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ARTYKU£Y
Jerzy Duma
WarszawaOlsztyn

S³owiañskie dwucz³onowe
imiona przezwiskowe ze S³ownika nazw terenowych
Pomorza Zachodniego
Old Slavonic compound nicknames from Dictionery
of Feld Names in Western Pomerania (Poland)
In this article presents a semantic analysis of old Slavic compound anthroponyms of
nicknamen type. They are reconstructed from field and village namens of Western Pomerania (Poland).
S³owa kluczowe: dawne z³o¿one antroponimy s³owiañskie typu przezwiskowego, motywacje
semantyczne
Key words:
old Slavic compound nicknames, semantic motivations

Imiona dwucz³onowe typu przezwiskowego (jak np. Warzymiech, Poli¿chleb
zob. ni¿ej w s³owniku)1 w osobowym imiennictwie s³owiañskim s¹ kategori¹
niejednorodn¹, tzn. ka¿da z tych nazw mo¿e powstaæ od dwóch ró¿nych podstaw
s³ownictwa apelatywnego, a ca³oæ zazwyczaj okrela pewne cechy cz³owieka
lub grupy ludzi. Nie znaczy to, ¿e przy ich tworzeniu w zakresie doboru leksyki
nie wystêpuj¹ pewne preferencje (o czym dalej w analizie semantycznej). Od
podobnie skonstruowanych dwucz³onowych ¿yczeniowych nazw osobowych2
typu Stanis³aw, Miros³aw (: *stañ siê s³awny i *oby by³ s³awny w wiecie/
pokoju3) itp. ró¿ni je w zasadzie tylko funkcja. Pierwsze (tzn. przezwiskowe
1 Pierwsze imiê od warzyæ gotowaæ i miech worek  zapewne przemiewczo o cz³owieku,
który nie ma m¹ki lub ryb do gotowania posi³ku i mo¿e tylko uwarzyæ zupê z worka; drugie imiê
od polizaæ i chleb  o cz³owieku, który ze sk¹pstwa lub biedy tylko li¿e chleb, lecz go nie spo¿ywa, zob. ni¿ej p. 16 i p. 11 w nazwach osobowych rekonstruowanych z nazw miejscowoci.
2 Ta kategoria imion s³owiañskich równie¿ nie jest jednorodna, por. zw³aszcza M. Malec: Budowa morfologiczna staropolskich z³o¿onych imion osobowych. Wroc³aw 1971.
3 Por. ros. ìèð wiat oraz pokój, naród ¿yj¹cy zgodnie Vasmer II 626. Znaczenie zgody,
spokoju by³o wczeniejsze.
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nazwy osobowe)  zwykle w sposób przemiewczy  okrelaj¹/opisuj¹ cz³owieka lub grupê ludzi, por. przezwiskowe nazwy osobowe rekonstruowane z nazw
terenowych i nazw miejscowoci, np. *Paèibutú (p. 4) lub *Glinojad(y)4 (rekonstruowany z n. m. Glinojeck zob. RospSE 912), *Poli¿chleb (rekonstruowane
z pomorskiej n. m. *Poli¿chleby).
Te drugie imiona typu Stanis³aw, zwane te¿ ¿yczeniowymi, w ró¿ny sposób
maj¹ wyznaczyæ przysz³y los cz³owieka, np. Mi³ob¹d (: *mi³y b¹d), ale te¿
Sirob¹d (: *sierot¹ zostañ5), Nieznawuj (jeli w znaczeniu *oby nie zna³
wuja  bo nie by³ wart pamiêci, choæ te¿ *nie zna³ wuja, bo ten wczeniej
zmar³6)7 itp. Granica miêdzy tymi dwiema grupami nie jest ostra  zw³aszcza
gdy chodzi o grupê przezwiskowych zachodniopomorskich nazw dwucz³onowych rekonstruowanych z nazw terenowych, por. ni¿ej uwagi do n. os.
*Bezbl²dú, *Parzys³aw, *Troislav-/*Stroislav-. Jest to zatem granica intencjonalna, a wiêc semantyczna trudna do precyzyjnego ustalenia i rekonstrukcji.
Stanowi jednak podstawow¹ liniê podzia³u  podzia³u semantycznego obarczonego przez to du¿ym prawdopodobieñstwem b³êdu.
Ze wzglêdu na znaczenie dwucz³onowe imiona przezwiskowe typu Warzymiech, Kosobud itp. bliskie s¹ jednocz³onowym imionom przezwiskowym
 realizuj¹ podobn¹ funkcjê przeniesienia cechy/atrybutu na osobê w procesie
onimizacji: g³owa > n. os. G³owa; m¹dry > n. os. M¹dry itp., choæ ich oparcie
w warstwie z³o¿onych apelatywów jest zwykle problematyczne, np. *Warzymiech : ap. *warzymiech, *M¹kowar : ap. *m¹kowar. Do ustalenia pozostaje
potencjalny wp³yw niew¹tpliwie archaicznych ¿yczeniowych imion typu Stanis³aw na rozwijanie siê przezwiskowych imion osobowych nie tylko na Pomorzu
Zachodnim.
Zgromadzone w dwóch tomach S³ownika8 nazwy terenowe Pomorza Zachodniego, w których odkryæ mo¿na jakie elementy s³owiañskie, w swej podstawie czêsto zawieraj¹  zwykle w formie mocno zgermanizowanej  ró¿ne
4

St. Rospond przy rekonstrukcji tego przezwiska podaje jeszcze czeskie Kotojedy, Kozojedy,
dodaj¹c, ¿e Glinojad by³o ¿artobliwym i poniek¹d z³oliwym przezwiskiem RospSE 92 tych,
którzy *jedz¹ glinê lub *¿yj¹ na gliniastych glebach lub *tych, którzy wypiekaj¹ gliniaste (z³e)
pieczywo itp. Ka¿da z tych nazw otwiera zwykle kilka mo¿liwoci interpretacyjnych.
5 Ps. *sirú samotny, opuszczony, osierocony por. BER VI 699 z polsk¹ zmian¹ *ir > er.
Mo¿e to byæ imiê dane na przekór przewrotnoci losu  losu, który mo¿e z³oliwie nie spe³niaæ
pozytywnych ¿yczeñ w imieniu zawartych.
6 Podobne jest ono do innych imion rodzinnych z prefiksem bez-, jak B(i)ezdziad, B(i)estryj
(z recenzji prof. Edwarda Brezy).
7 Mo¿liwe s¹ inne semantyczne motywacje tych imion. Nie s¹ one jednak przedmiotem szczegó³owej analizy w tym artykule.
8 Materia³ pochodzi ze S³ownika, którego pierwszy tom autorstwa Ewy Rzetelskiej-Feleszko
i Jerzego Dumy: Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawieraj¹ce elementy s³owiañskie. T. I, AO. SOW.
Warszawa, ukaza³ siê w roku 2008, za tom drugi tych¿e autorów ²¯ uka¿e siê drukiem w roku 2013.
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imiona s³owiañskie. Imiona dwucz³onowe przezwiskowe stanowi¹ ich znikom¹
czêæ. Stanowi¹ jednak typ na tyle wyrazisty, by zwróciæ na siebie uwagê badaczy imiennictwa s³owiañskiego. Dlatego zostan¹ one skonfrontowane z podobnymi imionami tkwi¹cymi w pomorskich nazwach miejscowoci9 oraz podobnymi nazwami ze S³ownika staropolskich nazw osobowych (SSNO), ze S³ownika
nazwisk wspó³czenie w Polsce u¿ywanych (SNW) i ze s³owiañskimi nazwami
osobowymi wystêpuj¹cymi w niemieckich redniowiecznych dokumentach Gerharda Schlimperta (Schlimpert)10. Poni¿ej w dwóch oddzielnych grupach podajê
dwucz³onowe nazwy osobowe typu przezwiskowego rekonstruowane z nazw
terenowych i z nazw miejscowoci Pomorza Zachodniego.
1. Dwucz³onowe nazwy osobowe rekonstruowane z nazw terenowych
1. *Bezblo²dú nieznany charakter obiektu, mo¿e wybudowanie k. m. Czarnog³owy na wsch. od m. Przybiernów 9: Bäsblant HK  mo¿e od n. os.
*Bezbl²dú, por. pol. n. os. Biezdziad, Biezgrosz, Biezpraw itp. SSNO (zob.
te¿ przyp. 5). Nazwa mo¿e byæ równie¿ interpretowana jako tzw. ¿yczeniowa
 *oby nigdy nie b³¹dzi³, grzeszy³, zszed³ na z³¹, niepraw¹ stronê ¿ycia.
2. *Dúvìlièüko pole k. m. Wo³czkowo na pn.z. od Szczecina 23: campum...
Dvelciko 1219 Dre I 90  zapewne od jakiej n. os. *Dwieliczko : *Dwielica
cz³owiek o dwóch obliczach, por. n. os. Dwa¿elaza SSNO.
3. *Mo²kovary dolina k. m. Nie¿yn na pd.w. od Byszewa 58: Wendisch Manceuare 1294 PU III 221, LorH 70  I cz. od niem. okrelenia wendisch
s³owiañski; II cz. od n. os. *M¹kowar w pl. (: m¹ka i warzyæ). By³a to
zapewne tzw. rodowa nazwa jakiej osady.
4. *Paèibutú nieznany charakter obiektu, mo¿e zagroda k. m. Nieckowo na
pn.w. od Potêgowa 86: der Patzebutt HK  mo¿e od przezwiskowej n. os.
*Paczybut (mo¿e : paczyæ wykrzywiaæ, wyginaæ) i but but. Mniej pewne
pochodzenie litewskie, por. n. os. pol. Paczobut, bia³. Ïà÷àáóò i lit.
Paèebùtas LPÞ II 361. Rymut NP II 259 stwierdza wprost: pol. Poczobut od
lit. Po¢èobutas, Poèebutis, Paèebùtas, ale litewskiego nazwiska nie objania.
Najmniej prawdopodobne by³oby ³¹czenie tej nazwy ze s³owiañskim modelem ¿yczeniowym: w I czêci od przys³ówka *pacze bardziej i *bud- : budziæ
9

Na podstawie opracowañ: E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma: Dawne s³owiañskie nazwy miejscowe Pomorza rodkowego. Wroc³aw 1985 (P) i tych¿e: Dawne s³owiañskie nazwy miejscowe
Pomorza Szczeciñskiego. SOW. Warszawa 1991 (PSz).
10 W innych dostêpnych mi ród³ach, np. w czeskim  J. Svoboda: Staroèeská osobní jména
a nae pøíjmení. Praha 1964, bu³garskim  Í. Êîâà÷åâ: ×åñòîòíî-eòèìîëîãè÷åí ðå÷íèê íà
ëè÷íèòå èìåíà. Âåëèêî Òúðíîâî 1995 nie znalaz³em podobnych do zachodniopomorskich form
dwucz³onowych imion przezwiskowych. Materia³ z monografii Pomorza Gdañskiego ró¿nych autorów (PMT) wymaga konfrontatywnego opracowania.
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por. Malec 1971: 101 (przy hale Pakos³aw) i Malec 1971: 65 (przy hale
Chocieb¹d i Nasiêb¹d). Pierwszy cz³on tego imienia nie znajduje analogii
w imiennictwie litewskim (LP).
5. *Parislav(er B.) wzgórze na zach. od m. Modrolas na pn.z. od Tychowa 64:
Partzlaffer B. 1780 MpSchm 15, Patzlaffberg HK  I cz. od n. os. *Parzys³aw, por. Parzyd¹b, Parzynos SSNO. Imiê jednak w II czêci nawi¹zuje do
form imion tzw. ¿yczeniowych, gdzie drugim cz³onem bardzo czêsto jest
*-s³aw. Pierwsza czêæ mo¿e byæ zwi¹zana z parzn¹æ zanieczyszczaæ BrSE
397, a nie z parzyæ : para, suf. niem. -er; II cz. niem. Berg wzgórze. Zapis
z HK zniekszta³cony.
6. *SinobarÀüjü *Lo²dú nazwa drogi lenej k. m. Gardna Wielka i Smo³dzino:
Cïnobãøï l¹t LorS II 1467  I cz. to przymiotnik odmiany z³o¿onej od
baniowej n. os. Sinobrody (z pom. rozwojem *tãrt > tart), suf. *-jü; II cz.
od ap. l¹d. W nag³osie afrykatyzacja *S- na C-. Por. te¿ nazwisko Sinianoga
SNW VIII 422 typu przezwiskowego.
7. *Skotúkojìdú zapewne zagroda w m. Wierzchocino na pd.w. od Gardny
Wielkiej 83: Skotkojat HK, RzFk  od n. os. przezwiskowej *Skotkojad,
a ta z³o¿ona w I cz. z demin. *skotk : skot byd³o, interfiks -o- i w II cz. jad :
jadaæ, jeæ.
8. *Sos(o)war- nieznany charakter obiektu k. m. W³ynkowo na pn. od S³upska
79: Sösswaure RzFk  I cz. od sos; II cz. od warzyæ. By³a to chyba nazwa
przezwiskowa oznaczaj¹ca ludzi lubi¹cych warzyæ sosy.
9. *Tridìl-(fritz) nieznany charakter obiektu k. m. Stare Leno na pd.z. od
Polic 11: Triddelfritz HK  zapewne nazwa z³o¿ona: I i II cz. mo¿e byæ
odczytana jako trzy dzia³y trzy dzia³ki pola lub zawiera jak¹ nazwê osobow¹ *Trzydzia³, por. n. os. Trzyhubka, Trzy Jaja SSNO; III cz. to zapewne
niem. imiê Fritz Duden 259.
10. *Trojislav(wiese) lub *Stroislav(wiese) ³¹ka k. m. Karnieszewice na pn.w.
od Koszalina 62: Trutzlaffwiese RzFk  I cz. zapewne od n. os. *Trois³aw
por. n. os. Trojdzieñ SSNO oraz troiæ potrajaæ, mno¿yæ przez trzy; II cz.
niem. Wiese ³¹ka. Jeli rekonstruowaæ imiê z nag³osowym *S- (które
w grupie spó³g³osek mog³o zostaæ pominiête), to imiê by³oby ¿yczeniowe.
Zamieszczone wy¿ej przezwiskowe dwucz³onowe nazwy osobowe tkwi¹ce
w nazwach terenowych nie znajduj¹ kontynuacji w nazwiskach polskich (zob.
NP, SNW, SSNO).
Z krótkiego zestawienia tych nazw wynika, ¿e przezwiskowe imiona rzadko
odnaleæ mo¿na w pomorskich nazwach terenowych  zaledwie dziesiêæ nazw.
W XIII w. zosta³y zapisane dwie nazwy (2, 3), w XVIII w.  jedna nazwa (5),
za na pocz¹tku XX wieku  7 nazw (1, 4, 6, 7, 8, 9, 10).
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2. Dwucz³onowe nazwy osobowe rekonstruowane z nazw miejscowoci
Czêstsze na Pomorzu Zachodnim s¹ przezwiskowe dwucz³onowe nazwy
osobowe w nazwach miejscowoci. Maj¹ one tutaj zwykle starsz¹ dokumentacjê
ród³ow¹.
1. *Bìlokur- na podstawie n. m. Bialcur 1224 P 180 dzi Bia³okury na pd.
z. od Siemyla ko³o Ko³obrzegu  od n. os./przezwiska *Bìlokur(ú), por.
Bia³okur SSNO (: bia³a tu chyba jasna, gotowana i kura, zob. ni¿ej *Dymokur-). Por. nazwisko Bia³okur SNW I 284.
2. *Bìlovo²s- na podstawie n. m. Baluanntz 1479 P 180 (wczeniej de Welewanz 1243), dzi Bia³ow¹s na pd.z. od Krosina ko³o Po³czyna  od n. os./
przezwiska Bia³ow¹s SSNO (: bia³y jasny, siwy i w¹s). Por. nazwisko Bia³ow¹s SNW I 286.
3. *Èà°noglov- na podstawie zapisów n. m. Sargelow 1618, Zerneglaw 1628 PSz
118, dzi Czarnog³owy na wsch. od Przybiernowa  od n. os./przezwiska
*Czarnag³owa. Por. nazwisko Czarnog³owski SNW II 258 (jeli nie od jakiej nazwy miejscowoci).
4. *Èànovo²s- na podstawie n. m. tho Czarnowantze 1523 P 181 dzi Czarno°
w¹sy na pd. od Rogowa ko³o Bia³ogardu  od n. os./przezwiska Czarnow¹s
SSNO. Por. nazwisko Czarnow¹s SNW II 259.
5. *Dymokur- na podstawie n. m. Dymmekur 1486 P 181 dzi Dziêcio³owo
na pn. od m. Miesza³ki ko³o Bobolic  od n. os./przezwiska *Dymokur
(: dymiæ mo¿e w znaczeniu wêdziæ, odymiaæ?) por. wy¿ej *Bìlokur-. Por.
te¿ nazwisko Dymkura SNW II 607.
6. *Golonog-, *Golújünog- na podstawie Golinog 121833, Golenoge 1248
dzi Goleniów PSz 118  od n. os./przezwiska *Go³ynóg, *Go³onóg, por.
Go³obuta i ¯ó³tonóg SSNO. Por. te¿ nazwisko Go³onóg SNW III 428.
7. *Kosobud- na podstawie n. m. zcu Kosbude 1362 P 184, Vw. Kottzbude
1780 dzi Kosobudy na pn.w. od m. Linowo ko³o Drawska Pomorskiego  od
n. os./przezwiska Kosobud- (: kosy m.in. krzywy, pochylony i buda licha
cha³upa11  lub bud-/*b²d- : byæ  wtedy by³aby to przekorna nazwa ¿ycz¹ca). Por. te¿ nazwisko Kosobud SNW V 189.
11 W jêzyku polskim i w innych jêzykach s³owiañskich istnieje sporo z³o¿eñ typu kosodzioby
krzywodzioby, kosonogi kolawy, kosogór zbocze góry, pagórka SW, ukr. êîñîîêèé o krzywym, z³ym spojrzeniu, krzywych oczach  Cëîâíèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. T. IV. Kijów 1973, s. 307.
Z tego wzglêdu motywacjê tzw. przezwiskow¹ dajê na pierwszym miejscu. W pi¹tym tomie NMP
s. 169170 n. os. Kosobud (od której n. m. Kosobudy) w pl. ma rekonstruowane warianty motywacji przezwiskowej: *ludzie, którzy budzili wie klepaniem kos lub *budzili kosy (ptaki), tzn.
bardzo wczenie wstawali i in.
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8. *Kurozvêè- na podstawie n. m. Corozvantz 1305 P 185 dzi Kurozwêcz
ko³o Koszalina  od n. os./przezwiska Kurozwêki SSNO (: kura i dwiêk,
dwiêczeæ  byliby to ludzie wydaj¹cy dwiêki podobne do kur, wabi¹cy
kury).
9. *Ostrobard- na podstawie n. m. Wusterbarde 1456 P 187 dzi Ostre Bardo
na pd.w. od Bolkowa ko³o Po³czyna  od n. os./przezwiska *Ostrobard
(: ostra i pom. *barda broda). Por. te¿ imiê Ostrobod Schlimpert 97
(w drugiej czêci od bóæ, bodê).
10. *Pariglov- na podstawie zapisu Pariglow 1240 (póniej Pargow 1240) PSz
121, dzi Pargowo na pn.z. od Gryfina  od n. os./przezwiska Parzyg³owa
SSNO. Por. nazwisko Parzygnat SNW VII 209.
11. *Poliüxlìb- na podstawie n. m. Polischlebe 14356 P dzi Pó³chleb na
pn.w. od m. S³onowice ko³o widwina  od n. os./przezwiska *Poli¿chleb
(: lizaæ i chleb).
12. *Potrikolüc- na podstawie n. m. Putrecolze 1276 P dzi zaginiona na zach.
od Karlina  od n. os./przezwiska *Potrzykolec (: po trzy + kolec m.in. kij
przy wiêcierzu do przytwierdzania go na dnie wody, szpica metalowa
u sprz¹czki, rodzaj szyd³a SW; kolce obr¹czka, kó³ko metalowe, ogniwo kolczugi SW).
13. *Rìpoglov- na podstawie zapisu n. m. Repeglouue 1255 dzi zaginiona ko³o
Szczecina PSz 122  od n. os./przezwiska *Rzepog³owa z I czêci¹ od rzepa,
por. Brzozog³owy, Krzywog³owy SSNO.
14. *Rybokart- na podstawie zapisów Ribbekard 1447, Ribbekarth 1467 PSz
122 dzi Rybokarty na zach. od Gryfic  od n. os./przezwiska *Rybokart :
ryba i króciæ poskramiaæ (z pom. tart).
15. *Triglov- na podstawie n. m. Trighelowe 1297 dzi Trzyg³ów na pd.z. od
Gryfic PSz 1234  od n. os./przezwiska *Trzyg³owy lub od nazwy s³owiañskiego bóstwa pogañskiego Trzyg³ów.
16. *Varimìx- na podstawie zapisu n. m. Warrimich 1220 dzi zaginiona na
pd.z. od Szczecina  od n. os./przezwiska *Warzymiech : warzyæ gotowaæ
i miech woreczek, zwykle skórzany, tak¿e danina uiszczana przez rybaków w rybach PSz 124. Po uiszczeniu tej daniny pozostawa³ tylko miech
 worek do ugotowania zupy.
Wiêkszoæ tych nazw osobowych znajduje mniej lub bardziej zbli¿one analogie w imiennictwie zawartym w SSNO i SNW.
Jak wynika z tego zestawienia, nazw miejscowych pochodz¹cych od dwucz³onowych przezwiskowych nazw osobowych jest na obszarze Pomorza Zachodniego nieco wiêcej ni¿ nazw terenowych i maj¹ one starsze powiadczenia:
w XIII w.  7 nazw (1, 6, 11, 12, 13, 15, 16); XIV w.  2 nazwy (7, 8); XV w.
 5 (2, 5, 9, 10, 14); XVI w.  jedn¹ (4); XVII w.  jedn¹ (3); razem 16 nazw.
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W póniejszym okresie (od XVIII w.) nie odnotowano na Pomorzu powstawania
nowych nazw miejscowych tego typu. Wystêpuj¹ one na terenie Pomorza Szczeciñskiego i Pomorza rodkowego, tworz¹c wyspowo stosunkowo zwarte ugrupowania. Czasami zauwa¿yæ mo¿na swoiste pary nazw utworzonych z semantycznie przeciwstawnych elementów: Bia³ow¹s : Czarnow¹s (kwadrat p. 2 i 4);
Bia³okur : Dymokur (p. 1 i 5)  jeli od dymiæ  *wêdziæ, czyniæ ciemnym.
W pierwszym wypadku niewielka odleg³oæ geograficzna pozwala siê domylaæ
rzeczywistej antynomii pierwszego cz³onu bia³y- : czarny-, podczas gdy w parze
drugiej  z powodu geograficznego oddalenia  takie przeciwstawienie cz³onu
pierwszego bia³-o- : dym-o- jest trudniejsze do zaakceptowania. Zwraca te¿
uwagê a¿ trzykrotne powtórzenie w pierwszym lub drugim cz³onie z³o¿enia
wyrazu kur(a) (p. 1, 5, 8) na terenie Pomorza rodkowego.
Najczêciej cz³onem przemiewczego z³o¿enia jest jaka czêæ cia³a: np.
lice (n. t. p. 2), broda (n. t. p. 6, n. m. p. 9), w¹sy (n. m. p. 2, 4), noga (n. m. p. 6)
oraz a¿ czterokrotne cz³onu g³owa (n. m. p. 3, 12, 13 i 15). Wa¿ny jest te¿
sposób od¿ywiania siê: n. ter. *M¹kowar- (n. t. p. 3), *Skotkojad- (n. t. p. 7),
*Sosowar- (n. t. p. 8), *Poli¿chleb- (n. m. p. 10) i zapewne *Warzymiech (n. m.
p. 16). Wa¿ny by³ te¿ wygl¹d cz³owieka, okrelenia odnosz¹ce siê do szczegó³ów ubioru, miejsca zamieszkania: *Kosobud- (n. t. p. 7), *Paczybut (n. t. p. 4),
jak te¿ sposobu zachowania siê, cech charakteru: *Bezb³¹d- (n. t. p. 1), *Kurozwêcz- (n. m. p. 8), *Parzyg³owa (n. m. p. 10), *Rybokart- (n. m. p. 14).
Przezwiskowe dwucz³onowe nazwy osobowe rekonstruowane z nazw miejscowych zwykle maj¹ starsz¹ dokumentacjê i budz¹ mniej w¹tpliwoci etymologicznych.
W póniej na ogó³ powiadczonych nazwach terenowych od przezwiskowych nazw osobowych (zob. kó³ka na mapie) taka sytuacja siê nie powtarza.
Wykazuj¹ one wiêksz¹ ró¿norodnoæ semantyczn¹ i s¹ mniej jednoznaczne
w interpretacji. Ich geograficzne rozproszenie równie¿ nie pozwala na skonstruowanie miêdzy nimi semantycznych korelacji.
Warstwa zachodniopomorskich mikrotoponimów w istotny sposób uzupe³nia informacje jêzykowe o dawnych dwucz³onowych imionach osobowych typu
przezwiskowego. Jest to jednak warstwa nie tak jednorodna, jak ta, która tkwi
w nazwach miejscowoci. Obok bowiem jednoznacznych w interpretacji dwucz³onowych nazw przezwiskowych typu *Sosowar, *M¹kowar, *Dwieliczko,
*Skotkojad itp. mamy formy mieszane typu *Parzys³aw, *Trois³aw z cz³onem
-s³aw typowym dla tzw. ¿yczeniowych dwucz³onowych nazw osobowych, formy
dwuznaczne typu *Paczybut, *Trzydzia³, *Bezb³¹d oraz imiê przejête ze wiata
bani *Sinobrody (morderca ¿on z bani Charlesa Perraulta i braci Grimm).
Geograficznie wype³niaj¹ one pustkê tego typu formacji, jak¹ zauwa¿yæ mo¿na
na terenie Pomorza S³upskiego, gdzie nie siêgaj¹ dwucz³onowe nazwy osobowe
typu przezwiskowego tkwi¹ce w podstawach nazw miejscowoci.
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Inne skróty

bia³. 
lit.

n. m. 
n. os. 
n. ter. 
niem. 
pol. 
pom. 
ukr. 

bia³oruskie
litewskie
nazwa miejscowoci
nazwa osobowa
nazwa terenowa
niemieckie
polskie
pomorskie
ukraiñskie
Summary

Old Slavonic compound anthroponyms nicknamen type reconstructed from Western Pomerania field names are complementery to those reconstructed from village names in this district.
Hovever, their interpretation is difficult and they are not usually an analogy in the contemporary
and passed polish anthroponyms.
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The category of verb aspect in Polish and French
(based on The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry
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The article presents the differences in the structure of the Polish and French verb.
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Niniejsza praca ukazuje najwa¿niejsze problemy, jakie wi¹¿¹ siê z przyswajaniem form polskiego czasownika przez rodzimych u¿ytkowników jêzyka francuskiego. Szczególn¹ uwagê powiêcono jednej kategorii gramatycznej czasownika  aspektowi. Za materia³ do pracy pos³u¿y³ tekst Ma³ego Ksiêcia Antoinea
de Saint-Exupéryego oraz dwa jego przek³ady  Jana Szwykowskiego (J.Sz.)
i Zofii Barchanowskiej (Z.B.). Oba t³umaczenia powsta³y na podstawie tekstu
francuskiego, wydanego przez Librairie Gallimard w 1946 r.
1. Czasownik polski
Powsta³o wiele koncepcji, które próbuj¹ zakwalifikowaæ wszystkie czasowniki do odpowiednich grup koniugacyjnych. Stanis³aw Szober1 wyró¿nia cztery
1

A. Nagórko: Zarys gramatyki polskiej. Warszawa 1998, s. 115.
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koniugacje. Roman Laskowski2 uwa¿a, ¿e w jêzyku polskim koniugacje s¹ trzy.
Punktem wspólnym obu koncepcji jest za³o¿enie, ¿e czasownik polski ma budowê dwudzieln¹, tzn. sk³ada siê z tematu fleksyjnego i koñcówki. Obie koncepcje
przyjmuj¹, ¿e ka¿da z koniugacji ma zbiór w³aciwych sobie koñcówek. Odmienna od nich jest koncepcja Jana Tokarskiego3, zak³adaj¹ca trójdzieln¹ budowê czasownika. Wed³ug niej czasownik polski zbudowany jest z tematu, przyrostka tematowego i koñcówki. Zbiór koñcówek, zdaniem Tokarskiego, jest
wspólny wszystkim czasownikom. Tokarski sprowadza wiêc odmianê czasowników polskich do jednej koniugacji, w której wyró¿nia jedenacie grup fleksyjnych, zró¿nicowanych ze wzglêdu na przyrostki tematowe. Na klasyfikacji Tokarskiego opiera siê ostatni opis koniugacji polskiej zaproponowany przez
Zygmunta Saloniego4.
Ka¿dy polski czasownik ma aspekt. Nacechowane aspektowo s¹ wszystkie
formy finitywne (osobowe) i niefinitywne (nieosobowe) danego leksemu czasownikowego. Jest to kategoria gramatyczna, która dzieli zbiór wszystkich leksemów czasownikowych na dwa podzbiory: zasób form dokonanych (perfektywnych) i niedokonanych (imperfektywnych). Wyj¹tkiem s¹ tu nieliczne czasowniki dwuaspektowe (np. aresztowaæ), które mog¹ mieæ aspekt dokonany lub
niedokonany. Aspekt takich czasowników rozpoznaje siê na podstawie kontekstu
zdania. Wed³ug niektórych teorii5, dokonanoæ wskazuje na zakoñczenie czynnoci, inne podkrelaj¹ jej rezultat, a jeszcze inne skupiaj¹ siê na punktowym
charakterze czynnoci dokonanej. Czynnoci niedokonane natomiast traktuje siê
jako oznaczaj¹ce proces, rozci¹g³oæ b¹d trwanie. Nale¿y wyranie podkreliæ,
¿e aspekt tylko w sposób przybli¿ony okrela relacjê, jaka zachodzi pomiêdzy
kategori¹ gramatyczn¹ a rzeczywistoci¹ pozajêzykow¹. Ponadto czasowniki
niedokonane od dokonanych ró¿ni¹ siê zasobem form niefinitywnych. Imperfektywne tworz¹: imies³ów przys³ówkowy wspó³czesny (pytaj¹c) i imies³ów przymiotnikowy czynny (pytaj¹cy). Perfektywne tworz¹ imies³ów przys³ówkowy
uprzedni (spytawszy).
Opozycja aspektowa w jêzyku polskim nie polega na odnoszeniu siê czasu
gramatycznego jednego czasownika do czasu gramatycznego drugiego (uprzednioci/nieuprzednioci czasów). Kategoriê aspektu w jêzyku polskim wyra¿a siê
za pomoc¹ morfemów s³owotwórczych  przedrostków (prefiksów) i przyrostków (sufiksów) czasownikowych, a nie fleksyjnych, jak w jêzyku francuskim
2
3
4

2002.
5

Ibidem, s. 118119.
J. Tokarski: Fleksja polska. PWN. Warszawa 1978, s. 213229.
Z. Saloni: Wstêp do koniugacji polskiej. Olsztyn 2000; idem: Czasownik polski. Warszawa

Przegl¹d ró¿nych koncepcji, zob. A. Bogus³awski: Aspekt i negacja. Warszawa 2003;
W. miech: Funkcje aspektów czasownikowych we wspó³czesnym jêzyku ogólnopolskim. £ód
1971; L. Janda: Koncepcja przypadka i czasu w jêzykach s³owiañskich. Kraków 2004.
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(por. dalsz¹ czêæ pracy). Dziêki temu czasy gramatyczne w jêzyku polskim s¹
w³aciwie od siebie niezale¿ne. Nie wyró¿nia siê w zasadzie czasów wzglêdnych, a czasu zaprzesz³ego wspó³czeni u¿ytkownicy jêzyka polskiego nie u¿ywaj¹ prawie wcale. Kategoria aspektu opiera siê tu na budowaniu par aspektowych  jêzyk polski do zbudowania opozycji wykorzystuje formy pochodz¹ce
nie od jednego, ale od dwóch ró¿nych leksemów czasownikowych. Warto dodaæ,
¿e zrozumienia opozycji aspektowych w jêzyku polskim nie u³atwia przede
wszystkim fakt, ¿e oba przeciwstawne sobie leksemy budowane s¹ na ogó³ na
tym samym rdzeniu. Rodzimi u¿ytkownicy jêzyka francuskiego nie rozró¿niaj¹
opozycji aspektowych na poziomie jednego czasu gramatycznego. Wydaje siê
wiêc spraw¹ naturaln¹, ¿e formy opozycyjne, takie jak np. pyta³  spyta³, mog¹
byæ odebrane przez obcokrajowca jako pochodz¹ce od jednego leksemu czasownikowego (podobieñstwo uderzaj¹ce!), jedynie obudowanego odpowiednio w³aciwym przedrostkiem, a skoro tak, to rodz¹ siê kolejne pytania: jak wyobraziæ
sobie (i wyraziæ) opozycjê aspektow¹ bez odnoszenia siê do innego czasu
w danym trybie (jak ma to miejsce w jêzyku francuskim)? Z pomoc¹ mog¹ tu
przyjæ tzw. pary aspektowe supletywne6. Tematy tych czasowników zbudowane
s¹ na zupe³nie innych rdzeniach, pocz¹tkowo nie kojarz¹ siê wiêc z jednym
leksemem. Do par takich zalicza siê np.: mówiæ  powiedzieæ, braæ  wzi¹æ czy
ogl¹daæ  obejrzeæ. Ró¿nica miêdzy oboma leksemami jest tu bardzo widoczna.
Rodzimy u¿ytkownik jêzyka francuskiego, stawiaj¹cy pierwsze kroki w jêzyku
polskim, nie wyczuje pocz¹tkowo, jaki aspekt przypisany jest danemu czasownikowi, ale z pewnoci¹ rozpozna w tych sparowanych formach ró¿ne leksemy
czasownikowe.
2. Czasownik francuski
W jêzyku francuskim opozycja aspektowa nie jest budowana na zasadzie
pary aspektowej, której oba cz³ony pochodz¹ od ró¿nych leksemów czasownikowych. Inaczej ni¿ w jêzyku polskim, nie mo¿na tu budowaæ opozycji na poziomie jednego czasu gramatycznego. Czasownik francuski jest dwudzielny  ma
temat i koñcówkê. Temat czasownika wskazuje jedynie na znaczenie leksemu
(brak wyznacznika aspektu), koñcówka natomiast wnosi trzy informacje: okrela
osobê gramatyczn¹ (wyró¿nia siê tu trzy osoby: 1.os. je lub nous, 2.os. tu lub
vous, 3.os. il/elle/on lub ils/elles), informuje o liczbie (istniej¹ dwie liczby:
pojedyncza i mnoga), wskazuje równie¿ na czas gramatyczny finitywnej formy
czasownika. Je¿eli przyjmiemy za³o¿enia Jana Tokarskiego, który ka¿e patrzeæ
na czasownik polski jako na twór trójdzielny, to zauwa¿ymy, ¿e rozumienie
6

A. Nagórko: op. cit., s. 125.
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koñcówki polskiej w takim kszta³cie nie jest to¿same z rozumieniem koñcówki
francuskiej. Koñcówka polska mo¿e co najwy¿ej wskazaæ na osobê gramatyczn¹
i liczbê. Koñcówka francuska zawiera w sobie jakby dwa elementy do³¹czane do
tematu czasownika polskiego  przyrostek tematowy i koñcówkê. Ponadto, koñcówka do³¹czana do czasownika francuskiego precyzyjnie lokalizuje wyra¿on¹
tym czasownikiem czynnoæ  odpowiednie koñcówki wbudowuj¹ jednoczenie czasownik w wybrany czas gramatyczny i bezwzglêdny. Co wa¿ne, w ¿adnym z czasów nie wyró¿nia siê par koñcówek dokonanych i niedokonanych
 zmiana koñcówki powoduje automatycznie zmianê czasu gramatycznego. Do
tematów czasownika francuskiego dodaje siê ró¿ne koñcówki, np.: -ais, -ais,
-ait, -ions, -iez, -aient. Po dodaniu ich do tematu czasownika demander (pytaæ)
otrzymujemy: 1.os. lp. je demandais, 2.os. tu demandais, 3.os. il, elle, on demandait, 1.os. l.mn. nous demandions, 2.os. vous demandiez, 3.os. ils, elles
demandaient. Wemy inne: -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent. Otrzymujemy takie
oto formy: 1.os. lp. je demandai, 2.os. tu demandas, 3.os. il, elle, on demanda,
1.os. l.mn. nous demandâmes, 2.os. vous demandâtes, 3.os. ils, elles demandèrent. Temat czasownika pozosta³ ten sam, ale do³¹czenie do niego odpowiednich koñcówek sprawi³o, ¿e zmieni³ siê czas gramatyczny. Pierwszy zestaw
koñcówek pos³u¿y³ do utworzenia czasu imparfait, drugi natomiast do passé
simple  oba czasy nale¿¹ do tego samego trybu oznajmuj¹cego (indicatif) i tego
samego obszaru czasu bezwzglêdnego  przesz³oci. Imparfait wyra¿a czynnoæ,
której moment rozpoczêcia ani zakoñczenia nie jest znany. Szczególnie s³u¿y on
do opisu scenerii, przyrody, tzw. t³a akcji. Przestawia czynnoæ w trakcie jej
przebiegu w przesz³oci, imparfait nazywany bywa »czasem teraniejszym
w przesz³oci«7. Z uwagi na to, ¿e czas imparfait s³u¿y do wyra¿ania ci¹g³oci,
z regu³y t³umaczony jest na jêzyk polski przy u¿yciu czasowników niedokonanych. Za pomoc¹ czasu passé simple natomiast wyra¿a siê czynnoæ, która zosta³a ca³kowicie zakoñczona przed momentem, w którym siê o niej mówi i nie
pozostaje z nim w zwi¹zku8. Passé simple t³umaczony jest zwykle na jêzyk
polski za pomoc¹ czasowników dokonanych. We wspó³czesnym jêzyku francuskim powoli wypierany jest przez czas passé composé. Passé composé wyra¿a
czynnoci przesz³e, których czas trwania jest okrelony. Przedstawia on czynnoæ jako dokonan¹ w przesz³oci, zakoñczon¹, która jednak pozostaje w zwi¹zku z momentem wypowiadania: jej efekt trwa, gdy nadawca o nim mówi [ ]
Czynnoæ ta  w zale¿noci od natury czasownika  mo¿e byæ jednorazowa [ ]
lub mo¿e trwaæ9. Passé composé mo¿e opisywaæ czynnoci nastêpuj¹ce po
sobie, gdzie ka¿da z tych czynnoci ma charakter dokonany. Czas ten podkrela
7
8
9

U. D¹bska-Prokop: Nowa gramatyka jêzyka francuskiego. Kraków 1992, s. 122.
Ibidem, s. 123.
Ibidem, s. 124.
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rezultat czynnoci i jej zwi¹zek z momentem wypowiadania, bardziej ni¿ nastêpstwo akcji10. Rodzimi u¿ytkownicy jêzyka francuskiego u¿ywaj¹ tego czasu
w codziennym rozmowach, w korespondencji oraz w literaturze. Passé composé,
odmiennie ni¿ dwa wymienione czasy przesz³e, to czas z³o¿ony  ma postaæ
dwóch s³ów. Tworzy siê go za pomoc¹ s³owa posi³kowego  odpowiedniej formy czasownika avoir (mieæ) lub être (byæ) w czasie teraniejszym i imies³owu
czasu przesz³ego (powiedzia³em/am). Z regu³y zdania w czasie passé composé
t³umaczy siê na jêzyk polski za pomoc¹ czasowników dokonanych, choæ niejednokrotnie mo¿na w t³umaczeniu pos³u¿yæ siê czasownikiem niedokonanym (por.
dalsz¹ materia³ow¹ czêæ pracy).
Jêzyk francuski, inaczej ni¿ jêzyk polski, nie potrzebuje wiêc dwóch leksemów, aby spojrzeæ na czynnoæ w dwojaki sposób. Tu wystarczy jeden leksem
czasownikowy i dobór odpowiedniej koñcówki. Widaæ wiêc, ¿e w aspekcie francuskim chodzi raczej o opozycjê uprzednioæ/nieuprzednioæ, tj. o kategoriê
pozwalaj¹c¹ odnieæ czas jednego czasownika do czasu drugiego czasownika
w wypowiedzi11. Aby znaleæ odpowiednik drugiego cz³onu pary aspektowej
danej formy czasownika, nale¿y jej poszukaæ w innym czasie gramatycznym.
Opozycjê aspektow¹ w takim kszta³cie, jaki rysuje siê w jêzyku polskim, jêzyk
francuski posiada jedynie w czasie przesz³ym i tym w³anie ró¿ni siê od jêzyka
polskiego, który wyra¿a aspekt we wszystkich trybach i czasach12. Do wyra¿enia czynnoci maj¹cej rozegraæ siê po momencie mówienia o niej jêzyk francuski stosuje czas przysz³y future simple. Brak jest równoleg³ego odpowiednika
imparfait, jak w czasie przesz³ym. Ponadto jêzyk francuski wyró¿nia futur proche (czas przysz³y bliski; mo¿e byæ t³umaczony na jêzyk polski za pomoc¹ czasu
teraniejszego) oraz futur antérieur (pe³ni podobn¹ funkcjê do czasu zaprzesz³ego passé antérieur)13. Operowanie polskimi formami czasu przysz³ego jest wiêc
dla rodzimych u¿ytkowników jêzyka francuskiego szczególnie trudne.
3. Materia³owa czêæ pracy. Opis konfrontatywny
Analizie poddano zdania wyra¿one w czasie przesz³ym i przysz³ym trybu
oznajmuj¹cego. Pominiête zosta³y zdania w czasie teraniejszym z uwagi na
fakt, ¿e w jêzyku polskim zawsze stosuje siê niedokonane leksemy czasownikowe. Istotne z punktu widzenia tej pracy by³y równie¿ bezokoliczniki. Szczególn¹
trudnoæ w zrozumieniu aspektu bezokolicznika powoduje fakt, ¿e bezokolicznik
10
11

Ibidem.
H. W³odarczyk: Zagadnienie aspektu w czasowniku polskim i francuskim (studium kontrastywne), Rocznik Slawistyczny 1980, t. XL, cz. 1, s. 25.
12 Ibidem, s. 26.
13 Conjugaison. Le guide de reference pour tous. Red. A. Bentolila. Nathan 2004, s. 27; La
Grammaire pour tout. Paris 1990.
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oderwany jest od czasu bezwzglêdnego, nie mo¿na wiêc go w wybranym czasie
gramatycznym skonfrontowaæ z inn¹ form¹ czasownikow¹. Podobnie rzecz siê
ma z leksemami czasownikowymi wyra¿onymi w trybie rozkazuj¹cym, które
równie¿ zosta³y poddane analizie.
3.1. Czas przesz³y
W oryginale dominuj¹ zdania w czasie przesz³ym trybu oznajmuj¹cego.
Analizie poddane zosta³y zdania wyra¿one w czasach passé composé, passé
simple i imparfait. Uwzglêdniono szczególnie takie zdania z³o¿one, w których
wyst¹pi³y jednoczenie dwa czasy gramatyczne. Skonfrontowano ze sob¹ równie¿ odpowiednio dobrane zdania pojedyncze, zbudowane w ró¿nych czasach
gramatycznych.
W poni¿szym zdaniu wystêpuj¹ jednoczenie passé composé i imparfait.
(1)
(1.A)
(1.A)

Et j`ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considerait gravement.
I zobaczy³em niezwyk³ego ma³ego cz³owieczka, który bacznie mi siê
przygl¹da³. (10) J.Sz.
Ujrza³em niezwyk³ego brzd¹ca, który przygl¹da³ mi siê z powag¹.
(10) Z.B.

W t³umaczeniu czasu passé composé pos³u¿ono siê odpowiednikami dokonanymi  zobaczyæ, czy jeszcze lepiej ujrzeæ, to dostrzec kogo w jednej chwili,
momentalnie, jakby obj¹æ go spojrzeniem. Warto w tym miejscu, a tak¿e analizuj¹c dalsze zdania Ma³ego Ksiêcia, pos³u¿yæ siê terminami matematycznymi,
takimi jak punkt, odcinek, prosta, pó³prosta. Dokonana forma czasownika (zobaczy³em, ujrza³em) to niczym punkt koñcz¹cy pó³prost¹, któr¹ jest tu czynnoæ
wyra¿ona w zdaniu podrzêdnym  nie znamy momentu rozpoczêcia tej czynnoci. Ma³y Ksi¹¿ê ju¿ od jakiego czasu obserwuje pilota, zanim ten dostrzega
tytu³owego bohatera. Ponadto trudno jest w jednym momencie przygl¹daæ siê
komu ca³ociowo. Czynnoæ ta bowiem polega na poznawaniu kogo fragmentarycznie, po kawa³ku, co wymaga czasu. Dodatkowo czynnoæ ta stanowi
tylko t³o akcji w stosunku do zdania nadrzêdnego. Czasownik wyra¿ony w imparfait przet³umaczono zatem za pomoc¹ odpowiednika niedokonanego.
(2)
(2.A)

Alors ce n`est pas par hasard que, le matin où je t`ai connu, il y a huit
jours, tu te promenais comme ça tout seul, à mille milles de toutes les
régions habitées! Tu retuornais vers le point de ta chute?
Wiêc to nie przez przypadek przechadza³e siê tutaj samotnie, o tysi¹c
mil od zamieszka³ych terenów, kiedy pozna³em ciê osiem dni temu?
(73) J.Sz.
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To nie przypadkiem owego ranka przed tygodniem, kiedy ciê pozna³em,
spacerowa³e sobie ot tak zupe³nie sam, o tysi¹c mil od ludzkich osiedli?
(80) Z.B.

Czynnoæ wyra¿ona w passé composé ma charakter zakoñczony. Wydarzy³a
siê w okrelonym momencie  osiem dni temu. Spotkanie zaistnia³o raz, tak jak
raz mo¿na kogo poznaæ. Poza tym, tak jak w poprzednim przyk³adzie, wydarzenie to nale¿y do g³ównego toku opowiadania. Obie wersje polskie t³umacz¹
zatem to zdanie za pomoc¹ czasownika dokonanego. Czynnoæ wyra¿ona
w imparfait ma natomiast charakter ci¹g³y, co oddaj¹ czasowniki takie jak przechadzaæ siê i spacerowaæ. Nie znamy momentu jej rozpoczêcia  wêdrówka
Ma³ego Ksiêcia ju¿ trwa, kiedy spotyka on pilota. Czynnoæ tê równie¿ mo¿na
potraktowaæ jako t³o akcji w stosunku do wydarzenia wyra¿onego w passé composé  trwa równoczenie z czynnoci¹ g³ówn¹, ale jedynie j¹ dookrela. Oba
odpowiedniki czasownika promener przet³umaczono wiêc za pomoc¹ form niedokonanych.
W poni¿szym zdaniu wystêpuj¹ jednoczenie passé simple i imparfait.
(3)
(3.A)
(3.A)

Quand je réussis à le joindre il marchait décidé, dun pas rapide.
Gdy uda³o mi siê go dogoniæ, szed³ zdecydowanym krokiem. (80) J.Sz.
Gdy uda³o mi siê go dogoniæ, szed³ szybkim krokiem, zdecydowany.
(87) Z.B.

Nastêpuje tu zestawienie czynnoci jednorazowej, wyranie zakoñczonej,
z czynnoci¹, która ma charakter ci¹g³y. Na pierwszy plan wysuwa siê moment,
w którym pilot dogania Ma³ego Ksiêcia. Dogoniæ to zrównaæ siê z kim
w okrelonej chwili, zakoñczyæ pod¹¿anie za kim (efekt czynnoci). Dlatego
czynnoæ ta, wyra¿ona w passé simple, w t³umaczeniu na jêzyk polski zyskuje
miano dokonanej. Czynnoæ wyra¿ona w imparfait trwa ju¿ od jakiego czasu
 nie znamy momentu jej rozpoczêcia. Widzimy te¿, ¿e toczy siê nadal, mimo i¿
nast¹pi³o chwilowe zetkniêcie z inn¹, jednorazow¹ czynnoci¹. Nale¿a³o wiêc
przet³umaczyæ czasownik marcher za pomoc¹ niedokonanej formy czasownika.
Powy¿sza analiza pokazuje, ¿e czasy passé composé i passé simple mog¹
w zasadzie wyra¿aæ czynnoci o jednakowym charakterze: ujête ca³ociowo
(punktowo), jednorazowe oraz takie, których czas zaistnienia jest znany. Wszystkie t³umaczone by³y na jêzyk polski za pomoc¹ dokonanych form czasownikowych. Jednak nie ka¿de zdanie wyra¿one w czasie passé composé lub passé simple
bêdzie t³umaczone za pomoc¹ polskich dokonanych form czasownikowych.
(4)
(4.A)
(4.A)

Le petit prince le regarda longtemps.
Ma³y Ksi¹¿ê przygl¹da³ jej siê d³u¿szy czas. (54) J.Sz.
Ma³y Ksi¹¿ê przygl¹da³ mu siê d³ugo. (58) Z.B.
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(5)
Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince.
(5.A) Lis zamilk³ i d³ugo przypatrywa³ siê Ma³emu Ksiêciu. (62) J.Sz.
(5.A) Lis zamilk³ i patrzy³ d³ugo na Ma³ego Ksiêcia. (68) Z.B.

Widaæ, ¿e czasownik regarder jest w obu zdaniach t³umaczony jako niedokonany. Nale¿y u¿yæ odpowiednika niedokonanego w wypadku, gdy wyst¹pi on
z przys³ówkami takimi jak: d³ugo, krótko, trochê itp. Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e
kto *przyjrza³ siê d³ugo. Ponadto oba te zdania nale¿¹ do wiata przedstawionego utworu. Autor pos³u¿y³ siê wiêc konsekwentnie czasem passé simple. Je¿eli
mo¿e u¿ywaæ go zawsze do opisu t³a zdarzeñ, to rozumiemy, ¿e nie jest wa¿ny
w takim razie charakter opisywanej czynnoci. Dlatego, choæ formom czasu
passé simple przypisuje siê zwykle dokonanoæ, ca³kiem naturalne jest tu po³¹czenie z longtemps. W jêzyku polskim przys³ówek ten ³¹czy siê tylko z formami
wyra¿aj¹cymi ci¹g³oæ.
Z kolei imparfait mo¿e byæ t³umaczony równie¿ za pomoc¹ czasowników
dokonanych.
(6)
Lentement je hissai le seau jusquà la margelle.
(6.A) Powoli wyci¹gn¹³em wiadro a¿ do cembrowiny. (70) J.Sz.
(6.A) Powoli podci¹gn¹³em wiadro do cembrowiny. (78) Z.B.
(7)
Je me souvenais du renard.
(7.A) Przypomnia³a mi siê historia lisa. (73) J.Sz.
(7.A) Przypomnia³ mi siê lis. (81) Z.B.

T³umaczy interesuje tu efekt czynnoci, a nie to, jak one przebiega³y. Czynnoci zosta³y zakoñczone, zatem wyra¿ono je za pomoc¹ czasownika dokonanego. Dodatkowo, w zdaniu oznaczonym numerem siódmym, zdecydowanie chodzi o konkretne, jednorazowe wspomnienie, momentalne (punktowe) pojawienie
siê myli o lisie.
Z powy¿szej analizy wynika, ¿e w jêzyku francuskim to, w którym czasie
gramatycznym zostanie zbudowane dane zdanie, uzale¿nione jest mocno od roli,
jak¹ pe³ni ono w kontekcie ca³ego utworu. W jêzyku polskim natomiast na
pierwszy plan wysuwa siê charakter czynnoci, która ma zostaæ opisana. Od
rodzaju czynnoci zale¿y wybór odpowiedniego czasownika  dokonanego b¹d
niedokonanego.
3.2. Czas przysz³y
W obu t³umaczeniach Ma³ego Ksiêcia mo¿na doliczyæ siê ponad stu kilkunastu zdañ wyra¿onych w czasie przysz³ym trybu oznajmuj¹cego. W oryginale
znajduje siê jednak du¿o mniej takich zdañ, bo tylko oko³o szeædziesiêciu.
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Z uwagi na to, analizie zosta³y poddane równie¿ te zdania polskie, których
odpowiedniki francuskie wyra¿one s¹ w czasie teraniejszym, poniewa¿ wymaga tego dana konstrukcja francuska. Zdañ wyra¿onych w czasie futur simple
w tekcie oryginalnym jest najwiêcej.
(8)
Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plasir 
(8.A) Bêdziesz od czasu do czasu otwiera³ okno  ot, tak sobie, dla przyjemnoci. (78) J.Sz.
(8.A) Otworzysz czasem okno, ot tak, dla przyjemnoci  (86) Z.B.

Oba t³umaczenia traktuj¹ tu czynnoæ otwierania okna jako maj¹c¹ siê powtarzaæ w przysz³oci. wiadcz¹ o tym wyra¿enia: od czasu do czasu i czasem.
U Szwykowskiego czynnoæ ta zostaje ograniczona dwoma punktami  pocz¹tkiem, czyli momentem otwarcia okna i koñcem  chwil¹ jego zamkniêcia.
Jan Szwykowski widzi tê czynnoæ jako sekwencjê jednakowych odcinków
 perspektywa obserwacji nie jest tu odleg³a, widaæ jakby przestrzeñ pomiêdzy
punktami. Ci¹g³oæ i powtarzalnoæ czynnoci t³umacz wyra¿a wiêc za pomoc¹
czasu przysz³ego z³o¿onego. Zofia Barchanowska postrzega dan¹ czynnoæ ca³ociowo. Obiera dosyæ odleg³¹ perspektywê, z której nie widaæ ju¿ nastêpuj¹cych
po sobie odcinków, a jedynie punkty. Pos³uguje siê wiêc czasem przysz³ym
prostym.
(9)

Mais si tu viens n`importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure
m`habiller le coeur.
(9.A) A jeli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie bêdê móg³ siê przygotowaæ.
(62) J.Sz.
(9.A) Lecz jeli bêdziesz przychodzi³ o ró¿nych porach, nie bêdê wiedzia³,
kiedy mam przygotowaæ swe serce  (68) Z.B.

Powy¿sze zdanie podrzêdne warunkowe jest zbudowane w czasie teraniejszym (présent)  wymaga tego sk³adnia francuska. T³umacze przek³adaj¹ tê
konstrukcjê za pomoc¹ czasu przysz³ego (por. zdanie nadrzêdne, saurai  future
simple). Jan Szwykowski obejmuje tym razem dan¹ czynnoæ ca³ociowym
spojrzeniem (punkt, wydarzenie) i wyra¿a j¹ czasem przysz³ym prostym. Zofia
Barchanowska natomiast dostrzega teraz rozci¹g³oæ tej czynnoci w czasie
i ogranicza dwoma punktami: momentem rozpoczêcia wêdrówki i momentem
dotarcia do wyznaczonego miejsca. W domyle dokonuje siê tu jeszcze inna
czynnoæ  powrót do miejsca rozpoczêcia wêdrówki, aby mog³a zaistnieæ kolejna czynnoæ to¿sama tej wyra¿onej w zdaniu. Takie ujêcie czynnoci t³umaczka
wyra¿a za pomoc¹ czasu przysz³ego z³o¿onego.
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(10)
Ils te croiront fou.
(10.A) Pomyl¹, ¿e zwariowa³e. (78) J.Sz.
(10.A) Bêd¹ s¹dziæ, ¿e masz krêæka. (86) Z.B.

Jan Szwykowski u¿ywa w powy¿szym zdaniu czasu przysz³ego prostego
 t³umacz dokona³ jednostronnego ograniczenia czynnoci (spojrza³ na ni¹ jak
na pó³prost¹) i za jej pocz¹tek przyj¹³ moment, w którym ludzie zaczn¹ traktowaæ pilota jako cz³owieka o niezdrowych zmys³ach. Ca³a uwaga t³umacza skupia siê wiêc na chwili, w której zrodzi siê takie przekonanie, na jednostkowym
wydarzeniu. Przekonanie ludzi o dziwnym zachowaniu pilota mo¿e trwaæ nieograniczenie d³ugo, tak jak w nieskoñczonoæ ci¹gnie siê pó³prosta, ale to ju¿
mniej interesuje t³umacza.
Zofia Barchanowska pomija natomiast moment pocz¹tkowy danej czynnoci
i patrzy na ni¹, jak na czynnoæ ju¿ trwaj¹c¹ od pewnego czasu, tym samym
u¿ywa formy niedokonanej czasownika.
(11)
Tu verras où commence ma trace dans le sable.
(11.A) Zobaczysz, gdzie zaczyna siê mój lad na piasku. (74) J.Sz.
(11.A) Zobaczysz moje lady na piasku. (82) Z.B.

Tu formê zobaczysz mo¿na rozumieæ jako ujrzysz. Mo¿na ujrzeæ co raz,
w jednej chwili obj¹æ to co spojrzeniem. Dopiero póniej ewentualnie mo¿na
siê temu d³u¿ej przygl¹daæ. W t³umaczeniu wystêpuje wiêc tylko czas przysz³y
prosty, opisuj¹cy czynnoæ w sposób ca³ociowy. W tekcie Ma³ego Ksiêcia
znajduje siê jeszcze jeden podobny, nawet bardziej wyrazisty przyk³ad:
(12)

D`une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j`apercevrai
d`un coup toute la planète et toutes les hommes 
(12.A) Z tak wysokiej góry jak ta  powiedzia³ sobie  zobaczê od razu ca³¹
planetê i wszystkich ludzi  (55) J.Sz.
(12.A) Z tak wysokiej góry jak ta  pomyla³ wiêc  ujrzê naraz ca³¹ planetê
i wszystkich ludzi  (61) Z.B.

Z powy¿szej analizy zdañ wyra¿onych w oryginale w czasie futur simple
wynika, ¿e czynnoæ, która zostanie ograniczona ustalonymi punktami i rezultat
jej ukoñczenia bêdzie znany, daje siê w jêzyku polskim uj¹æ w dwojaki sposób:
ca³ociowo (punktowo), jakby z perspektywy lotu ptaka lub te¿ z perspektywy
bliskiego obserwatora. Pierwszemu ujêciu odpowiada czas przysz³y prosty
 semantycznie dokonany. Drugiemu czas przysz³y z³o¿ony  semantycznie niedokonany. Czas przysz³y prosty mo¿na stosowaæ równie¿ i tam, gdzie ograniczenie czynnoci ma charakter jednostronny. Czynnoci, maj¹ce charakter habitualny lub ci¹g³y, t³umaczone by³y za pomoc¹ czasu przysz³ego z³o¿onego.
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W jêzyku francuskim natomiast obu formom odpowiada³ jeden czas  futur
simple. Mo¿na wiêc uznaæ, ¿e nie jest on nacechowany aspektowo.
3.3. Bezokolicznik
Interesuj¹ce, z punktu widzenia tej pracy, by³y przede wszystkim te zdania,
które w sposób wyrany ró¿nicowa³y formy niefinitywne pod wzglêdem aspektu. Analizie poddano równie¿ pary zdañ, w których wyst¹pi³y bezokoliczniki
niezró¿nicowane aspektowo. Przeanalizowano tak¿e zdania, których formy bezokolicznika by³y konotowane przez inny czasownik.
(10)

Heureusement, pour la reputation de lasteroïde B 612, un dictateur
turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s`habiller a l`Européenne.
(10.A) Na szczêcie dla planety B-612 turecki dyktator kaza³ pod kar¹ mierci
zmieniæ swojemu ludowi ubiór na europejski. (16) J.Sz.
(10.A) Na szczêcie dla reputacji asteroidy B-612 pewien turecki w³adca nakaza³ swemu ludowi pod kar¹ mierci ubieraæ siê na sposób europejski.
(17) Z.B.

Jan Szwykowski zwróci³ uwagê przede wszystkim na wprowadzenie nakazu
(zmiana ubioru) jako na czynnoæ maj¹c¹ charakter jednorazowy. Og³oszenie
nakazu nastêpuje w okrelonym momencie i nie da siê go przeci¹gaæ (punkt).
Mo¿na powiedzieæ, ¿e czynnoæ ta stanowi pewnego rodzaju wydarzenie. T³umacz skupi³ siê w³anie na nim. Zofia Barchanowska zdecydowa³a siê pokazaæ
czynnoæ rozci¹gaj¹c¹ siê w czasie. Chwila wydania nakazu nie jest tu tak
bardzo istotna. Liczy siê raczej rezultat, czyli rzeczywiste podporz¹dkowanie siê
rozporz¹dzeniu, co ma siê przejawiaæ w noszeniu odpowiedniego stroju. Czynnoæ ta ma mieæ charakter zwyczajowy, powtarzaj¹cy siê. Ka¿dy t³umacz zastosowa³ wiêc inny aspekt czasownika  dokonany do wydarzenia (punktu), niedokonany do czynnoci habitualnej. Ponadto t³umacze u¿yli ró¿nych leksemów.
Barchanowska t³umaczy dos³ownie habiller  ubieraæ siê, Szwykowski  ca³ym
wyra¿eniem zmieniæ ubiór.
W utworze Ma³y Ksi¹¿e znajduje siê jeszcze kilka bezokoliczników francuskich, które s¹ t³umaczone na jêzyk polski dwojako.
(11)
...il s`enhardit à solliciter une grâce du roi. 
(11.A) ...omieli³ siê prosiæ króla o ³askê. (35) J. Sz.
(11.A) ...omieli³ siê poprosiæ króla o jedn¹ ³askê. (37) Z. B
(12)
  À acheter d`autres étoiles, si quelqu`un en trouve.
(12.A)   Mogê kupowaæ inne gwiazdy, o ile kto je znajdzie. (41) J. Sz.
(12.A.)   Mogê kupiæ inne gwiazdy, jeli kto je odkryje. (45) Z.B
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(13)
  Viens jouer avec moi 
(13.A) Chod pobawiæ siê ze mn¹ (59) J.Sz.
(13.A) Chod bawiæ siê ze mn¹ (66) Z.B.
(14)
Les hommes n`ont plus le temps de rien connaître.
(14.A) Ludzie maj¹ zbyt ma³o czasu, aby cokolwiek poznaæ. (62) J.Sz.
(14.A) Ludzie nie maj¹ czasu, aby co poznawaæ. (68) Z.B.
(15)

Evidemment sur notre terre nous sommes beaucoup trop petits pour
ramoner nos volcans.
(15.A) Oczywicie my, na naszej Ziemi, jestemy za mali, aby przeczyszczaæ
wulkany. (30) J.Sz.
(15.A) Z pewnoci¹, my na ziemi jestemy zbyt s³abi, aby oczyciæ nasze wulkany. (32) Z.B.

W t³umaczeniach znajduje siê równie¿ przyk³ad pary aspektowej supletywnej:
(16) Il ne put rien dire de plus.
(16.A) Nie móg³ mówiæ d³u¿ej. (26) J.Sz.
(16.A) Nie móg³ powiedzieæ nic wiêcej. (28) Z.B.

Jan Szwykowski t³umaczy czasownik dire za pomoc¹ polskiego odpowiednika niedokonanego mówiæ. Postrzega czynnoæ wypowiadania siê w sposób
ci¹g³y. Obiera perspektywê na czynnoæ jeszcze w trakcie jej trwania, choæ
widocznie ma siê ona ku koñcowi. Forma niedokonana bezokolicznika jest tu
jedynym poprawnym rozwi¹zaniem. Okrelenie d³u¿ej warunkuje u¿ycie czasownika niedokonanego mówiæ. Zofia Barchanowska patrzy na tê sam¹ czynnoæ z perspektywy jej koñca. Czynnoæ wypowiadania siê nie mo¿e byæ ju¿
kontynuowana  informacjê o zakoñczeniu czynnoci wprowadza tu wyra¿enie
nic wiêcej. T³umaczka pos³u¿y³a siê wiêc bezokolicznikiem dokonanym. Przet³umaczenie czasownika dire za pomoc¹ polskiego bezokolicznika niedokonanego, przy jednoczesnym zastosowaniu wyra¿enia nic wiêcej, naruszy³oby poprawnoæ tego zdania. Bezokolicznik dire mo¿na wiêc uznaæ za nienacechowany
aspektowo. Polskie leksemy mówiæ i powiedzieæ, choæ oparte na ró¿nych rdzeniach, mo¿na faktycznie traktowaæ jako parê aspektow¹, poniewa¿ w jêzyku
francuskim obu formom polskim odpowiada jeden leksem dire.
(17) J`aurais aimé dire
To zdanie t³umaczone jest nastêpuj¹co : Wola³bym powiedzieæ (17)
Zestawmy je ze zdaniem 16.A.:
Il ne put rien dire de plus.
Nie móg³ mówiæ d³u¿ej. (26)
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W obu t³umaczeniach Ma³ego Ksiêcia znajduj¹ siê równie¿ zdania z czasownikami wymagaj¹cymi dope³nieñ w postaci bezokolicznika. Bezokolicznik
czêsto nie mo¿e byæ wówczas dowolnie t³umaczony jako dokonany b¹d niedokonany. Aspekt narzuca tu bezokolicznikowi konotuj¹cy go odpowiedni czasownik, który w zdaniu mo¿e wyst¹piæ w formie osobowej lub tak¿e w bezokoliczniku. W analizowanym tekcie znajduj¹ siê dwa takie czasowniki: zacz¹æ
i przestaæ (czasowniki fazowe). Czasownik zacz¹æ okrela pocz¹tkow¹ fazê
czynnoci, czasownik przestaæ koñcow¹. Czasowniki te nigdy nie ³¹cz¹ siê
z bezokolicznikami dokonanymi, bez wzglêdu na to, czy same wystêpuj¹
w formie dokonanej, czy niedokonanej. Po³¹czenie czasownika fazowego z form¹ dokonan¹ innego czasownika spowodowa³oby powstanie sprzecznoci miêdzy znaczeniem czasownika wskazuj¹cego na pocz¹tek lub koniec czynnoci
a dokonanym ujêciem czynnoci czasownika dope³niaj¹cego.
Oba t³umaczenia poni¿szego zdania s¹ zgodne co do niedokonanego aspektu
bezokolicznika.
(18)
(18.A)

Mais il faut attendre Attendre que? Attendre que le soleil se couche.
Ale trzeba poczekaæ Poczekaæ na co? Poczekaæ, a¿ s³oñce zacznie
zachodziæ. (22) J.Sz.
(18.A) Ale trzeba poczekaæ. Na co poczekaæ? Poczekaæ, a¿ s³oñce zacznie
zachodziæ. Z.B.

3.4. Tryb rozkazuj¹cy
Zdañ wyra¿onych w trybie rozkazuj¹cym jest w tekcie Ma³ego Ksiêcia
stosunkowo niewiele. Znajduje siê tam zaledwie kilka to¿samych zdañ polskich,
które ró¿nicowa³y czasowniki pod wzglêdem aspektu.
(19)
Allons! bâille encore.
(19.A) No! Ziewaj jeszcze! (33) J.Sz.
(19.A) Ziewnij jeszcze! (35) Z.B.

Formê niedokonan¹ czasownika polskiego mo¿na interpretowaæ w dwojaki
sposób: jako wyra¿aj¹c¹ czynnoæ, która powinna wydarzaæ siê wielokrotnie
 ziewaj jeszcze to inaczej powtarzaj czynnoæ ziewania, uczyñ to przynajmniej
kilka razy, a tak¿e jako wyraz braku szacunku do osoby, do której ten rozkaz jest
kierowany. S³owa te wypowiada król, osoba najwy¿sza rang¹ w pañstwie. Dodatkow¹ oznak¹ wy¿szoci (mo¿e i lekcewa¿enia) wypowiadaj¹cego jest tutaj
wykrzyknienie No!. Zofia Barchanowska u¿ywa formy dokonanej. Wyczuwa
siê tu nieco inny ton. Wydaje siê on byæ jednoczenie rozkazem i prob¹. Królowi nie wypada prosiæ o cokolwiek  on po prostu rozkazuje. Jednak¿e na planecie
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zamieszka³ej przez króla nie ma nikogo oprócz niego samego, mo¿e wiêc wyra¿a
on ukryt¹ probê o trochê rozrywki, jakiej mo¿e mu dostarczyæ Ma³y Ksi¹¿ê.
W tekcie Ma³ego Ksiêcia brak formy zaprzeczonej, która by³aby t³umaczona za pomoc¹ czasownika dokonanego. Formy zaprzeczone trybu rozkazuj¹cego
s¹ tworzone konsekwentnie od czasowników niedokonanych  wymaga tego
sk³adnia polska. Konstruowanie takich zdañ nie powinno wiêc sprawiaæ wiêkszej trudnoci ucz¹cym siê jêzyka polskiego. Stosowanie zaprzeczonej formy
dokonanej w trybie rozkazuj¹cym jest bowiem w jêzyku polskim mocno ograniczone.
(20)
Ne pars pas!
(20.A) Nie odchod. (35) J.Sz.
(20.A) Nie odchod. (38) Z.B.
(21)
Ne traîne pas comme ça.
(21.A) Nie zwlekaj. (32) J.Sz.
(21.A) Nie marud. (34) Z.B.
(22)
Ne viens pas voir ça.
(22.A) Nie przychod patrzeæ na to. (79) J.Sz.
(22.A) Nie przychod patrzeæ na to. (86) Z.B.
(23)
Ne vous pressez pas.
(23.A) Nie spieszcie siê. (83) J.Sz.
(23.A) Nie spieszcie siê. (93) Z.B.

Podsumowanie
Leksemy czasownikowe francuskie nie s¹ nacechowane aspektowo. Aby
wyraziæ opozycjê aspektow¹ w tym jêzyku, nale¿y odwo³aæ siê do innego czasu
gramatycznego. W jêzyku polskim mo¿na natomiast mówiæ o opozycji aspektowej ju¿ w obrêbie tego samego czasu. W ¿adnym z czasów i trybów jêzyka
francuskiego nie istnieje opozycja aspektowa paralelna do opozycji aspektowej
w jêzyku polskim. Nawet opozycja francuskich czasów passé composé (passé
simple) do imparfait nie mo¿e byæ uznawana za to¿sam¹ z opozycj¹ polskich
czasowników dokonanych i niedokonanych w czasie przesz³ym. Ponadto polskie
czasowniki dokonane i niedokonane, stanowi¹ce parê aspektow¹, s¹ budowane
zwykle na tym samym rdzeniu. Zasugerowano wiêc, aby podczas lekcji jêzyka
polskiego jako obcego najpierw zapoznaæ rodzimych u¿ytkowników jêzyka francuskiego z parami supletywnymi czasowników. Nie s¹ one budowane na tym
samym rdzeniu, pocz¹tkowo nie kojarz¹ siê wiêc z jednym leksemem. Zbadano
równie¿, dlaczego w pewnych zdaniach polskich mog³a wyst¹piæ tylko dokona-
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na forma czasownika, a w innych tylko niedokonana. Forma niedokonana czasownika wystêpowa³a zw³aszcza po przeczeniu w bezokoliczniku i w trybie
rozkazuj¹cym oraz po czasownikach fazowych. W pewnych zdaniach obie formy mog³y wystêpowaæ wymiennie. Ustalono, ¿e niezwykle czêsto wybór danej
formy czasownika polskiego zale¿y po prostu od obranej perspektywy na czynnoæ, któr¹ ten czasownik wyra¿a. Wywnioskowano, ¿e opozycje aspektowe s¹
dla rodzimych u¿ytkowników jêzyka francuskiego szczególnie trudnym zagadnieniem.
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Summary
The article presents the category of aspect in Polish and French. The first part is theoretical,
the second is comparative, consisting of selected sentences in French and their Polish equivalents.
The author analyzes the text of The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry and its two
translations  by Jan Szwykowski and Zofia Barchanowska. The author analyzes the infinitives,
indicative and imperative sentences in the past and future. The Polish language uses derived forms
of two different verbal lexemes in order to build the aspectual opposition which can be formed at
the level of one tense. The author agrees with Jan Tokarski that the Polish verb is composed of
three parts  theme, suffix and ending. All Polish verbs have one combination of endings. The
French ones are made of two parts  theme and ending. The French language uses only one verbal
lexeme to build aspectual opposition. The relevant ending is added to theme of the French verb
and in this way the lexeme is entered in the appropriate tense. French users need to refer to
another tense to show the aspectual opposition.
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Figurative Verben in medizinischen Zeitschriftenartikeln
als Beispiel für alltägliche Wissenschaftssprache
About the most productive root words of figurative German verbs used
in scientific medical studies
This article presents the most productive root words of figurative German verbs
used in scientific medical studies.
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Der vorliegende Artikel hat zum Thema ein für heutige Linguistik aktuelles,
aber noch wenig beachtetes Problem der Nutzung des allgemeinsprachlichen
Wortschatzes im Rahmen der Wissenschaftssprache. Ein kurzer Überblick über
Wissenschaft und ihre Bedeutung, das Verhältnis zwischen Wissenschaftssprache
und Fachsprache, den Stil der Wissenschaftssprache und seinen Einfluss auf die
allgemeine Verständlichkeit sollte einen Übergang zum Problem der alltäglichen
Wissenschaftssprache schaffen. Das Ziel dieser Arbeit ist demnächst die aus den
medizinischen Zeitschriftenartikeln entnommenen figurativen Verben und ihre
Ursprungsbereiche als Beispiel für die wissenschaftliche Alltagssprache zu
operationalisieren.
Systematische Erweiterung des Wissens durch Forschung und dessen
Weitergabe an die Öffentlichkeit sind für heutige Wissenschaftskonzeption von
zentraler Bedeutung. Mit der Hinwendung der europäischen Wissenschaften
vom Latein und Griechisch zu Nationalsprachen übten die Wissenschaften einen
großen Einfluss auf das alltägliche Leben aus. Besonders im 19. Jahrhundert
wird das Wissen dank der sich entwickelnden wissenschaftlichen Mehrsprachigkeit
grenzüberschreitend vermittelt. Durch Mehrsprachigkeit drängte eben das
Wissen auf allgemeine Zugänglichkeit und wurde durch den Wissensaustausch
zum Gesamtwissen. Das hatte zur Folge, dass die Trennung zwischen der
Gelehrten- und Laienwelt aufgehoben wurde. Die Wissenschaft wurde
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demokratischer, der Wissenschaftsprozess perspektivenreicher und der
Wissensgewinnungsprozess intensiver (vgl. Ehlich 2006: 17ff.).
Um die Wissenschaft zu erforschen sind nach Niederhauser (1999: 31f.)
neben wissenschaftstheoretischen, wissenschaftssoziologischen und wissenschaftshistorischen Aspekten auch wissenschaftslinguistische Gesichtspunkte zu
berücksichtigen. Die Entwicklung der weit gemeinten Wissenschaft hat mit der
Entwicklung der allgemeinen Wissenschaftssprache zu tun. Laut Bungarten
(1981: 28) ist eben die Sprache direkt oder mittelbar ein elementares,
Wissenschaft konstituierendes Element.
Interessant scheint auch das Verhältnis zwischen Fach- und Wissenschaftssprache
zu sein. Nach Kretzenbacher (1992: 2) ist zwar die Sprache der Wissenschaften
ein Untersuchungsgegenstand der Fachsprachenforschung, wobei aber ein
Inklusionsverhältnis von Fach- und Wissenschaftssprache mit Skepsis
betrachtet wird (Kretzenbacher 1998: 133). Wenn man das Schichtenmodell der
Fachsprachen vertikal betrachtet, dann nimmt ja die Wissenschaftssprache die
obersten Schichten ein. Es ist aber fraglich, ob diese vertikal- horizontale
Gliederung der fachlichen Sprachbereiche sich in Bezug auf die
Wissenschaftssprache anwenden lässt. Kretzenbacher (1998: 133f.) nennt an
dieser Stelle vor allem die textlinguistischen, stilistischen und pragmatischen
Faktoren, die bei der Fachsprachenforschung immer geringere Bedeutung als die
lexikalische Ebene gespielt haben. Außerdem wird der Wissenschaftssprache, im
Gegensatz zu den Fachsprachen solcher Bereiche wie Werbung, Sport oder
Handwerk, eine theorie- oder modellbildende Sprachfunktion zugeschrieben.
Schließlich muss angedeutet werden, dass das Wissenschaftsfeld aus der
historischen, philosophischen und soziologischen Sicht nie der Linguistik
zugehört hat. Daraus folgt also die Platzierung der Wissenschaftssprachforschung innerhalb der traditionellen wissenschaftsreflektierenden
Wissenschaften. Zusammenfassend versteht also Kretzenbacher (1998: 134) die
Wissenschaftssprache als Gesamtheit der Phänomene sprachlicher Tätigkeit
( ), die im kulturellen Handlungsfeld der Wissenschaft auftreten und die
zugleich dieses als theoriebildende und verarbeitende Kommunikationsgemeinschaft sowie als gesellschaftliche Institution entscheidend
konstituieren.
Man darf aber nicht vergessen, dass trotz wesentlicher Unterschiede in
Betrachtung von Wissenschaftssprache und Fachsprache auch gewisse
Ähnlichkeiten auftreten. Darunter versteht man vor allem die für die allen oder
vielen wissenschaftlichen Fachsprachen gemeinsamen sprachlichen
Eigenschaften und kommunikativen Bedingungen (Niederhauer 1999: 31). Die
Wissenschaftssprache sowie die Fachsprache charakterisiert laut Kretzenbacher
(1995: 18) der Stil der Sachlichkeit und Durchsichtigkeit, der auch als
Nullstill bezeichnet wird. Weinrich (1995: 7f.) meint sogar, dass die
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Ungeschmücktheit der Wissenschaftssprache von ihrer Zuverlässigkeit zeugt.
Damit wird die Aufmerksamkeit des Empfängers auf die dargestellten Fakten
gelenkt und nicht auf die schmückenden Elemente. Gefordert werden auch
solche Qualitäten wie Klarheit, Widerspruchsfreiheit, Folgerichtigkeit, Streben
nach Präzision und Ökonomie. Der Stil der Wissenschaftssprache greift also laut
Gajda (1982: 85ff; 2001: 185f) nach den objektiven und logischen Formulierungsmustern, die die uns umgebende Welt wahr darstellen sowie über die
Wirklichkeit genau informieren. Dadurch wird die Sprache nicht nur unauffällig
und sachlich, sondern auch intellektualisiert. All diese Eigenschaften lassen sich
an den sprachstilistischen und grammatischen Merkmalen erkennen. Als
Maßstab des wissenschaftlichen Stils versteht Gajda (2001: 185ff) in erster
Linie den spezifischen Wortschatz, d.h. Fachtermini, die sich als lexikalische
Einheiten durch Genauigkeit der Bedeutung, Systemhaftigkeit und Begrenztheit
der Verwendung auszeichnen.
Polenz (1981: 86) betont außerdem die hohe Frequenz von Passiv- und
Infinitivkonstruktionen, performative Verben sowie kompakte Syntax zusätzlich
gekennzeichnet durch den Nominalstil, der nach Kretzenbacher (1992: 6) zur
Deverbalisierung und Desemantisierung von Verben führt. Weingarten (1994:
116) nennt hierzu noch das Ich- Verbot und Kretzenbacher (1995: 26) das
Metaphern- und Erzähltabu.
Trotz dieser genauen und strengen Erfordernisse wird die Verständlichkeit
der Wissenschaftssprache sehr oft beeinträchtigt. Polenz (1981: 86) weist auf die
Widersprüche zwischen den oben genannten Bedingungen an. Konsistente
Aussagen sind oft kompliziert, ökonomische Formulierungsmuster und
Abkürzungssymbole nicht immer explizit und die spezifischen Sprachmittel
sowie die Fremdwörter sowohl für Experten, als auch für Nichtexperten
unverständlich. Hier geht also die Wissenschaftssprache in einen pseudowissenschaftlichen Jargon über, der von Pörksen (1994: 269) auch als
Kauderwelsch oder Fachchinesisch bezeichnet wird. Adamzik und Niederhauser
(1999: 16) sowie Gajda (2001: 190) geben noch hinzu, dass die einfache und oft
erzwungene Nachahmung von wissenschaftlichen Stilmitteln auf Kosten der
Verständlichkeit nur zur Demonstrierung des Gruppenprestiges führt. Ehlich
(1998: 858) zufolge wird es die Ursache der gesellschaftlichen Unordnung,
während die Forschungsergebnisse der Gesellschaft verständlich offengelegt
werden sollten (vgl. Bungarten 1981: 25). Die Verallgemeinerung und
Veröffentlichung von Wissen dient doch nicht nur der gesellschaftlichen
Entwicklung, sondern der Entwicklung der Wissenschaftssprache, die dank der
Umsetzung in einzelne Volkssprachen eine identitätsstiftende und zusammenhaltende
Funktion erfüllen sollte.
Aus diesem Grund wird immer häufiger auf die Allgemeinsprache und ihren
Einfluss auf die Sprache der Wissenschaft hingewiesen. Die strengen Prinzipien
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der Wissenschaftssprache treten nach Adamzik und Niederhauser (1999: 20) in
den Hintergrund, während an Bedeutung das Grund- und Regelsystem der
Gemeinsprache für die Wissenschaftskommunikation gewinnt.
Den nahen Kontakt zwischen Alltagssprache und Wissenschaftssprache
sieht auch Ehlich (1998: 860). Ehlich (2006: 25) geht davon aus, dass die
Fachterminologie nur ein kleiner Aspekt dessen ist, was die Wissenschaftssprache konstituiert. Der von Ehlich (1999: 5) aus der britischen Sprachphilosophie entlehnte Ausdruck ordinary language philosophie weist nämlich auf
die Bedeutung der Alltagssprache für wissenschaftliche Zwecke hin. Ehlich
(2006: 25) nennt dieses Phänomen die wissenschaftliche Alltagssprache oder
alltägliche Wissenschaftssprache (AWS) und versteht darunter alle
sprachlichen Formen, die einerseits an der alltäglichen Sprache unmittelbar
teilhaben, die andererseits einen elementaren Bestand von Ausdrucksmitteln für
die wissenschaftliche Kommunikation zur Verfügung halten. Der Zusammenhang zwischen der hochentwickelten Fachsprache und Alltagssprache wird also
deutlich. Die Wissenschaftssprache hängt somit von der Entwicklung,
Nutzbarkeit, Flexibilität und den strukturellen Vorgaben der Alltagssprache ab.
Die Behandlung der Wissenschaftssprache als Fachsprache nur mit spezifischer
Terminologie bestimmte lange unser Verständnis von Wissenschaftssprache,
während das Konzept der alltäglichen Wissenschaftssprache unsere Aufmerksamkeit auf das weist, was sozusagen zwischen den Fachtermini steht (Ehlich,
1999: 8). Ohne die Basiselemente der Alltagssprache, die laut Fandrych (2006:
40) über die verschiedenen Disziplinen hinweg zur gelingenden Wissenschaftskommunikation notwendig sind und nach Graefen (2008: 150) beliebig
intensiv genutzt werden können, bleiben leider die fachterminologischen
Begriffe ergebnislos. Die Verständigung zwischen einzelnen Elementen innerhalb
der wissenschaftlichen Kommunikation ist erst dann möglich, wenn die
Zusammenhänge, die in der alltäglichen Wissenschaftssprache ausgedrückt sind,
dem Empfänger deutlich werden. Diese alltäglichen Strukturen sind leider
manchmal schwer zu erkennen oder ganz unsichtbar. Ehlich (1999: 10f.)
empfiehlt also eine Spurensuche, um diese Ausdrücke, die für das wissenschaftliche
Kommunizieren geeignet sind, herauszufinden. Dazu zählt Ehlich (1999: 27)
nicht nur Kollokationen, Phraseologismen, Metaphern, idiomatische sowie
figurative Ausdrücke, freie Fügungen und feste Syntagmen, sondern auch ganz
unscheinbare Wörter wie beispielsweise deiktische Elemente (vgl. Ehlich, 2000:
53). Die alltägliche Wissenschaftssprache kann aus diesem Grunde zu einem
größeren Problem für Sprachrezipienten werden, weil während die Fachtermini
immer explizit eingeführt werden und oft einen internationalen Charakter haben,
sind die alltäglichen Ausdrücke nicht immer eindeutig und lassen sich laut
Feilke und Steinhoff (2003: 117) auf ein fachsprachliches Lexikon oder klare
Grammatik schwer reduzieren. Trotzdem setzt sich die heutige Wissenschaftssprache
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die allgemeine Zugänglichkeit zum Ziel und bleibt der gebildeten
Gemeinsprache nah, die historisch gesehen grundlegende Form der menschlichen
Kommunikation ist.
Was die Kommunikation betrifft, dann unterliegen die Wissenschaftler nach
Skudlik (1990: 25) einem ungeschriebenen Gesetz, ihre Forschungsergebnisse
und Erkenntnisse schriftlich oder mündlich zugänglich zu machen. Von einer
Wissenschaft, die nur Fachwissenschaft ist, hat nämlich die Welt nach Weinrich
(1995: 4) wenig zu erwarten. Während die mündlichen Kommunikationsformen
vor allem Diskussionen und Referate an Kongressen und Lehrveranstaltungen
charakterisieren, sind für die schriftliche Kommunikation vor allem Publikationen
in den wissenschaftlichen Zeitschriften typisch.
Für den vorliegenden Artikel wurden als Korpus die Originalarbeiten aus
der Wissenschaftszeitschrift für die Gesundheits- und Krankenpflege im
deutschen Sprachraum Die Pflege (April 2011, Heft 2., 24. Jahrgang)
gewählt. Medizin als komplexes Fachgebiet, das sich vorwiegend mit Erkennen,
Heilen und Verhindern von Krankheiten beschäftigt, umfasst auch Pflege und
damit gemeinte Förderung der Gesundheit, Verhütung von Krankheiten und die
Versorgung und Betreuung kranker, behinderter und sterbender Menschen. Die
Basis der medizinischen Fachterminologie ist wie bei der Mehrheit anderer
Wissenschaftssprachen der internationale lateinisch- griechische Fachwortschatz
(vgl. Schefe 1981: 360), dem nach Wiese (1999: 1279) eine ganze Reihe der
deutschen oder eingedeutschten Synonyme entspricht. Die Wissenschaftssprache
der Medizin ist also mit ihrer Benennungsstruktur und Terminologie einerseits
präzise, informativ und sachlich richtig, aber andererseits steht sie nicht als
sprachlich selbständiges System neben der Gemeinsprache. Die Struktur der
Terminologie darf aus diesem Grunde (vgl. Schefe 1981: 371) nicht isoliert
betrachtet werden. Zwischen den spezifischen und zweckmäâigen Termini
lassen sich nämlich die Spuren der alltäglichen Wissenschaftssprache erkennen.
Diese Arbeit stellt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit figurative Verben.
Unter dem Begriff figurative1, anders bildliche Verben versteht Meiâner
(2009: 94) Verben, zu denen als Ganzem oder zu deren verbaler Basis eine
konkrete Bedeutung existiert. Diese Bedeutung hat aber nichts mit geistiger
oder sprachlicher Tätigkeit zu tun. Darum werden Verben des sprachlichen
1 Bemerkenswert ist, dass die Bezeichnung figurativ in der polnischen Sprache als ein fachlicher Terminus verstanden wird, der seine Anwendung eigentlich in Kunst findet. Dies belegt die
folgende Definition im Original: figuratywny szt. o sztukach plastycznych, ich wytworach, twórcach: przedstawiaj¹cy przedmioty w ich realnych kszta³tach, daj¹cy wyobra¿enie o obserwowanym
przedmiocie (S³ownik jêzyka polskiego. Red. W. Doroszewski. T. 2. Warszawa 19581969). Hierbei könnte man auch auf den Begriff Figur zurückgreifen, der sich bei den Glossemantikern auf
Sprachelemente bezieht, die nur auf der Ausdrucks- oder Inhaltsebene auftauchen und daher keine
Entsprechung auf der einen oder anderen Ebene aufweisen. Ausführlichere Erläuterung dazu findet
man in: S³ownik terminologii jêzykoznawczej. Z. Go³¹b, A. Heinz, K. Polañski. Warszawa 1970.
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Ausdrucks wie fragen, sprechen, schreiben usw. zu dieser Gruppe nicht gezählt.
In diesem Sinne sind figurative Verben nur wissenschaftlich verwendete Verben
wie beispielsweise geben, gehen, stellen usw., in denen der Form nach konkrete
physische Handlungs- oder Wahrnehmungsverben zu erkennen sind (Meiâner
2009: 100). Figurativität oder Bildlichkeit charakterisiert also Verben, die laut
Meiâner (2009: 94) aus dem konkreten alltagsprachlichen Bereich stammen
und in der Wissenschaftssprache eine übertragene Bedeutung entwickelt haben,
um Abstraktes auszudrücken. Wegen dieser übertragenen Bedeutung werden die
Verben als figurativ bezeichnet. Graefen (2008: 151) spricht sogar von
versteckter, unauffälliger bzw. konventioneller Metaphorik von Verben der
alltäglichen Wissenschaftssprache, deren Grundbedeutung sich auf das
wissenschaftliche Handeln bezieht.
Um figurative Verben in den wissenschaftlichen Texten zu finden, muss
man zuerst an Substantive kommen, die in ihrer Form, Bedeutung und
Verwendung grundlegend und was daraus folgt disziplinübergreifend sind (vgl.
Meiâner, 2009: 98f.). Dazu zählt man z. B. Arbeit, Art, Bedeutung, Beispiel,
Entwicklung, Fall, Form, Frage, Grund, Jahr, Mensch, Möglichkeit, Sinn, Teil,
Zeit und viele andere, die als Ergänzung oder Angabe wegen ihrer begrifflichen
Leistung (vgl. Graefen 1999: 227) mit den figurativen Verben vorkommen.
Wendungen wie eine These ableiten, einen Begriff einführen oder ein Beispiel
heranziehen sind also ein unerlässlicher Bestandteil deutscher
Wissenschaftskommunikation.
In den für diesen Artikel untersuchten Originalarbeiten finden wir folgende
disziplinübergreifende Substantive wie: Analyse, Aspekt, Begriff, Bedeutung,
Daten, Ergebnis, Faktor, Frage, Kategorie, Möglichkeit, Niveau, Regel, Sinn,
Statistik, Studie, Wert, Variable und Zusammenhang. Ausgehend von den
Verbbasen, die vorwiegend mit diesen Substantiven vorkommen, lassen sich
folgende semantische Ursprungsbereiche, die auch Bildfelder (vgl. Graefen
2008: 151) genannt werden, aufzählen, die als Beweis für die alltägliche
Wissenschaftssprache fungieren (vgl. Meiâner, 2009: 100ff.):
Bewegung  diese Verben basieren auf einem Bewegungsverb, das
Ortsveränderung, Fortbewegung oder Transportieren bezeichnet, z. B.: etw.
durchführen, etw. ausführen, auf etw. zurückführen, erfolgen, in etw. eingehen,
über etw. hinausgehen, von etw. ausgehen, vorausgehen, vorhergehen, mit etw.
einhergehen, einer Sache nachgehen, etw. einleiten, etw. ableiten, etw. auf etw.
übertragen, auftreten, eintreten, etw. verwenden, sich beziehen auf, etw.
heranziehen und etw. einbeziehen.
Die Vielfalt der Prädikatoren und die Inkonsistenz der Studienergebnisse gaben
den Anstoß, eine eigene Studie über Schmerzprädikatoren durchzuführen.
(S. 126)
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Dieser Beitrag geht den Fragen nach, welche konstituierenden Merkmale WGs
aufweisen, welche Entwicklungsphasen sich identifizieren lassen, welche Zielsetzungen Initiatoren/innen der WGs verfolgen sowie welche bestimmenden Faktoren auf diese pflegerische Versorgungsform einwirken. (S. 97)
Für verschiedene Bereiche wurden aus diesen Bereichen Instrumente bzw. Vorhersageregeln abgeleitet. (S. 126)
In Abbildung 1 ist deutlich zu sehen, dass die stärksten Schmerzen (NRS 5-10)
direkt im Anschluss an die Operation im Aufwachraum auftraten. (S. 129)
Die Einwilligung zur Studienteilnahme erfolgte, nach mündlicher und schriftlicher Aufklarung durch eine Unterschrift des Patienten, mit der Zusage, Daten
anonym für die Studie verwenden zu dürfen. (S. 126)
Die Zusammenhänge einzelner Faktoren mit postoperativen Schmerzen sind zu
schwach, als dass sie als Indikatoren für eine frühzeitige Planung der Schmerztherapie herangezogen werden können. (S. 131)

Position  diesen Verben ist gemeinsam, dass sie ein sich Befinden an
einem Ort in einer bestimmten Position oder ein Verorten dahin bedeuten, z. B:
etw. darlegen, vorliegen, etw. darstellen, etw. vorstellen, sich herausstellen, etw.
erstellen, etw. einer Sache gegenüberstellen, etw. feststellen, entstehen, etw.
unter etw. verstehen, etw. voraussetzen, etw. einsetzen, sich an etw. umsetzen,
etw. einer Sache entgegensetzen und sich mit etw. auseinandersetzen.
Sinn und Zweck der Befragung wurden ihnen mithilfe einer schriftlichen Teilnehmerinformation dargelegt. (S.114)
Lag die unabhängige Variable als polytome nominale Variable vor (z. B. Operationsart), wurde der Zusammenhang mit postoperativem Schmerz unter Verwendung des prädikativen Assoziationsmaßes Lambda berechnet (Buhl&Zöfel 2005),
bei dessen Berechnung es um die proportionale Reduktion der Vorhersagefehler
geht. (S. 128)
Kein Zusammenhang mit postoperativem Schmerz war für die Variablen Alter,
Geschlecht, BMI, ASA- Wert, Schnittlänge, Operationsart, Anästhesieverfahren,
tägliche Einnahme von Schmerzmedikation vor der Operation, chronische
Schmerzen und Partnerschaft festzustellen. (S. 130)
Wenn Pflegende den Erzählungen des Gegenübers Raum geben und zuhören
können, entsteht für die von Krankheit betroffenen Menschen die Möglichkeit, im
Erzählen ihre Erfahrungen zu verarbeiten. (S. 143)
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Für die Korrelationen wurde ein Signifikanzniveau von p<0,05 vorausgesetzt. (S.
128)

Den räumlichen Umgang mit Gegenständen der Wissenschaft und den dazu
gehörenden Aspekten des Denkens, Schließens, Erschließens, Verstehens und
Erklärens betonen auch Graefen (2008: 157) und Fandrych (2006: 26ff.). Durch
diese Verben ist es nämlich möglich, den Text zu kommentieren sowie das
Verhältnis des Autors gegenüber dem Forschungsgegenstand darzustellen.
Fandrych (2006: 25) fasst die Handlungsverben der Ursprungsbereiche
Bewegung und Position unter dem räumlich- körperlichem Handeln.
Verbindung  diesem Bereich liegt als Verbbasis das Herstellen, Bestehen
und Lösen eines Kontakts zugrunde, z. B.: etw. einteilen, etw. aufteilen, etw.
unterteilen, etw. verbinden, etw. einflechten und etw. unterscheiden.
Als Anästhesieverfahren wurde zwischen Allgemeinanästhesie (totalintravenöse
Anästhesie (TIVA) und Inhalationsanästhesie) sowie der Spinalanästhesie unterschieden. (S. 127)
Diese Variablen wurden sowohl als ordinare Daten verwendet als auch in Kategorien aufgeteilt. (S. 127)

Transfer  hier bezeichnet die Verbbasis eine Transfersituation. In diesem
Sinne versucht jemand etwas in Besitz zu bringen, z. B.: etw. angeben, sich
ergeben, etw. vorgeben, etw. aufnehmen, etw. einer Sache entnehmen, etw.
einnehmen, etw. vornehmen und etw. annehmen.
Patienten mit PCA wurden nach Empfehlung des Anästhesisten ausgeschlossen,
da die Patienten durch die konstante, Möglichkeit Schmerzmittel zuzuführen, geringere Schmerzwerte angeben und somit zu Verzerrungen zu erwarten gewesen
waren. (S. 127)
Die Art der Operation, das Anästhesieverfahren und der ASA- Wert wurden dem
Narkose- Protokoll entnommen. (S. 127)

Greifen  hier bezeichnet die Verbbasis eine Greifhandlung, z. B.: etw.
erfassen, etw. umfassen, etw. zusammenfassen, auf etw. zurückgreifen, etw.
festhalten, etw. erhalten, etw. aufrechthalten und etw. enthalten.
Dabei wird nicht nur auf wissenschaftliche Literatur zurückgegriffen, sondern
auch auf sonstige Fachveröffentlichungen und graue Literatur. (S. 98)
Die in dem Krankenhaus durchgeführten Operationen umfassen Thyreoidektomien (Schilddrûsenteilentfernung), abdominale Operationen (Leisten-/Narbenbrûche),

Figurative Verben in medizinischen Zeitschriftenartikeln als Beispiel für alltägliche...

39

orthopadische Operationen (Wirbelsäule und Hüfte), laparoskopische Eingriffe,
Hämorrhoidenentfernung und Varizenoperationen. (S. 126)
Nicht beschafft wurden Artikel, die zwar die Suchbegriffe enthielten, aber andere
Themen behandelten als die im Mittelpunkt dieser Studie stehenden. (S. 99)

Graefen (2008: 157) assoziiert die Bildfelder Transfer und Greifen mit dem
gedanklichen und kommunikativen Handeln und betont hierzu die Beschreibung
von Erkenntnisoperationen, die dank der besonderen Dynamik der oben
angeführten Verben thematisiert werden können.
Zeigen  zu dieser Gruppe gehören Verben, denen eine Tätigkeit des
Zeigens zugrunde liegt, z. B.: hindeuten auf, auf etw. verweisen, auf etw.
hinweisen, etw. aufweisen, etw. nachweisen, sich erweisen, etw. zuweisen, etw.
zeigen und etw. aufzeigen.
Es gibt Indikatoren, die bereits vor der Operation auf Patienten mit einem Risiko
für starke postoperative Schmerzen hindeuten. (S.125)
Für weitere Forschung empfiehlt es sich, vermehr aus der Sicht Betroffener aufzuzeigen, welche lebenslangen Auswirkungen eine Frühgeburt haben kannnicht nur bis die junge Erwachsenenalter, sondern bis in die höhere Alter.
(S. 143)
Die vorliegende Studie konnte einen positiven Zusammenhang zwischen präoperativen Schmerzen und postoperativen Schmerzen nachweisen. (S. 131)

Wahrnehmung  diese Verbbasen charakterisiert eine visuelle Wahrnehmung, z. B.: etw. sehen, etw. betrachten und etw. widerspiegeln.
Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser Studie naher betrachtet und der
Nutzen für die Pflegepraxis eruiert. (S. 131)

Das Bildfeld Wahrnehmung drückt mentale Vorgänge, Vorgänge der
Wissenserweiterung und wissenschaftliche Tätigkeit aus. Verstehen hängt laut
Grafen (2008: 155) nicht zufällig mit Wahrnehmen zusammen. Eines der
ältesten Symbole für Verstehen ist nämlich das Auge.
Außer diesen in Gruppen aufgeteilten Verben lassen sich noch weitere, aber
nicht so produktive, figurative Bildungen aufzählen, wie z. B.: etw. untersuchen,
einschließen, abbilden, ausdrücken, auszeichnen, betreffen oder hervorheben,
denen auch ein konkrete Tätigkeit als Basisverb zugrunde liegt.
Die Untersuchung zeigt also, dass figurative Verben nicht nur sprachliche
Handlungen charakterisieren, sondern auch einer Reihe von semantisch-
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funktionalen Feldern (Fandrych 2006: 45) angehören, die mit spezifischen
Handlungen assoziiert werden. Auf jeden Fall machen sie einen bedeutenden
Anteil innerhalb des wissenschaftsspezifischen Wortschatzes aus, indem sie auf
konkrete alltagssprachliche Basen zurückgreifen. Geringe Zahl an Verbbasen,
die besonders produktiv sind, macht aber laut Fandrych (2006: 51) deutlich, dass
es Grenzen gibt, die Verwendung von allgemeinsprachlichen Synonymen und
Antonymen bestimmen. Die Basen werden in diesem Sinne nur für spezifische,
fachübergreifende Handlungen in logisch- methodologisch- mentalen Bezug
(vgl. Graefen 2008: 158, Fandrych 2006: 25) genutzt und können als
Konzeptualisierungen vom wissenschaftlichen Schreiben klassifiziert werden.
Wegen der Idiomatizität der Fügungen sind sie aber nicht beliebig austauschbar
(vgl. Graefen 1999: 226). Ihre versteckte Bildhaftigkeit wird zudem zu einem
groâen Problem nicht nur für Sprachlernende, sondern auch für Muttersprachler
(vgl. Ehlich 1999: 27). Die konkrete Ursprungbedeutung der Basen stimmt zwar
laut Meiâner (2006: 106ff.) im Großen und Ganzen mit der wissenschaftlichen
Verwendung, wird aber durch Partikel bzw. Präfixe oder deiktische Elemente,
die als Interpretationsmuster für das gesamte Verb gelten, differenzierter und
umfangreicher. Unterschiede gibt es auch in Gebrauchskontexten und Textsorten
sowie in Bezug auf jeweilige Wissenschaftssprache. Außerdem beschränkt sich
das Phänomen der alltäglichen Wissenschaftssprache nicht nur auf Verben und ihre
Bildhaftigkeit, sondern lässt sich auch auf andere Wortarten wie z. B. Substantive
oder Adjektive anwenden.
Das Problem der wissenschaftlichen Alltagssprache gewinnt also sowohl in
der heutigen linguistischen, als auch sprachdidaktischen Forschung an
Bedeutung. Außerdem wird es zentral für heutige Wissenschaftskonzeption. Das
Changieren von Wissenschaftssprache innerhalb von alltäglichen Strukturen,
sowie das ständige Eindringen von Wissenschaft in den Alltag bestätigt das
unzertrennliche Verhältnis zwischen der Sprache und der weit gemeinten
Wissenschaft, denn die Wissenschaft kann nicht gelingen, wenn sie sprachvergessen
ist (Ehlich 1999: 6).
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Summary
Using the everyday language for scientific purposes is getting popular. Complex style of the
language of science is strictly connected to a concept of general scientific language (Alltägliche
Wissenschaftssprache) initiated by the studies of Konrad Ehlich and continued by Christian Fandrych and Gabriele Graefen. The scientific language is evolving and trespasses the boundaries of
terminology and emphasizes the relations between scientific and everyday language. This article
presents the most productive root words of figurative German verbs used in medical studies.
Although the root words of these forms come from different aspects of everyday life they modify
the meaning of the verbs with demonstrative prefixes and determine the linguistic actions typical
to all scientific disciplines.
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Konspekt lekcyjny przyjmuje rozmait¹ formê zapisu. Warto zastanowiæ siê,
co wynika z owej ró¿norodnoci i jakie s¹ jej konsekwencje. Zapewne konspekt
zajêæ, którym pos³u¿y siê w procesie planowania swojej pracy dowiadczony
nauczyciel, ró¿niæ siê bêdzie od projektu, który zredagowany zosta³ przez adepta
w zawodzie. Ró¿nica ta dotyczyæ bêdzie nie tyle wymaganych elementów zapisu, co stopnia ich uszczegó³owienia. Komu potrzebny jest konspekt lekcyjny?
Jak¹ powinien przyj¹æ formê redakcji, aby spe³niaæ zadania notatki, przewodnika, przyjaznego podpowiadacza? Ile w publikowanych konspektach nowoczesnoci, a co nosi znamiona nowinkarstwa? Jakich konspektów lekcyjnych ucz¹
metodycy, a czego potrzebuj¹ adepci w zawodzie? Na postawione pytania warto
znajdowaæ odpowiedzi, poniewa¿ szko³a ci¹gle siê zmienia, a wzory konspektów nie.
W pracy nauczyciela planowanie jest koniecznoci¹. Przyjmuje siê, ¿e
w roku szkolnym ka¿dy nauczyciel powinien stworzyæ plan kierunkowy, wynikowy i metodyczny (Niemierko 1991: 142151).
Plan kierunkowy obejmuje rok b¹d semestr i ma charakter d³ugofalowy.
Redagowany jest w celu ukierunkowania dzia³añ nauczyciela w zakresie wszystkich wymaganych obszarów aktywnoci dydaktycznej i wychowawczej.
Planowanie wynikowe obejmuje krótszy czas, np. miesi¹c, a jeli przyj¹æ za
podstawê planowania treci nauczania w podziale na tematycznie uporz¹dkowane
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dzia³y, to obejmuje rozdzia³ b¹d dwa. Plan wynikowy opiera siê na wymaganiach programowych. Gdyby jednak by³a to jedyna zmienna wp³ywaj¹ca na
redakcjê tego typu planu, to mo¿na by, jak to bywa³o w latach poprzednich,
zredagowaæ ogólnopolski plan wynikowy i uczyniæ go podstaw¹ wszelkich dzia³añ nauczycielskich. Jednak szczêliwie jest inaczej, bowiem plan wynikowy
redagowany jest dla konkretnego zespo³u uczniów i uwzglêdnia ich potrzeby
wynikaj¹ce z uwarunkowañ socjologicznych, intelektualnych, a nawet indywidualnych, jeli w klasie znajduj¹ siê uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W klasach starszych, poczynaj¹c od gimnazjum, plan wynikowy mo¿e
byæ udostêpniony tak¿e uczniom. Zapoznanie wychowanków z celami podejmowanych dzia³añ wp³ywa korzystnie na ich motywacjê. Postulowane w literaturze
dydaktycznej powi¹zanie planowania z ocenianiem, w tym ujawnienie szczegó³owych wymagañ na poszczególne stopnie szkolne, powoduje, i¿ uczniowie podejmuj¹ odpowiedzialnoci za osi¹gane wyniki. Przydatnoæ planów wynikowych w procesie nauczania pozostaje bezdyskusyjna.
Plan metodyczny, nazywany tak¿e konspektem lub scenariuszem lekcyjnym,
jest zapisem projektu jednej lekcji. Przyj¹æ nale¿y, ¿e lekcja tradycyjnie trwa
45 minut. W prowadzonych tu rozwa¿aniach dopuszczam, ¿e lekcja mo¿e trwaæ
90 minut, jeli dotyczy dwóch jednostek kolejno po sobie nastêpuj¹cych i tematycznie powi¹zanych.
Tradycyjnie przyjmuje siê, ¿e konspekt zbudowany jest z trzech zasadniczych czêci, które s³u¿¹ przekazaniu ró¿nych informacji. Pierwsza zawiera informacje faktograficzne, druga stanowi wykaz wykorzystanych technik i narzêdzi nauczania, za w trzeciej znajduje siê plan kolejnych czynnoci nauczyciela
i uczniów. Powróæmy do czêci pierwszej konspektu lekcji. Zapisaæ w niej nale¿y przede wszystkim nazwê szko³y, w której planowana lekcja siê odbêdzie.
Prawid³owo zredagowany konspekt powinien zawieraæ tak¿e datê lekcji i konkretne wskazanie klasy, dla której jest przeznaczony, oraz nazwisko osoby prowadz¹cej zajêcia, a tak¿e nazwisko metodyka, który kieruje przygotowaniem
zawodowym praktykanta. Zwykle podaje siê tak¿e nazwisko nauczyciela  opiekuna praktyki.
Czêæ druga konspektu lekcyjnego to wyra¿ony jêzykiem metodyki nauczania i uporz¹dkowany wed³ug przyjêtego schematu rejestr planowanych celów
i sposób ich osi¹gniêcia. W tej czêci znajd¹ siê tak¿e nazwy wykorzystanych
metod nauczania. Powinny one byæ wymieniane zgodnie z wag¹ u¿ycia, a zatem
jako pierwsz¹ wymienia siê metodê wiod¹ca, w nastêpnej kolejnoci metody
wspieraj¹ce. Warto w tym miejscu podkreliæ, ¿e nie istniej¹ lekcje prowadzane
w ca³oci z wykorzystaniem jednej metody nauczania, zatem uporz¹dkowany
rejestr zastosowanych w danej jednostce lekcyjnej sposobów nauczania pozwala
okreliæ typ lekcji i wstêpnie rozpoznaæ jej strukturê. Elementem wspieraj¹cym
proces planowania lekcji jest wskazanie form pracy. W czêci drugiej konspektu
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znajdzie siê tak¿e miejsce na temat lekcji i, co szczególnie wa¿ne, cele planowanych czynnoci. Wiadomo, ¿e lekcja jest struktur¹ wieloetapow¹, która wiedzie
drog¹ od niewiedzy do wiedzy (Kowalikowa 2006: 171). Planuj¹c j¹, mo¿na
sformu³owaæ cele ogólne i cele szczegó³owe. Mo¿na je tak¿e pogrupowaæ
w zale¿noci od tego, jaki obszar obowi¹zkowej aktywnoci uczniowskiej bêdzie w zwi¹zku z nimi podejmowany. Bêd¹ to zatem cele w poziomie wiedzy,
umiejêtnoci i postaw. Wszystkie one s³u¿¹ ostatecznie temu, by uczeñ naby³
nowych kompetencji. Zastosowany podzia³ ma charakter pomocniczy i pozwala
nauczycielowi wprost nazwaæ to, jakich rezultatów oczekuje. Jest te¿ pomocny
w umieszczeniu danej lekcji w szerszej perspektywie kszta³cenia, a wiêc
w planie czasowym, np. miesi¹ca lub semestru.
Wokó³ tego, jak¹ formê jêzykow¹ nadaæ celom lekcji, powsta³o wiele zamieszania. Warto uporz¹dkowaæ rozwa¿ania na ten temat.
Wraz z pocz¹tkiem lat dziewiêædziesi¹tych XX w. pojawi³y siê w literaturze
metodycznej postulaty dotycz¹ce ukierunkowania dzia³alnoci nauczyciela na
planowanie osi¹gniêæ uczniów, a wiêc wyniki lekcji. Tak zrodzi³a siê idea planów wynikowych. Planowanie osi¹gniêæ powi¹zano z nauczaniem operacyjnym,
które wynika z fundamentalnej dla reformy przemiany w myleniu o lekcji.
W edukacji polonistycznej mylenie przedmiotowe zast¹piono podmiotowym
(Jêdrychowska 1998). Zaprzestano planowania treci nauczania na rzecz czynnoci, które uczniowie powinni podczas lekcji podj¹æ, aby nabyæ wiedzy i umiejêtnoci. Cele lekcji powinny byæ sprawdzalne, co oznacza, ¿e w czêci koñcowej uczniowie bêd¹ mogli potwierdziæ kszta³cone na lekcji umiejêtnoci, a wiêc
okreliæ skutecznoæ podejmowanych dzia³añ, czyli wynik pracy. Zmiana formy
jêzykowej, w jakiej redagowano cele lekcji, polegaj¹ca na zamianie rzeczowników odczasownikowych, np.: redagowanie, pisanie, czytanie, na czasowniki
osobowe, np.: redaguje, pisze, czyta ma oczywiste znaczenie dla podstawowych
rozstrzygniêæ dydaktycznych. Uwaga redaguj¹cego konspekt skierowana zostaje
w ten sposób na operacje, które powinny zostaæ podjête przez uczniów. Wymiar
podmiotowy i czynnociowy projektowanych zajêæ ujawnia siê poprzez planowanie osi¹gniêæ uczniów, ich sprawnoci w zakresie poziomu wiedzy, umiejêtnoci i postaw.
Cele lekcji mog¹ byæ redagowane bardzo ró¿nie. Czêsto spotyka siê poprzedzenie zamierzeñ szczegó³owych wskazaniem bardziej ogólnym, który pozwala
lokowaæ lekcjê w wybranym obszarze zadañ programowych. Takie okrelenie
dominanty lekcyjnej bywa przydatne w przypadku projektu integruj¹cego zadania z ró¿nych dzia³ów programowych. Cele szczegó³owe dotycz¹ zadañ rozpisanych na konkretne sprawnoci uczniowskie. Poniewa¿ projektowaniu poddawana jest czynnoæ, jak¹ uczeñ powinien wykonaæ, to wykorzystanie czasowników
osobowych znajduje swoje uzasadnienie. Cele operacyjne wpisane byæ mog¹
w poziomach planowanych osi¹gniêæ zgodnie z tradycyjnie obecnym w polskiej
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dydaktyce przedmiotowej podzia³em na zadania w zakresie wiedzy, umiejêtnoci
i postaw. Poziom wiedzy zawiera w sobie projektowane osi¹gniêcia uczniów
w zakresie podstawowej wiedzy, któr¹ uczeñ powinien podczas lekcji opanowaæ.
Deklarowane w tekstach dydaktycznych, a nawet w Podstawie programowej
kszta³cenia ogólnego1, odejcie od encyklopedyzmu nie oznacza, ¿e podczas
lekcji nie nale¿y wprowadzaæ ucznia w wiat wiedzy. Oczywicie lekcja s³u¿y
tak¿e temu, aby przyswajaæ wiedzê. Ten fakt wydaje siê czasem umykaæ uwadze
publikuj¹cych swoje projekty nauczycieli. Ró¿nica miêdzy konspektami i lekcjami dawnymi a wspó³czesnymi polega g³ównie na metodzie, jak¹ wykorzystuje
nauczyciel podczas podawania nowych informacji. Odkrywanie praw, jakimi
rz¹dzi siê jêzyk, i formu³owanie uogólnieñ wynikaj¹cych z samodzielnych obserwacji jest przecie¿ zdobywaniem wiedzy, ale nie wi¹¿e siê z podawaniem
i mechanicznym odtwarzaniem. Pisa³am o tym ju¿ wczeniej, odwo³uj¹c siê do
wybitnych dydaktyków jêzyka (Makarewicz 2009, 2010). Wskazana ró¿nica dotyczy tak¿e sposobów uruchomienia tej wiedzy w procesie nabywania kompetencji jêzykowych i badania tekstów literackich. Poziom umiejêtnoci zawiera
najistotniejsze dla ucznia sprawnoci jêzykowe i czytelnicze. Trzeci z wskazanych wy¿ej poziomów, w jakie wpisywane s¹ cele zajêæ, dotyczy zadañ aksjologicznych i dawniej nazywany by³ celami wychowawczymi lekcji. Tak¿e w tym
przypadku wskazane jest u¿ycie czasowników osobowych, które nazywaæ bêd¹
po¿¹dane postawy uczniowskie.
Na fali dzia³añ reformatorskich tradycyjna budowa lekcji poddana zosta³a
modyfikacji, w wyniku której powsta³ schemat zajêæ o piêciu etapach (Rusek
2004). Wprowadzenie do zajêæ, rozwiniêcie i zakoñczenie lekcji zosta³y zast¹pione nastêpuj¹cymi elementami buduj¹cymi zajêcia:
 zaanga¿owanie,
 badanie tekstu,
 przekszta³canie,
 prezentacja,
 refleksja powi¹zana z ewaluacj¹.
Nietrudno zauwa¿yæ, i¿ taka struktura bardziej przydatna jest w projektowaniu lekcji, w której dominuj¹ zadania zwi¹zane z kszta³ceniem literackim.
Spór o to, z ilu formalnych czêci powinna byæ zbudowana lekcja, wydaje
mi siê drugorzêdny (Rusek 2004: 2754). Uwa¿am, ¿e istotniejsze jest wype³nienie zadañ, jakie stawiamy uczniom. W czêci wstêpnej uczeñ powinien zostaæ poinformowany o celach lekcji i zmotywowany do aktywnego w niej uczestniczenia. W czêci w³aciwej nale¿y podj¹æ zaplanowan¹ dzia³alnoæ skierowan¹
1 Niezale¿nie od tego, do której wersji Podstawy programowej kszta³cenia ogólnego siê odwo³ujemy, bowiem wszystkie one akcentuj¹ odejcie od encyklopedyzmu na rzecz kszta³cenia kompetencji opartych na szeroko pojêtych umiejêtnociach.
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na analizê tekstu literackiego lub obserwacjê zjawisk jêzykowych oraz twórcz¹
aktywnoæ uczniów. Ostatnie ogniwo musi prowokowaæ do uogólnieñ i badaæ
stopieñ realizacji za³o¿onych celów.
Tradycyjnie redagowany konspekt przyjmuje zapis ci¹g³y lub tabelaryczny,
ale jego adresat pozostaje nieujawniony. Pora postawiæ pytanie, dla kogo pisane
s¹ konspekty? Odpowied najprostsza wskazuje na prowadz¹cego lekcjê. Inaczej
jednak nale¿y redagowaæ plan lekcji, któr¹ prowadziæ bêdzie autor konspektu,
inaczej za przygotowaæ projekt przeznaczony do publikacji (Kwiatkowska-Ratajczak 2002: 157178). Zajmijmy siê najpierw konspektami studenckimi, których przeznaczeniem jest pomoc podczas prowadzenia lekcji próbnych, æwiczeniowych.
Przyjmuje siê, ¿e konspekt powinien odpowiadaæ ogólnie przyjêtemu wzorowi. Jaki jednak jest ten wzór? Wymagania metodyków s¹ tu rozbie¿ne. Niektórych nauczycieli zawodu satysfakcjonuje skrelony w formie kilku punktów ledwie zarys projektu lekcji, inni natomiast wymagaj¹ szczegó³owego planu dzia³añ
wraz z projektowanymi odpowiedziami uczniów. Wydaje siê, ¿e oba skrajne
stanowiska s¹ niew³aciwe. Upomnieæ siê nale¿y o dostosowanie formy zapisu
do stopnia zaawansowania studenta w przygotowanie do zawodu nauczyciela.
Postulowa³abym, aby w fazie pocz¹tkowej nauki zawodu szczegó³owo planowaæ
czynnoci nauczyciela i uczniów (Kowalikowa 2006: 117). Zapis przewidywanej odpowiedzi uczniowskiej pozwala prawid³owo zredagowaæ pytanie. Kszta³cenie adeptów w zawodzie w zakresie umiejêtnoci formu³owania pytañ stawianych uczniom podczas lekcji taktowaæ nale¿y niezwykle powa¿nie. Ju¿
staro¿ytni twierdzili Nie ty le odpowiadasz, lecz ja le pytam. Nie sposób
przeceniæ rangi, jak¹ nale¿y nadaæ kszta³ceniu umiejêtnoci redagowania pytañ
(Nowak 2005). Wydaje siê, i¿ po pierwszej ci¹g³ej praktyce studenckiej w szkole mo¿na dopuciæ redakcjê mniej szczegó³ow¹. Jeli konspekt s³u¿y tylko jego
autorowi, a wiêc ma jasno okrelonego adresata, to dopuciæ mo¿na redakcjê
doæ swobodn¹. Jednak student redaguje konspekty tak¿e po to, aby przedstawiæ
je metodykowi, który prowadzi przygotowanie do zawodu. Mo¿na przyj¹æ nawet, ¿e praktyki przedmiotowo-metodyczne zaliczane s¹ na podstawie przedstawianej do oceny dokumentacji, a wiêc sprawozdañ z lekcji hospitowanych
i konspektów lekcji poprowadzonych. Nawet jeli metodyk hospituje zajêcia studenta prowadzone w ramach praktyki ci¹g³ej, to widzi jedn¹ lub dwie lekcje,
pozosta³e za ocenia na podstawie dokumentacji. W ten sposób zmienia siê adresat
redagowanego tekstu. Konspekt nadal jest planem kolejnych czynnoci praktykanta i uczniów, ale wyposa¿ony byæ musi w szczegó³owe omówienie teoretyczne,
bowiem pozwala ono oceniæ stopieñ przygotowania do zadañ nauczycielskich.
Dla metodyka istotna jest druga z kompozycyjnych czêci konspektu. Redakcja z wykorzystaniem swoistego dla metodyki nauczania aparatu pojêciowego
pozwala oceniæ stopieñ zaawansowania studenta. Za szczególnie wa¿ny uwa¿am
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spójny dobór elementów buduj¹cych lekcjê. Wybór typu lekcji, podejmowanych
strategii dydaktycznych, wynikaj¹cych z nich metod nauczania musi byæ dostosowany do celów, jakie stawia siê lekcji. Student powinien dostrzegaæ, ¿e uk³adanka ta nie mo¿e byæ przypadkowa. Jeli jeszcze uda siê wpleæ tu wiadomie
wybrane zasady dydaktyczne i formy pracy, to taka redakcja konspektu powinna
satysfakcjonowaæ najbardziej wymagaj¹cego metodyka. Pocz¹tkowo projekty
studenckie s¹ schematyczne i nadto szczegó³owe. Z czasem dopiero nabieraj¹
zwiêz³oci i lekkoci. Swobodny wybór kszta³tu graficznego, jaki przyjmuje
projekt lekcji, na ogó³ nie dotyczy adeptów w zawodzie. Zwi¹zane jest to
w znacznej mierze z celami dydaktycznymi, jakie stawiaj¹ metodycy zadaniu
redagowania konspektu.
Inne wymagania stawiane s¹ konspektom przeznaczonym do publikacji2
(Kwiatkowska-Ratajczak 2002: 157178). Tu dopuszczona jest znaczna dowolnoæ, z której jednak tworz¹cy projekty lekcji korzystaj¹ niezwykle rzadko. Czy
³atwo znaleæ w publikatorach metodycznych konspekty lekcji przyjmuj¹ce formê mapy mentalnej? Byæ mo¿e s¹ nauczyciele, którzy takie notatki stosuj¹,
bowiem ich kszta³t graficzny odpowiada preferencjom sensorycznym autora projektu lub dominuj¹cemu typowi inteligencji, jednak nie s¹ one publikowane.
Wielka to szkoda, poniewa¿ lekcje zostaj¹ usztywnione w tradycyjnym schemacie zapisu. Ze wzglêdów dydaktycznych rygoryzm zapisu wymagany jest od
adepta w zawodzie, bowiem wielokrotne powtórzenia s³u¿¹ utrwaleniu, tym
samym s¹ po¿¹dane. Nie stawia siê mistrzom w zawodzie (tylko tacy powinni
publikowaæ!) wymagañ sztywnego przestrzegania wzoru zapisu. Wydaje siê
jednak, ¿e na ¿adnym etapie przygotowania, a nawet doskonalenia zawodowego
nie podejmuje siê zadañ zmierzaj¹cych do odwie¿enia formy graficznej konspektu.
Poni¿ej umieszczam przyk³ad konspektu lekcji sporz¹dzonego technik¹
mapy mentalnej, która polega na notowaniu wykorzystuj¹cym skojarzenia wywo³ane schematami poznawczymi notuj¹cego. W rozwa¿aniach o konspekcie
lekcyjnym uwzglêdnia tak¹ formê zapisu tak¿e Kwiatkowska-Ratajczak
(2002: 177). Rysowanie map mentalnych polega na etykietowaniu fragmentów
treci za pomoc¹ uprzednio przyswojonych i ³atwo rozpoznawalnych symboli
(ikon), a nastêpnie reprezentowaniu relacji miêdzy nimi (zarówno rzeczowych,
jak i przyczynowo-skutkowych). Czytelnoæ mapy jest tutaj priorytetowa. Mapy
mentalne rysowaæ mo¿na w kilku technikach: pajêczyny, schematu blokowego,

2

Warto przeledziæ konspekty lekcyjne umieszczane na stronach internetowych uznanych wydawnictw pedagogicznych, zob. np.:<www.operon.pl>, <www.wszpwn.com.pl>. Pomocny jest te¿
dostêpny na stronach internetowych program wspieraj¹cy redakcjê konspektu lekcji <www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU4074> dostêp: 23.08.2012, godz. 12:20.
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rankingu, ³añcucha przyczynowo-skutkowego, diagramu Venna, diagramu Ishikawy (diagramu ryby) lub sieci3.
Cytowan¹ lekcjê przygotowa³a i poprowadzi³a studentka V roku filologii
polskiej UWM, pani Weronika Rudnik.

Konspekt lekcyjny przygotowany w takiej formie zgodny jest z tokiem przygotowañ do zajêæ i odpowiada preferencjom prowadz¹cego. Zwracam uwagê, i¿
zawiera on wszystkie istotne elementy planu toku zajêæ. Studentka wyznaczy³a
ogniwa lekcyjne i umieci³a w nich podejmowane treci. Graficznie wyodrêbni³a
temat zajêæ, który umieszczony centralnie i wyró¿niony kolorem czerwonym
w naturalny sposób przykuwa uwagê. Pierwszy etap lekcji odwo³uje siê do
kontekstu muzycznego zasadniczych rozwa¿añ. Zapis opatrzony zosta³ symbolami graficznymi (nutki) oraz emotikonami, które ujawniaj¹ emocjonalne zaanga¿owanie przygotowuj¹cej lekcje praktykantki. Przywo³ane utwory muzyczne
wybrano celowo i rozwa¿nie. Stanowi¹ one dobre wprowadzenie do tematu.
Przejcie do drugiej czêci zajêæ wyznaczono w sposób p³ynny. Zaznaczono
przy tym sygnalnie preferowan¹ metodê pracy. Tak¿e i tu znajdujemy symbole
graficzne (rysunek otwartej ksi¹¿ki), bêd¹ce czytelnym akcentem przywo³uj¹cym pomoce dydaktyczne. W ca³oci zapisu drugiego etapu lekcyjnego zwraca
uwagê zastosowanie sygna³ów kolorystycznych i celowa zmiana kszta³tu liter.

50

Renata Makarewicz

Wyranie wyznaczone linie porz¹dkuj¹ kolejnoæ podejmowanych treci. Czêæ
koñcowa lekcji zawiera podsumowanie i zadanie pracy domowej. Studentka
ponownie pos³u¿y³a siê symbolem graficznym, tym razem domu.
Prezentowana mapa mentalna pozwala dostrzec powi¹zania kolejnych etapów buduj¹cych lekcje. Zapis treci i dzia³añ otoczy³ temat lekcji, który jest
najwa¿niejszym elementem planu. Zastosowanie sygna³ów kolorystycznych
i wyrane lady póniej umieszczanych dopisków wiadcz¹ o tym, ¿e proces
budowania tego projektu mia³ charakter wieloetapowy. Najwyraniej studentka
czyta³a ten zapis wielokrotnie i uzupe³nia³a go o kolejne elementy. Pogrubione
linie mog¹ byæ odczytane jako potwierdzenia przyjêtych rozwi¹zañ. Informacje
o stosowanych metodach s¹ niepe³ne i nie absorbuj¹ uwagi czytaj¹cego. Na tym
etapie przygotowania do zawodu (trzeci semestr æwiczeñ z metodyki nauczania
jêzyka polskiego) wydaje mi siê to naturalne, poniewa¿ studenci opanowali ju¿
podstawy dydaktyki przedmiotu, w tym bieg³e operowanie ogólnodydaktyczn¹
klasyfikacj¹ metod nauczania oraz klasyfikacjami metod autonomicznych, typowych dla nauczania jêzyka polskiego4. Warto dodaæ, i¿ na potrzeby æwiczeñ
studentka przygotowa³a tak¿e konspekt zapisany tradycyjnie i przed poprowadzeniem lekcji przed³o¿y³a go metodykowi, jednak, co symptomatyczne, podczas prowadzenia lekcji pos³ugiwa³a siê powy¿sz¹ map¹ mentaln¹.
W trakcie zajêæ z metodyki nauczania jêzyka polskiego d¹¿ymy do uwiadomienia s³uchaczom wagi dostosowania podejmowanych metod do mo¿liwoci
i preferencji sensorycznych naszych uczniów. Czy jednak ta teoria jest wdra¿ana
w odniesieniu do s³uchaczy specjalizacji nauczycielskiej? Czy metodycy unikaj¹
monotonii metodycznej? Nauczanie polisensoryczne podejmowane jest tylko
podczas realizacji zadañ w szkole æwiczeñ, æwiczenia teoretyczne uruchamiaj¹
g³ównie kana³ s³uchowy. Wydaje siê tak¿e, ¿e adepci w zawodzie nie maj¹
wiadomoci w³asnych preferencji sensorycznych. £atwo dostrzec, ¿e narzucaj¹
uczniom w³asny styl uczenia siê. Wniosek taki mo¿na wysnuæ na podstawie
leksyki, jak¹ pos³uguj¹ siê w swoich konspektach. Oto wzrokowcy zachêcaj¹ do
ogl¹dania, dostrzegania, ledzenia, natomiast s³uchowcy do s³uchania. Tymczasem nauczyciele powinni mieæ wiadomoæ w³asnych preferencji sensorycznych (Taraszkiewicz 2006), aby nie narzucaæ w³asnego stylu uczenia siê
3 Strona internetowa powiêcana mapie mentalnej <http://www.ceo.org.pl/pl/biblioteki/news/
mapa-mentalna> dostêp: 23.08.2013, godz. 13:00. Strona z programem wspieraj¹cym tworzenie mapy
mentalnej <http://www.enauczanie.com/authoring/mapy-mysli> dostêp: 23.08.2013, godz. 13:30.
4 Podczas æwiczeñ z metodyki nauczania jêzyka polskiego stosujê powszechne zasady dydaktyczne, w tym tak¿e zasadê stopniowania trudnoci. Pocz¹tkowo studenci poznaj¹ podstawy metod
nauczania w oparciu o dydaktykê ogóln¹, dopiero póniej przywo³ane zostaj¹ podstawowe klasyfikacje metod typowo polonistycznych. W zakresie kszta³cenia jêzykowego, jako najbli¿sze moim
pogl¹dom na te zagadnienia, przywo³ujê klasyfikacje Anny Dyduchowej, a tak¿e w pewnym zakresie Marii Nagajowej, natomiast w zakresie kszta³cenia literackiego za najtrafniejsze uwa¿am klasyfikacje Zenona Urygi oraz Anieli Ksi¹¿ek-Szczepanikowej.
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uczniom. Aby lekcja trafia³a do uczniów preferuj¹cych ró¿ne style uczenia siê,
nauczyciel powinien podejmowaæ ró¿norodne metody nauczania. Oczywicie
wiêkszoæ uczniów posiad³a zdolnoæ prze³¹czenia kana³u odbioru informacji do
aktualnych potrzeb, jednak wymaga to dodatkowego wysi³ku i jest skuteczne
w krótkich odcinkach czasowych.
W czêci koñcowej uwag o sposobach redagowania konspektów przywo³am
teoriê inteligencji wielorakich Howarda Gardnera (Suwi³³o 2004), która wielokrotnie podejmowana w pracach teoretycznych, rzadko znajduje odzwierciedlenie w publikacjach metodycznych bliskich praktyce. Czy kto uwzglêdnia
w projekcie lekcji fakt, i¿ w klasie znajduj¹ siê dzieci o bardzo zró¿nicowanych
profilach inteligencji? To by³oby rzeczywiste nowatorstwo w odró¿nieniu od
nowinkarstwa, do którego zaliczam przesycenie konspektów metodami z grupy
tzw. metod aktywizuj¹cych. Zachwianie proporcji w zakresie doboru metod
i form pracy zwi¹zane jest z tendencjami ho³dowania wzorom preferowanym
przez nadzór pedagogicznych i wymagania ministerialne.
Podsumowuj¹c rozwa¿ania powiêcone konspektom, stwierdzam, ¿e ich zawartoæ powinna byæ zró¿nicowana zgodnie z kategori¹ adresata tekstu i podlegaæ modyfikacjom z tej kategorii wynikaj¹cym. Obecny kszta³t graficzny projektu lekcji nie uwzglêdnia preferencji sensorycznych i typu inteligencji ich
autorów i w ¿aden sposób nie podejmuje tych zmiennych w odniesieniu do
uczniów. Zagadnienia te wymagaj¹ szczegó³owych rozwa¿añ i ustaleñ, które
pozwoli³yby wypracowaæ nowy schemat notowania projektów lekcyjnych. Sygnalizowana problematyka nie zosta³a wyczerpana. Konstatacja wydaje siê
oczywista: sposoby redagowania konspektów lekcyjnych powinny podlegaæ
zmianom, bowiem nasza wiedza o procesach nauczania jest coraz bogatsza.
Zmianom podlega tak¿e szko³a, w tym przede wszystkim uczniowie, o sukces
których wszyscy zabiegamy.
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Summary
The present paper discusses different ways of preparing a lesson synopsis. The author refers
to the patterns traditionally established in methodology and presents the way they can be changed.
It considers the students sensory preferences as well as the theory of multiple intelligences.
Moreover, the author discusses the benefits of using mind-maps as a possible form of a lesson
synopsis.
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Fizyczne i psychiczne choroby towarzyszy³y cz³owiekowi od zawsze,
w ci¹gu wieków zmienia³o siê jednak ich postrzeganie. Dwoma najbardziej znacz¹cymi czynnikami by³y rozwój medycyny i zmiany kulturowe, a szczególnie te
zachodz¹ce w religii. Ewolucjê pojêcia choroby w jêzyku angielskim mo¿na
obserwowaæ zarówno na poziomie formalnym, jak i metaforycznym. Oba poziomy mog¹ byæ analizowane za pomoc¹ narzêdzi zaproponowanych przez jêzykoznawstwo kognitywne (Lakoff, Johnson 1980; Fauconnier, Turner 2002).
Celem niniejszej pracy jest etymologiczna, kognitywna i ilociowa analiza
leksemów nazywaj¹cych chorobê w jêzyku angielskim. Analizie poddano dwanacie wyrazów pochodz¹cych zarówno z jêzyka potocznego, jak i specjalistycznego. Cztery z nich nie s¹ ju¿ u¿ywane, jednak osiem pozosta³ych wci¹¿ funkcjonuje we wspó³czesnym jêzyku angielskim. Ich rozmieszczenie na osi czasu
przedstawiono w poni¿szej tabeli:
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Tabela 1
Rozmieszczenie na osi czasu wyrazów oznaczaj¹cych chorobê (Malinowska 2012)

Wiek

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

UN TR UM N ESS
AD L(E)
YFEL
SICKN ESS

WYRAZ

AILM EN T
COTHU
ILL/ILLN ESS
M ALAD Y
D ISEASE
IN FIR M ITY
SYN D R OM E
D ISOR D ER

ród³o: D. Malinowska (2012): Semantic changes within the domain of bodily and mental dysfunctions
(niepublikowana praca magisterska pod nadzorem M. Cichmiñskiej. Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie)

Pierwszym analizowanym wyrazem jest pochodz¹cy z jêzyka staroangielskiego archaizm untrumness. Untrumness sk³ada siê z trzech morfemów: un 
nie, trum  pewny, mocny oraz wskazuj¹cy na stan ness. Wyraz ten jest
odpowiednikiem istniej¹cego obecnie w jêzyku angielskim infirmity (OED)
i polskiego wyrazu niedomaganie.
W pochodz¹cym z IX w. t³umaczeniu Pisma wiêtego (Ewangelie Anglosaskie) na jêzyk angielski autorstwa Ælfrica okrelenie untrumness (1) zestawione
jest z si³ami nieczystymi (Malinowska 2012).
(1) And to-somne gecigydum hys twelf leorning-cnihtun. he sealde him uncl¿nra
gasta anweald þt hig adryfun hig üt & hældun adle & ælce untrumnysse
(Mt 10:1)
/Wtedy przywo³a³ do siebie dwunastu swoich uczniów i udzieli³ im w³adzy
nad duchami nieczystymi, aby je wypêdzali i leczyli wszystkie choroby
i wszelkie s³aboci / (t³umaczenia fragmentów Pisma wiêtego za Bibli¹
Tysi¹clecia).
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Warto jednak zauwa¿yæ, i¿ powy¿sza konceptualizacja nie jest oparta na
funkcjonuj¹cej dzi metaforze konceptualnej CHOROBA TO Z£O (Lakoff,
Johnson 1980). W czasach redniowiecza choroba nie by³a bowiem t³umaczona
jedynie poprzez dogmatyczny koncept z³a, a by³a z nim cile uto¿samiana. Z³o
natomiast powi¹zane by³o z dobrem, a wiêc Bogiem, który cz³owieka móg³
uzdrowiæ (tak jak i wypêdziæ z niego z³e duchy) lub te¿ zes³aæ na niego karê
w postaci choroby.
Kolejny przyk³ad, pochodz¹cy z tej samej wersji Biblii (2), przedstawia ju¿
niezale¿n¹ od t³a kulturowego metaforê ontologiczn¹ (Lakoff, Johnson 1980)
CHOROBA TO PRZEDMIOT. W metaforze tej stan organizmu jest konkretyzowany i postrzegany jako co, co mo¿na mieæ, przenosiæ lub te¿ czego mo¿na siê
nabawiæ.
(2) He onfeng ure untrumnessa & he abær ure adla (Mt 8:17)
/On wzi¹³ na siebie nasze s³aboci i nosi³ nasze choroby/ (Mt 8:17)

Kolejny staroangielski wyraz oznaczaj¹cy chorobê u¿ywany by³ od VIII do
XII w. Wystêpowa³ w formach adl i adle, pochodz¹cych z praindoeuropejskiego
*ai-dh. Pie. *ai-dh nie by³o jednak oryginalnie zwi¹zane z konceptem choroby,
ale z konceptem ognia. Zwi¹zek ten widoczny jest choæby w jednej z wczeniej
powsta³ych derywacji praindoeuropejskiego prototypu, a mianowicie w ad, które
w jêzyku staroangielskim oznacza³o stos, na którym palono ¿ywych, jak i umar³ych (OED, Malinowska 2012), a w jêzyku rosyjskim do dzi oznacza piek³o. Co
wiêcej, staroangielskie wyra¿enie adlige men mia³o znaczenie chory cz³owiek,
a adloma  cz³owiek okaleczony przez ogieñ.
Ostatni lad tego wyrazu mo¿na znaleæ w pochodz¹cej z XII w. egzegezie
Ormulum (3). Idea postrzegania choroby przez pryzmat ognia pozosta³a. Widaæ
to choæby w wyra¿eniu pochodz¹cym ze wspó³czesnego korpusu COCA (4), w
którym efekt wywo³any przez infekcjê (jak choæby podniesienie temperatury
cia³a) kojarzony jest z tym wywo³anym przez ogieñ.
(3) Onn all hiss bodiæ her & tær Þurrh an full atell adle
/Na ca³ym ciele by³ pokryty okropn¹ chorob¹/ (pozosta³e przyk³ady i cytaty
t³umaczone przez autorkê).
(4) Inflammation is a major cause of heart disease
/Zapalenie jest czêst¹ przyczyn¹ chorób serca/

Wart wspomnienia jest te¿ tutaj wyraz ælfadl koszmar, który pojawia siê
w medycznym tekcie z IX w. The Leechbook of Bald. Ælfadl to formalny
amalgamat, ³¹cz¹cy dwie sk³adowe ælf  elf oraz adl  choroba, który doskonale obrazuje redniowieczne postrzeganie snu. Nawet obecnie istniej¹ dwa mo-
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dele snu  naukowy, w którym marzenia senne s¹ naturaln¹ reakcj¹ organizmu
ujawniaj¹c¹ siê za porednictwem serii obrazów i emocji, oraz pozanaukowy,
który skupia siê na zagadkowej oraz ponadnaturalnej naturze snu. W redniowieczu jednak model pozanaukowy by³ jedynym, a fantastyczne stworzenia, jak
pochodz¹ce z germañskiego folkloru elfy, by³y jego elementem. Te, zazwyczaj
niewielkie, humanoidalne istoty oskar¿ano o zsy³anie nieszczêæ na ludzi, w tym
chorób cia³a i duszy, czyli w³anie snów. Termin ælfadl nie przetrwa³ w jêzyku
angielskim, jednak jego niemiecki odpowiednik albtraum wci¹¿ funkcjonuje
i dos³ownie oznacza sen zes³any przez z³ego elfa (Malinowska 2012).
Kolejny opisywany tu archaizm yfel wyra¿a zarówno koncept choroby, jak
i moralnego z³a. Pochodzi on od praindoeuropejskiego *upélo-s (z³y), który
z kolei opiera siê na korzeniu *upo dó³ (Dnghu Adsoqiation 2007). Mamy tu
wiêc do czynienia z rozwojem metafory orientacyjnej Z£O TO DÓ£ i jej przekszta³ceniem w CHOROBA TO DÓ£, ale i CHOROBA TO Z£O, co ponownie
potwierdza, jak blisko zwi¹zane by³y ówczenie te dwa koncepty. Zobrazowaniem tej ewolucji s¹ dwa poni¿sze przyk³ady. Pierwszy (5) pojawi³ siê w koñcu
X w. w Blickling Homilies i opisuje w³anie moralnie z³e myli.
(5) We sceolan ure heortan clænsian from yflum æþohtum
/ Powinnimy oczyciæ nasze serca ze z³ych myli/

Drugi natomiast pochodzi z angielskiego t³umaczenia Book of the Knight of
La Tour-Landry, w którym choroba psychiczna okrelona jest jako evelle hede
z³a/chora g³owa (6).
(6)

/

and hadd an evelle hede
i mia³ z³¹/chor¹ g³owê /

W przyk³adzie tym pojawia siê ju¿ zmodyfikowana wersja wyrazu yfel.
W swojej oryginalnej formie wyraz przetrwa³ do XV w., po czym zacz¹³ a¿ do
XVIII/XIX straciæ znaczenie choroba i pozosta³ nonikiem znaczenia z³o.
W tym samym czasie, kiedy u¿ywano leksemu yfel, w jêzyku angielskim
pojawi³o siê s³owo sickness, które obserwowaæ mo¿na w pochodz¹cym z IX w.
tekcie The Old English Boethius (7).
(7) ðonne hi siocne mon Æesioð
/spojrzeli na chorego cz³owieka/

Wyrazy sick (chory) i sickness (choroba) pochodz¹ ze staroangielskiego
seoc, który swe korzenie ma w praindoeuropejskim *seug- (byæ dotkniêtym).
I choæ pierwsze u¿ycia tego wyrazu datowane s¹ na wiek IX (7), to znaczenie
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tego s³owa (chory/choroba) nie zmieni³o siê do dzisiaj. Równie trwa³e jak
formalna strona tego wyrazu by³y jego konceptualizacje metaforyczne, co potwierdzaj¹ oba poni¿sze przyk³ady z Pisma wiêtego w wersji z XIII w. (8)
i koñca XIV w. (9), w których mo¿na obserwowaæ wczeniej ju¿ wspomnian¹
metaforê ontologiczn¹ CHOROBA TO OBIEKT.
(8) God sente on him sekenesse
/Bóg zes³a³ im chorobê/
(9) And do away sickness from the midst of thee
/I zabiorê ci chorobê/

Zaczerpniêty z Szekspirowskiej tragedii Antoniusz i Kleopatra przyk³ad (10)
mo¿na natomiast interpretowaæ dwojako  jako metaforê strukturaln¹ CHOROBA TO WIÊZIENIE lub te¿ metaforê ontologiczn¹ (tu personifikacjê) CHOROBA TO OSOBA. Jednak¿e w obu interpretacjach chory nie pozwala siê uwiêziæ,
ergo  walczy, co jest zapowiedzi¹ bardzo czêsto obecnie wystêpuj¹cej metafory
CHOROBA TO WOJNA (Sontag, 1778, 1988).
(10) not sickenesse should detaine me
/¿adna choroba mnie nie powstrzyma/

Kolejny wyraz (zaczerpniêty z Kroniki Anglosaskiej)  ailment (11) ³¹czy
w sobie morfemy ail (k³opotaæ) i ment wskazuj¹cy na efekt wystêpuj¹cego
przed nim czasownika. S³owo to pochodzi od praindoeuropejskiego *agh- baæ
siê, byæ przygnêbionym. Pocz¹tkowo jednostka leksykalna ailment wyra¿a³a
znaczenie zmartwienie, by póniej przybraæ znaczenie zmartwienie chorob¹,
a nastêpnie  choroba (Malinowska 2012).
(11)

Him geyfelade, and thbar him stranglíce eælade
/poczu³ siê le i zmog³a go straszna choroba/

Pochodz¹cy od pragermañskiego *kuþô (OED) wyraz coðu przetrwa³ w jêzyku angielskim zaledwie piêæ stuleci (od X do XV w.) i odnosi³ siê do chorób
ludzi oraz byd³a. Wystêpowa³ w formie podstawowej, jak i w dwóch wariantach
poprzedzonych prefiksami un- i in-, gdzie un- wzmacnia³ pejoratywne nacechowanie wyrazu, a in- zmienia³ znaczenie z choroby na chorobê wewnêtrzn¹.
W przyk³adzie pochodz¹cym z XV-wiecznego tekstu The Chronicle of England (12) mamy ponownie do czynienia z metafor¹ CHOROBA TO OBIEKT.
Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e choroba ta spada, a wiêc swoje pochodzenie ma na
górze  w miejscu, w którym zasiada chrzecijañski Bóg.
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(12)

Hir cothis fel upon hir (Pope Joan) (1460)
/Choroba spad³a na niego/

Wyraz ill, którego pierwsze lady datowane s¹ na prze³om XI i XII w.,
wystêpowa³ (i wystêpuje) w dwóch znaczeniach. W przyk³adzie z The Weakfield
Second Shepherds Play (13) s³owo to oznacza chory, natomiast we fragmencie
z Government of God niedobry, z³y (14). Pomimo podobieñstw, leksem ten nie
jest derywacj¹ yfel, a pochodzi od staronordyckiego illr. I chocia¿ ill w znaczeniu choroby nie by³ czêsto notowany w tekstach angielskich do prze³omu XVI
i XVII w., to jego pochodzenie datuje siê na wiek XII.
(13)

Therfor full sore am I and yll (1500)
/Czujê siê wiêc mocno obola³y i chory/

(14)

Ill or mischievous actions should be punished (1736)
/Z³e lub niegodziwe uczynki powinny byæ karane/

Pochodz¹cy z francuskiego wyraz malady pojawi³ siê w jêzyku angielskim
w XIII w., po ponad dwustu latach francuskich wp³ywów. W przyk³adzie zaczerpniêtym z Auchinleck Manuscript (15) wystêpuje on w swojej pierwotnej
formie, w której morfem malade (w tej formie choroba jest okrelana w jêzyku
francuskim do dzi) po³¹czony jest z sufiksem -ie wskazuj¹cy na stan. Malady
jest wiêc zapo¿yczonym z francuskiego odpowiednikiem wyrazu sickness.
(15)

God heled him of his maladie
/Bóg uleczy³ go z choroby/

Nastêpny wyraz, disease, równie¿ pochodzi z jêzyka francuskiego i sk³ada
siê dwóch morfemów dis brak oraz ease komfort. Na pocz¹tku wyraz ten
oznacza³ k³opot, jednak w znaczeniu choroba przetrwa³ do dzi.
W XIV-wiecznym przyk³adzie z Tales of the Seven Deadly Sins: Being
the Confessio Amantis (16) mamy do czynienia z ontologiczn¹ metafor¹
ORGANIZM TO POJEMNIK, CHOROBA TO SUBSTANCJA (GO WYPE£NIAJ¥CA).
(16)

He was full of such disese, That he may nought the deth escape
/By³ tak wype³niony chorob¹, ¿e mo¿e nie uciec mierci/

Natomiast w pochodz¹cym z XIX w. fragmencie tekstu medycznego Therapeutics: its principles and practice (17) ponownie pojawia siê metafora CHOROBA TO WOJNA.
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Disease often fortifies the system against the action of remedies
/Choroba czêsto umacnia organizm utrudniaj¹c dzia³anie lekom/

Kolejny pochodz¹cy z francuskiego wyraz infirmity, podobnie jak jego staroangielski odpowiednik untrumness, oznacza³ brak stabilnoci in- nie, firm
stabilny oraz ness stan (OED). W XIX-wiecznym t³umaczeniu Platona wyraz
infirmity (18) wystêpuje jako czêæ metafory CHOROBA TO OBIEKT.
(18)

He is a little deaf and has a similar infirmity in sight
/Jest odrobinê g³uchy i ma podobny niedostatek (chorobê) wzroku/

Dwa ostatnie opisywane terminy, disorder i syndrome, pochodz¹ z prze³omu
XV i XVI w. Powstawa³y wiêc ju¿ w czasach, kiedy naukowy model postrzegania medycyny by³ doæ rozwiniêty.
Jednostka leksykalna disorder ma korzenie w jêzyku francuskim. Sk³ada siê
ona z dis  brak i order  porz¹dek. Na pocz¹tku, w XV w., termin ten
oznacza³ zmianê planów, jednak ju¿ w XVI w. zmieni³ swoje znaczenie na
zmianê w samopoczuciu, aby w XVIII w. zacz¹æ funkcjonowaæ jako okrelenie
konceptu choroby.
(19)

A slight disorder in my eye (1781)
/Niewielka choroba w oku/

Pochodz¹cy z greki wyraz syndrome jest kombinacj¹ syn razem i dromos
id¹cy. Syndrome wskazuje na zbiór jednoczenie wystêpuj¹cych symptomów.
W przyk³adzie z The Tudor drama; a history of English national drama to the
retirement of Shakespeare (20) zapobieganie zespo³owi symptomów stanowi
atak prewencyjny (a wiêc znów CHOROBA TO WOJNA). Jednak w przyk³adzie zaczerpniêtym z korpusu COCA (21) pojawia siê zupe³nie nowa, ale obecnie bardzo czêsto u¿ywana przez lekarzy (Skelton, Wearn and Hobbs, 2002)
metafora CHOROBA TO PROBLEM/ZAGADKA DO ROZWI¥ZANIA.
(20)

That so we may preuent the syndrome of symtomes
/Abymy mogli zapobiec zespo³owi symptomów/

(21)

The puzzle of antiphospholipid syndrome
/zagadka zespo³u antyfosfolipidowego

Jak pokazuje tabela 1, do dzisiaj przetrwa³o a¿ osiem z dwunastu opisanych wyrazów. Czy ró¿ni¹ siê one obecnie czym wiêcej prócz pochodzenia?
W artykule The Confusion Between Disease and Illness in Clinical Medicine, Jennings stwierdza, ¿e: Wszyscy cierpimy. A poniewa¿ nasze cierpienie nie
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zosta³o rozró¿nione przed 1958, s³owa takie jak sickness, malady, disease, ailment i illness s¹ synonimiczne. Jednak¿e, wed³ug s³ownika The Oxford Companion to the English Language, ka¿da para s³ów ró¿ni siê dystrybucj¹, czêstotliwoci¹, konotacjami lub poziomem jêzykowym, co sprawia, i¿ co takiego jak
synonim nie istnieje (1992: 1014).
Wed³ug the Corpus of Contemporary American English (Korpus wspó³czesnego amerykañskiego angielskiego) wyrazy te zdecydowanie siê ró¿ni¹ pod
wzglêdem dystrybucji, (tab. 2). Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e czêstotliwoæ ich wystêpowania nie jest jedynym ró¿nicuj¹cym je czynnikiem.
Czêstotliwoæ wystêpowania wspó³czesnych wyrazów oznaczaj¹cych chorobê

Tabela 2

Liczba wyst¹pieñ
w Korpusie COCA

Wyraz
Disease

45 223

Illness

12 756

Disorder

9 133

Syndrome

6 427

Sickness

2 595

Ailment

683

Malady

327

Infirmity

154

ród³o: The Corpus of Contemporary American English (COCA)
<http://www.americancorpus.org> dostêp: 10.05.1012

W przypadku wyrazów disorder i syndrome trzeba przyj¹æ, ¿e nale¿¹ one do
jêzyka fachowego i naukowego modelu medycyny (Malinowska 2012). Wyrazy
ailment, malady i infirmity s¹ rzadko u¿ywane, a czêstotliwoæ ich wystêpowania jest zbyt ma³a, by móc wyranie zauwa¿yæ prawid³owoci w konotacjach,
zw³aszcza ¿e wszystkie z wy¿ej opisanych wyrazów wyra¿aj¹ koncept choroby,
a wiêc maj¹ wspólne metafory konceptualne (Sontag 1978, 1988; Skelton, Wearn, Hobbs 2002; Hidalgo Downing, Kraljevic, Mujic 2009).
Marshall Marinker w pracy Why make people patients? (1975: 8184)
przedstawia doæ jasne rozró¿nienie trzech pozosta³ych pojêæ. Definiuje disease
(terminy angielskie zosta³y pozostawione w postaci oryginalnej, poniewa¿ ich
przet³umaczenie nie pozwoli³oby na wskazanie ró¿nic) jako: patologiczny,
i najczêciej fizyczny proces, jak infekcja gard³a czy rak oskrzeli lub dolegli-
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woæ o nieznanej przyczynie, jak schizofrenia. Tym, co pozwala zidentyfikowaæ
chorobê, jest odchylenie od normy biologicznej. Disease jest stanem obiektywnym, który lekarz jest w stanie dojrzeæ, dotkn¹æ, zmierzyæ czy te¿ wyczuæ.
Z medycznego punktu widzenia jest on wiêc postrzegany jako fakt (Marinker,
1975: 82). Drugi wyraz, illness, definiuje on jako: ca³kowicie wewnêtrzne
i osobiste wra¿enie lub odczucie pacjenta dotycz¹cego jego zdrowia. Illness
i disease wystêpuj¹ jednoczenie, jednak w pocz¹tkowych stadiach raka, grulicy lub cukrzycy illness mo¿e byæ odczuwalna przed postawieniem diagnozy.
Czasem te¿ illness pojawia siê tam, gdzie nie mo¿na znaleæ ¿adnej disease
(Marinker, 1975: 82). Wyraz sickness natomiast definiuje on jako: zewnêtrzny
i publiczny aspekt braku zdrowia. Sickness jest rol¹ spo³eczn¹, statusem i ustalon¹ pozycj¹  jest to umowa pomiêdzy chorym, nazywanym odt¹d sick, a spo³eczeñstwem gotowym, aby go za chorego uznaæ i utrzymaæ. Stabilnoæ tej roli
zale¿y od wielu czynników, w tym posiadania disease, poniewa¿ sickness oparta
na zaledwie illness ma zwykle niepewny status (Marinker, 1975: 83).
Definicje te potwierdzaj¹ nastêpuj¹ce przyk³ady pochodz¹ce z COCA:
(22)

Sick leave
/urlop zdrowotny/ (zapewniony przez spo³eczeñstwo)

(23)

Patients with undiagnosed, asymptomatic disease perceive themselves
to be healthy and do not feel ill; people who are grieving or worried may
feel ill but have no disease.
/Pacjenci z niezdiagnozowanymi asymptomatycznymi chorobami postrzegaj¹ siebie jako zdrowych i nie czuj¹ siê le (chorzy); ludzie odczuwaj¹cy
rozpacz lub zamartwiaj¹cy siê mog¹ siê czuæ le (chorzy), a nie mieæ
¿adnej choroby/.

Z omiu u¿ywanych do tej pory wyrazów cztery (disease, disorder, malady,
infirmity) s¹ pochodzenia francuskiego, trzy (illness, sickness, ailment)  germañskiego, jeden (syndrome) zosta³ zapo¿yczony z greki.
Pomimo ¿e wyrazy te maj¹ nieco odmienne znaczenia, w jêzyku potocznym
u¿ywane s¹ zamiennie. Metafory ontologiczne, nieobci¹¿one wp³ywami kulturowymi, takie jak CHOROBA TO OBIEKT czy CHOROBA TO OGIEÑ, zachowa³y siê przez ponad tysi¹c lat. Natomiast zale¿ne kulturowo metafory strukturalne ulega³y ewolucji, szczególnie pod wp³ywem odkryæ medycznych i zmian
w postrzeganiu religii.
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Summary
The paper is devoted to the changes that occurred in the domain of health impairment in
English. It presents twelve words, such as Old English adle or untrumness as well as the modern
terms like syndrome, depicts their etymology and cognitive background. It shows the motivation of
word-creation on the morphological and cultural basis in order to create a coherent picture of the
evolution of the concept and its realisations.
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Przedmiotem artyku³u jest wystêpuj¹ca m.in. w portalach informacyjnych
tzw. inforozrywka. Termin jest spolszczeniem angielskiego okrelenia infotainment, powsta³ego przez kontaminacjê s³ów information informacja i entertainment 1. zabawa, rozrywka, 2. przedstawienie (Wy¿yñski 2006: 159). Pojêcie
odzwierciedla ³¹czenie w przekazach medialnych funkcji informacyjnej i rozrywkowej (z przewag¹ tej ostatniej). Celem pracy jest zbadanie obecnoci inforozrywki w portalach informacyjnych, przedstawienie jej cech, wyjanienie
przyczyn rosn¹cej popularnoci oraz porównanie telewizyjnych i internetowych
aspektów inforozrywki. Oba portale podlega³y regularnej obserwacji i ekscerpcji
w czerwcu i lipcu 2012 r. Obiektem analizy sta³a siê warstwa jêzykowa portali.
Szczególn¹ uwagê zwracano na teksty1, w których o podporz¹dkowaniu potrzebom rozrywki wiadczy³ dobór treci, np. b³aha problematyka towarzyska
(przedstawiana na g³ównej stronie serwisu), oraz rodków jêzykowych, np. stylistyka melodoksyjna czy porzucenie analitycznej budowy przekazu na rzecz konstrukcji narracyjnej (Lisowska-Magdziarz 2008: 160163).
1 Wyodrêbniono 621 tekstów reprezentuj¹cych inforozrywkê. Stanowi³y one wyró¿niaj¹cy siê,
choæ nie dominuj¹cy, element ogó³u przekazów w badanych portalach. Dok³adne okrelenie wartoci procentowych relacji: inforozrywka  informacja wymaga³oby archiwizacji i zbadania metodami ilociowymi wszystkich treci przedstawianych w badanym czasie w obu serwisach, co uniemo¿liwia³y warunki techniczne (ca³odobowa aktualizacja portali, wymiana wersji tekstów
w zale¿noci od nap³ywu nowych informacji i nieudostêpnianie przez nadawców instytucjonalnych
danych statystycznych dotycz¹cych stron internetowych).
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Obecnoæ inforozrywki jest uznawana za cechê charakterystyczn¹ wspó³czesnej telewizji. Miêdzy innymi pod wp³ywem tego medium oraz procesu tabloidyzacji2 sta³a siê równie¿ jedn¹ z w³aciwoci komunikacji sieciowej. Nacechowanie ludyczne wiadomoci zamieszczanych w internetowych wydaniach
Faktu czy Super Expressu lub na stronach humorystycznych, parodiuj¹cych
oficjalne publikatory3, jest oczywiste, ale infotainment pojawia siê tak¿e w serwisach postrzeganych jako miejsce rzetelnej publicystyki  tvn24.pl (http://
www.tvn24.pl) i tvp.info (http://www.tvp.info). Analizowane portale nie tylko
reprezentuj¹ w Internecie macierzyste stacje i powielaj¹ b¹d uzupe³niaj¹ przedstawiane tam treci, ale te¿ funkcjonuj¹ jako samodzielne ród³a informacji
i opinii.
Strony tvn24.pl i tvp.info powsta³y dopiero kilka lat po uruchomieniu telewizji informacyjnych. Póniejsze uruchomienie serwisów internetowych wskazuje na to, ¿e pierwotnie pe³ni³y rolê wirtualnego dodatku do telewizji. Obecnie
proces postêpuje w odwrotnym kierunku  Internet przestaje uzupe³niaæ telewizjê, a zaczyna j¹ wch³aniaæ. Istniej¹ce programy mo¿na ogl¹daæ w sieci  na
tvp.info m.in. Teleexpress i Panoramê, na tvn24.pl m.in. Fakty. S¹ tak¿e
tworzone liczne, nowe produkcje audiowizualne, dostêpne tylko w Internecie.
Charakterystyczna dla sieci, nieporównywalnie bogatsza ni¿ w innych mediach,
mo¿liwoæ wyboru i indywidualnego sprofilowania oferty, rosn¹ca popularnoæ
urz¹dzeñ przenonych: laptopów, smartfonów i tabletów oraz moda na to, ¿eby
nie mieæ w domu telewizora, obni¿aj¹ ogl¹dalnoæ tradycyjnej telewizji.
Nadawcy internetowi udostêpniaj¹ u¿ytkownikowi interesuj¹ce go informacje w odpowiadaj¹cym mu czasie i miejscu. Ponadto umo¿liwiaj¹ poznanie szerokich kontekstów wydarzeñ dziêki odnonikom do powi¹zanych tematycznie
wiadomoci i zamieszczanych na bie¿¹co (ewentualnie z opónieniem czasowym, wynikaj¹cym z uwarunkowañ technicznych i kontroli treci przed ich upublicznieniem przez administratorów strony) opinii innych internautów. Gatunki
telewizyjne ewoluuj¹, coraz bardziej usieciowiaj¹c siê m.in. poprzez elementy
interaktywnoci, co zwiêksza szansê pozyskania zainteresowania m³odszych,
cennych dla reklamodawców, grup wiekowych.
Proces zapo¿yczania sk³adowych ma charakter dwustronny. Granice pomiêdzy telewizj¹ a Internetem staj¹ siê coraz bardziej p³ynne. Telewizja eksponuje
dialogowoæ, a portale adaptuj¹ elementy przekazu telewizyjnego, np. ruchomy
2 O relacjach pomiêdzy inforozrywk¹ a tabloidyzacj¹ zob. np. Lisowska-Magdziarz 2008:
193195.
3 Na przyk³ad deser.pl zamieci³ 10 lipca 2012 r. na swojej stronie g³ównej m.in. nastêpuj¹ce
nie-newsy (okrelenie stosowane w serwisie): Pijany w³aciciel zapiewa³ serenadê swojemu
kotu. A zwierzê tak bardzo chcia³o uciec , Ten cz³owiek wita podró¿nych w nowojorskim metrze. Mo¿e lepiej wzi¹æ taksówkê? i newsy: Kto by³ najwiêkszym ciachem na triathlonie w Suszu? Pewien znany polityk, Monika Olejnik o Jaros³awie Kuniarze: »Chyba mu siê synapsy
zagotowa³y«.
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pasek wiadomoci. £¹czy je tak¿e skupienie na tych samych kategoriach wiadomoci, czyli: politycznych, spo³ecznych, biznesowych, sportowych, kulturalnych, regionalnych i pogodzie. Przy czym najwiêksze zainteresowanie, s¹dz¹c
po miejscu i trwa³oci ekspozycji na stronach internetowych oraz czasie powiêconym poszczególnej tematyce i powtarzaniu treci w telewizji, budz¹ wiadomoci polityczne, sportowe i pogoda.
Przyspieszenie tempa ¿ycia i malej¹ce zainteresowanie d³ugimi, wymagaj¹cymi skupienia uwagi, materia³ami sprawia, ¿e przypuszczalnie (niestety ani
tvp.info, ani tvn24.pl nie upubliczniaj¹ statystyk) wiêcej osób obejrzy zdjêcie
z komentarzem albo krótki (najlepiej kilkudziesiêciosekundowy) film, ni¿ przeczyta rozbudowan¹ analizê danej problematyki. Na d¹¿enie do skrótowoci
wskazuje objêtoæ wiadomoci w obu serwisach  wiêkszoæ informacji nie wymaga ods³on kolejnych podstron. Zamierzon¹ lapidarnoæ przekazu potwierdza
dominacja kodu ikonicznego nad pisemnym. Internet, bêd¹cy pierwotnie rodowiskiem tekstowym, zbli¿a siê do bazuj¹cej na obrazie telewizji. Czêste s¹ odsy³acze do materia³ów wideo, zarówno ze strony g³ównej, jak i podstron serwisów.
Wa¿ne s¹ te¿ linki4, prowadz¹ce najczêciej do innych materia³ów na stronie
i programów telewizyjnych danego nadawcy.
Wykorzystanie ró¿nych kodów nale¿y do konstytutywnych cech inforozrywki. Urozmaicenie przekazu zwiêksza si³ê jego oddzia³ywania. Wspó³czeni odbiorcy oczekuj¹ czego wiêcej ni¿ ascetyczny interfejs czy monochromatyczny
druk. Obecnie w mediach s³owo nie tylko mo¿e, ale musi byæ wizualizowane.
Wszystkie informacje udostêpniane przez analizowane portale s¹ uzupe³nione
zdjêciami lub filmami. Na stronach g³ównych tvn24.pl dominuje warstwa ikoniczna. Dopiero po ods³onie wybranego artyku³u pojawiaj¹ siê bardziej rozbudowane treci werbalne. Obrazy przestaj¹ pe³niæ rolê dodatku do s³ów, przejmuj¹c
ich rolê komunikacyjn¹.
Zacieraj¹ siê granice pomiêdzy informacj¹, publicystyk¹ a rozrywk¹ (Leszczak 2010: 136). Jest to szczególnie widoczne w materia³ach wideo, w których
nie jest przestrzegana zasada stosownoci i hierarchizowania przekazów. Na
stronach internetowych powa¿ne treci s¹ umieszczane w bezporednim s¹siedztwie elementów rozrywkowych. Edytorzy serwisów nie dostosowuj¹ konwencji
(pod)strony do g³ównego tematu, np. bezporednio nad informacj¹ o pogrzebie
piêciorga nastolatków, którzy zginêli w wypadku drogowym5, umieszczono automatycznie uruchamiaj¹c¹ siê reklamê jednego z producentów farb. T³em
dwiêkowym has³a czas na zmianê by³a weso³a melodia. Obok widnia³a sonda:
4 Odsy³acze pozwalaj¹ u¿ytkownikowi na wybór pomiêdzy liniow¹ prezentacj¹ treci a strukturami rozga³êzionymi, hipertekstowymi indywidualnymi cie¿kami lektury, ukierunkowanymi jednak poprzez ofertê portalu (zarówno tvn24.pl, jak i tvp.info unikaj¹ odnoników zewnêtrznych).
5 <http://www.tvn24.pl/ruda-slaska-w-zalobie-to-tragedia-nie-tylko-dla-rodzin-maturzystow,264482,s.html> dostêp: 12.07.2012.
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300 nowych fotoradarów stanie na polskich drogach. Co o tym s¹dzisz? i reklama wyprzeda¿y.
Teksty utrzymane w poetyce inforozrywki charakteryzuje niejednorodnoæ
stylistyczna. Styl publicystyczny jest przemieszany z potocznym, np. w rysie
biograficznym Jacka Kurskiego znalaz³y siê m.in. takie sformu³owania:
Najwiêksz¹ bombê odpali³ jednak w kampanii prezydenckiej z 2005 roku po
tym, jak w wywiadzie dla Katarzyny Pastuszko wspomnia³ o dziadku Donalda
Tuska, który mia³ na ochotnika wst¹piæ do Wehrmachtu. Wypowied wywo³a³a
burzê i to po obu stronach politycznej barykady. Mówiono, ¿e pogr¹¿y Tuska
w kampanii, chocia¿ s³owa okaza³y siê nieprawdziwe. Kurski odpokutowa³ zreszt¹ za to  zosta³ na jaki czas wykluczony z PiS, do którego wówczas nale¿a³.
Sam mówi jednak o sobie, ¿e jest po prostu przeladowany, a ludzie po latach
wypominaj¹ mu ró¿ne drobiazgi. Tymczasem, jako europose³, ciê¿ko pracuje,
kr¹¿¹c miêdzy Polsk¹ a Bruksel¹6.

W d¹¿eniu do pozyskania jak najwiêkszej liczby odbiorców dziennikarze
pos³uguj¹ siê polszczyzn¹ potoczn¹, staraj¹c siê oddaæ postrzeganie wiata przez
przeciêtnego cz³owieka, z którym mo¿e siê uto¿samiæ adresat wiadomoci. Istotn¹ przyczyn¹ popularnoci inforozrywki jest ³atwoæ jej przyswajania. Wypowiedzi upraszcza siê i dopasowuje do (domniemanych) gustów audytorium, zak³adaj¹c jego ograniczon¹ kompetencjê komunikacyjn¹. Dzia³a to na zasadzie
sprzê¿enia zwrotnego, bo teksty dostosowane do oczekiwañ i mo¿liwoci komunikacyjnych grupy docelowej jednoczenie je kszta³tuj¹.
Tworzy siê krótkie komunikaty zaopatrzone w intryguj¹ce nag³ówki, np.
Du¿y nó¿, du¿y biust. Napad na stacjê benzynow¹ (tvn24.pl 3 lipca 2012), Nienarodzone dziecko sprawc¹ wypadku drogowego (tvp.info 7 lipca 2012). G³ówne tezy s¹ wyeksponowane (tak¿e graficznie), a eksplikacje zastêpuje lub uzupe³nia materia³ ilustracyjny, np. prawie 50% powierzchni informacji pod tytu³em
Hardkorowy Koksu omieszy³ Najmana (tvn24.pl 28 kwietnia 2012) zajmuj¹
fotografie przedstawiaj¹ce zawodników w trakcie walki. Pomija siê trudne czy
rzadko u¿ywane terminy, a jeli s¹ niezbêdne, objania siê ich znaczenie, np.
wspomniany tekst zaczyna siê nastêpuj¹co: Efektowny debiut gwiazdy internetu  Roberta Burnelki  w MMA, czyli »Mieszanych Sztukach Walki«.
W obu analizowanych portalach w tej samej konwencji komunikuje siê
o sprawach powa¿nych i nieistotnych, polityce b¹d biciu rekordów Guinnessa
itd. Niezale¿nie od znaczenia, problem bywa przedstawiany w sposób rozrywkowy, np. relacjê z programu TVN24, dotycz¹cego zap³odnienia pozaustrojowego,
rozpoczêto nastêpuj¹co: Co ma zrobiæ stra¿ak, kiedy p³onie klinika in vitro i ma
6 <http://www.tvn24.pl/cwany-lis-czy-bialy-mis-wiele-twarzy-jacka-kurskiego,263203,s.html>
dostêp: 6.07.2012.
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do wyboru  uratowaæ jednego doros³ego cz³owieka albo pojemnik z tysi¹cem
zarodków?7.
Coraz popularniejsza staje siê b³aha, zapewniaj¹ca zainteresowanie odbiorców, tematyka, np. na stronie g³ównej tvn24.pl 12 lipca 2012 r. widnia³y m.in.
informacje zatytu³owane nastêpuj¹co: Przegra³ zak³ad ze swoimi uczniami. Ogoli³ siê na ³yso, Wódz siê ociepla Myszk¹ Miki i tajemnicz¹ dam¹, Nowi mieszkañcy zoo: ¿yrafka, ma³pki i jelonki; na tvp.info tego samego dnia: Zmutowane
komary w walce z tropikaln¹ chorob¹, Sztuka 17-latki w brytyjskim parlamencie,
W³oski boss rodzinnym mediatorem.
Opiniotwórcze serwisy internetowe, oprócz powa¿nych zagadnieñ politycznych czy spo³ecznych, przedstawiaj¹ wiadomoci o faktach lub zdarzeniach nietypowych i niezwyk³ych, tzw. faits divers (Wojtak 2007: 39). Kryterium doboru
i ekspozycji materia³ów staje siê nie ich znaczenie, ale ³atwoæ przyci¹gania
uwagi. Informacje dotycz¹ce wa¿nych zjawisk, tzw. twarde, s¹ marginalizowane,
jeli s¹ nudne. Wzrasta liczba tzw. informacji miêkkich, ciekawych, ale ma³o
istotnych (Pi¹tkowska-Stepaniak 2009: 85), traktowanych jako równorzêdne
znaczeniowo z prawdziwie znacz¹cymi dla kraju i wiata wydarzeniami, np.
28 kwietnia 2012 r. w dziale Najwa¿niejsze informacje (tak!) tvn24.pl zamieci³o, wzbogacony interaktywn¹ map¹, krótki tekst zatytu³owany Kraje najwiêkszych biustów. Polska w czo³ówce.
Oprócz lekcewa¿enia schematów powa¿nej publicystyki w portalach informacyjnych dochodzi do degradacji oficjalnoci, zanikania tabu i poczucia niestosownoci, np. relacjê z pokazu mody, w którym wykorzystano motywy sakralne, zatytu³owano Matka Boska i Chrystus na wybiegu. Religia i seks zawsze
sz³y w parze. Warto zauwa¿yæ, ¿e zarówno tvp.info, jak i tvn24.pl, stosuj¹ ten
sam zabieg  kontrowersyjne s³owa s¹ przytaczane w cudzys³owie, co podkrela,
¿e nadawca je cytuje, a nie wyra¿a w³asne pogl¹dy. Zabezpiecza to prawnie
i os³abia potencjaln¹ krytykê ze strony opinii publicznej, choæ nie zmienia wydwiêku publikacji. Cytaty, w tym popularne w inforozrywce wypowiedzi anonimowych z regu³y wiadków zdarzenia, ponadto wzmacniaj¹ dialogicznoæ tekstów, daj¹c iluzjê wielog³osowoci, a tym samym wiêkszego obiektywizmu
przekazu.
Portale i telewizje informacyjne ³¹czy czêstoæ nawi¹zywania do tzw. pseudozdarzeñ, spreparowanych i przedstawionych tak, ¿eby media mog³y szybko je
rozg³osiæ (Mrozowski 2001: 131). Na przyk³ad politycy s¹ ukazywani w wietle
tego, co powiedzieli albo o nich powiedziano. Popularne s¹ wypowiedzi metatekstowe, np.

7

<http://www.tvn24.pl/strazak-ma-ratowac-doroslego-czy-zarodki-mialbym-dylemat,264345,s.html>
dostêp: 12.07.2012.
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Mówi¹c do niego Zbyszku  a nie Zbigniewie lub panie przewodnicz¹cy
 potraktowa³ go jak ma³ego ch³opczyka, protekcjonalnie  powiedzia³ w Kawie
na ³awê w TVN24 pose³ SLD Ryszard Kalisz, oceniaj¹c propozycjê szefa PiS,
aby ziobryci wrócili do partii8.

Cech¹ inforozrywki jest równie¿ dramatyzowanie przekazu. Dobór wiadomoci podlega, uwarunkowanemu komercyjnie i perswazyjnie, procesowi ramowania (framing), czyli selekcji, amplifikacji i strukturyzacji (Olczyk 2011: 102)
przedstawianych faktów. Eksponowane s¹ tematy ekstremalne  zbrodnie i tragedie (if it bleeds it leads), np. sprawa Madzi z Sosnowca. Przy tym dziennikarze jasno wskazuj¹ domniemane przyczyny zdarzeñ oraz winnych i niewinnych,
feruj¹c jednoczenie, wp³ywaj¹ce na opiniê publiczn¹, wyroki.
Zwiêkszeniu ekspresji s³u¿¹ m.in. chwytliwe nag³ówki. W powa¿nych portalach informacyjnych przedstawiane treci zapowiada siê w sposób sensacyjny,
np. Kolos wpad³ w stacjê paliw (tvn24.pl 7 lipca 2012), Bali siê wyjæ z hali.
Czego takiego jeszcze nie prze¿y³em (tvn24.pl 8 lipca 2012). Aksjologizacji
i hiperbolizacji towarzyszy przemilczenie, kogo i czego w³aciwie dotyczy wiadomoæ (pierwsza wspomina³a o tym, ¿e ciê¿arówka wywróci³a siê na stacji
benzynowej, a druga o obawach polskiej dru¿yny siatkarskiej co do reakcji
bu³garskich kibiców). Niewiadoma w tytule lub lidzie ma sk³oniæ internautê do
skorzystania z odsy³acza do ca³ego artyku³u.
Podstawowe cechy po¿¹danego materia³u to widowiskowoæ i sensacyjnoæ.
Informacje o wiecie s¹ przekazywane w postaci mikrohistorii, które maj¹ swoich aktorów o okrelonych motywach i celach oraz sposobie dzia³ania. Struktura
narracyjna ma klasyczn¹ budowê: wprowadzenie, punkt zwrotny (popularny
w tej roli jest konflikt) i kulminacjê  rozwi¹zanie (Wasilewski 2008: 215216).
B³ahe opowieci przedstawia siê w konwencji dramatycznej, jak np. w tekcie
zatytu³owanym Uwolnili langusty z restauracji:
Do zdarzenia, opisanego miêdzy innymi przez lokalny dziennik LUnione Sarda, dosz³o na s³ynnym Szmaragdowym Wybrze¿u (Costa Smeralda) w pó³nocno-wschodniej czêci wyspy, odwiedzanym g³ównie przez bogatych turystów z ca³ego wiata. Niemieckie ma³¿eñstwo posz³o na kolacjê do restauracji w Cala di
Volpe. Jednak ten romantyczny wieczór ku ogromnemu zaskoczeniu personelu
mia³ niezwyk³y fina³. Po zjedzeniu posi³ku kobieta namówi³a mê¿a, by kupili
¿ywe langusty z akwarium, stoj¹cego w lokalu. Wczeniej kobieta d³ugo je podziwia³a. W³aciciel restauracji opowiedzia³ gazecie, ¿e niektórzy usi³owali zniechêciæ parê do tego pomys³u, argumentuj¹c, ¿e skorupiaki nie prze¿y³yby d³ugo
po powrocie do morza i ¿e zapewne zostan¹ wkrótce ponownie z³owione.
8 <http://www.tvn24.pl/-1,1742282,0,1,kaczynski-potraktowal-ziobre-jak-malego-chlopczyka,wiadomosc.html> dostêp: 22.04.2012.
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Nie przekona³o to jednak ma³¿onków, którzy ostatecznie dopiêli swego. Za 500
euro kupili langusty z restauracyjnego akwarium i kazali prze³o¿yæ je do specjalnego pojemnika, by bezpiecznie przenieæ skorupiaki na wybrze¿e. Wrzucili je
nastêpnie do morza9.

W inforozrywce u¿ywa siê do opisu wydarzeñ stereotypowych modeli zachowañ, uproszczonej emocjonalizacji i bajkowych schematów narracyjnych.
Langusty zosta³y uratowane przez pozytywnych bohaterów jak ksiê¿niczka ocalona przez rycerza ze szponów z³ego smoka (w tym wypadku restauratora),
w roli miecza wyst¹pi³o 500 euro. Zwraca te¿ uwagê bogactwo szczegó³ów (opis
geograficzny miejsca, konkretna suma), maj¹ce uprawdopodobniæ opowieæ.
S³owo medialny obecnie oznacza nie tylko zwi¹zany z mediami, ale te¿
zas³uguj¹cy na zainteresowanie mediów czy wykreowany na ich potrzeby
(Majkowska 2007: 93), co znajduje odzwierciedlenie w pojêciu swoistego symulakrum  faktu medialnego. W obu portalach oprócz opowieci parasensacyjnych, analogicznych do powy¿ej przytoczonej (np. Niedojedzony tost ksiêcia
Karola na aukcji, tvp.info 10 lipca 2012; Karaluchy zaatakowa³y Neapol, tvp.info 8 lipca 2012), wystêpuj¹ wi¹¿¹ce siê z aktualnie popularn¹ problematyk¹, ale
niezawieraj¹ce ¿adnych nowych informacji teksty. Na przyk³ad notka, zatytu³owana intryguj¹co Zdrowotna czarna magia, nie odnosi siê do praktyk ezoterycznych. Zawiera zestawienie truizmów, maj¹cych przekonaæ czytelnika, ¿e s³u¿ba
zdrowia znów przysporzy mu problemów:
Wprawdzie lekarze wycofali siê z dalszego protestu, ale problem z dobrym wypisywaniem recepty pozosta³. I pomijamy ju¿ kwestie literówek w nazwisku, adresie czy dacie na recepcie. Prawdziwym problemem jest okrelenie, który lek mo¿e
byæ ze zni¿k¹, a który nie, albo dlaczego ten sam lek raz jest tañszy, a raz trzeba
za niego zap³aciæ 100 proc. ceny. Przepisy s¹ tak zagmatwane, ¿e z ich zrozumieniem k³opot maj¹ nie tylko lekarze10.

Inforozrywkê cechuje emocjonalizacja przekazu. Funkcja emotywna równowa¿y funkcjê referencyjn¹, a niekiedy nad ni¹ dominuje. Narrator ma sprawiaæ
wra¿enie nie obiektywnego komentatora, ale uczestnika wydarzeñ, maksymalnie
zaanga¿owanego w opis rzeczywistoci. W obu analizowanych portalach nie
odnotowano jednak przesadnie ekspresywnych wypowiedzi. Pewn¹ rolê odgrywa tu medium  pismo sprawia wra¿enie ch³odniejszego od mowy. Elementy
emocji wystêpuj¹ g³ównie w relacjonowaniu wydarzeñ sportowych. Fakty z in9

<http://tvp.info/informacje/rozmaitosci/uwolnili-langusty-z-restauracji/7905172> dostêp:
5.07.2012.
10 <http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/zdrowotna-czarna-magia,264394.html> dostêp:
12.07.2012.
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nych dziedzin ¿ycia przedstawiane s¹ w sposób bardziej neutralny, choæ nie
unika siê straszenia odbiorców w celu przykucia ich uwagi (bad news is a good
news  negatywne wiadomoci sprzedaj¹ siê lepiej ni¿ pozytywne), np.:
Kwane miny sadowników. Najgorsze scenariusze sta³y siê faktem. Komisja europejska do minimum postanowi³a ograniczyæ wsparcie dla grup producentów owoców i warzyw. Rolnicy nie ukrywaj¹, ¿e wielu z nich mo¿e przez to znikn¹æ
z rynku, bo grozi im bankructwo. Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedzia³, ¿e nie wyklucza zaskar¿enia rozporz¹dzenia do Trybuna³u Sprawiedliwoci. Unia Europejska tnie koszty, a producenci ju¿ licz¹ straty11.

Infotainment charakteryzuje tak¿e, pozornie antagonistyczny wobec tendencji do budzenia lêku, tzw. optymizm postawy (happy news), polegaj¹cy na ³agodzeniu najgorszych wiadomoci i przedstawianiu mniej tragicznych jako show
(Leszczak 2010: 134). Jego elementy zaczynaj¹ byæ obecne tak¿e w polskich
informacjach, np.
Dramatyczna relacja na ¿ywo z popularnego samochodowego show w podmoskiewskim Tuszynie. W korespondenta kana³u TV-Centr uderzy³o jedno z wycigowych aut. Dziennikarza dos³ownie zdmuchnê³o z kadru, scena wygl¹da³a bardzo
dramatycznie, ale jak siê okaza³o, skoñczy³o siê tylko na wstrz¹sie mózgu12.

To, ¿e naprawdê nic siê nie sta³o, nie oznacza, ¿e nie mo¿na przedstawiæ
tego jako potencjalnego dramatu, zwieñczonego szczêliwym zakoñczeniem.
Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ humor i dystans wobec przedstawianych wiadomoci
oraz metaforyzacja, pozwalaj¹ca w sposób przystêpny zobrazowaæ trudne do
zrozumienia treci, np. w notatce zatytu³owanej Pole Higgsa jak paparazzi:
Mo¿na to wyt³umaczyæ na przyk³adzie sceny z udzia³em znanego gwiazdora, np.
Georgea Clooneya. Kiedy aktor (cz¹steczka, np. atom) pojawia siê na ulicy,
szybko otacza go grupa paparazzich (pole Higgsa). Skupiaj¹ siê wokó³ Clooneya
nadaj¹c mu masê, natomiast takie zainteresowanie nie spotka innych, zwyk³ych
miertelników na tej samej ulicy (fotonów). Popularnoæ aktora, jego wagê
w Hollywood, mo¿na oceniaæ m.in. obserwuj¹c, jak bardzo jest popularny wród
paparazzi. Podobnie w wiecie cz¹stek elementarnych  im wiêksza interakcja
z polem Higgsa, tym wiêksza ich masa13.

11
12

<http://tvp.info/informacje/agro-info/kwasne-miny-sadownikow/7183177> dostêp: 28.04.2012.
<http://www.tvn24.pl/wejscie-na-zywo-z-auto-show-samochod-uderzyl-w-reportera,263362,s.html>
dostêp: 7.07.2012.
13 <http://www.tvnmeteo.pl/informacje/ciekawoski,49/nie-wiesz-co-to-bozon-higgsa-wyobrazsobie-george-a-clooneya,50632,1,0.html> dostêp: 5.07.2012.
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W analizowanych portalach wyst¹pi³y tak¿e wiadomoci prezentuj¹ce czyst¹ rozrywkê, bêd¹c¹ jednym z podstawowych komponentów omawianej strategii, np. tvn24.pl po tytule Co mo¿na zrobiæ z Balotellim? Pi³karz i jego miênie
hitem internetu14 zamieci³o seriê fotomonta¿y, przedstawiaj¹cych pó³nagiego
w³oskiego napastnika m.in. jako skoczka narciarskiego, uczestnika turnieju Jeden z dziesiêciu i druhnê ksiê¿nej Kate. Tego typu newsy, przeplataj¹c powa¿ne wiadomoci, poprawiaj¹ nastrój odbiorców zmêczonych negatywnymi przekazami, a tym samym zachêcaj¹ do ponownego skorzystania z danej strony.
O umieszczeniu jakiej informacji w Internecie decyduje jej aktualnoæ,
znaczenie oraz za³o¿enie, i¿ wzbudzi zainteresowanie. Oprócz wartoci merytorycznej o lokacji materia³u (strona g³ówna, podstrony, wa¿ne jest te¿ po³o¿enie
na nich  naj³atwiej uwagê skupiaj¹ treci umieszczone centralnie w górnych
partiach) decyduje przewidywana liczba ods³on. Im wiêksze zaciekawienie budzi dany news, tym czêciej jest czytany, co wp³ywa na liczbê wywietleñ znajduj¹cej siê przy nim reklamy i stanowi realn¹ wartoæ marketingow¹. Recepcja
przekazywanych informacji czy quasi-informacji wp³ywa na ich trwa³oæ  to,
co przykuwa uwagê, ma wiêcej ods³on i d³u¿ej widnieje na stronie g³ównej
portalu.
Podstawow¹ przyczyn¹ wykorzystywania inforozrywki przez nadawców
medialnych jest komercja. Odbiorca jest traktowany jak klient, a informacja jako
towar. W zwi¹zku z tym licz¹ siê te¿ koszty pozyskania i przedstawienia. Materia³ o ¿yciu znanej osoby (badane portale np. powiêca³y w lipcu 2012 r. wiele
miejsca rozwodowi amerykañskich aktorów Katie Holmes i Toma Cruisea) jest
tañszy i bezpieczniejszy ni¿ d³ugie, drogie i ryzykowne ledztwo dziennikarskie
w wa¿nej spo³ecznie, ale postrzeganej jako nudna, sprawie.
W portalach informacyjnych, wykorzystuj¹c mechanizmy perswazji, narzuca siê odbiorcom opinie wartociuj¹ce, jednoczenie poprzez interaktywnoæ
strony daj¹c u¿ytkownikom prawo do oddzia³ywania na kszta³t i wydwiêk przekazu, np. poprzez zamieszczenie pochodz¹cych od nich informacji (jeli zas³uguj¹ na upowszechnienie) lub przedstawienie punktu widzenia i oczekiwañ poprzez komentarze do newsów. U¿ytkownik serwisu ma poczucie, ¿e jego zdanie
jest wa¿ne (przecie¿ zosta³o opublikowane), a w³aciciel uzyskuje dane, pozwalaj¹ce mu kszta³towaæ przysz³e komunikaty zgodnie z oczekiwaniami grupy docelowej, co zwiêksza potencjaln¹ wartoæ komercyjn¹ przekazów.
Internautami steruje siê te¿ za pomoc¹ dzia³ania werbalnego, np. zachêcaj¹c
do przejcia na kolejn¹ podstronê poprzez uciêcie poprzedniej w interesuj¹cym punkcie. Dotyczy to te¿ namowy do kontynuacji lektury (czytaj dalej /
zobacz wiêcej ) po wstêpnym, intryguj¹cym opisie wydarzenia. Poprzez tego
14

<http://www.tvn24.pl/co-mozna-zrobic-z-balotellim-pilkarz-i-jego-miesnie-hitem-internetu,263091,s.html> dostêp: 6.07.2012.
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typu zabiegi przykuwa siê na d³u¿ej uwagê odbiorcy, co umo¿liwia zbadanie
jego preferencji tematycznych i w przysz³oci profilowanie wyników wyszukiwania oraz daje okazjê do mniej (filmy uruchamiaj¹ce siê automatycznie
po wejciu na stronê) lub bardziej subtelnego (linki sponsorowane) zaprezentowania nowej porcji reklam.
Informacje realizuj¹ce za³o¿enia infotainment (informowaæ/symulowaæ informowanie bawi¹c) przykuwaj¹ uwagê, a przy tym nie wymagaj¹ zbytniego
wysi³ku interpretacyjnego. Ich zadaniem nie jest wywo³ywanie refleksji, ale dostarczanie rozrywki. Wpisuj¹ siê w standardowe schematy mylowe, nie budz¹c
dysonansu poznawczego i nie wymagaj¹c wiêkszego zaanga¿owania intelektualnego. Tym samym u³atwiaj¹ zarówno lekturê, jak i póniejsze jej zapomnienie.
Infotainment bywa uznawany za nowy, samoistny gatunek (np. Wolny-Zmorzyñski, Kaliszewski, Furman 2006: 39), wp³ywaj¹cy znacz¹co na ewolucjê medialnego systemu genologicznego. W badanych portalach jednak raczej mo¿na
go uznaæ za czynnik mutuj¹cy u¿ywane w nich gatunki, a nie odrêbny byt.
Oficjalne informacje s¹ przedstawiane w sposób sensacyjny. Dochodzi do uwarunkowanych ludycznie i pragmatycznie adaptacji genologicznych, np. elementy
felietonu, takie jak zmniejszanie oficjalnoci przekazu, ekspansja stylu potocznego, wieloæ rodków stylistycznych, humorystyczne czy ironiczne zabarwienie
wypowiedzi (Maliszewski 2007: 6981) zaczynaj¹ odgrywaæ znacz¹c¹ rolê
w innych gatunkach.
Negatywnym skutkiem upowszechnienia inforozrywki jest obni¿enie jakoci dyskursu publicznego. W pogoni za sensacj¹ tematy s¹ traktowane powierzchownie. W ekspresowym tempie s¹ przekazywane liczne treci, zastêpowane
szybko kolejnymi nowociami (chyba ¿e nie dzieje siê nic ciekawego i bez
koñca analizuje siê tematy wczeniej budz¹ce zainteresowanie). Ze wzglêdu na
to mo¿na paæ ofiar¹ nadinformacji i dezinformacji jednoczenie. Niebezpieczeñstwo tego jest mniejsze w portalach internetowych, które pozwalaj¹ na lekturê wybranych przez u¿ytkownika wiadomoci w odpowiadaj¹cym mu miejscu,
czasie i zakresie.
Inforozrywka ma jednak równie¿ zalety. Urozmaicenie sposobu przekazu
pozwala unikn¹æ z(a)nudzenia odbiorcy i u³atwia mu zrozumienie skomplikowanych treci, które przedstawione w sposób rozrywkowy, nie musz¹ traciæ wartoci poznawczych. Istotne s¹ proporcje  nieco infotainment w informacjach odwie¿a je. Gorzej, kiedy jest odwrotnie i rzetelna wiedza staje siê nudnym
dodatkiem do inforozrywki. W obu badanych portalach jednak to zagro¿enie nie
wystêpuje. Wykorzystuj¹ infotainment, ale nie s¹ jego narzêdziem.
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Summary
The subject of this article is the infotainment present on information portals. The concept
reflects the mixing of information and entertainment features in media transmissions (with the
dominance of the latter one). The tvn24.pl and tvp.info web portals became the object of the study.
The speculations concern the reasons of the popularity of infotainment, its effects and characteristic properties to which it has been classified i.e.: a large role of the iconic layer of the transmission, the simplicity of creating and ingesting communication, effacing the borders between information, journalistic writing and entertainment, dramatizing of the transmission, but also humor.
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Maciej Czeszewski, Katarzyna Foremniak: Ludzie i miejsca w jêzyku. S³ownik
frazeologizmów eponimicznych. Redakcja naukowa M. Bañko. Przedmowa Roch
Sulima. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2011, ss. 349.
Od co najmniej kilkunastu lat, a zw³aszcza od ukazania siê pracy Wojciecha
Chlebdy Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy (Opole
1991), obserwujemy rozkwit badañ frazeologicznych. Studia nad jednostkami
ponadwyrazowymi prowadzone s¹ z wielu perspektyw, w ró¿nych planach: kulturowo-jêzykowym, historycznym, gramatycznym i ostatnio  z perspektywy
jêzykoznawstwa komputerowego. Recenzowana publikacja stanowi dobre potwierdzenie owego zainteresowania frazeologi¹, która jest tu obecna w kilku
aspektach: wewnêtrznojêzykowym, zarówno w ujêciu synchronicznym,
jak i diachronicznym (etymologicznym), ale tak¿e w aspekcie kulturowo-jêzykowym i przek³adowym. Tytu³ Ludzie i miejsca w jêzyku wskazuje na jeszcze
jeden aspekt  onomastyczny. Nazwy w³asne we frazeologii to temat tyle¿
interesuj¹cy, co ma³o zbadany, tym bardziej kompendium koncentruj¹ce siê wokó³ tego zagadnienia ju¿ w punkcie wyjcia uznaæ trzeba za przedsiêwziêcie
ciekawe.
Dwoje m³odych leksykografów stworzy³o s³ownik frazeologizmów eponimicznych. Zawiera on, zgodnie z indeksem, 156 hase³ (w tym dwadziecia kilka
hase³ odsy³aczowych), nie jest zatem, liczbowo patrz¹c, opracowaniem du¿ym,
jednak stanowi to konsekwencjê wiadomego wyboru, wyp³ywa te¿ ze specyfiki
opracowywanego materia³u. Zwi¹zki frazeologiczne rozumiane s¹ w s³owniku
tak, jak w tradycji, jako po³¹czenia wyrazowe o ró¿nym stopniu znaczeniowej
nieregularnoci (asumarycznoci), z rozró¿nieniem idiomów i frazemów (zob.
O s³owniku, s. 17). Natomiast na okrelenie jednostek frazeologicznych, których komponentem jest nazwa w³asna lub jej derywat s³owotwórczy stosowany
jest (za E. Rudnick¹) termin frazeologizmy eponimiczne: (ibidem, s. 19). Eponimy (i eponimizmy) autorzy s¹ zatem sk³onni traktowaæ szeroko, nie ograniczaj¹c ich do klasy nazw osobowych, w czym wzoruj¹ siê na nowszej tradycji
onomastycznej, zapewne tak¿e na Wielkim s³owniku wyrazów obcych pod redakcj¹ Miros³awa Bañki i, z opracowañ wczeniejszych, na S³owniku eponimów,
czyli wyrazów odimiennych W³adys³awa Kopaliñskiego (zob. O s³owniku, s. 18).
To ujêcie (maj¹ce, jak widaæ, swoj¹ tradycjê leksykograficzn¹) nie jest zaskakuj¹ce i niew¹tpliwie u¿yteczne, choæ dodaæ trzeba, ¿e w odniesieniu do frazeologii wysokiej komponenty eponimiczne to g³ównie antroponimy i ich derywaty.
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Na taki wniosek pozwala³aby te¿ analiza materia³u zgromadzonego w omawianym s³owniku: frazeologizmy z nazw¹ osobow¹ lub komponentem od niej
pochodnym, dodajmy  frazeologizmy o postaci wyra¿eñ, zdecydowanie przewa¿aj¹.
S³ownik jest niew¹tpliwie opracowaniem przemylanym, rzetelnym i stworzonym z pomys³em. Nieprzypadkowy dobór hase³ wyranie podkrelono w czêci wstêpnej: rejestrowane jednostki spe³niaj¹, poza frazeologicznoci¹ i komponentem eponimicznym w swoim sk³adzie, tzw. kryterium kulturowe  odwo³uj¹
siê do miejsc i postaci z krêgu tradycji europejskiej (O s³owniku, s. 15), stanowi¹ utrwalon¹ w jêzyku czêæ tej tradycji. Takie ukierunkowanie opisu, skutkuj¹ce rejestrowaniem zwi¹zków frazeologicznych o proweniencji przede wszystkim biblijnej, mitologicznej, historycznej i literackiej, nale¿¹cych do wy¿szego
rejestru polszczyzny, obecnych w tej samej lub podobnej postaci w wielu jêzykach europejskich sprawia, ¿e s³ownik mo¿na traktowaæ jako opracowanie fragmentu polskiej leksyki, ale te¿ patrzeæ na niego przez pryzmat zwi¹zków jêzyka
(polskiego i kilku innych jêzyków europejskich) z kultur¹. Takie odczytanie
sugeruje równie¿ tytu³ Ludzie i miejsca w jêzyku. Mo¿na w tym opracowaniu
widzieæ wreszcie i próbê ocalenia od zapomnienia czêci frazeologii, tej literackiej i erudycyjnej, wród hase³ mamy bowiem liczne jednostki wspó³czenie
nieu¿ywane, bardzo wielu u¿ytkownikom polszczyzny po prostu nieznane, np.
jarzmo kaudyjskie, ko³o Iksjona, list Bellerofonta, osio³ek Buridana, owce Panurga, partyjska strza³a, prokrustowe ³o¿e, sól attycka, sumy neapolitañskie, wóz
Tespisa.
Fakt, ¿e s³ownik wykracza poza sam¹ rejestracjê grupy jednostek, podanie
znaczenia i przyk³ady u¿ycia, ¿e pozwala wydobywaæ ró¿norodne informacje
o poszczególnych zwi¹zkach, z ró¿nych p³aszczyzn opisu, stanowi jego najwiêksz¹ zaletê. Poza rozbudowanym i interesuj¹co podanym objanieniem t³a biblijnego, mitologicznego, literackiego czy historycznego dla komponentu eponimicznego, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ odpowiedniki danego frazeologizmu
polskiego w innych jêzykach: angielskim, francuskim, w³oskim i niemieckim,
zebrane tak¿e w koñcowych indeksach. To istotny element informacji w sensie
praktycznym (przek³adowym), ale tak¿e teoretycznym, wymaga bowiem przyjêcia jasnych kryteriów uznawania jednostek za analogi. Autorzy s¹ tu dok³adni,
rozgraniczaj¹ pe³n¹ i niepe³n¹ ekwiwalencjê semantyczn¹, dodaj¹ informacje
o ró¿nicach gramatycznych i komentarze w przypadku innej ³¹czliwoci odpowiedników (zob. np. has³a: mêki Tantala, chodziæ od Annasza do Kajfasza, miecz
Damoklesa, lukullusowa uczta).
Pewne w¹tpliwoci budzi natomiast czêæ artyku³u has³owego okrelana
jako informacja normatywna. Autorzy nie wyjaniaj¹, jak rozumiej¹ to sformu³owanie, ale tradycyjnie mo¿na by spodziewaæ siê wskazówek czy komentarzy
z poziomu (a raczej poziomów) normy b¹d uzusu. Tymczasem w s³owniku pod
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t¹ etykietk¹ kryj¹ siê bardzo ró¿ne informacje. Niektóre maj¹ charakter typowo
(bezporednio) normatywny, dotycz¹ np. ortografii czy dopuszczania przez normê przekszta³conych, niekanonicznych postaci jednostek (zob. has³a danajski
dar, rubensowska kobieta, jak Pi³at w Credo), inne to uwagi o kontekstach
u¿ycia jednostek lub o zmianach zachodz¹cych w uzusie, zwykle na temat tendencji do rozszerzania ³¹czliwoci jednego z komponentów wyra¿eñ (zob. np.
benedyktyñska praca, rubensowskie kszta³ty) b¹d na temat zmiany szyku cz³onów (zob. np. herkulesowa praca czy podawany w czêci wstêpnej przyk³ad
wiek balzakowski). Takie komentarze, bêd¹ce w³aciwie wnioskami z badañ korpusowych, rozpoczynaj¹ siê zdaniem: Badania korpusowe wskazuj¹ (wykazuj¹),
¿e lub Badania korpusowe potwierdzaj¹, ¿e . Pojawiaj¹ siê jednak równie¿
informacje zaskakuj¹ce, np. w hale niæ Ariadny komentarz, ¿e odniesieñ do tej
samej mitologicznej opowieci mo¿na dopatrywaæ siê tak¿e we frazeologizmie
dojæ, trafiæ, itp. po nitce do k³êbka, czy w hale dionizyjski sza³  uwagi o
znaczeniu i frekwencji tekstowej przymiotnika dionizyjski w zestawieniu z apolliñski (zob. te¿ np. has³a francuski piesek, praca Penelopy, list Bellerofonta).
W takich dodatkowych uwagach, czasem umieszczanych w czêci faktograficznej, czasem normatywnej (por. np. moralnoæ Kalego i praca Penelopy) trudno
dopatrywaæ siê zwi¹zku z tradycyjnie pojmowan¹ normatywnoci¹, chyba ¿e
w zamyle autorów maj¹ one pomóc u¿ytkownikom w poprawnym pos³ugiwaniu
siê wyra¿eniami. W takiej sytuacji nale¿a³oby przy opisie struktury s³ownika
omówiæ zawartoæ tej czêci artyku³u has³owego.
Wród informacji normatywnych niew¹tpliwie cenne s¹ spostrze¿enia dotycz¹ce rozszerzania ³¹czliwoci komponentów, wi¹¿¹ siê one bowiem albo ze
zmian¹ granic jednostki, albo z jej rozpadem  powstaniem neosemantyzmu
o postaci leksemu. Proces taki (o ró¿nym stopniu zaawansowania) zosta³ zauwa¿ony i odnotowany przez autorów np. w przywo³ywanych ju¿ has³ach benedyktyñska praca, rubensowskie kszta³ty czy dionizyjski sza³, drakoñskie prawo, janusowe oblicze, marsowe oblicze, mi³oæ platoniczna, spartañskie wychowanie.
Brak takiej informacji w odniesieniu np. do wyra¿enia bajoñskie sumy, a rozszerzenie ³¹czliwoci tak¿e w tym przypadku daje siê w tekstach zauwa¿yæ.
Wskazany wy¿ej proces, maj¹cy wp³yw na niezwykle istotn¹ kwestiê  wyodrêbniania jednostek, niew¹tpliwie utrudnia ustalenie wzajemnych relacji i jêzykowego statusu ca³ostek, co widaæ tak¿e w recenzowanym s³owniku. Autorzy maj¹
wiadomoæ problemu (zob. Makrostruktura s³ownika, c), omawiaj¹c go na
przyk³adzie has³a drakoñskie prawo i podsumowuj¹c stwierdzeniem, ¿e w takich
sytuacjach nale¿a³oby mówiæ o przekszta³caniu siê frazeologizmów w zwi¹zki
³¹czliwe, w których dopuszczalna jest wymiennoæ sk³adników wyra¿enia
(s. 20). Z tego stwierdzenia nie wynika jednak, czy owe zwi¹zki ³¹czliwe to dla
autorów jednostki s³ownikowe (frazeologizmy), czy ju¿ nie i wobec tego, jaki
jest status jednostki wyjciowej.
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Problem w ustaleniu postaci zwi¹zku frazeologicznego (wyodrêbnieniu
jednostki) stwarzaj¹ tak¿e zwroty i wyra¿enia o zbli¿onym sk³adzie i znaczeniu,
czego odbicie stanowi w s³owniku relacja miêdzy has³owym zwi¹zkiem frazeologicznym a kolokacjami. Nie jest jasne, na jakiej podstawie ró¿nie traktowane s¹ w s³owniku pary takie, jak np. wêze³ gordyjski  rozci¹æ wêze³ gordyjski, stanowi¹ce odrêbne has³a, i stajnia Augiasza  wyczyciæ stajniê Augiasza,
puszka Pandory  otworzyæ puszkê Pandory, w których drugi cz³on pary
to kolokacja, a wiêc po³¹czenie, zgodnie z definicj¹ podan¹ przez autorów (czêsto u¿ywane po³¹czenie wyrazów, których znaczenie wynika ze znaczeñ sk³adników, s. 24). Dlaczego (kogo) ugodzi³a strza³a Amora to kolokacja, odnotowana w artykule strza³a Amora, a ugodzony strza³¹ Amora stanowi osobn¹
jednostkê?
Ogólnie s³ownik Ludzie i miejsca w jêzyku trzeba uznaæ za opracowanie
bardzo udane. Nie zmieniaj¹ tego wskazane niedoci¹gniêcia, z których czêæ
³¹czy siê z najtrudniejsz¹ w jêzykoznawstwie kwesti¹ oddzielania jednostek od
po³¹czeñ jednostek. M³odzi autorzy pod¹¿aj¹ szlakiem wytyczonym przez W³adys³awa Kopaliñskiego, ale mamy tu do czynienia bardziej z inspiracj¹ ni¿ naladownictwem. S³ownik niew¹tpliwie mo¿e byæ u¿yteczny dla kilku grup odbiorców: studentów, t³umaczy, dla tych wszystkich, którzy zainteresowani s¹
kwestiami historycznymi (diachronicznymi) we frazeologii, ale tak¿e jej aspektami jêzykowo-kulturowymi czy powi¹zaniami etymologicznymi miêdzy ró¿nymi frazeologizmami, wreszcie  ciekawostkami z pogranicza faktu i mitu utrwalonymi w jêzyku. Zalet¹ s³ownika s¹ te¿ dobre przyk³ady i komentarze
dotycz¹ce najnowszych zmian w sk³adzie i u¿yciu niektórych zwi¹zków frazeologicznych, pokazuj¹ce równoczenie mo¿liwoci wykorzystania badañ korpusowych, oraz prosta forma przekazu. I jeszcze jedna cecha, cecha pozanaukowa,
któr¹ Ludzie i miejsca w jêzyku odró¿niaj¹ siê od licznych najnowszych opracowañ (wskazywana tak¿e przez autorów Przedmowy i Wstêpu)  siêgniêcie do
polszczyzny wysokiej, do s³ownictwa erudycyjnego, zakorzenionego w jêzyku,
a we wspó³czesnej leksykografii czêsto pomijanego. Bez wzglêdu na ewentualne
grono odbiorców takie ukierunkowanie s³ownika oceniaæ trzeba jak najbardziej
pozytywnie.
Iwona Kosek
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Sprawozdanie z konferencji naukowej wiadomoæ jêzykowa
w perspektywie edukacyjnej, Opole 1516 maja 2013 r.
W dniach 15 i 16 maja 2013 r. w gmachu Uniwersytetu Opolskiego odby³a
siê ogólnopolska konferencja naukowa wiadomoæ jêzykowa w perspektywie
edukacyjnej. W obradach uczestniczyli metodycy kszta³cenia jêzykowego i literackiego z wielu orodków akademickich ca³ej Polski.
Zebranych powita³a pomys³odawczyni i g³ówna organizatorka spotkania
prof. dr hab. Jolanta Nocoñ. Przedstawi³a ogólny cel spotkania naukowego
i zachêci³a do dyskusji licznie zebranych na sali uczestników konferencji oraz
studentów polonistyki opolskiej. Przedpo³udniowe spotkanie mia³o charakter obrad planarnych. Przedstawiono piêæ referatów, które u³o¿y³y siê w pewien porz¹dek zapowiadaj¹cy dalsze czêci konferencji.
Pierwszy referat na temat Próba prze³o¿enia pojêcia wiadomoci jêzykowej na dzia³ania dydaktyczne wyg³osi³a prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa.
Autorka nawi¹za³a do fundamentalnego problemu  czego, jak i po co uczyæ
w ramach obowi¹zkowej edukacji jêzykowej. Jej zdaniem, na tradycyjnie opisywane w tekstach metodycznych cele kszta³cenia pogrupowane w poziomy wiadomoci, umiejêtnoci i nawyków na³o¿yæ nale¿y spajaj¹c¹ ca³oæ zdolnoæ wykorzystania rezultatów w praktycznym dzia³aniu tekstotwórczym. Do wymiaru
kszta³cenia jêzykowego, komunikacyjnego i tekstowego prelegentka proponuje
do³¹czyæ wymiar czwarty  wolicjonalny. Przedmiotem namys³u w szkole nale¿y
uczyniæ jêzyk jako taki, nie za sztucznie budowane na potrzeby edukacyjne
teksty podrêcznikowe.
Nastêpnie g³os zabra³ dr hab. Kordian Baku³a, który wyg³osi³ referat na
temat wiadomoæ jêzykowa  wiadomoæ dydaktyczna. Na podstawie licznych przyk³adów dowodzi³ on, ¿e kszta³cenie jêzykowe powinno opieraæ siê na
dowiadczeniu uczniów, ich naturalnej ciekawoci wiata.
Dr hab. Agnieszka Rypel skierowa³a uwagê zebranych na wychowanie jêzykowe, przedstawiaj¹c referat Wychowanie jêzykowe, czyli jak scaliæ rozproszon¹ wiadomoæ jêzykow¹. Odwo³uj¹c siê do filozofii dialogu i pedagogiki humanistycznej, ukaza³a obecn¹ w tekstach owiatowych ideê wychowania
jêzykowego. Istotna dla prelegentki jest aksjologia stanowi¹c¹ element kszta³cenia, poczynaj¹c od rodowiska domowego, a¿ na wy¿szych etapach edukacyjnych koñcz¹c.
Kolejna prelegentka reprezentowa³a orodek poznañski. Prof. dr hab. Beata
Gromadzka przestawi³a tekst zatytu³owany Stan wiadomoci jêzykowej
uczniów w komunikacji za porednictwem nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych. Rozpoznanie. Autorka przedstawi³a umocowanie teoretyczne prowadzonych rozwa¿añ, a nastêpnie omówi³a liczne przyk³ady u¿ycia przez
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uczniów jêzyka w komunikacji internetowej. Podnios³a problem wiadomoci
jêzykowej u¿ytkowników nowych mediów i dowodzi³a ich znacznych kompetencji w pos³ugiwaniu siê polszczyzn¹ adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,
grupy dyskutantów, tematyki konwersacji. Wydaje siê, ¿e uczniowie bawi¹ siê
jêzykiem, ale nie maj¹ pe³nej wiadomoci jêzykowej w zakresie mechanizmów,
które stosuj¹.
Nastêpny referat wyg³osi³a dr Renata Makarewicz, reprezentuj¹ca orodek
olsztyñski, która przestawi³a Rozmowy o jêzyku w przestrzeni szko³y. Prelegentka przedstawi³a autorsk¹ koncepcjê uporz¹dkowania relacji zakresowych
nastêpuj¹cych pojêæ: dyskurs lekcyjny, dyskurs szkolny, dyskurs edukacyjny.
Podjê³a próbê nazwania, czym jest wspólnota dyskursu w odniesieniu do prezentowanego obszaru swoich badañ. Wype³ni³a pojêcie przestrzeni komunikacyjnej
w dyskursie szkolnym, okreli³a tak¿e jej dynamiczny charakter. W odniesieniu do
komunikacji miêdzy nauczycielami i rodzicami uczniów istotn¹ rolê odgrywa
kompetencja komunikacyjna, która jest pochodn¹ wiadomoci jêzykowej.
W czêci koñcowej swojego wyst¹pienia autorka przywo³a³a dwa cytaty z literatury metodycznej lat trzydziestych XX w., w których uznani naukowcy podnosz¹
rangê nauczycieli jêzyka ojczystego. W konfrontacji z tymi przyk³adami przedstawi³a fragmenty najnowszych g³osów w dyskusji medialnej o stanie polskiej owiaty.
Ze wzglêdu na ostre re¿imy czasowe dyskusjê o referatach przedstawionych
w czêci plenarnej zdecydowano siê przenieæ na spotkania popo³udniowe.
Po obiedzie uczestnicy konferencji odwiedzili gocinne mury Archiwum
Pañstwowego w Opolu, gdzie mieli mo¿liwoæ wys³uchania interesuj¹cej prelekcji na temat zbiorów tam zgromadzonych. Zaprezentowano najstarszy iluminowany kodeks l¹ski, pochodz¹c¹ z XV w. Ksiêgê praw miejskich G³ubczyc,
a tak¿e kilka najcenniejszych redniowiecznych rêkopisów.
W czêci popo³udniowej obrady odbywa³y siê w dwu sekcjach, w których
zaprezentowano nastêpuj¹ce referaty: dr Beata Udzik wiadomoæ jêzykowa
gimnazjalistów  jaka jest i jak j¹ sprawdzaæ?; dr Stefania Jag³o Wp³yw
testów gimnazjalnych na poziom wiadomoci jêzykowej gimnazjalistów;
dr Ewa Oronowicz-Kida i dr Agnieszka Myszka wiadomoæ jêzykowa w zakresie u¿ycia nazw w³asnych; dr Anna Tabisz Aspekt pozawerbalny uczniowskiej wypowiedzi mówionej; dr Magdalena Krysiñska Jêzyk filmów animowanych a wiadomoæ jêzykowa dziecka; dr Agnieszka Szczaus Rozwa¿ania
o jêzyku w »Nowych Atenach« Benedykta Chmielowskiego; dr Ma³gorzata Burzak-Janik Czytanie tekstu poetyckiego w szkole poprzez jêzyk na przyk³adach
z poezji Wis³awy Szymborskiej; dr Ma³gorzata Chmiel, dr Zofia Pomirska
Stan przygotowania studentów edukacji wczesnoszkolnej do kszta³cenia wiadomoci jêzykowej uczniów klas IIII; dr Gizela Kurpanik-Malinowska Teksty literackie Kurta Drawerta na studiach germanistycznych w AJD w Czêstochowie.
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Tê czêæ konferencji zwieñczy³a dyskusja prowadzona przez wszystkich jej
uczestników. Zgodnie z formu³¹ spotkañ naukowych pada³y pytania do poszczególnych referentów, nastêpnie za autorzy udzielali na nie odpowiedzi. Wymieniono wiele interesuj¹cych opinii. Zgodnie ustalono, i¿ istnieje pilna potrzeba
opracowania nowej metodyki kszta³cenia jêzykowego, która opiera³aby siê
na rzeczywistoci jêzykowej towarzysz¹cej uczniom w ¿yciu w ogóle, nie
za tylko w sytuacji lekcyjnej. Prof. Jadwiga Kowalikowa wyrazi³a pogl¹d, i¿
szko³a nie mo¿e walczyæ z ¿yciem, jej zadaniem jest wspieraæ i kierunkowaæ
rozwój ucznia, w tym tak¿e jego wiadomoæ jêzykow¹ i kompetencjê komunikacyjn¹.
Drugi dzieñ konferencji przebiega³ w formie obrad plenarnych. Zebrani wys³uchali czterech referatów. Dr Marta Szymañska zaprezentowa³a wyst¹pienie
Kszta³cenie jêzykowe w dyskursie edukacyjnym po 1990 roku, a prof. dr hab.
Jolanta Nocoñ rozwa¿ania na temat wiadomoæ jêzykowa w podrêcznikach
szkolnych  teoria i praktyka. Oba referaty podejmowa³y zagadnienie dyskursu
edukacyjnego uobecnionego w podrêcznikach szkolnych. Spojrzenie z perspektywy historycznej, które przedstawi³a dr Szymañska, stanowi³o znakomite wprowadzenie do szczegó³owej analizy zadañ podrêcznikowych, któr¹ przedstawi³a
prof. Nocoñ. Po raz kolejny pojawi³ siê postulat ukonkretnienia wizji kszta³cenia
jêzykowego w postaci nowej metodyki opisuj¹cej sposoby pracy z uczniem tak
z wykorzystaniem podrêczników, jak równie¿ w innych formach dzia³alnoci
edukacyjnej.
Konferencjê zakoñczy³y dwa referaty o odmiennej tematyce. Dr Dorota Purdo mówi³a na temat Gramatyka opisowa czy gramatyki oposowe? Nauczyciel
jêzyka francuskiego wobec ró¿nych propozycji opisu jego systemu gramatycznego. Reprezentuj¹cy Instytut Badañ Edukacyjnych dr Joanna Dobkowska
i Adam Bro¿ek przedstawili wyst¹pienie na temat Jak wiadomoæ jêzykowa
jest obecna w zadaniach testowych na ró¿nych etapach kszta³cenia. Przedstawione referaty wywo³a³y o¿ywion¹ dyskusjê na temat potrzeby zmian w polskiej
owiacie i podniesienia rangi zawodu nauczyciela.
Majowe spotkanie w Opolu zgromadzi³o wybitnych przedstawicieli polskiej
myli metodycznej, którzy przyjechali z orodków akademickich ca³ej Polski.
Wszyscy zgodnie podkrelali wysoki poziom refleksji naukowej, który ujawni³
siê zarówno w przedstawionych referatach, jak równie¿ w dyskusji nimi wywo³anej. Wymiana pogl¹dów miêdzy zwolennikami pozostawienia funkcjonalnego
nauczania gramatyki jêzyka ojczystego w szkole w powszechnej (Kowalikowa,
Makarewicz) i opowiadaj¹cymi siê za usuniêciem martwej tradycji (Baku³a,
Nocoñ) doprowadzi³a, jak siê wydaje, do konsensusu. Zgodnie bowiem stwierdzono, ¿e najwa¿niejsze jest podmiotowe traktowanie ucznia i d¹¿enie do rozwijania jego kompetencji komunikacyjnych, na co pozwala szeroko rozumiany pejza¿ edukacyjny, w którym znajduje siê miejsce dla obu tych koncepcji.
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Postulat opracowania nowej metodyki kszta³cenia jêzykowego pozwoli, jak
stwierdzili ufnie patrz¹cy w przysz³oæ uczestnicy konferencji, doprowadziæ do
wy³onienia siê nowoczesnej koncepcji nauczania jêzyka ojczystego w polskich
szko³ach XXI w.
Renata Makarewicz

Nowe zjawiska w jêzyku, tekcie i komunikacji IV: Metafory i amalgamaty pojêciowe. Pod red. M. Cichmiñskiej, I. Matusiak-Kempy. Olsztyn 2012.

Ukaza³ siê czwarty tom serii wydawniczej Nowe zjawiska w jêzyku, tekcie i komunikacji. Tom zosta³ powiêcony zagadnieniom jêzykoznawstwa kognitywnego, a w szczególnoci metaforom i amalgamatom pojêciowym.
Stworzona przez Lakoffa i Johnsona, a przedstawiona w opracowaniu Metaphors We Live By (1980), teoria metafory konceptualnej oraz zawarta w The Way
We Think: Conceptual Blending And The Minds Hidden Complexities teoria
amalgamatów pojêciowych Fauconniera i Turnera (2002) stanowi¹ ogromny
wk³ad we wspó³czesne jêzykoznawstwo.
W tomie zamieszczono dwadziecia dwa artyku³y, które maj¹ czêsto charakter interdyscyplinarny. Otwiera go tekst Mi³osza Babeckiego dotycz¹cy metaforyki wizualnej w grach internetowych. Autor zauwa¿a, ¿e metafory postrzegane
s¹ jako proces nie tylko jêzykowy, ale tak¿e kognitywny. W artykule Metaforyka
wizualna w procesach wyra¿ania opinii spo³ecznej na przyk³adzie wybranych
polskich i zagranicznych gier internetowych t³umaczy pochodzenie oraz funkcjê
metafory, która w grach on-line jest narzêdziem wyra¿ania opinii o tematyce
spo³ecznej i politycznej.
W podobnym duchu, przenosz¹cym koncepcjê metafory na inne dzia³y nauki, napisany jest artyku³ Mateusza Mareckiego i Macieja Paprockiego From
Vivaldi to Coca-Cola commercial  conceptual representation of winter in selected musical pieces. Autorzy dowodz¹, ¿e struktury w muzyce s¹ odzwierciedleniem ludzkich procesów kognitywnych. Jako przyk³ad tej teorii prezentuj¹ konceptualizacje pojêcia zima w szeciu utworach muzycznych i wykazuj¹
podobieñstwa w ich przedstawianiu.
Artyku³ Mateusza Sajny What do we know about blending and translation?
The analysis of selected examples from the computer game Dragon Age 2 doty-
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czy amalgamatów t³umaczeniowych, na podstawie danych z gry komputerowej
Dragon Age 2. Autor przekonuje, jak wa¿na jest wiadomoæ powstawania
amalgamatów t³umaczeniowych, zarówno w t³umaczeniach gier, jak i w procesie
translacyjnym w ogóle.
Pawe³ Nowak, Magdalena Piechota i Mateusz Sarnecki w pracy Rozrywka
w medialnych metaforach konwencjonalnych i oryginalnych analizuj¹ metafory
medialne, ich funkcje oraz ewolucjê, jaka mia³a miejsce wraz z rozwojem technologii komunikacyjnych. Badaj¹c jêzyk polskich mediów, wykazuj¹, i¿ jest on
nie tylko zdominowany przez skonwencjonalizowane, ale te¿ uproszczone metafory, które maj¹ trafiæ do jak najszerszej widowni.
Monika Kaczor w artykule Wyra¿enia metaforyczne z pojêciami zwi¹zanymi
z etyk¹ spo³eczn¹ zajmuje siê jêzykiem u¿ywanym w polskiej prasie, a dok³adniej  wyra¿eniami zawieraj¹cymi takie pojêcia, jak: humanitaryzm, bieda,
naród, prawda, solidarnoæ, zwraca te¿ uwagê na zjawiska czytelnoci
i akomodacji w tych frazach.
Du¿a czêæ artyku³ów zamieszczonych w tomie traktuje o metaforach
w specyficznych formach dyskursu oraz w jêzyku pewnych grup spo³ecznych.
Joanna Nawacka w Metafory w rosyjskim ¿argonie m³odzie¿owym pisze o metaforycznej motywacji wyrazów i wyra¿eñ dotycz¹cych seksualnoci. Autorka pokazuje metafory, które opieraj¹ siê na nowych asocjacjach. Tworzone czêsto na
potrzeby chwili, zmienne i nietrwa³e, daj¹ obraz zmian zachodz¹cych w ¿argonie
m³odzie¿owym.
Jêzyk osób m³odych bada te¿ Dominika Malinowska, która skupia siê na
konceptualizacjach choroby i cia³a na podstawie wypowiedzi osób cierpi¹cych
na zaburzenia od¿ywiania. Artyku³ Metafory choroby w spo³ecznociach ProAna
i ProMia powiêci³a ukazaniu zmian w postrzeganiu wiata (wywo³anych przez
wspominane zaburzenia psychiczne) i sposobu, w jaki wp³ywaj¹ one na jêzyk.
W War story and love story. Komplementarne metafory w jêzyku pi³ki no¿nej ciekawy zbiór metafor przedstawia Anna Szemberska, której polem zainteresowania jest jêzyk pi³ki no¿nej (metafory takie, jak FUTBOL TO WOJNA czy
FUTBOL TO MI£OÆ), a tak¿e jego odbicie w jêzyku polityki i biznesu.
W artykule Immigration of metaphors in press discourse Przemys³aw Wilk
bada wyra¿enia zwi¹zane z imigracj¹, jakie pojawi³y siê na ³amach brytyjskiego
dziennika The Guardian, oraz pokazuje, i¿ teoria metafor konceptualnych nie
jest czêsto wystarczaj¹cym narzêdziem do analizy takich wyra¿eñ. Jako alternatywê autor proponuje teoriê amalgamatów pojêciowych, która znajduje zastosowanie w szerszym spektrum zjawisk.
Autostopowicz  jedna z metafor p³ynnej nowoczesnoci Szymona ¯yliñskiego to kulturowa analiza wyra¿eñ metaforycznych zwi¹zanych z fenomenem
autostopu, przeprowadzona na podstawie materia³ów, jakie znalaz³y siê w Gazecie Wyborczej oraz Rzeczpospolitej w latach 19892010.
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Na pograniczu jêzykoznawstwa i literaturoznawstwa kognitywnego sytuuje
siê artyku³ Piotra Pierzcha³y Poetyckoæ czy absurd? Problem metafory w polskiej piosence pop, w którym autor zajmuje siê badaniem metafor w polskiej
muzyce popularnej. Analizuj¹c teksty piosenek takich wykonawców, jak Doda
i Ich Troje, stara siê odpowiedzieæ na pytania o poetyckoæ i funkcjê metafor
zawartych w utworach tego typu.
Kolejne teksty ukazuj¹, jak teoriê metafory mo¿na wykorzystaæ w literaturoznawstwie. Przyk³adem jest artyku³ Grzegorza Igliñskiego Robak niekoniecznie
zmetaforyzowany. O jednej z nazw w polskiej prozie po 1989 roku. Autor przedstawia biologiczn¹ i jêzykow¹ systematyzacjê nazewnictwa robaków, po czym
prezentuje kilkadziesi¹t przyk³adów konceptualizacji wyrazu robak.
Inny tekst literaturoznawczy to artyku³ Poetycki wiat Wac³awa Mrozowskiego jako amalgamiczna przestrzeñ nocy, snu i mierci, który przygotowa³a
Katarzyna Sadowska-Dobrowolska. Autorka zajê³a siê badaniem jêzyka poetyckiego Wac³awa Mrozowskiego i, korzystaj¹c z teorii amalgamatów pojêciowych,
skupi³a siê na trzech wspomnianych w tytule przestrzeniach mentalnych.
W podobnym tonie utrzymany jest artyku³ Cia³o i to¿samoæ a hipertekst
 o wzajemnych relacjach interpretowalnoci powiêcony twórczoci kobiet.
Urszula Pawlicka zestawia w nim poststrukturaln¹ i feministyczn¹ metodologiê
oraz opisuje relacje cia³a i to¿samoci z hipertekstami wybranych autorów.
Artyku³ Halszki Leleñ Tekst jako sieæ. O literackiej metaforycznoci w opowiadaniach fantastycznych H.G. Wellsa ukazuje bogactwo metafor u¿ytych
w tworzeniu nowych wiatów w opowiadaniach tego pioniera fantastyki naukowej. Autorka opisuje warstwy struktur metaforycznych oraz ich funkcje, a tak¿e
analizuje jêzyk Wellsa jako taki.
Sebastian Przybyszewski opisuje natomiast eksperyment, w którym sprawdza, w jaki sposób kontekst wp³ywa na odczytanie wyra¿eñ metaforycznych.
W eksperymencie opisanym w artykule Polskie tsunami, czyli wp³yw kontekstu na interpretacjê metafory badaniu podda³ trzy grupy studentów, wykaza³, i¿
ten sam tekst mo¿na nie tylko wartociowaæ, ale te¿ rozumieæ zupe³nie odmiennie, w zale¿noci od ró¿nych czynników zewnêtrznych.
Kolorowy wiat idiomów. Rozumienie idiomów w jêzyku angielskim jako
obcym to publikacja, w której Iwona Osmañska-Lipka ukazuje, jak dziêki teorii
kognitywnej zmieni³o siê postrzeganie idiomów, oraz analizuje odbiór i znaczenie wyra¿eñ zawieraj¹cych pochodz¹ce z jêzyka angielskiego nazwy kolorów.
Autorka podaje, w jaki sposób rozumiane s¹ one przez obcokrajowców, ukazuje
te¿ ich rzeczywiste znaczenie i mechanizmy powstawania.
Krytycznie do pewnych kwestii zwi¹zanych z jêzykoznawstwem kognitywnym podesz³y Agnieszka Libura i Anna Drogosz. Agnieszka Libura przestawia
w¹tpliwoci wobec metafory pojêciowej wysuniête przez badaczy przekazów multimodalnych. W tekcie Teoria metafory pojêciowej wobec badañ nad
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komunikacj¹ multimodaln¹ autorka potwierdza, i¿ teoria metafory pojêciowej
jest niedostatecznym narzêdziem w badaniach zarówno nad przekazami multimodalnymi, jak i niewerbalnymi.
Anna Drogosz w artykule Personifikacja i agentyfikacja jako siatka semantyczna na podstawie analizy dwóch silnie zmetaforyzowanych publikacji traktuj¹cych o ewolucji, O pochodzeniu gatunków Karola Darwina oraz Samolubny
gen Richarda Dawkinsa, uznaje pojêcie personifikacji za zbyt ogólne. Autorka
proponuje rozwi¹zanie problemu poprzez wprowadzenie gradacji pomiêdzy personifikacj¹ (nadaniem cech ludzkich) oraz agentyfikacj¹ (nadaniem mocy
sprawczej).
Zamieszczone w tomie artyku³y Renaty Makarewicz, Anny Go³a i Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz wykraczaj¹ poza teoriê metafor i amalgamatów
pojêciowych. Renata Makarewicz w artykule Co przyjdzie polonicie ze s³uchania czworgiem uszu bada komunikacjê miêdzy nauczycielem i rodzicami na
przyk³adzie wyra¿enia materia³ nieutrwalony. Anna Go³a w swoim artykule
Socjolingwistyczne aspekty kultury masowej i konsumeryzmu opisuje zachowania jêzykowe zwi¹zane z konsumeryzmem oraz jego wp³ywem na jêzyk, którym
siê pos³ugujemy. Tekst Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz Zasada sonornoci we wspó³czesnej polszczynie dotyczy wymowy spó³g³osek sonornych we
wspó³czesnym jêzyku polskim.
Najnowszy tom Nowych zjawisk w jêzyku prezentuje szerokie spektrum
analiz kognitywnych, jak równie¿ nowych trendów w badaniach nad jêzykiem.
Dominika Malinowska
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