się nieuzasadniona: szyk, w jakim lecą ptaki, nie przypomina klucza, jak 

go sobie dziś wyobrażamy. Bardziej przypomina klin — i taka właśnie 

nominacja występuje w innych językach, por. ang. wedge of cranes 'klin'.  
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KOMPUTEROWA WDOWA 

Jest to przykład kompresji strukturalnej wyrażenia językowego, na skutek 

czego powstało wyrażenie niedomknięte, wymagające dodatkowej inter-

pretacji z uwzględnieniem wiedzy pozajęzykowej. Wdowa, jak wiadomo, 

może być po kimś (wdowa po Żeromskim, po poecie, po oficerze itd.), po-

łączenie zaś z przymiotnikiem komputerowy ma charakter niekonwencjo-

nalny. Nie możemy przecież zgodzić się na interpretację: 'wdowa po 

komputerze'. Nie jest to także wdowa przy komputerze, czyli taka, która 

spędza swój czas, pracując na komputerze. W języku potocznym wyraże-

nie to przyjęło się w znaczeniu: ‘kobieta, która czuje się osamotniona 

(podobnie jak wdowa) w towarzystwie małżonka/partnera, który cały 

wolny spędza przy komputerze’. 

KRAINA (zob. także: CENTRUM, IMPERIUM) 

Hiperboliczne używanie rzeczownika w komunikacji handlowej i marke-

tingowej w celu wyolbrzymienia wartości, podkreślania obfitości prezen-

towanych usług, por.: Kraina Butów; Kraina Biżuterii; Kraina Smaku; Krai-

na Bielizny; Kraina Rajstop i in. 

KROIĆ SPODNIE 

Czasownik kroić według definicji słownikowej znaczy: ‘ciąć materiał, tka-

ninę na części, kawałki, nadając mu odpowiedni kształt’. Zgodnie z tym 

zdanie Jan kroi spodnie miałoby znaczyć: ‘Jan tnie spodnie na kawałki, 

nadając im odpowiedni (inny) kształt’. W rzeczywistości chodzi o to, że 

Jan kroi materiał, żeby z jego ułożonych w odpowiednim kształcie kawał-

ków uszyć spodnie. 

KURCZAK NA SOSIE GRZYBOWYM 

Konstrukcja z przyimkiem na jest popularna w dyskursie kulinarnym, czę-

sto ją spotykamy np. w spisach dań, por. inne przykłady: kebab na cieście; 

kawa na białej czekoladzie, żur na żeberkach z białą kiełbasą i jajkiem; za-

piekana korona z żeber podana na sosie z pieczonej papryki oraz cebuli; 

schab na duszonych pieczarkach z grillowaną cebulką; kotlet de'volaille z 

frytkami i mizerią na śmietanie i in. Konstrukcja z przyimkiem na powinna 

oznaczać, że coś znajduje się na czymś, czyli kurczak znajduje się na so-

sie. W użyciu językowym jest jednak inaczej: kurczak na sosie grzybowym 
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jest nazwą dania, którego podstawowym elementem jest kurczak, pole-

wany sosem grzybowym. Rzeczywisty stan rzeczy jest odwrotny od tego, 

który przedstawia konstrukcja językowa. 

KWIATY NA OKNIE  

Konstrukcja sugeruje, że kwiaty są powyżej poziomu ramy okiennej, pod-

czas gdy używa się jej w innym znaczeniu: kwiaty są widoczne wewnątrz 

otworu okiennego, gdyż stoją na parapecie. 

MIEJSCE SIEDZĄCE, STOJĄCE, LEŻĄCE 

Zgodnie z opisem słownikowym są to miejsca w środkach komunikacji 

przeznaczone do siedzenia, stania, leżenia. Konstrukcja językowa jednak 

sugeruje inną interpretację semantyczną: ponieważ rzeczownik miejsce 

łączy się z imiesłowem przymiotnikowym czynnym, ma to oznaczać, że 

chodzi o miejsce, które siedzi, stoi lub leży. Jest to oczywisty bezsens, ale 

także przykład na to, jak radykalna może być rozbieżność między do-

słownym i rzeczywistym znaczeniem wyrażeń językowych.  

MÓWIĆ 

Czasownik mówi notorycznie jest używany w tekstach naukowych za-

miast czasownika pisać, a także w znaczeniu ‘informować, konstatować, 

twierdzić, wyrażać pogląd’, np.: Duch za� jest samowiedzą, jest wiadomo-

ścią samego siebie, czy, jak mówi Hegel, bytem u samego siebie (das Bei-

sich-selbst-sein) (M. Jakubowski); Natomiast gdy [Hegel] mówi o wolności, 

stosuje formułę „praktyczne użycie rozumu” (A. Przyłębski); Jak mówi Hegel: 

„Treść i ruch ducha [...] były już przez nas rozpatrywane jako natura i reali-

zacja substancji etycznej” (A. Przybysławski). Gdyby brakowało stosownych 

środków leksykalnych, metaforyczne użycie czasownika można byłoby uza-

sadnić. Piszący jednakże, jak wydaje się, idą na skróty, nie wykorzystując 

możliwości, którymi dysponuje język polski, por.: Hegel twierdzi, Hegel pi-

sze, Hegel postuluje, Hegel rozważa, Hegel konstatuje itd.  

NADZIENIE 

Czasownik nadziewać/nadziać ma znaczenie: ‘wypełniać (wypełnić) po-

trawę nadzieniem, masą, konfiturami, włożyć (wkładać) farsz’, choć jego 

budowa (na-dziewać) sugeruje inną interpretację: skoro występuje przed-
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rostek na-, to, co nadziewamy, powinno znaleźć się na zewnątrz tego, na 

co nadziewamy (jak w przypadku wyrażenia: nadziać kurczaka na ruszt), 

por podobne derywaty: nałożyć, narzucić, naciągnąć, nasunąć itd. Tak 

samo nietrafne i z logicznego punktu widzenia sprzeczne są wyrazy po-

chodne: nadzienie oraz nadziewany. Nadzienie to słodka masa, którą wy-

pełnia się ciasto; nie jest ona nakładana na ciasto (jak to sugeruje rze-

czownik), lecz odwrotnie — owijana ciastem, wkładana do ciasta. Inaczej 

wygląda ta nominacja w innych językach: w niemieckim nadzienie tłuma-

czy się jako Füllung — jest to rzeczownik od czasownika füllen ‘wypeł-

niać, wkładać’. Podobnie jest w języku angielskim: filling — od czasowni-

ka fill. 

NAUKI O KOMUNIKOWANIU 

W języku polskim istnieje tendencja do unikania form zwrotnych, szcze-

gólnie w przypadku rzeczowników utworzonych na bazie czasowników. 

Mówimy zachowania międzyludzkie, choć rzeczownik pochodzi od cza-

sownika zwrotnego zachowywać się / zachować się, a więc powinno być: 

międzyludzkie zachowania się. W podobny sposób rzeczownik komuni-

kowanie masowo występuje w znaczeniu rzeczownika komunikowanie się, 

choć różnica semantyczna między nimi jest dość istotna: pierwszy ozna-

cza czynność skierowaną przez jednego interlokutora pod adresem inne-

go, a drugi — wzajemną wymianę znaków. Rozpowszechnione (m.in. 

w środowisku akademickim) wyrażenie nauki o komunikowaniu jest rów-

noważne z wyrażeniem nauki o komunikacji, a więc chodzi tu o wzajem-

ność relacji językowych. Wobec tego zastosowanie rzeczownika nie-

zwrotnego należy uznać tu — z logicznego punktu widzenia — za bezza-

sadne. 

NIEPRUDERYJNY 

M. Kuczyński zaobserwował zjawisko nadużywania tego przymiotnika 

w dyskursach medialnych w znaczeniu ‘tolerujący zachowania rozwiązłe’. 

Ponieważ rozwiązłość czy niewierność nie kojarzy się z czymkolwiek po-

zytywnym w tradycyjnym systemie kultury, zastępcze zastosowanie okre-

ślenia niepruderyjny, któremu właściwe jest pozytywne „zagnieżdżenie 

asocjacyjne”, sugeruje akceptowalność takich zachowań. 
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OBCASOWE OKLASKI  

Jeden z wielu przykładów nadużycia przymiotników względnych w cza-

sopismach kolorowych/popularnych (na co w szczególności zwróciła 

uwagę D. Szumska). Wyrażenie to (pełniące funkcję nagłówka) stanowi 

rezultat kompresji, która oparta jest na okazjonalnej relacji obiektów 

w sytuacji opisywanej w tekście — chodzi o ‘oklaski dla artystki za wycią-

gnięcie uwięzionego w deskach scenicznych obcasa’. Podobne przywoła-

ne przez Szumską wyrażenia: owocowe dłonie ‘dłonie pielęgnowane kre-

mami na bazie koncentratów owocowych’; toaletowe muzeum ‘muzeum, 

w którym eksponatami są deski sedesowe’; butelkowe ogrody ‘ogrody (mi-

niaturowe) w butelkach’ itd. Ponieważ te wyrażenia językowe nawiązują do 

specyficznego kontekstu sytuacyjnego, nie mogą zostać zinterpretowane 

przy uwzględnieniu ogólnej, skonwencjonalizowanej wiedzy o świecie, dla-

tego przeważnie stanowią dla czytelników zagadki semantyczne. 

PANIE MINISTRZE 

Jest to przykład hiperbolizacji w nazewnictwie osób pełniących funkcje za-

stępców: ministra, dyrektora, rektora itd. W Polsce ukształtował się zwyczaj, 

zgodnie z którym do zastępców stosuje nazwy tytułów ich przełożonych, 

czyli: Panie Ministrze! — do zastępcy ministra; Panie Rektorze! — do pro-

rektora; Panie Dziekanie! — do prodziekana; Pani Dyrektor! — do zastęp-

czyni dyrektora. W podobny sposób funkcjonuje zwrot Panie Redaktorze! 

pod adresem dziennikarza, który niekoniecznie pełni funkcję redaktora. 

W pewnym stopniu takie zwroty stanowią formę pochlebiania osobom na 

stanowiskach kierowniczych, ich nadwartościowania. 

POD TELEFONEM 

Wyrażenia muszę być pod telefonem, jestem pod telefonem, będę pełnić 

dyżur pod telefonem itp. ostatnio się rozpowszechniły, mimo że w swoim 

znaczeniu dosłownym mają charakter typowo kontrfaktyczny, niezgodny 

z rzeczywistym stanem rzeczy. Metafora nie jest czymś nadzwyczajnym 

w języku, ale w jej zakresie należy wyróżniać zjawiska, gdy zasadność 

użycia wtórnego jednostki językowej jest problematyczna, jak to widzimy 

w przypadku wyrażenia pod telefonem. Jest ono tym bardziej wątpliwe 

(z punktu widzenia logiki zachowań językowych), że w języku polskim ist-

nieje całkiem poprawne pod tym względem wyrażenie przy telefonie.  
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POD WODĄ / POD WODĘ 

Wyrażenia jest pod wodą, zejść pod wodę są używane w znaczeniach nie-

kompatybilnych ze strukturą tych konstrukcji językowych: w rzeczywisto-

ści chodzi o to, że coś jest wewnątrz zbiornika wodnego lub że do niego 

się wchodzi/schodzi. Pod wodą — dosłownie — jest dno zbiornika. 

POLITYKA MIŁOŚCI 

Dojście w 2007 roku do władzy Platformy Obywatelskiej spowodowało 

zmianę profilu postrzeganej rzeczywistości politycznej. W celu przejęcia 

władzy PO odwołała się do pojęcia „miłość”, by dotychczasową metafo-

rykę walki zastąpić nową, zawierającą pozytywne konotacje. Rozpatrując 

polską scenę polityczną w kategoriach symbolizmu językowego, zmianę 

preferencji wyborczych społeczeństwa można wyjaśnić jako przeprofilo-

wanie uwagi z „partii/polityki wojny” (PiS) na „partię/politykę miłości” 

(PO). Dalszy ciąg zdarzeń pokazał, że „polityka miłości” była tylko sloga-

nem propagandowym. W mediach zaczęły pojawiać coraz częstsze głosy 

krytyczne, ironizujące na temat polityki miłości. 

POLSKIE OBOZY KONCENTRACYJNE 

W zachodnich mediach jest spotykane wyrażenie polskie obozy koncen-

tracyjne (ang. Polish death/concentration camps) określające obozy fi-

zycznej eksterminacji stworzone przez Trzecią Rzeszę na terytorium Pol-

ski (w Oświęcimiu, Treblince i in.). Z lingwistycznego punktu widzenia 

przymiotnik polski, podobnie jak angielski przymiotnik Polish, ma charak-

ter ambiwalentny i niekoniecznie wskazuje na wykonawcę czynności. 

Większość kolokacji z tym przymiotnikiem w języku angielskim ma cha-

rakter lokatywny, np.: Polish Business Club ‘klub biznesowy, który znajdu-

je się w Polsce’; Polish place ‘miejscowość, która znajduje się w Polsce’; 

Polish Zloty ‘złoty, który funkcjonuje w Polsce’ i in. Zatem wyrażenie pol-

skie obozy koncentracyjne z punktu widzenia anglofonów nie zawiera 

w sobie negatywnego wartościowania Polski i Polaków w kontekście wy-

darzeń z okresu II wojny światowej. Z drugiej strony, nie da się ukryć, że 

bezpośrednie sąsiedztwo tych wyrazów może wywoływać mimowolne 

skojarzenia, niezależnie od tego, co miał na myśli nadawca. Wobec tego, 

przy uwzględnieniu faktu, że konstrukcja językowa może w pewnym 

stopniu generować własny, niezależny od nadawcy obraz fragmentu rze-



242 

czywistości, należy unikać tego określenia i podobnych — o ukrytym po-

tencjale aksjologicznym. 

PRACOWNIK SAMODZIELNY 

Jest to wyrażenie, którego używa się w dyskursach akademickich. Różnica 

między pracownikiem samodzielnym a niesamodzielnym polega na po-

siadaniu lub nieposiadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego 

albo tytułu naukowego profesora. W dokumentach można przeczytać, że 

pracownik posiadający ten stopień i ten tytuł prowadzi samodzielne ba-

dania naukowe lub kieruje samodzielnym zespołem naukowym. Jednak 

tak rozumiana samodzielność kłóci się z rzeczywistością: im wyższy jest 

status naukowy pracownika, tym większe są jego możliwości korzystania 

z pomocy asystentów (jako członków zespołu), a więc tym bardziej jego 

„samodzielność” maleje. 

PROSZONY OBIAD 

W powieści Henry’ego Jamesa Portret damy (polskie tłumaczenie Marii 

Skibniewskiej) czytamy następujące zdanie z rozdziału 14: Zaproszę panią 

na tę uroczystość: uczcimy ją proszonym obiadem i balem. Angielski ory-

ginał wygląda nieco inaczej: I will invite you to the ceremony; we will have 

a supper and a dance. Różnica polega na obecności w polskim tłumacze-

niu (pochodnego od imiesłowu biernego) przymiotnika proszony. W for-

mie biernej powinien on łączyć się z nazwą obiektu proszenia, jak np. 

w zdaniu: Osoby, które były świadkami tego wypadku, proszone są o kon-

takt z policją (por.: Policja prosi osoby o kontakt). Wobec tego proszony 

obiad znaczy dosłownie ‘obiad jest proszony’, co koliduje z faktycznym 

stanem rzeczy. Mimo swej kontrowersyjności wyrażenie proszony obiad 

regularnie występuje w praktyce językowej, por.: Mam w sobotę wydać 

proszony obiad dla Rodzinki z okazji Jubileuszu; Ona nie miała zielonego 

pojęcia, jak powinna się ubrać na proszony obiad do rodziców swojego 

chłopaka; To moje menu na proszony obiad; Na proszony obiad podała-

bym raczej jakąś zupę krem z własnoręcznie przygotowanymi grzankami. 

W języku rosyjskim funkcjonuje podobnie alogiczne wyrażenie званый 

ужин. 
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PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 

Jest to jeden z wielu przykładów seksizmu w nominacji językowej. Rodzaj 

męski rzeczownika i zależnego od niego przymiotnika niejako wyklucza z 

obszaru wykonywania tego zawodu kobiety. Choć z Raportu Płacowego 

AG TEST Human Resources wynika, że 4 na 5 pełniących ten zawód osób 

to mężczyźni, to jednak prawa kobiet powinny być respektowane. Domi-

nujący w polskich zwyczajach językowych maskulinizm potwierdza przy-

wołane przez G. Hofstedego dane socjologiczne, zgodnie z którymi Pol-

ska pod względem równości między płciami zajmuje niskie, 58-60. miej-

sce spośród 74 krajów świata. 

RĘCZNIK 

We współczesnym języku polskim wyraz ten znaczy ‘płat tkaniny, zwykle 

lnianej lub frotté, o kształcie wydłużonego prostokąta, służący do wycie-

rania się po myciu’. Jak widzimy, w definicji brakuje wskazania na część 

ciała będącą obiektem wycierania, choć pochodzenie tego wyrazu jedno-

znacznie wskazuje na ręce. Forma wewnętrzna rzeczownika ręcznik stoi 

w sprzeczności nie tylko ze znaczeniem, ale także z jego łączliwością z in-

nymi wyrazami: ręcznik do włosów, ręcznik do twarzy, ręcznik do ciała, 

ręcznik do stóp, ręcznik do nóg, ręcznik do sauny, ręcznik do masażu.  

RODZONY OJCIEC  

Imiesłów przymiotnikowy bierny, który funkcjonuje jako przymiotnik w wyra-

żeniach rodzony ojciec, rodzona matka, rodzic rodzony. Forma bierna, na któ-

rą wskazuje sufiks -on-, powinna oznaczać ojca rodzonego przez kogoś. 

W rzeczywistości chodzi o ojca (matkę, rodzica) biologicznego (np. w od-

różnieniu od ojczyma), który urodził, tzn. przyczynił się do urodzenia. Kon-

strukcja językowa profiluje ojca jako obiekt czynności, podczas w jej zna-

czeniu zachodzi inne profilowanie ojca — jako subiektu czynności. 

SAMOCHÓD NA TABLICACH 

Konstrukcja z przyimkiem na występuje w zdaniach typu: Kupiłem samo-

chód z Niemiec na tablicach niemieckich; Mam auto na szwedzkich tabli-

cach; Cały ten czas jeżdżę samochodem na polskich tablicach. Rzeczywista 

relacja przedmiotów w strukturze syntaktycznej została odwrócona: to 

tablice są zamontowane na samochodzie, a nie samochód na tablicach. 



244 

Jest to podobna sytuacja do tej, którą obserwujemy w konstrukcjach typu 

kurczak na sosie grzybowym.  

SAN ESCOBAR 

Nieistniejące państwo (rzekomo w obszarze Karaibów), o którym publicz-

nie mówił minister spraw zagranicznych Polski Witold Waszczykowski 

w styczniu 2017 roku. 

SEMESTR LETNI 

W Polsce zaczyna się w lutym, w okresie zimowym, kończy się w pierw-

szym tygodniu lub w połowie czerwca, więc raczej jest to semestr wio-

senny. I tak właśnie jest w innych językach: ros. весенний семестр; ang. 

spring semester. 

SIEDZI W OKNIE  

Konstrukcja przyimkowo-rzeczownikowa w oknie ma znaczenie: ‘we-

wnątrz otworu okiennego’. Gdy mówi się, że ktoś siedzi w oknie, czy to 

znaczy, że mieści się wewnątrz otworu okiennego, opierając się na para-

pecie? Nie, znaczenie tej konstrukcji jest inne: ‘ktoś siedzi wewnątrz po-

mieszczenia, tak że od zewnątrz widać go, patrząc w okno’.  

SOBOTA PRACUJĄCA 

Jest to zjawisko tego samego typu, co miejsce siedzące: znaczenie, w ja-

kim to wyrażenie funkcjonuje w komunikacji językowej (‘sobota niebędą-

ca ustawowo dniem wolnym od pracy’), nie wynika ze struktury konstruk-

cji językowej. Forma imiesłowu przymiotnikowego czynnego miałaby 

oznaczać, że chodzi o sobotę, która pracuje, np. na wzór wyrażenia mat-

ka pracująca. 

STOI NA PRZESZKODZIE  

Raczej coś stoi na naszej drodze do realizacji jakiegoś planu, i ten fakt 

stanowi dla nas przeszkodę. Jest to typowy przykład infantylizmu seman-

tycznego jako braku kontroli nad znaczeniami. 
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STUDENCI  

Rzeczowniki męskoosobowe w liczbie mnogiej w języku polskim (podob-

nie jak w innych językach słowiańskich) występują zarówno w odniesieniu 

do grup osób płci męskiej, jak i w odniesieniu do obydwu płci, tzn. 

w znaczeniu płciowo nienacechowanym. Na fali krytyki feministycznej ję-

zyka w krajach Europy Zachodniej dokonano wielu zmian w zakresie sto-

sowania antroponimów, które zmierzają w kierunku minimalizacji masku-

linizmu w języku. Tak więc określeń rodzajowych (dotyczących kobiet 

i mężczyzn) typu studenci, kandydaci, referenci itp. w językach zachodnio-

europejskich (w każdym razie w komunikacji publicznej, w tekstach ofi-

cjalnych) unika się na rzecz innych form nominacji, takich np. jak osoby 

studiujące/kandydujące/referujące lub studentki i studenci, kandydatki 

i kandydaci, referentki i referenci. W Polsce opinia społeczna oraz prakty-

ka komunikacyjna, ogólnie rzecz biorąc, nie wykazuje zainteresowania 

tym problemem. 

SZAMBO JET 

Jeden z wielu przykładów pretensjonalnych, manierycznych i często kon-

trfaktycznych nazw firm. Inne przykłady: Tani Armani; Skarpetex; Ubojnia 

drobiu „Exodus”; Twój Udany Start (Hurtownia Odzieży Używanej); Dom 

Weselny Mezalians i in. 

TOLERANCJA 

Oznacza wyrozumiałość, ale często pojęcie to jest stosowane jako argu-

ment w sytuacjach konfliktowych, gdy ktoś uważa, że inny nie jest wyro-

zumiały w stosunku do niego, np. poprzez wprowadzenie zakazów. Błąd 

polega tu na tym, że tolerancja jest rozumiana jednostronnie: „on” powi-

nien tolerować „mnie”. Każde ograniczenie „mnie” jest traktowane jako 

nietolerancja.  

USŁYSZEĆ SPOJRZENIE 

Jeden z przykładów nietrafnych metafor, powstałych na skutek zestawie-

nia różnych wrażeń — wzroku i słuchu; por. także: usłyszeć obraz, biała 

cisza, malinowy dźwięk, miękki głos i in. 
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WKŁADAĆ/WŁOŻYĆ (buty, płaszcz, koszulę itd.) 

Wkładając list do koperty, robimy tak, że list jest wewnątrz koperty. 

Wkładając kapelusz, buty, płaszcz, koszulę itd. — według logiki języka — 

powinniśmy robić tak, że kapelusz, buty, płaszcz, koszula są wewnątrz na-

szego ciała. Rzeczywistość wygląda odwrotnie: przedmioty, ubrania na-

kładamy na ciało. Dlatego czynność odwrotną określamy: zdejmo-

wać/zdjąć kapelusz z głowy, a nie np. *wyjmować/wyjąć kapelusz z głowy.  

WŁĄCZAMY NISKIE CENY 

Włączyć znaczy ‘uruchomić jakiś mechanizm, spowodować funkcjonowa-

nie jakiegoś urządzenia przez połączenie go ze źródłem energii’. Zawarta 

w treści sloganu reklamowego metafora nie nawiązuje tego podstawo-

wego znaczenia czasownika: ceny (niskie bądź wysokie) ani nie są urzą-

dzeniami, ani nie są uruchamiane. Jest to jeden z przykładów bełkotu, 

a mianowicie nieudanej metafory, która przez masowe powielanie w me-

diach przyzwyczaja odbiorców do infantylizmu w zachowaniach języko-

wych. 

WYGADANY 

Przymiotnik, powstały na bazie imiesłowu przymiotnikowego biernego, 

jest używany w znaczeniu ‘gadatliwy, rozmowny, wielomówny, elokwent-

ny, wymowny, słowny i in.’ Znaczenie to wskazuje na osobę gadającą, 

będącą subiektem gadania, choć podstawowa forma gramatyczna, 

a mianowicie tryb bierny, wymaga innej interpretacji: wygadane jest to, 

o czym ktoś gadał, por. konstrukcje: Wygadać sekret; Wygadać wszystko 

koleżance itp. Jest to typowy przykład nierozróżnienia pozycji subiektu 

i obiektu przy imiesłowach w uzusie językowym (zob. RODZONY OJCIEC; 

MIEJSCE SIEDZĄCE). 

WYŁĄCZNIK 

Ten rzeczownik pochodzi od czasownika wyłączyć/wyłączać, więc powi-

nien nazywać coś, co wyłącza. W rzeczywistości funkcją tego urządzenia 

jest zarówno wyłączanie, jak i włączanie prądu. Nazwać to urządzenie 

włącznikiem też by nie wypadało — tak czy owak zostałaby pominięta 

jedna z jego podstawowych funkcji. W języku polskim istnieje nazwa am-
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biwalentna — przełącznik, ale nie jest rozpowszechniona w uzusie języ-

kowym. 

ZWIERZĘ DRAPIEŻNE 

K. Lorentz jako jeden z pierwszych podważył antropocentryczne, a więc 

negatywne wartościowanie zwierząt. Uważał za bardziej stosowne inne 

określenie: zwierzę polujące. Pisał: „Już w samym słowie leży fałszywie 

moralizujące uczłowieczenie. Określenia zdobycz i mord odnoszą się 

przecież tylko do wykroczeń ludzi przeciwko ludziom, osobnikom tego 

samego gatunku. A wobec swoich współbraci większość drapieżnych za-

chowuje się tak samo przyjaźnie i poprawnie jak niewinni roślinożercy”. 
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