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Czasowniki dokonane (perfektywne)
i niedokonane (imperfektywne) w ujêciu kognitywnym
Ronalda Langackera
Perfective and imperfective verbs in cognitive linguistics
by Ronald Langacker
The article presents idea of Ronald Langacker about the nature of perfective and
imperfective verbs. He compares perfective and imperfective verbs to countable and
uncountable nouns and also claims that there is no feature that makes verbs as perfective
or imperfective in advance.
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Dotychczas powsta³o wiele koncepcji dotycz¹cych aspektu czasownika. Istnieje bardzo obszerna literatura powiêcona zagadnieniom aspektologicznym,
a mimo to podstawowe pojêcia, takie jak sama definicja aspektu czy formalne
typy opozycji aspektowych, nie doczeka³y siê jeszcze w pe³ni zadowalaj¹cego
opisu. W szczególnoci wskazanie i zdefiniowanie wspólnej cechy dokonanoci
(semantyki aspektu dokonanego), w³aciwej ka¿demu dowolnemu czasownikowi
dokonanemu, stanowi uzasadnion¹ trudnoæ. Czasownik jest podstawow¹ kategori¹ gramatyczn¹  nadrzêdnym elementem zdania. Informuje o tym, co robi
podmiot lub co dzieje siê z podmiotem w danym czasie gramatycznym1. Z uwagi
na fakt, ¿e podmiot potencjalnie mo¿e byæ wykonawc¹ ogromnej liczby czynnoci o bardzo zró¿nicowanym charakterze oraz o ró¿nym czasie trwania, w poszczególnych jêzykach naturalnych liczba leksemów czasownikowych dochodzi nawet do kilkunastu tysiêcy. Wobec powy¿szego wydaje siê, ¿e tak
zró¿nicowany zbiór wszystkich leksemów czasownikowych dokonanych mo¿na
1

Wiêcej o formach czasownika zob. Z. Saloni: Czasownik polski. Warszawa 2002.
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co najwy¿ej odpowiednio podzieliæ na podzbiory wykazuj¹ce pewne przybli¿one podobieñstwo dokonanoci. Czasowniki dokonane charakteryzuje siê wiêc
jako wyra¿aj¹ce rezultat/efekt czynnoci podejmowanej przez podmiot, przedstawiaj¹ce punktowe/momentalne lub ca³ociowe spojrzenie na czynnoæ2 . Podstawow¹ wad¹ takich klasyfikacji jest jednak to, ¿e ¿adnej z nich z osobna nie da
siê zastosowaæ do wszystkich leksemów czasownikowych o charakterze dokonanym. Czêæ badaczy twierdzi, ¿e wyznaczenie jednego parametru semantycznego, który jednoznacznie objania³by wszystkie mo¿liwe u¿ycia aspektu dokonanego jest w³aciwie niemo¿liwe. Przeciwne stanowisko zajmuje w tej kwestii
Ronald Langacker, wspó³twórca jêzykoznawstwa kognitywnego. Langacker
twierdzi, ¿e mo¿na z powodzeniem wyznaczyæ i zdefiniowaæ cechê dokonanoci
(perfektywnoci) dla ca³ego zbioru czasowników dokonanych (perfektywnych).
Wed³ug Langackera ka¿dy czasownik profiluje proces schematycznie okrelany
jako relacja skanowana sekwencyjnie w czasie3, a czasownik dokonany profiluje dodatkowo taki proces, który ma wyrany kontur czasowy  pojawia siê
ograniczenie elementów zbioru, które sk³adaj¹ siê na dany proces. Kontur czasowy nale¿y rozumieæ jako granicê pomiêdzy jednorodnoci¹ czynnoci (brakiem
jakiejkolwiek zmiany) a powsta³¹ w czasie zmian¹. Wykonturowanie, w zale¿noci od rodzaju czynnoci, mo¿e mieæ charakter mentalnego skanowania ograniczonego lewostronnie, kiedy czasownik desygnuje zdarzenie maj¹ce wyrany
pocz¹tek, albo prawostronnie, gdy czasownik desygnuje czynnoæ maj¹c¹ widoczny koniec. W odró¿nieniu wiêc od leksemów czasownikowych niedokonanych, profiluj¹cych stabilne sytuacje o nieokrelonym czasie trwania w zakresie
bezporednim4, leksemy czasownikowe dokonane wyra¿aj¹ czynnoci wewnêtrznie niejednorodne  profilowany przez te czasowniki proces ulega pewnej
zmianie w czasie. Podstawowym wyznacznikiem dokonanoci (perfektywnoci)
w ujêciu Langackera jest zatem jakakolwiek zmiana wpisana w treæ semantyczn¹ danego czasownika. Langacker próbuje zobrazowaæ dokonanoæ czasownika
równie¿ poprzez analogiê do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.
Podstawowe rodzaje rzeczownika, tradycyjnie znane jako policzalne i niepoliczalne, koresponduj¹ z pojêciowymi archetypami przedmiotu i substancji. Tak¿e
podstawowe rodzaje czasownika, które nazywam tu perfektywnym i imperfektywnym, odpowiadaj¹ archetypowym pojêciom zdarzenia i stanu. [ ] te dwa
rozró¿nienia  na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne oraz na czasowniki
perfektywne i imperfektywne  w swej istocie s¹ takie same5  pisze Langacker.
2

Przegl¹d koncepcji zob. J. Stawnicka: Aspekt  iteratywnoæ  okrelniki kwantyfikacyjne
(na materiale form czasu przesz³ego w jêzyku polskim). Katowice 2007.
3 R. Langacker: Gramatyka kognitywna. Kraków 2009, s. 198.
4 Zakres bezporedni w rozumieniu Langackera to obszar dostêpny percepcji mówi¹cego, na
którym koncentruje siê jego uwaga.
5 R. Langacker: op. cit., s. 174.
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Rzeczownik policzalny to taki, który fizycznie wyranie kontrastuje z otoczeniem. Granica pomiêdzy desygnatem a nie-desygnatem dowolnego rzeczownika
policzalnego jest mo¿liwa do wyznaczenia równie¿ wówczas, kiedy desygnat nie
jest z natury bytem materialnym o wyranym konturze przestrzennym, a jedynie
bytem konstruowanym mentalnie. Wtedy wykonturowanie odbywa siê w sposób
bardziej abstrakcyjny  desygnat jest wyró¿niony, jeli tworz¹cy go zbiór ma
ograniczon¹ liczbê elementów lub elementy te s¹ odpowiednio pogrupowane
(por. alfabet jêzyka polskiego, liczby pierwsze). Rzeczowniki niepoliczalne natomiast postrzegane s¹ jako pozbawione ostrego konturu. Zasada polegaj¹ca na
rozdzieleniu leksemów czasownikowych na dwa roz³¹czne podzbiory oraz analogicznie leksemów rzeczownikowych jest wiêc w istocie taka sama  w opozycji do siebie znajduj¹ siê desygnaty wykonturowane i niewykonturowane. Dla
rzeczowników przestrzeñ (fizyczna i mentalna) stanowi obszar, na którym dochodzi do wyznaczenia konturu, dla czasowników domen¹ wykonturowania jest
czas bezwzglêdny. Ró¿nice miêdzy czasownikami dokonanymi i niedokonanymi
oraz rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi s¹ widoczne najbardziej
w gramatyce. Formalnie czasowniki dokonane ró¿ni¹ siê od niedokonanych zasobem form finitywnych oraz pochodnych form niefinitywnych. Czasowniki dokonane mog¹ wystêpowaæ wy³¹cznie w czasie gramatycznym przesz³ym i przysz³ym, w odró¿nieniu od czasowników niedokonanych nie tworz¹ czasu
teraniejszego. Rzeczowniki policzalne mog¹ wystêpowaæ w obu liczbach gramatycznych  pojedynczej i mnogiej, rzeczowniki niepoliczalne nie maj¹ liczby
mnogiej, desygnatowi typowego rzeczownika niepoliczalnego brakuje nieci¹g³oci wymaganej do rozpoznania i policzenia przyk³adów w liczbie mnogiej6.
Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e wybór wykonturowanej czasownikowej konstrukcji dokonanej (perfektywnej) albo jednorodnej niedokonanej (imperfektywnej)
nie zale¿y od natury skanowanej relacji. Nie istnieje bowiem jaka przypisana a
priori cecha, która stanowi o dokonanym lub niedokonanym charakterze danej
czynnoci. Wybór miêdzy konstruowaniem dokonanym a niedokonanym jest
zale¿ny przede wszystkim od ludzkich zdolnoci poznawczych, wiedzy ogólnej
mówi¹cego, nierzadko równie¿ od kontekstu sytuacji. Decydentem jest sam mówi¹cy, który przedstawia sytuacjê wed³ug w³asnej perspektywy.
Powy¿sze za³o¿enia zostan¹ zilustrowane przyk³adami zdañ, które zaczerpniêto z Ksiêgi papugi (Tuti-Name)7, utworu przet³umaczonego i opracowanego
przez Wandê Markowsk¹ i Annê Milsk¹. Ksiêga papugi to perska wersja indyjskiego zbioru opowiadañ zatytu³owanych ukasaptati (siedemdziesi¹t opowiadañ papugi), niezwykle popularna w wiekach rednich wród spo³eczeñstw zamieszkuj¹cych tereny na rzek¹ Ganges. Zbudowana zosta³a wed³ug regu³
powieci szkatu³kowej.
6
7

Ibidem, s. 176.
Ksiêga papugi. T³. W. Markowska, A. Milska. Warszawa 1959.
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Przyjrzyjmy siê nastêpuj¹cemu zdaniu:
Zaledwie jednak poranek zawita³, zasiad³ król na tronie i rozkaza³ zwo³aæ wszystkich dostojników dworu, wszystkich emirów, wezyrów, mêdrców, namiestników
prowincji z ca³ego pañstwa i w przytomnoci tych znamiennych mê¿ów mianowa³
stra¿nika swoim nastêpc¹, przekaza³ mu pieczê nad wszystkimi swymi dobrami
i wrêczy³ mu klucze od królewskiego skarbca. (Ksiêga papugi, s. 33)

W powy¿szym fragmencie czasowniki dokonane u¿yte zosta³y w czasie
przesz³ym. Czynnoci, o których mowa w zdaniu, nastêpuj¹ jedna po drugiej.
Wszystkie czynnoci trwaj¹ zaledwie moment i maj¹ charakter zdarzenia. Procesy profilowane przez powy¿sze leksemy czasownikowe zosta³y wyranie wykonturowane  w opisywanych sytuacjach zauwa¿alna jest zmiana i tê zmianê
umieszcza siê w centrum uwagi. Poranek zawita³  to znaczy, ¿e nast¹pi³ koniec nocy i rozpocz¹³ siê dzieñ. Czasownik zawita³ desygnuje zdarzenie maj¹ce
wyrany pocz¹tek  moment, w którym nastaje dzieñ. Przeprowadzono tu mentalne skanowanie ograniczone lewostronnie. Podobnie czasownik zasiad³ profiluje zdarzenie, które w swojej treci semantycznej zawiera informacjê o zmianie. Nast¹pi³a koncentracja uwagi na fizycznym przemieszczeniu siê podmiotu
 osi¹gniêciu punktu docelowego w przestrzeni, po której porusza siê podmiot.
Dobrze ilustruje to analogia do pó³prostej, ograniczonej wyranie jednym punktem. Pó³prosta mo¿e rozci¹gaæ siê w nieskoñczonoæ, tak jak podmiot w powy¿szym zdaniu mo¿e nieskoñczenie d³ugo zajmowaæ okrelone wspó³rzêdne
w przestrzeni. Z punktu widzenia wypowiadaj¹cego istotny jest jednak tylko
moment rozpoczêcia danej czynnoci. Podobny charakter maj¹ kolejne czasowniki: przekaza³, wrêczy³ i rozkaza³ zwo³aæ, których istotê mo¿na wyt³umaczyæ
w analogiczny sposób. W powy¿szym fragmencie pojawia siê równie¿ czasownik mianowaæ, który, w zale¿noci od kontekstu, mo¿e nale¿eæ do zbioru czasowników dokonanych b¹d niedokonanych. Tu wystêpuje jako wykonturowany
czasownik dokonany  desygnuje moment, w którym dochodzi do przekazania
stra¿nikowi nowych obowi¹zków, chwila ta stanowi granicê pomiêdzy stanem
przed mianowaniem nastêpcy króla i stanem po jego mianowaniu.
Zanalizujmy kolejny fragment:
Majmun, pos³yszawszy m¹dre rady papugi, bez namys³u da³ w³acicielowi tysi¹c
hun za ptaka i zabra³ go ze sob¹. Za czym rozkaza³ zgromadziæ wszystkie zapasy
nardu, jakie tylko by³y w miecie i zapyta³ kupców o cenê. Sprzedawcy nardu
za¿¹dali dziesiêæ tysiêcy hun, a Majmun bez wahania wyp³aci³ im tê sumê z w³asnego skarbca i umieci³ zakupione pachnid³a w jednym ze swych pa³aców. (Ksiêga
papugi, s. 19)
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Podobnie jak w poprzednim zdaniu, wszystkie czasowniki w powy¿szym
fragmencie wystêpuj¹ w gramatycznym czasie przesz³ym. Jedyny leksem czasownikowy niedokonany (niewykonturowany) to forma by³y. W sformu³owaniu
jakie tylko by³y w miecie nie ma znaczenia, od kiedy gromadzono aromatyczn¹
rolinê himalajsk¹ nardu, brak równie¿ informacji o ewentualnym zaprzestaniu
zbierania tej roliny przez mieszkañców. Czasownik byæ wyra¿a jedynie pewien
istniej¹cy stan pozbawiony konturu, w bezporednim zakresie czasu nie uwidocznia siê ani pocz¹tek, ani koniec czynnoci, nie zachodzi jakakolwiek zmiana. Czasownik ten stanowi jednoczenie niezbêdne t³o dla pozosta³ych czasowników u¿ytych w zdaniu, jest punktem wyjcia do prezentowania kolejnych
czynnoci. Treæ semantyczna pozosta³ych leksemów czasownikowych uwydatnia natomiast moment zmiany, która dokonuje siê w ka¿dej opisywanej kolejno
czynnoci. Czasownik da³ desygnuje moment przekazania pieniêdzy za nabywany towar, poprowadzono mentaln¹ granicê pomiêdzy czasem przed wp³aceniem
odpowiedniej sumy a czasem po wniesieniu op³aty. Znaczenie leksemu zabra³
koncentruje uwagê na chwili, w której dochodzi do przejêcia kupionego towaru
(papugi) przez nowego w³aciciela. Schemat opisywanej tu czynnoci przypomina pó³prost¹ ograniczon¹ jednym punktem i rozci¹gaj¹c¹ siê w nieskoñczonoæ
(por. czasownik zasiad³). Czasowniki zapyta³, wyp³aci³, umieci³ prezentuj¹ zdarzenia o bardzo krótkim czasie trwania. Treci tych poszczególnych leksemów
wnosz¹ informacje o uzyskanym efekcie czynnoci.
Przyjrzyjmy siê kolejnemu zdaniu:
Nie radzêæ tylko, aby nawiedzi³a swego kochanka przystrojona w te bogate klejnoty, bo [ ] zap³onie on ¿¹dz¹ nie do ciebie, lecz do twych ozdób, podobnie jak
twój z³otnik, co to zapragn¹³ posi¹æ z³oto cieli i straci³ przyjañ, jaka ³¹czy³a ich
przez wiele lat. (Ksiêga papugi, s. 34)

Struktura powy¿szego fragmentu jest bardzo podobna do zdania zanalizowanego przed momentem. Tu równie¿ wystêpuje tylko jeden czasownik niedokonany (³¹czy³a) pe³ni¹cy rolê kanwy, na której rozgrywaj¹ siê w³aciwe wydarzenia. Pozosta³ym czasownikom dokonanym mo¿na umownie przypisaæ
mentalne wykonturowanie lewostronne lub prawostronne. Formy nawiedzi³a,
zap³onie, zapragn¹³ posi¹æ ukierunkowane s¹ znaczeniowo na pocz¹tek czynnoci, sygnalizuj¹ moment rozpoczêcia zdarzenia. Treæ semantyczna czasownika straci³ skoncentrowana jest natomiast na zakoñczeniu czynnoci, mo¿na powiedzieæ, ¿e jest on wykonturowany prawostronnie.
Przytoczmy kolejny fragment:
Pewnego dnia Chod¿este po k¹pieli upiêkszy³a swe lica barwiczk¹, a potem stanê³a
na dachu pa³acu i przez kraty wygl¹da³a na ulicê miasta. Zdarzy³o siê, ¿e spostrzeg³ j¹
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pewien ksi¹¿ê z obcej krainy, który przyby³ w³anie do stolicy. Kiedy ujrza³ jasn¹
twarzyczkê Chod¿este, zakocha³ siê w niej bez pamiêci, a i Chod¿este równie¿
zap³onê³a mi³oci¹ na widok ksiêcia. (Ksiêga papugi, s. 2021)

Kolejn¹ ciekaw¹ cech¹ czasowników dokonanych jest mo¿liwoæ zwiêkszania tempa akcji opisywanej przez te czasowniki. W³aciwie wszystkie leksemy
czasownikowe w pewien sposób dynamizuj¹ przebieg wydarzeñ, ale dodatkowe
wykonturowanie czasowników dokonanych sprawia, ¿e sytuacje przez nie opisywane postrzegane s¹ jako odrêbne, obrysowane byty daj¹ce siê policzyæ niczym
rzeczowniki. U¿ywaj¹c leksemów czasownikowych dokonanych, mówi¹cy obiera dalsz¹ perspektywê na czynnoæ lub koncentruje siê na wybranym fragmencie
czynnoci. Nie widaæ ca³ego jej przebiegu, a jedynie kontur. Czasowniki niedokonane natomiast zdaj¹ siê nieco odbieraæ tempa prezentowanej akcji, bowiem
uwypuklaj¹ szczegó³owy przebieg czynnoci, perspektywa na obran¹ czynnoæ
jest bardzo bliska, brak jest wiêc konturu w bezporednim zakresie czasu. Dobrze ró¿nicê miêdzy czasownikami dokonanymi i niedokonanymi ilustruje przytoczone powy¿ej zdanie. We fragmencie potem stanê³a na dachu pa³acu i przez
kraty wygl¹da³a na ulicê miasta czynnoæ desygnowana przez pierwszy czasownik trwa zaledwie chwilê. Mo¿na wyznaczyæ granicê pomiêdzy ruchem a postaw¹ statyczn¹, rysuje siê tu wyrany kontur. Potem nastêpuje czynnoæ, która
zdecydowanie rozci¹ga siê w czasie. Zosta³a opisana czasownikiem niedokonanym, aby tworzyæ t³o, które bêdzie drugim planem dla wydarzeñ rozgrywaj¹cych
siê na planie pierwszym. Nast¹pi³o chwilowe celowe spowolnienie akcji. Pos³u¿ono siê wiêc form¹ wygl¹da³a, a nie jej odpowiednikiem dokonanym wyjrza³a.
Pozosta³e czasowniki, takie jak: spostrzeg³, ujrza³, zakocha³ siê, zap³onê³a, wyra¿aj¹ czynnoci, którym trudno jest wyznaczyæ umowny pocz¹tek lub koniec.
Przypominaj¹ one raczej punkty, które nastêpuj¹ kolejno po sobie. U¿yto wykonturowanych czasowników dokonanych, aby szczególnie podkreliæ szybkie
tempo zachodz¹cych doznañ oraz skontrastowaæ z drugim planem czasownika
niedokonanego. Mo¿na powiedzieæ, posi³kuj¹c siê nazewnictwem Langackera,
¿e czasowniki dokonane s¹ w opisywanej relacji trajektorem, czyli najbardziej
wyró¿nionym jej elementem, czasownik niedokonany natomiast to landmark,
który jest sekundarnym uczestnikiem relacji8.
Analiza powy¿szych zdañ pokazuje, ¿e czêsto wybór dokonanej lub niedokonanej formy czasownika zale¿y od celu wypowiedzi mówi¹cego  chêæ uwypuklenia wybranych elementów tocz¹cej siê czynnoci, pokazania jej dynamiki
lub wolnego tempa. Wybór danej formy czasownika nie zale¿y od natury wewnêtrznej samej skanowanej sytuacji. Mówi¹cy mo¿e wobec tego sterowaæ rytmem akcji oraz ukierunkowywaæ odbiorcê na wybrane aspekty czynnoci. Ma
8

Por. R. Langacker: op.cit. Rozdz. 3: Obrazowanie, s. 85.
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do tego narzêdzia w postaci zbioru wykonturowanych czasowników dokonanych, pozwalaj¹cych prezentowaæ moment czynnoci, w którym zachodzi widoczna zmiana oraz niewykonturowane czasowniki niedokonane, które s³u¿¹ do
prezentowania jednorodnoci czynnoci w bezporednim zakresie czasu.
Literatura
Ksiêga papugi. T³. W. Markowska, A. Milska. PIW. Warszawa 1959.
Langacker R.: Gramatyka kognitywna. Universitas. Kraków 2009.
Saloni Z.: Czasownik polski. Wiedza Powszechna. Warszawa 2002.
Stawnicka J.: Aspekt  iteratywnoæ  okrelniki kwantyfikacyjne (na materiale form czasu przesz³ego w jêzyku polskim). U. Katowice 2007.

Summary
The article presents idea of Ronald Langacker, co-founder of cognitive linguistics, about the
nature of perfective and imperfective verbs. The researcher is of the opinion that the perfective
verbs profile the process having a clear outline of the time. There is a change in the action
described by perfective verbs and therefore these verbs are in the form inhomogeneous. Imperfective verbs are different. They profile stable situations the duration of which is indefinite in the
immediate scope. Langacker compares perfective and imperfective verbs to countable and uncountable nouns. He also claims that there is no feature that makes verbs as perfective or imperfective
in advance. The author of the article analyzes selected sentences of The Tooti Nameh in translation
of Wanda Markowska and Anna Milska.
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Kolokacje czasownikowe pojêæ zwi¹zanych
z etyk¹ spo³eczn¹ (na przyk³adzie wybranych czasopism
spo³eczno-politycznych i spo³eczno-kulturalnych)
Collocations verbales de concepts liés à léthique sociale
(à lexemple de certaines revues socio-politiques
et socio-culturelles)
Lobjectif de cet article est de présenter des liaisons verbales de collocation, relativement neuves, originales et rarement employées, dans lesquelles les éléments nominaux
constituent des mots relatifs aux divers aspects éthiques et sociales de la réalité, décrits et
interprétés dans les communications de presse.
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Pojêcia zwi¹zane z etyk¹ spo³eczn¹ wchodz¹ w sk³ad kombinacji sk³adniowych, zró¿nicowanych ze wzglêdu na stopnieñ zespolenia syntaktycznego.
Przyjmuj¹c za podstawê ich ³¹czliwoæ leksykaln¹, mo¿na wyró¿niæ takie po³¹czenia wyrazowe, które s¹ regularne, a wiêc wystêpuj¹ w sta³ej konfiguracji leksemów, jako konwencjonalne zwi¹zki syntaktyczne. Daj¹ siê równie¿
wyodrêbniæ zwi¹zki wyrazowe, maj¹ce postaæ czêciowo ustabilizowanych metafor. Z kolei jednostkowe, indywidualne konstrukcje jêzykowe w okrelonym
kontekcie u¿ycia, ze wzglêdu na to, ¿e s¹ s³abo i rzadko utrwalone w jêzyku,
mog¹ byæ odbierane jako w¹tpliwe normatywnie. Bior¹c pod uwagê ró¿ny stopieñ zespolenia znaczeniowego wspomnianych zwi¹zków wyrazowych, mo¿na
zaliczyæ je do frazeologizmów lub do skonwencjonalizowanych zwi¹zków syntagmatycznych. Ze wzglêdu na ich formê w postaci powtarzaj¹cych siê zbitek
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wyrazowych, s¹ okrelane jako kolokacje1. Konstrukcje werbalne2 z pojêciami
etyczno-spo³ecznymi mo¿na zaliczyæ do analityzmów3, które podlegaj¹ regu³om
gramatyczno-semantycznym i ³¹czliwoci leksykalnej z innymi jednostkami,
tworz¹c ca³oæ znaczeniow¹4. Ze wzglêdu na ³¹czliwoæ leksykaln¹ maj¹ nacechowanie metaforyczne, które jest skupione na czasowniku, jako g³ównym cz³onie zdania i jako cz³onie buduj¹cym znaczenie przenone5.
W³aciwoci metaforyczne i sk³adniowe zwi¹zków wyrazowych pozwalaj¹
zaliczyæ je do metaforycznych analityzmów i metafor werbalnych, w których
istnieje pozorna niespójnoæ semantyczna, wynikaj¹ca z naruszenia wymagañ
selekcyjnych czasownika6. Na ich powstanie maj¹ wp³yw czynniki wewnêtrzne
(funkcjonalno-stylistyczne) i zewnêtrzne (psychiczno-poznawcze, kulturowe).
Trudno przewidzieæ, jakie mechanizmy jêzykowe bêd¹ mia³y wp³yw na ich produktywnoæ oraz na to, które z nich zostan¹ utrwalone w jêzyku w okrelonym
kszta³cie i znaczeniu7.
Celem artyku³u jest przedstawienie powszechnie znanych, ale tak¿e stosunkowo nowych, oryginalnych i rzadko spotykanych kolokacyjnych po³¹czeñ werbalnych, w których cz³onami nominalnymi s¹ wyrazy odnosz¹ce siê do ró¿nych
etyczno-spo³ecznych aspektów rzeczywistoci, opisywanej i interpretowanej
w przekazach prasowych8. Poniewa¿ po³¹czenia wyrazowe wystêpuj¹ w ró¿nych
1 Por. Z. Klemensiewicz: Skupienia, czyli syntaktyczne grupy wyrazowe. Kraków 1948;
S. Skorupka: Kompozycja grup frazeologicznych. Poradnik Jêzykowy 1950, z. 4, s. 1925; idem:
Typy po³¹czeñ frazeologicznych. Poradnik Jêzykowy 1952, z. 5, s. 1220; W. liwiñski: O pewnym sposobie badania kolokacji w tekstach urzêdowych. LingVaria 2007, nr 2, <http://
//www2.polonistyka.uj.edu.pl/LingVaria/archiwa/LV_2_2007_pdf/07-Wladyslaw%20Sliwinski.pdf>.
2 Ewa Jêdrzejko mówi o konstrukcjach werbo-nominalnych, por. eadem: Problemy predykacji
peryfrastycznej. Konstrukcje, znaki, pojêcia. Katowice 2002; eadem: S³ownictwo tzw. analityczne
w opisie leksykalnym (propozycja opisu i klasyfikacji). [W:] Opisaæ s³owa. Pod red. A. Markowskiego. Warszawa 1992, s. 5061; S³ownik polskich zwrotów werbo-nominalnych. Pod red. E. Jêdrzejko.Warszawa 1998.
3 Janusz Anusiewicz u¿ywa pojêcia analityzmy czasownikowe, por. idem, Konstrukcje analityczne we wspó³czesnym jêzyku polskim. Wroc³aw 1978. Por. tak¿e P. ¯migrodzki: W³aciwoci
sk³adniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych w jêzyku polskim. Katowice 2000.
4 Por. S³ownik polskich zwrotów werbo-nominalnych, s. 10.
5 A. Wilkoñ: Metafora i argumenty. Prace Jêzykoznawcze. T. 19: Studia Polonistyczne.
Pod red. A. Kowalskiej, A. Wilkonia. Katowice 1990, s. 196.
6 P. ¯migrodzki: Metafory nominalne, metafory werbalne, zdania metaforyczne. Polonica
1994, XVI, s. 40.
7 Por. ibidem.
8 Por. D. Buttler: Ekspansja konstrukcji analitycznych. Poradnik Jêzykowy 1967, z. 1,
s. 618; W. Cockiewicz: Konstrukcje analityczne w jêzyku polskiej telewizji w latach siedemdziesi¹tych i dzi. [W:] Jêzyk w mediach masowych. Pod red. J. Bralczyka, K. Mosio³ek-K³osiñskiej.
Warszawa 2000, s. 143153; M. Honowska: Jêzyk prasy  osobliwy twór socjalny. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jêzykowego 1972, XXX, s. 6166; M. Kniagininowa: Struktury opisowe
 znamienna cecha stylu dziennikarskiego, Jêzyk Polski 1963, XLIII, s. 148157; I. Loewe: Czy
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gatunkach dziennikarskich, mo¿na wskazaæ te, które mog¹ wynikaæ z genologicznej przynale¿noci. Interesuj¹ce wydaje siê równie¿ to, w jaki sposób okrelone s³owo, wchodz¹c w nowe relacje, poszerza swoje znaczenie, a tym samym
zostaje pokazane w konceptualnie nowy sposób9. W zwi¹zku z tym przestawione rozwa¿ania bêd¹ nawi¹zywa³y do za³o¿eñ gramatyki kognitywnej10.
Wyró¿nione kolokacje werbalne wskazuj¹ na pragmatyczny aspekt funkcjonowania zasad etyczno-spo³ecznych w ró¿nych wymiarach ¿ycia spo³ecznego,
politycznego, gospodarczego, a tak¿e kulturalnego. Warto zaznaczyæ, ¿e konteksty ich wystêpowania dowodz¹, ¿e pojawiaj¹ siê niejako pod presj¹ bie¿¹cych
wydarzeñ, które osadzone s¹ w okrelonej, ale i nie³atwej perspektywie moralnej
i etyczno-spo³ecznej11.
Korpus tekstów obejmuje okres od stycznie 2012 r. do maja 2013 r. Przedstawione kolokacje ekscerpowano z tytu³ów artyku³ów prasowych oraz tekstów
polityczno-dziennikarskich, takich jak: artyku³y, felietony, opinie, komentarze,
wywiady12, zamieszczonych w nastêpuj¹cych czasopismach: Gazeta Wyborcza, Polityka, Przekrój, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Uwa¿am Rze, Wprost. S¹ to wysokonak³adowe, o du¿ym zasiêgu wydawniczym
czasopisma, co powoduje, ¿e maj¹ charakter opiniotwórczy i kulturotwórczy.
Opisuj¹ i wyjaniaj¹ wydarzenia o tematyce spo³eczno-politycznej i spo³ecznokulturalnej. Prezentuj¹ ró¿ne opcje wiatopogl¹dowe i polityczne.
W repetycjach po³¹czeñ wyrazowych uwzglêdniono te, które zawieraj¹ takie
znacz¹ce dla moralnego porz¹dku ¿ycia spo³eczeñstwa pojêcia etyczno-spo³eczne, jak: braterstwo, dobro, honor, mi³osierdzie, nieodpowiedzialnoæ, niesprawiedliwoæ, nietolerancja, nieuczciwoæ, odpowiedzialnoæ, solidarnoæ, sprawiedliwoæ, sumienie, tolerancja, uczciwoæ. W analizowanych kontekstach
odnosz¹ siê do ró¿nych problemów politycznych, spo³ecznych, gospodarczych
i kulturalnych.

¿ywi nieufnoæ i czym ¿ywi?  przyczynek do opisu uczuæ w ró¿nych stylach wspó³czesnej polszczyzny. [W:] Nowoczesnoæ. Pod red. M. Tramera, A. B¹ka. Katowice 2000, s. 201216; Konstrukcje analityczne w polskiej telewizji na progu drugiej dekady XXI wieku. Stylistyka 2010, XIX,
s. 177188.
9 H. Kardela: Onomazjologiczny aspekt semantyki kognitywnej. [W:] Podstawy metodologiczne semantyki wspó³czesnej. Pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej. Jêzyk a Kultura. T. 8. Wroc³aw
1992, s. 43.
10 Por. Kognitywizm w poetyce i stylistyce. Pod red. G. Habrajskiej, J. lósarskiej. Kraków
2006; Profilowanie w jêzyku i w tekcie. Pod red. J. Bartmiñskiego. Lublin 1998.
11 M. Kaczor: Konteksty u¿ycia wybranych pojêæ etyczno-spo³ecznych we wspó³czesnej prasie
polskiej (w druku).
12 Uwzglêdniono najwa¿niejsze wyznaczniki wymienionych gatunków prasowych, które mog³y
warunkowaæ wystêpowanie okrelonych kolokacji czasownikowych. Por. M. Wojtak: Analiza gatunków prasowych. Lublin 2008.
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Zgromadzony materia³ empiryczny zosta³ uporz¹dkowany ze wzglêdu na
wystêpowanie okrelonych po³¹czeñ wyrazowych w ramach wymienionych gatunków dziennikarskich. Nastêpnie zweryfikowano, które z po³¹czeñ wyrazowych s¹ odnotowane w publikacjach s³ownikowych13. Te, których nie ujêto
w s³ownikach, dowodz¹, ¿e nie zosta³y utrwalone w polszczynie. Mo¿na je
zaliczyæ do po³¹czeñ nieustabilizowanych, maj¹cych wp³yw na rodzaj leksyki
etyczno-spo³ecznej. S¹ wynikiem indywidualnych potrzeb nazewniczych, które
dostarczaj¹ informacji o mo¿liwociach opisu rzeczywistoci etyczno-spo³ecznej, jej interpretacji i oceny, a tak¿e sposobach motywowania tego rodzaju
zwi¹zków wyrazowych. W zestawieniu podano kolokacje czasownikowe, które
powtarza³y siê ze wzglêdn¹ regularnoci¹, co pozwoli³o na wyró¿nienie nastêpuj¹cych po³¹czeñ wyrazowych (tabela).
Zwi¹zki wyrazowe wystêpuj¹ce w wyró¿nionych gatunkach dziennikarskich
wp³ywaj¹ na sposób ujmowania problemu, a w konsekwencji na perspektywê
ukazywania omawianej rzeczywistoci etyczno-spo³ecznej. Poniewa¿ zawartoæ
treciowa zwi¹zków wyrazowych odnosi siê do trudnej, niejednoznacznej i budz¹cej wiele kontrowersji rzeczywistoci, przyjmuj¹ one swoist¹ formê i ukszta³towanie jêzykowe. W ten sposób wp³ywaj¹ na organizacjê wypowiedzi,
a w szczególnoci na zrozumienie oznaczanych przez nie elementów w³aciwych
dla sfery spo³eczno-moralnej. Nie bez znaczenia jest tak¿e to, ¿e ich obecnoæ
w tekcie decyduje o specyfice opisu i interpretacji okrelonych elementów rzeczywistoci etyczno-spo³ecznej, a tak¿e uwydatnia osobliwoci w jej odbiorze.
Wykorzystywanie w tekstach prasowych kolokacyjnych struktur werbalnych
z pojêciami etyczno-spo³ecznymi wiadczy o ich funkcjonalnej przydatnoci.
W aspekcie moralnym i etycznym realizuj¹ wa¿ne treci spo³eczne, gospodarcze, polityczne i kulturowe, o których z ró¿nych wzglêdów nie sposób powiedzieæ wprost. Okrelaj¹ powi¹zania miêdzy ró¿nymi poziomami moralnego porz¹dku ¿ycia spo³ecznego.
Na podstawie kontekstów mo¿na stwierdziæ, ¿e w artyku³ach z dominant¹
informacyjn¹ przewa¿aj¹ ustabilizowane po³¹czenia wyrazowe, typowe dla polszczyzny starannej (pisanej), które nadaj¹ okrelon¹ perspektywê opisu wydarzeñ przedstawianych w tekcie. S¹ pewnego rodzaju punktami widzenia i elementami interpretacji. Pe³ni¹ funkcjê w miarê precyzyjnego powiadamiania
(informowania).
W felietonach analizowane po³¹czenia wyrazowe s¹ stylistycznymi ozdobnikami, które opisywan¹ rzeczywistoæ przedstawiaj¹ w sposób dynamiczny, kreatywny i oryginalny. Widaæ w nich lady autorskiej inwencji. Wp³ywaj¹ na
13 Korzystano z nastêpuj¹cych opracowañ: Praktyczny s³ownik wspó³czesnej polszczyzny. Pod
red. H. Zgó³kowej. Poznañ 19942005; Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego. Pod red. S. Dubisza. Warszawa 2003.
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Felietony

Opinie, komentarze

Wywiady

braæ co na sumienie;
braæ odpowiedzialnoæ;
czyniæ dobro; doznaæ
niesprawiedliwoci;
dwigaæ odpowiedzialnoæ; kierowaæ siê
sumieniem; kierowaæ siê
uczciwoci¹; mieæ
honor; obarczaæ
odpowiedzialnoci¹;
obci¹¿aæ odpowiedzialnoci¹; obudziæ sumienie;
okazywaæ mi³osierdzie;
poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoci; ponosiæ
odpowiedzialnoæ;
przyj¹æ odpowiedzialnoæ; wycofaæ siê
z honorem;
Budowaæ sprawiedliwoæ; wzi¹æ
odpowiedzialnoæ;
cierpieæ przez nieuczciwoæ; dochodziæ
sprawiedliwoci;
domagaæ siê
sprawiedliwoci;
korzystaæ z dobra; kryæ
nieuczciwoæ; mieæ na
uwadze dobro; okazywaæ dobro; okazywaæ
solidarnoæ; przyj¹æ
odpowiedzialnoæ;
przyznaæ siê do
nieodpowiedzialnoci;
szukaæ dobra; szukaæ
sprawiedliwoci;
uspokoiæ sumienie;
walczyæ o sprawiedliwoæ; walczyæ
z nietolerancj¹

dopuciæ siê niesprawiedliwoci; godziæ w honor;
kierowaæ siê sumieniem;
mieæ mi³osierdzie; obudziæ
sumienie; plamiæ honor
Czyhaæ na honor; darowaæ niesprawiedliwoæ;
dotkn¹æ na honorze; kipieæ z niesprawiedliwoci;
krzepiæ siê sprawiedliwoci¹; pieniæ siê
z niesprawiedliwoci;
p³awiæ siê w niesprawiedliwoci; p³on¹æ niesprawiedliwoci¹; pobledn¹æ
z niesprawiedliwoci;
poczerwienieæ
z nieuczciwoci; Podeptaæ dobro; pogrzebaæ
solidarnoæ; pogrzebaæ
sprawiedliwoæ; Pohamowaæ niesprawiedliwoæ; Przyrzekaæ na
honor; Przysiêgaæ na
honor; rêczyæ honorem;
rozdmuchiwaæ niesprawiedliwoæ; rozniecaæ
sprawiedliwoæ; siaæ
niesprawiedliwoæ;skrywaæ niesprawiedliwoæ;
skrzywdziæ na honorze;
szaleæ z niesprawiedliwo
ci; szargaæ honor;
ci¹gn¹æ sprawiedliwoæ;
wiadczyæ siê honorem;
t³umiæ niesprawiedliwoæ;
traciæ sumienie; ug³askaæ
sumienie; umierzyæ
niesprawiedliwoæ; upiæ
sumienie; uwieñczyæ
sprawiedliwoci¹

braæ odpowiedzialnoæ;
byæ bez sumienia; czyniæ
dobro; dbaæ o honor;
mieæ sumienie; obarczaæ
odpowiedzialnoci¹;
oddaæ sprawiedliwoæ;
okazywaæ nietolerancjê;
poczuwaæ siê do
odpowiedzialnoci;
poczuwaæ siê do
solidarnoci; st³umiæ g³os
sumienia; unieæ siê
honorem; uwolniæ siê od
odpowiedzialnoci;
walczyæ z nietolerancj¹;
wierzyæ w uczciwoæ;
wyjæ z honorem;
wymierzyæ sprawiedliwoæ; wywiadczyæ
dobro; zachowywaæ
tolerancjê; zajrzeæ
w g³¹b sumienia
Brakuje sprawiedliwoci; budziæ tolerancjê; byæ bez mi³osierdzia; ci¹gn¹æ dobro;
objawiaæ dobro; pozbyæ
siê niesprawiedliwoci;
troszczyæ siê o dobro;
tworzyæ braterstwo;
wydaæ siê niesprawiedliwoæ; wygl¹daæ
sprawiedliwoci; zas³ugiwaæ na sprawiedliwoæ; zdaæ siê na sumienie; zdj¹æ ciê¿ar
odpowiedzialnoci;
zdobyæ siê na mi
³osierdzie; z³amaæ
sumienie; znaleæ
sprawiedliwoæ; znaleæ
tolerancjê; zniewa¿aæ
dobro; zniweczyæ
dobro; zsy³aæ
sprawiedliwoæ;zwracaæ
honor

byæ w zgodzie z sumieniem; manifestowaæ
solidarnoæ; mieæ na
sumieniu; mieæ poczucie dobra; mieæ
sumienie; poruszyæ
sumienie; postêpowaæ
wbrew sumieniu;
postêpowaæ zgodnie
z sumieniem; robiæ
wed³ug sumienia; robiæ,
co honor nakazuje;
s¹dziæ wed³ug sumienia;
spotkaæ siê z nietolerancj¹; spychaæ odpowiedzialnoæ; wstrz¹sn¹æ sumieniem; zepchn¹æ odpowiedzialnoæ;
z³o¿yæ odpowiedzialnoæ;zrzuciæ odpowiedzialnoæ; zwalczaæ
nietolerancjê; zwaliæ
odpowiedzialnoæ
g³osowaæ wbrew
sumieniu; mieæ
poczucie uczciwoci;
niszczyæ dobro; oczekiwaæ odpowiedzialnoci; odsiadywaæ
sprawiedliwoæ; odwo³ywaæ siê do
sumienia; paæ ofiar¹
niesprawiedliwoci;
paæ ofiar¹ nietolerancji; podlegaæ
odpowiedzialnoci;
przekazaæ dobro;
przywracaæ sprawiedliwoæ; robiæ dla
dobra; siêgaæ po nieuczciwoæ; uchylaæ siê
od odpowiedzialnoci;
ujæ sprawiedliwoci;
ukrywaæ nieuczciwoæ;
wykrêciæ siê od
odpowiedzialnoci;
zacieniaæ solidarnoæ

po³¹czenia wyraz niepowiadczone w s³ownikach

Artyku³y (informacyjne,
publicystyczne)
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subiektywny, intryguj¹cy, prowokuj¹cy, a nawet dra¿ni¹cy sposób przedstawiania wydarzeñ. Daje siê zauwa¿yæ pewna swoboda w konstruowaniu zwi¹zków
wyrazowych. Rzeczywistoæ etyczno-spo³eczna jest opisywana tak¿e za pomoc¹
po³¹czeñ powszechnie znanych, codziennych. Zwracaj¹ uwagê takie, które maj¹
odcieñ ¿artobliwy. Charakteryzuj¹ siê wyszukan¹ i zaskakuj¹c¹ form¹.
Ze wzglêdu na genologiczne ukszta³towanie wypowiedzi po³¹czenia wyrazowe wp³ywaj¹ na polemiczny charakter przekazywanych treci. Wyra¿aj¹ opinie i refleksje. S¹ subiektywnymi formami oceniaj¹cymi, które informuj¹ i objaniaj¹ okrelone aktualne fakty lub wydarzenia spo³eczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne. W odpowiednich kontekstach s³ownych prowokuj¹ czytelnika do zajêcia stanowiska, zaskakuj¹, pobudzaj¹ do refleksji. Pokazuj¹ rzeczywistoæ w krzywym zwierciadle, omieszaj¹.
W wywiadach po³¹czenia wyrazowe s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem stylistyczno-jêzykowym. S¹ powszechnie znane, sugestywne, ekspresywne, nacechowane. Realizuj¹ funkcjê informacyjn¹, perswazyjn¹. Niektóre z nich zwracaj¹
uwagê na swoj¹ osobliw¹ formê.
W analizowanych kontekstach konstrukcje werbalne z pojêciami etycznospo³ecznymi pe³ni¹ funkcjê ornamentacyjn¹ (poetyck¹)14, eufemizacyjn¹, a tak¿e udramatycznienia wypowiedzi. Rozbudowane opisy okrelonych fragmentów
sfery etyczno-spo³ecznej zostaj¹ zast¹pione konstrukcjami analitycznymi15. Jak
siê wydaje, niektóre werbalne struktury kolokacyjne charakteryzuj¹ siê trafnoci¹ i odkrywczoci¹ sformu³owañ16, maj¹ formê bardziej wyszukaj¹, która pozwala utrwalaæ nietypowoæ i adekwatnoæ opisywanych etyczno-spo³ecznych
fragmentów rzeczywistoci. Ich konstrukcja opisowa zawiera wiele treci metaforycznych. W ten sposób wzbogacaj¹ i rozwijaj¹ temat, w inny (nowy?) sposób
interpretuj¹ i oceniaj¹ okrelone etyczno-spo³eczne aspekty.
Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e pojemnoæ treciowa17 wspomnianych po³¹czeñ wyrazowych pozwala na bogate skojarzenia semantyczne, ciekawe nazywa14

Por. publikacje I. Loewe: Analityzmy werbo-nominalne a m³odopolski dekadentyzm (na
przyk³adzie pola stanów mentalnych). [W:] W krêgu jêzyka polskiego. l¹sko-poznañskie kolokwia
lingwistyczne. Pod red. E. Jêdrzejko. Katowice 2001, s. 131150; eadem: Kobieta postrzega wiat.
Poetyckie kolokacje z pola doznañ sensualnych. Jêzyk Artystyczny. T. 12: Literatura kobiet,
literatura kobieca, kobiecoæ w literaturze. Pod red. B. Witosz. Katowice 2003, s. 195212;
eadem: Konstrukcje analityczne w poezji M³odej Polski. Katowice 2000; eadem: Konstrukcje analityczne wród metafor. Struktura, semantyka i funkcja analityzmów w poezji K. Przerwy  Tetmajera. Poradnik Jêzykowy 1997, z. 7, s. 4252; eadem: Mi³oci moc niech szumi w was. Kolokacje w m³odopolskich tekstach poetyckich. [W:] Semantyka tekstu artystycznego. Pod red.
A. Pajdziñskiej, R. Tokarskiego. Lublin 2001, s.163176.
15 Por. I. Loewe: Konstrukcje analityczne wród metafor, s. 42; S. Urbañczyk: Encyklopedia
jêzyka polskiego. Wroc³aw 1994, s. 247.
16 D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz: Kultura jêzyka polskiego. T. II: Zagadnienia
poprawnoci leksykalnej. S³ownictwo rodzime. Warszawa 1982, s. 85.
17 Por. I. Loewe: Konstrukcje analityczne wród metafor, s. 247.
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nie zjawisk, ale tak¿e na podkrelenie powagi opisywanych wydarzeñ, uwypuklenie najistotniejszych cech w³aciwych dla sfery etyczno-spo³ecznej. Powiêkszaj¹ jej g³êbiê i obrazowoæ, a tak¿e wyrazistoæ i precyzjê18. Istotne wydaje siê
równie¿ to, ¿e w niektórych tekstach dziennikarskich (np. felietonach, komentarzach) analizowane po³¹czenia wyrazowe wywo³uj¹ dysharmoniê omawianego
tematu i jego znacz¹ce ustylizowanie.
W przedstawionych po³¹czeniach wyrazowych cz³on nominalny jest wyra¿ony za pomoc¹ pojêcia etyczno-spo³ecznego, który jest nonikiem treci leksykalnej zwi¹zku. Sk³adnik werbalny wystêpuj¹cy w wymienionych konstrukcjach
okrela kategoriê formaln¹ konstrukcji, jej ³¹czliwoæ leksykalno-semantyczn¹
i sk³adniow¹ oraz wartoæ stylistyczn¹. Funkcj¹ elementu werbalnego jest tak¿e
wskazywanie na informacje o mo¿liwociach konceptualizacji, metaforyzacji19
i na w³aciwoci stylistyczne ca³ego wyra¿enia20. Pisze o tym Ewa Jêdrzejko
w nastêpuj¹cy sposób: dla takich wyra¿eñ wygodne jest szukanie wyjanieñ
w ramach semantyki kognitywnej, która pozwala uznaæ, ¿e sk³adnik werbalny
[...] sygnalizuje utrwalony w kulturze sposób postrzegania jednych wydarzeñ
[...] na podobieñstwo innych21. Werbalizator pozwala poznaæ kognitywn¹
motywacjê, utrwalon¹ w jêzyku i kulturze, modeluj¹c¹ obraz pojêæ etyczno-spo³ecznych w po³¹czeniach kolokacyjnych. Potwierdzaj¹ one, ¿e jêzyk jest
cile powi¹zany z procesami umys³owymi, dotycz¹cymi poznawania wiata22,
co przek³ada siê na skomplikowane mechanizmy semantyczne i pragmatyczne,
okrelaj¹ce sposoby wyra¿ania pojêæ23.
Wykorzystywanie w tekstach prasowych literackiego, figuratywnego i potocznego ukszta³towania po³¹czeñ wyrazowych jest dzia³aniem zmierzaj¹cym do
wydobycia i wyjanienia sensu ogólnoludzkich wartoci etycznych i moralnych
w ró¿nych wymiarach egzystencji cz³owieka. Wykazuj¹ zdolnoæ do metaforycznej kategoryzacji i percepcji wiata. W tym przejawia siê swoistoæ i funkcjonalnoæ tych po³¹czeñ wyrazowych. Konstrukcje kolokacyjne pokazuj¹,
¿e opisywane zjawiska etyczno-spo³eczne s¹ niejako ukryte poza bezporednim
18 D. Buttler: Zmiany zakresu u¿ycia i treci leksykalnej niektórych przyimków. Poradnik
Jêzykowy 1967, z. 2, s. 7280.
19 Por. M. Kaczor: Wyra¿enia metaforyczne z wybranymi pojêciami zwi¹zanymi z etyk¹ spo³eczn¹. [W:] Nowe zjawiska w jêzyku, tekcie i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojêciowe.
Pod red. M. Cichmiñskiej i I. Matusiak-Kempy. Olsztyn 2012, s. 92104; eadem: Metaforyczna
konceptualizacja wybranych pojêæ zwi¹zanych z etyk¹ spo³eczn¹ (w druku).
20 Por. M. Kaczor: Semantyczne parametry zwrotów zawieraj¹cych pojêcia z etyki spo³ecznej
(w druku).
21 S³ownik polskich zwrotów werbo-nominalnych, s. 43.
22 Por. Kognitywne podstawy jêzyka i jêzykoznawstwa. Pod red. E. Tabakowskiej. Kraków
2001.
23 Por. A. Bogus³awski: Jednostki jêzyka a produkty jêzykowe. Problem tzw. orzeczeñ peryfrastycznych. [W:] Z zagadnienia s³ownictwa wspó³czesnego jêzyka polskiego. Pod red. M. Szymczaka.
Wroc³aw 1978, s. 1730.
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nazwaniem, a ich swoistoæ nie daje siê wprost wyprowadziæ ani okreliæ z ich
budowy semantycznej24. To, co jest zasadnicze i podstawowe ze wzgl¹dów semantycznych w analizowanych grupach werbalnych, uobecnia siê w odpowiednich kontekstach prasowych, gdzie ujawniaj¹ siê szczegó³owe uwarunkowania i prawid³owoci etyczno-spo³eczne. S¹ ujmowane na tle konkretnych
spo³ecznych zachowañ etycznych i moralnych, w relacjach do wielu procesów
i zjawisk w spo³eczeñstwie.
Wystêpowanie tego rodzaju kolokacji czasownikowych ma na celu odnalezienie i wydobycie pewnych normy i zasad, wyjaniaj¹cych mechanizmy funkcjonowania okrelonych pojêæ etyczno-spo³ecznych w ró¿nych sferach ¿ycia. S¹
odniesieniem do konkretnych przejawów moralnego porz¹dku ¿ycia spo³ecznego, a tak¿e pewnego rodzaju ich t³umaczeniem i wyjanieniem nie wprost.
Specyficzna ³¹czliwoæ leksykalna, charakteryzuj¹ca analizowane po³¹czenia wyrazowe, sprawia, ¿e ich semantyka i struktura gramatyczna sprzyja zabiegom interpretacyjnym, dostarczaj¹cym przes³anek tak¿e do aktów wartociowania. Dokonuje siê to przez figuratywne (metaforyczne), literackie i potoczne
obrazowanie. Po³¹czenia wyrazowe s¹ szczególnym sposobem kszta³towania
wypowiedzi, polegaj¹cym na tym, ¿e zawartoæ treciowa przez nie przekazywana zwraca uwagê sugestywnoci¹ oddzia³ywania, a tak¿e przekraczaniem zwyk³ych sposobów amplifikacji myli. Nietypowa kombinacja kolokacyjnych po³¹czeñ wyrazowych sprzyja rozszerzaniu, dope³nianiu i wzbogacaniu tematów
zwi¹zanych z etyk¹ spo³eczn¹ poprzez s³owne sposoby ich ujêcia. Wa¿ne s¹
znaczenia jêzykowe i asocjacje, które odsy³aj¹ myli odbiorcy do wiata zjawisk, zdarzeñ, faktów, charakterystycznych dla sfery etyczno-spo³ecznej.
Ze wzglêdów stylistycznych kolokacje czasownikowe s¹ szczególnym sposobem na uwydatnienie wagi i znaczenia okrelonego fragmentu rzeczywistoci
pozajêzykowej w aspekcie spo³ecznym i etyczno-moralnym. Niektóre z nich
eliminuj¹ proste i zwyczajne sposoby mówienia o funkcjonowaniu pojêæ etyczno-spo³ecznych w ró¿nych aspektach egzystencji cz³owieka, zastêpuj¹c je nietypowymi, bogatymi semantycznie, obrazowymi ujêciami s³ownymi. Tym samym,
jak to ju¿ wczeniej zosta³o wspomniane, narzucaj¹ i sugeruj¹ dobitny i ekspresywny sposób mówienia o pojêciach w³aciwych dla sfery etyczno--spo³ecznej.
Skutkuje to wyrazistym nazywaniem zjawisk etyczno-spo³ecznych.
Powstawanie osobliwych konstrukcji z pojêciami etyczno-spo³ecznymi wynika z potrzeby opisania s³owami zjawisk, które s¹ wa¿ne i znacz¹ce dla moralnego porz¹dku ¿ycia spo³ecznego. Ich forma jêzykowa utrwala zmiennoæ spo-

24 P. ¯migrodzki: O tzw. znaczeniu literalnym i jego funkcji w semantyczno-sk³adniowym opisie zdañ metaforycznych. [W:] Z problemów wspó³czesnego jêzyka polskiego. Pod red. A. Wilkonia, J. Warchali. Katowice 1993, s. 95106.
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sobów mówienia o pojêciach etyczno-spo³ecznych i ich konceptualizacji pod
wp³ywem dynamiki ¿ycia politycznego, spo³ecznego, gospodarczego i kulturalnego (obyczajowego).
W po³¹czeniach kolokacyjnych sk³adnik werbalny determinuje kierunek
skojarzeñ mylowych. Zgromadzony materia³ powiadcza, ¿e zaznacza siê wyranie negatywny sposób mylenia i mówienia o pojêciach etyczno-spo³ecznych, wynikaj¹cy z ich funkcjonowania w rzeczywistoci pozajêzykowej. Taki stan wynika,
jak siê wydaje, z relatywizmu moralnego, który przyczyni³ siê do opisywania
powi¹zañ miêdzy sfer¹ spo³eczno-moraln¹ a pojêciami, które j¹ kszta³tuj¹.
Intensywnoæ i dynamika procesów oraz zjawisk zwi¹zanych z pojêciami
etyczno-spo³ecznymi zostaje zasygnalizowana przez u¿ycie werbalizatora, który
jest metaforycznym odniesieniem do stanu z rzeczywistoci pozajêzykowej. Zostaj¹ utrwalone zjawiska i sytuacje wbrew normom i zasadom etyczno-spo³ecznym, ich przekraczanie i naruszanie, a tak¿e niedotrzymywanie zobowi¹zañ
z nich wynikaj¹cych.
Tam, gdzie zachodzi potrzeba wsparcia ocen i norm etyczno-spo³ecznych,
bêd¹cych podstaw¹ dzia³ania spo³ecznego, politycznego, gospodarczego, kulturowego (obyczajowego), mówi siê przychylnie, aprobuj¹co o normach i zasadach wyznaczaj¹cych moralno-etyczne postêpowanie spo³eczeñstwa. Czasowniki u¿yte metaforycznie nios¹ treci, z których wynika, ¿e wystêpowanie pojêæ
mo¿e powodowaæ korzystne zmiany, przyczyniaæ siê do pozytywnych przeobra¿eñ w spo³eczeñstwie, które s¹ po¿¹dane w sferze etyczno-moralnej.
Powy¿sze rozwa¿ania prowadz¹ do nastêpuj¹cych wniosków. Wymienione
kolokacje wzglêdnie regularnie pojawiaj¹ siê w tekstach prasowych. Przeciwstawiaj¹ siê spowszednia³ym sposobom mylenia i mówienia o pojêciach etyczno-spo³ecznych. Wynika to z tego, ¿e kolokacje czasownikowe daj¹ siê zinterpretowaæ jako nowe (inne?) przekszta³cenia semantyczne, które nadaj¹ szersze znaczenie pojêciom zwi¹zanym z etyk¹ spo³eczn¹. Wytr¹canie ze schematycznoci powoduje, ¿e zjawiska opisywane za pomoc¹ zwi¹zków werbalnych
z pojêciami etyczno-spo³ecznymi zostaj¹ poddane ponownej reinterpretacji i aktualizacji.
Konteksty prasowe powiadczaj¹ równie¿ to, ¿e kolokacje czasownikowe s¹
impulsywn¹ reakcj¹ na dynamikê zmian zachodz¹cych w etyczno-moralnych
normach ¿ycia spo³ecznego. Odzwierciedlaj¹ niesta³oæ i uwarunkowania mylenia i mówienia o pojêciach etyczno-spo³ecznych. Charakteryzuj¹ siê pewnym
stopniem nieprzewidywalnoci w zakresie semantyki i struktury gramatycznej,
co wynika z naruszenia w nich pewnych regu³ ³¹czliwoci wyrazów.

22

Monika Kaczor
Literatura

Anusiewicz J. (1978): Konstrukcje analityczne we wspó³czesnym jêzyku polskim. Wroc³aw.
Bogus³awski A. (1978): Jednostki jêzyka a produkty jêzykowe. Problem tzw. orzeczeñ peryfrastycznych. [W:] Z zagadnienia s³ownictwa wspó³czesnego jêzyka polskiego. Pod red.
M. Szymczaka. Wroc³aw, s. 1730.
Buttler D. (1967): Ekspansja konstrukcji analitycznych. Poradnik Jêzykowy, z. 1, s. 61.
Buttler D. (1967): Zmiany zakresu u¿ycia i treci leksykalnej niektórych przyimków. Poradnik
Jêzykowy, z. 2, s. 7280.
Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H. (1982): Kultura jêzyka polskiego. T. II: Zagadnienia
poprawnoci leksykalnej. S³ownictwo rodzime. Warszawa, s. 85.
Cockiewicz W. (2000): Konstrukcje analityczne w jêzyku polskiej telewizji w latach siedemdziesi¹tych i dzi. [W:] Jêzyk w mediach masowych. Pod red. J. Bralczyka, K. Mosio³ek-K³osiñskiej. Warszawa, s. 143153.
Honowska M. (1972): Jêzyk prasy  osobliwy twór socjalny. Biuletyn Polskiego Towarzystwa
Jêzykowego, XXX, s. 6166.
Jêdrzejko E. (2002): Problemy predykacji peryfrastycznej. Konstrukcje, znaki, pojêcia. Katowice.
Jêdrzejko E. (1992): S³ownictwo tzw. analityczne w opisie leksykalnym (propozycja opisu i klasyfikacji). [W:] Opisaæ s³owa. Pod red. A. Markowskiego. Warszawa, s. 5061.
Kaczor M.: Konteksty u¿ycia wybranych pojêæ etyczno-spo³ecznych we wspó³czesnej prasie polskiej (w druku).
Kaczor M.: Metaforyczna konceptualizacja wybranych pojêæ zwi¹zanych z etyk¹ spo³eczn¹
(w druku).
Kaczor M.: Semantyczne parametry zwrotów zawieraj¹cych pojêcia z etyki spo³ecznej (w druku).
Kaczor M. (2012): Wyra¿enia metaforyczne z wybranymi pojêciami zwi¹zanymi z etyk¹ spo³eczn¹. [W:] Nowe zjawiska w jêzyku, tekcie i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojêciowe. Pod red. M. Cichmiñskiej i I. Matusiak-Kempy. Olsztyn, s. 92104.
Kardela H. (1992): Onomazjologiczny aspekt semantyki kognitywnej. [W:] Podstawy metodologiczne semantyki wspó³czesnej. Pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej. Jêzyk a Kultura. T. 8.
Wroc³aw, s. 43.
Klemensiewicz Z. (1948): Skupienia, czyli syntaktyczne grupy wyrazowe. Kraków.
Kniagininowa M. (1963): Struktury opisowe  znamienna cecha stylu dziennikarskiego, Jêzyk
Polski, XLIII, s. 148157.
Kognitywizm w poetyce i stylistyce. Pod red. G. Habrajskiej, J. lósarskiej. Kraków 2006; Profilowanie w jêzyku i w tekcie. Pod red. J. Bartmiñskiego. Lublin 1998.
Kognitywne podstawy jêzyka i jêzykoznawstwa. Pod red. E. Tabakowskiej. Kraków 2001.
Konstrukcje analityczne w polskiej telewizji na progu drugiej dekady XXI wieku. Stylistyka
2010, XIX, s. 177188.
Loewe I. (2001): Analityzmy werbo-nominalne a m³odopolski dekadentyzm (na przyk³adzie pola
stanów mentalnych). [W:] W krêgu jêzyka polskiego. l¹sko-poznañskie kolokwia lingwistyczne. Pod red. E. Jêdrzejko. Katowice, s. 131150.
Loewe I. (2000): Czy ¿ywi nieufnoæ i czym ¿ywi?  przyczynek do opisu uczuæ w ró¿nych stylach
wspó³czesnej polszczyzny. [W:] Nowoczesnoæ. Pod red. M. Tramera, A. B¹ka. Katowice,
s. 201216;
Loewe I. (2003): Kobieta postrzega wiat. Poetyckie kolokacje z pola doznañ sensualnych.
Jêzyk Artystyczny. T. 12: Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecoæ w literaturze. Pod
red. B. Witosz. Katowice, s. 195212.
Loewe I. (2000): Konstrukcje analityczne w poezji M³odej Polski. Katowice.
Loewe I. (1997): Konstrukcje analityczne wród metafor. Struktura, semantyka i funkcja analityzmów w poezji K. Przerwy-Tetmajera. Poradnik Jêzykowy, z. 7, s. 4252.

Kolokacje czasownikowe pojêæ zwi¹zanych z etyk¹ spo³eczn¹...

23

Loewe I. (2001): Mi³oci moc niech szumi w was. Kolokacje w m³odopolskich tekstach poetyckich. [W:] Semantyka tekstu artystycznego. Pod red. A. Pajdziñskiej, R. Tokarskiego. Lublin,
s. 163176.
Praktyczny s³ownik wspó³czesnej polszczyzny. Pod red. H. Zgó³kowej. Poznañ 19942005.
Skorupka S. (1950): Kompozycja grup frazeologicznych. Poradnik Jêzykowy, z. 4, s. 1925.
Skorupka S. (1952): Typy po³¹czeñ frazeologicznych. Poradnik Jêzykowy, z. 5, s. 1220.
S³ownik polskich zwrotów werbo-nominalnych. Pod red. E. Jêdrzejko. Warszawa 1998.
liwiñski W.: O pewnym sposobie badania kolokacji w tekstach urzêdowych. LingVaria 2007,
nr 2, <http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/LingVaria/archiwa/LV_2_2007_pdf/07-Wladyslaw%20Sliwinski.pdf>.
Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego. Pod red. S. Dubisza. Warszawa 2003.
Urbañczyk S. (1994): Encyklopedia jêzyka polskiego. Wroc³aw.
Wilkoñ A. (1990): Metafora i argumenty. Prace Jêzykoznawcze. T. 19: Studia Polonistyczne.
Pod red. A. Kowalskiej, A. Wilkonia. Katowice.
Wojtak M. (2008): Analiza gatunków prasowych. Lublin.
¯migrodzki P. (1994): Metafory nominalne, metafory werbalne, zdania metaforyczne. Polonica, XVI.
¯migrodzki P. (1993): O tzw. znaczeniu literalnym i jego funkcji w semantyczno-sk³adniowym
opisie zdañ metaforycznych. [W:] Z problemów wspó³czesnego jêzyka polskiego. Pod red.
A. Wilkonia, J. Warchali. Katowice, s. 95106.
¯migrodzki P. (2000): W³aciwoci sk³adniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych
w jêzyku polskim. Katowice.

Résumé
Lobjet de lanalyse sont des collocations verbales où un élément contient une notion liée
à léthique sociale. Les données recueillies ont été attribuées aux catégories suivantes de collocations verbales: littéraires, figuratives (métaphoriques), étroitement liables, familières. En se
référant aux principes de la grammaire cognitive, on a expliqué des associations pour déterminer le
sens des associations didées indiquées par un élément verbal en liaisons de collocation. Dans la
presse elles jouent une fonction métaphorique, ornementale, euphénique dramatisant également
le message. Leur connectivité lexicale bien spécique, la sémantique et la structure grammaticale
servent aux procédés dinterprétation et axiologiques du domaine moral de la vie sociale, bien
complexe et difficile.
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Folklore Onym Space as a Structural Element
of National Onym System
The article is a continuation of a number of authors publications dedicated to the
theoretical problems of structuring of object of study in folklore onomastics. The author
specifies the method of national onym space, establishes the expediency of use of the
term Folklore Onym Space and defines its importance in a national onym system.
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Ó ë³òåðàòóðí³é îíîìàñòèö³, ùî íèí³ ïåðåæèâàº ïåð³îä åêñòåíñèâíîãî òà
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³íøî¿ íàóêè, â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ åêñïë³êàö³¿, êîëè ðîçêðèòòÿ çì³ñòó ïåâíî¿
ºäíîñò³ ïðèçâîäèòü äî âèîêðåìëåííÿ ÷àñòèí, ùî íàáóâàþòü ñàìîñò³éíîãî
³ñíóâàííÿ. Ç ê³íöÿ 90- õ ðîê³â ÕÕ ñò. íà òàêå âèìåæóâàííÿ ïî÷àëà ïðåòåíäóâàòè é ôîëüêëîðíà îíîìàñòèêà. Ñüîãîäí³ â³ä÷óâàºòüñÿ íàãàëüíà ïîòðåáà
ó âèïðàöþâàíí³ ãåíåðàë³çóâàëüíîãî ï³äõîäó äî âèâ÷åííÿ âëàñíèõ íàçâ
ó ôîëüêëîð³. Îñòàííº, íà íàøó äóìêó, íåìîæëèâå áåç ÷³òêîãî óñâ³äîìëåííÿ
ì³ñöÿ ôîëüêëîðîí³ì³â ó ñòðóêòóð³ íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè íàçèâàííÿ.
Íàø³ ïîïåðåäí³ äîñë³äæåííÿ çàñâ³ä÷èëè, ùî îí³ì³þ óñíî¿ ñëîâåñíîñò³
òðåáà âèâ÷àòè ÿê ö³ë³ñí³ñòü, äîñë³äæóâàòè ñïîñîáè ¿¿ îðãàí³çàö³¿, ìåõàí³çìè
ä³¿ ³ âçàºìîä³¿ ÿê ó ìåæàõ ñàìî¿ ï³äñèñòåìè ôîëüêëîðîí³ì³â, òàê ³ øèðøå
 óñ³º¿ îí³ì³éíî¿ ñèñòåìè.1 Äîñ³ â æîäí³é ç³ ñëîâÿíñüêèõ îíîìàñòèê ïðî öå
1 Çóìîâëåíå öå ÿê ñèñòåìí³ñòþ ñàìî¿ îíîìàñòèêè, òàê ³ ïðèðîäîþ ôîëüêëîðó. Àâòîð
òåðì³íà íà éîãî ïîçíà÷åííÿ Â. Òîìñ íàãîëîøóâàâ íà òîìó, ùî íàðîäíà òâîð÷³ñòü îáºäíóº
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íå éøëîñÿ. Ñâ³ä÷èòü ïðî öå, çîêðåìà, àíàë³ç ìàòåð³àë³â ç äâîòîìíî¿
åíöèêëîïåä³¿ S³owiañska onomastyka (20022003), ïðàö³, ùî ñòàëà
ðåçóëüòàòîì ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³ îíîìàñò³â ç óñ³õ ñëîâÿíñüêèõ êðà¿í. Ó ìåæàõ
22-ãî ðîçä³ëó Âëàñí³ íàçâè â õóäîæí³é ë³òåðàòóð³ îäèí ç ï³äðîçä³ë³â (22.5)
ïðèñâÿ÷åíî âëàñíèì íàçâàì ó ôîëüêëîð³. Äî éîãî ñêëàäó ââ³éøëî òðèíàäöÿòü íàö³îíàëüíèõ ÷àñòèí (çàóâàæèìî, ôîëüêëîðîí³ì³ÿ îïðàöüîâàíà íå
â óñ³õ íàö³îíàëüíèõ îíîìàñòèêàõ). Ïðîâåäåíèé íàìè îãëÿä íàÿâíèõ ñòàòåé
çàñâ³ä÷èâ, ùî íèí³, íåçâàæàþ÷è íà ñòàëèé ³ òðèâàëèé ó ÷àñ³ ³íòåðåñ äî
öüîãî ñâîºð³äíîãî ôðàãìåíòà îí³ì³éíî¿ ñèñòåìè, ó ñëîâÿíñüêîìó ìîâîçíàâñòâ³ çàãàëîì òà â êîæí³é ç íàö³îíàëüíèõ ë³íãâ³ñòèê çîêðåìà íå âèïðàöþâàíî ñï³ëüíî¿ ïîçèö³¿ ÿê ùîäî òåîðåòè÷íèõ, òàê ³ ìåòîäîëîã³÷íèõ çàñàä
äîñë³äæåííÿ ôîëüêëîðîí³ì³â. Ïåðøèé êðîê äî ðîçâÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè
 îá´ðóíòóâàòè äîö³ëüí³ñòü âèêîðèñòàííÿ òàêîãî ïîíÿòòÿ, ÿê ôîëüêëîðîí³ìíèé ïðîñò³ð òà çÿñóâàòè ì³ñöå îñòàííüîãî â íàö³îíàëüí³é îí³ì³éí³é
ñèñòåì³. Ñàìå ö³é ïðîáëåì³ ³ ïðèñâÿ÷åíà ïðîïîíîâàíà ðîçâ³äêà.
Íà ïîçíà÷åííÿ ñóêóïíîñò³ âëàñíèõ íàçâ ó ñëîâÿíñüê³é ë³íãâ³ñòèö³
âèêîðèñòîâóþòü ïåðåäîâñ³ì îäíîòèïí³ òåðì³íè: îí³ì³éíà ñèñòåìà (óêð.),
onymický systém (÷åñ.), îíîìàñòè÷êè ñèñòåì (ñåðá.), îíèìèñêè ñèñòåì
(ìàêåä.), àíàìàñòû÷íàÿ ñ³ñòýìà (á³ëîð.), îíîìàñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà (ðîñ.),
onymický systém (ñëîâ.) òîùî. Ó ÷åñüê³é îíîìàñòèö³ âæèâàíèìè º òàêîæ
òåðì³íîñïîëóêè ïðîïð³àëüíà ñèñòåìà, ïðîïð³àëüíà ñôåðà ìîâè (propriální
system, propriální sféra jazyka), ó ïîëüñüê³é  system nazewniczy ³ ò. ä.
Ó ñõ³äíîñëîâÿíñüê³é îíîìàñòèö³ íàòîì³ñòü óæå â³ääàâíà âèêîðèñòîâóþòü
òåðì³íè îí³ìíèé ïðîñò³ð, îíîìàñòè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî, àíàìàñòû÷íàÿ
ïðàñòîðà. Ó çàõ³äíî- òà ï³âäåííîñëîâÿíñüê³é îíîìàñòèêàõ öåé òåðì³í
çàãàëîì íå íàáóâ ïîïóëÿðíîñò³: íàïðèêëàä, â åíöèêëîïåä³¿ S³owiañska onomastyka éîãî ô³êñóº ëèøå áîëãàðñüêèé ìàòåð³àë (îíîìàñòè÷íî / îíèìíî
ïðîñòðàíñòâî) (SÎ ² 2002: 49, 90). Ó êîðîòêîìó ïåðåë³êó îñíîâíèõ
òåðì³í³â, óæèâàíèõ ó õîðâàòñüê³é îíîìàñòèö³, Ï. Ø³ìóíîâè÷à â³í òåæ ÿê
ðåºñòðîâå ñëîâî â³äñóòí³é, àëå âæèòèé ó ñëîâíèêîâ³é ñòàòò³, ïðèñâÿ÷åí³é
îí³ìíîìó ïîëþ, ÿêå ïîòðàêòîâàíå ÿê ÷àñòèíà îí³ìíîãî ïðîñòîðó (imunoviæ
2009: 78).
Óñ³ çãàäàí³ òåðì³íè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî â îíîìàñòèö³ îñòàòî÷íî
óòâåðäèëîñÿ áà÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ îí³ì³¿ íå ÿê ïðîñòî¿ ñóêóïíîñò³ âëàñíèõ
íàçâ, à âïîðÿäêîâàíî¿, ÷³òêî ñòðóêòóðîâàíî¿ ìíîæèíè åëåìåíò³â. Òàê áóëî íå
çàâæäè. Ñâîãî ÷àñó â³äáóëàñÿ äèñêóñ³ÿ ùîäî ñèñòåìíîãî õàðàêòåðó îí³ì³¿ ÿê
òàêî¿, áóëè íàâ³òü âèñëîâëåí³ äóìêè ïðî â³äñóòí³ñòü ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè âëàñíèõ
íàçâ (Milewski 1965: 380; Áåëåöêèé 1972: 185). Äî ðå÷³, ñèñòåìàòèçîâàíèé
ìàòåð³àëè, ÿê³ ïîîäèíö³ ìîæóòü âèäàâàòèñÿ íåñóòòºâèìè, äð³áÿçêîâèìè, àëå âçÿò³ ÿê ñèñòåìà,
ìàþòü íåàáèÿêó çíà÷èì³ñòü, âàãîì³ñòü (öèò. çà (Ïóòèëîâ 1994: 41)).

Ôîëüêëîðîí³ìíèé ïðîñò³ð ÿê ñòðóêòóðíèé åëåìåíò çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ îí³ì³éíî¿...
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ïåðåë³ê îíîìàñòè÷íèõ òåðì³í³â 1983 ðîêó Îñíîâíà ñèñòåìà ³ òåðì³íîëîã³ÿ
ñëîâÿíñüêî¿ îíîìàñòèêè, óêëàäåíèé çóñèëëÿìè âñ³õ ñëîâÿíñüêèõ
îíîìàñò³â, çãàäàíèõ âèùå òåðì³í³â íå ô³êñóâàâ: éøëîñÿ ïðî ñóêóïíîñò³
âëàñíèõ íàçâ ð³çíèõ ðîçðÿä³â ³ êëàñ³â, àëå ö³ ñóêóïíîñò³ íà ð³âí³
òåðì³íîëîã³¿ íå áóëè ùå ïðåäñòàâëåí³ ÿê ñèñòåìí³ óòâîðåííÿ. Îäíàê
ñüîãîäí³ ñèñòåìíå ðîçóì³ííÿ îí³ì³éíî¿ ñèñòåìè º çàñàäíè÷èì ïîëîæåííÿì
íàóêè ïðî âëàñí³ íàçâè. Çîêðåìà Ð. Øðàìåê, îäèí ç â³äîìèõ äîñë³äíèê³â
òåîðåòè÷íèõ ïèòàíü ñëîâÿíñüêî¿ îíîìàñòèêè, â ñòàòò³ 2002 ðîêó
ó âèñíîâêîâèõ çàóâàãàõ çàçíà÷èâ, ùî âèâ÷åííÿ é áåççàïåðå÷íå çíàííÿ
êîíêðåòíîãî ìàòåð³àëó, éîãî âèíèêíåííÿ òà ðîçâèòêó çàâæäè º ³ áóäóòü
áàçîâîþ óìîâîþ îíîìàñòè÷íèõ äîñë³äæåíü, õî÷à íå ºäèíîþ ³ íå
îñòàííüîþ. Ïðîòå êîæíà ìàòåð³ÿ òâîðèòü ö³ë³ñí³ñòü, ó ïåâíèé ñïîñ³á
îðãàí³çîâàíó é çºäíàíó ì³æ ñîáîþ, ö³ë³ñí³ñòü, ÿêà â ïåâíèõ ôîðìàõ ñåáå
äåìîíñòðóº. Ñàìå îñìèñëåííÿ âëàñòèâîñòåé òà çàêîíîì³ðíîñòåé, ÿê³
ç ìíîæèíè êîíêðåòíèõ îí³ì³â âèòâîðþþòü òèïîâó îí³ì³éíó ï³äñèñòåìó
ìîâè, ùî ñòàíîâèòü ïðîïð³àëüíó ñôåðó òà ðåàë³çóºòüñÿ â êîìóí³êàö³¿,
³ º ñòåðæíåì çàãàëüíî¿ îíîìàñòè÷íî¿ òåîð³¿ (rámek 2002: ÕL²²ÕL²²²).
Îòæå, ïðîáëåìà âëàøòóâàííÿ, îðãàí³çàö³¿, âïîðÿäêîâàíîñò³, òîáòî
ð³çíîá³÷íå äîñë³äæåííÿ ñòðóêòóðè îí³ì³éíî¿ ñèñòåìè îãîëîøåíå íàð³æíèì
êàìåíåì ñó÷àñíî¿ îíîìàñòèêè. Ââàæàºìî, ùî öå ïîëîæåííÿ º îäíèì
ç áàçîâèõ äëÿ âèâ÷åííÿ ÿê îí³ì³éíî¿ ñèñòåìè ìîâè çàãàëîì, òàê ³ îêðåìèõ ¿¿
êîíòèíóàíò³â, çîêðåìà ñèñòåìè ôîëüêëîðíèõ âëàñíèõ íàçâ.
Íàãàäàºìî, äëÿ ïîçíà÷åííÿ ñèñòåìè âëàñíèõ íàçâ ó ñõ³äíîñëîâÿíñüê³é
ë³íãâ³ñòèö³, îêð³ì òåðì³í³â ç³ ñëîâîì ñèñòåìà, ³ñíóº òåðì³íîñïîëóêà
îí³ìíèé ïðîñò³ð, ùî ÿê çàãàëüíîîíîìàñòè÷íèé òåðì³í ÷è íå âïåðøå
âèòëóìà÷åíà ó â³äîì³é ïðàö³ Î. Ñóïåðàíñüêî¿ Îáùàÿ òåîðèÿ èìåíè
ñîáñòâåííîãî (1973), à çãîäîì óòî÷íåíà é äîïîâíåíà öèì æå àâòîðîì òà
Í. Ïîäîëüñüêîþ â êîëåêòèâí³é ìîíîãðàô³¿ Òåîðèÿ è ìåòîäèêà îíîìàñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé (1986). Ïîÿâà òåðì³íîñïîëóêè îáóìîâëåíà, íà
äóìêó â÷åíèõ, ñêëàäí³ñòþ îáºêòà îíîìàñòè÷íèõ äîñë³äæåíü, îñê³ëüêè
â ïðèíöèï³ íåìîæëèâî ñòâîðèòè ºäèíó, âè÷åðïíó êëàñèô³êàö³þ îí³ìíîãî
ìàòåð³àëó. Âèõîäÿ÷è ç³ ñïåöèô³êè ÷ëåíóâàííÿ ðåàëüíîãî é íåðåàëüíîãî
ñâ³òó ç îíîìàñòè÷íîãî ïîãëÿäó, Î. Ñóïåðàíñüêà ïîâÿçóº ÷ëåíóâàííÿ
íàö³îíàëüíî¿ îí³ì³¿ ç âàãîì³ñòþ ïðåäìåò³â äëÿ ëþäèíè òà ïîòðåáîþ
îñîáëèâèõ ³íäèâ³äóàë³çàö³éíèõ ïîçíà÷åíü äëÿ íèõ (Ñóïåðàíñêàÿ 1973: 142).
Îíîìàñòèêà,  ïèøå äîñë³äíèöÿ,  ó ñâîºìó ïåðâ³ñíîìó ðîçïîä³ë³ îí³ì³â
ïîâòîðþº ÷ëåíóâàííÿ ñâ³òîâîãî ïðîñòîðó  çåìíîãî, êîñì³÷íîãî, ðåàëüíî
³ñíóþ÷îãî ³ ã³ïîòåòè÷íîãî. Çâ³äñè ïðèéíÿòèé îíîìàñòàìè òåðì³í
îíîìàñòè÷íèé ïðîñò³ð, ÿêèé ïåðåäáà÷àº, ùî âñ³ çàô³êñîâàí³ â ïåâí³é ìîâ³
³ìåíà ³ñíóþòü íå õàîòè÷íî, à ðîçïîä³ëåí³ íà òåðèòîð³¿ ç òèìè îáºêòàìè, ÿê³
âîíè íàçèâàþòü (Ñóïåðàíñêàÿ 1973: 202203). Ïîíÿòòÿ ïðîñòîðó
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óâèðàçíþº ïðîñòîðîâå ðîçòàøóâàííÿ âëàñíèõ íàçâ òà îáºêò³â, ÿê³ âîíè
íàçèâàþòü, òîáòî çíàõîäæåííÿ ¿õ íà ïåâí³é â³äñòàí³ îäèí â³ä îäíîãî, ùî
â³äïîâ³äàº ¿õ ðîçòàøóâàííþ íà ïîâåðõí³ çåìíî¿ êóë³, à òàêîæ çà ¿¿ ìåæàìè
(ÒÌÎÈ 1986: 9). Äîäàìî: öåé òåðì³í äàº çìîãó, ïîïðè ñêëàäí³ñòü ñèñòåìè
âëàñíèõ íàçâ ó áóäü-ÿê³é íàö³îíàëüí³é ìîâ³, óÿâèòè ¿¿ ÿê âïîðÿäêîâàíó, õî÷à
é íàäñêëàäíó ñèñòåìó, ùî ðåàëüíî ³ñíóº, äëÿ ÿêî¿ õàðàêòåðíà ïðîòÿæí³ñòü ó
ïðîñòîð³ òà ÷àñ³ ³ ÿêà íàáóâàº ïðèòàìàííèõ äëÿ öèõ ôîðì áóòòÿ ìàòåð³¿
îçíàê: íåðîçðèâí³ñòü, áåçêîíå÷í³ñòü, íåïåðåðâí³ñòü, ð³çíîìàí³òí³ñòü,
îäíîð³äí³ñòü, ñïðÿìîâàí³ñòü, òðèâèì³ðí³ñòü òîùî. Îêð³ì òîãî, ñòðóêòóðà
ïðîñòîðó, íà äóìêó ðîñ³éñüêèõ äîñë³äíèê³â, äàº çìîãó äîâîë³ òî÷íî
â³äòâîðèòè ðîçòàøóâàííÿ ÿê îêðåìèõ éîãî ñåêòîð³â  ï³äïðîñòîð³â (ðåàëüí³,
âèãàäàí³, ã³ïîòåòè÷í³ âëàñí³ íàçâè), òàê ³ îí³ìíèõ ïîë³â (àíòðîïîí³ìíîãî,
òîïîí³ìíîãî, êîñìîí³ìíîãî, çîîí³ìíîãî, õðåìàòîí³ìíîãî, åðãîí³ìíîãî,
òåîí³ìíîãî, ì³ôîí³ìíîãî òîùî), ì³æ ÿêèìè, ÿê â³äîìî, íå ³ñíóº ð³çêèõ
êîðäîí³â, ÿê³ òàê ò³ñíî ïîâÿçàí³, ùî âçÿò³ îêðåìî, ñòàþòü íåçðîçóì³ëèìè,
íåìîòèâîâàíèìè (ÒÌÎÈ 1986: 1112).
Ó ñõ³äíîñëîâÿíñüê³é ë³òåðàòóðí³é îíîìàñòèö³ òåðì³í îí³ìíèé ïðîñò³ð
òàêîæ ñüîãîäí³ äîâîë³ àêòèâíî àïðîáîâàíèé: çàõèùåíî ÷èìàëî
äèñåðòàö³éíèõ äîñë³äæåíü, ó ÿêèõ òåðì³íîñïîëóêà îí³ìíèé ïðîñò³ð
ïðèñóòíÿ íàâ³òü ó íàçâàõ. Ùîïðàâäà, ïðåäñòàâíèêè Äîíåöüêî¿ îíîìàñòè÷íî¿ øêîëè â³ä 2003 ðîêó âñå àêòèâí³øå çàïðîâàäæóþòü òåðì³í
ïîåòîí³ìîñôåðà. Â. Êàë³íê³í, àâòîð öüîãî òåðì³íà, â³äñòîþþ÷è éîãî,
ïðîïîíóº äèõîòîì³þ ïðîñò³ð çàìêíóòèé (ïîåòîí³ìîñôåðà) ³ íåçàìêíóòèé
(íàö³îíàëüíèé îí³ìíèé ïðîñò³ð) (Êàë³íê³í 2003: 2425). Â îäí³é
ç ðîçâ³äîê ìè äåòàëüíî ¿¿ ïðîàíàë³çóâàëè ³ ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ç âîñüìè
çàïðîïîíîâàíèõ ó÷åíèì â³äì³ííîñòåé ì³æ îí³ìíèì ïðîñòîðîì ìîâè
³ ïîåòîí³ìîñôåðîþ ë³òåðàòóðíîãî òâîðó, á³ëüøà ÷àñòèíà ñâ³ä÷èòü ïðî òå,
ùî îí³ìíèé ïðîñò³ð ôîëüêëîðíîãî òâîðó áëèæ÷èé äî îí³ìíîãî ïðîñòîðó
ìîâè, à íå ïîåòîí³ìîñôåðè (Êîëåñíèê Í. 2013: ó äðóö³).
Ó çíà÷åíí³ îäí³º¿ ç ôîðì ³ñíóâàííÿ ìàòåð³¿ òåðì³íîñïîëóêà îí³ìíèé
ïðîñò³ð, íà íàøó äóìêó, ÿêíàéêðàùå êîðåëþº ³ç ñó÷àñíèì ðîçóì³ííÿì
ôîëüêëîðó, ïîÿñíþâàíîãî íå ÿê íåçë³÷åíí³ îêðåì³ àêòè òâîð÷îñò³, ÿê³
íåìîæëèâî çàô³êñóâàòè ÷åðåç óñíèé õàðàêòåð ïîáóòóâàííÿ, à ÿê ïðîöåñè,
ÿê³ íå ìàþòü í³ ïî÷àòêó, í³ ê³íöÿ, â³äáóâàþòüñÿ íåñâ³äîìî, íà ï³äñòàâ³
âíóòð³øí³õ çàêîíîì³ðíîñòåé êóëüòóðè òà âêëþ÷åí³ â ð³çí³ ñòîðîíè æèòòÿ
ñóñï³ëüñòâà ³ º éîãî íåâ³äºìíîþ ÷àñòèíîþ (Ïóòèëîâ 1994: 117). Îñíîâí³
îçíàêè ïðîñòîðó (ïðîòÿæí³ñòü, íåîáìåæåí³ñòü, òðèâèì³ðí³ñòü, îáñÿã) òåæ
íå ñóïåðå÷àòü îñîáëèâîñòÿì áóòòÿ óñíî¿ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³, ÿê ³ îí³ì³éíî¿
ñèñòåìè çàãàëîì. Îêð³ì òîãî, ïîíÿòòÿ ïðîñòîðó äîáðå êîðåëþº ç³
ñïåöèô³êîþ áóòòÿ ôîëüêëîðó, ôîëüêëîðíî¿ ìîâè, à îòæå é ôîëüêëîðîí³ì³¿.
ßê â³äîìî, óñíà íàðîäíà òâîð÷³ñòü íàëåæèòü äî ñôåðè äóõîâíî¿, ìåíòàëüíî¿
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êóëüòóðè, à êîæíà ëþäñüêà êóëüòóðà äàº ¿¿ ÷ëåíàì ïåâíå áà÷åííÿ ñâ³òó
(Malinovski 1922: 517), òîáòî êîíñòðóþº ñâ³ò ó ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè. Îäí³ºþ
ç ôîðì öüîãî êîíñòðóþâàííÿ º, ÿê ñëóøíî çàóâàæèâ Þ. Ëîòìàí, ïðîñò³ð
(Ëîòìàí 2000: 250).
Ïîíÿòòÿ ïðîñòîðó, ùî, ÿê ìè âæå çãàäóâàëè, ïîçíà÷àº îäíó ç ôîðì
³ñíóâàííÿ ìàòåð³¿, ïîâÿçàíå ³ç ïîíÿòòÿì ñòðóêòóðè ÿê ñïîñîáó ³ñíóâàííÿ
ñóáñòàíö³¿, áåçñóìí³âíî, â³äïîâ³äàº òàêîæ ðîçóì³ííþ îí³ìíîãî ïðîñòîðó ÿê
ïåâíèì ÷èíîì ñòðóêòóðîâàíî¿ ñèñòåìè.
Çàêîíîì³ðíî ïîñòàº ïèòàííÿ ïðî ì³ñöå ôîëüêëîðîí³ìíîãî ïðîñòîðó
â çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó îí³ìíîìó ïðîñòîð³. Ïðî ÷ëåíóâàííÿ îñòàííüîãî
íà ñåêòîðè éøëîñÿ â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó âèêîðèñòàííÿ òåðì³íà íà éîãî
ïîçíà÷åííÿ (äèâ. Ñóïåðàíñêàÿ 1973; ÒÌÎÈ 1986). Ó Ñëîâíèêó óêðà¿íñüêî¿
îíîìàñòè÷íî¿ òåðì³íîëîã³¿ çðîáëåíî êðîê äî ñòðóêòóðóâàííÿ îí³ìíîãî
ïðîñòîðó íà ð³âí³ òåðì³í³â: òåðì³íîñïîëóêà òîïîí³ìíèé ïðîñò³ð ïîÿñíåíà
ÿê âèä îí³ìíîãî ïðîñòîðó (ÑÓÎÒ 2012: 179). Àëå, íà æàëü, òåðì³í³â íà
ïîçíà÷åííÿ ³íøèõ ï³äñåêòîð³â íàö³îíàëüíî¿ îí³ì³¿, áîäàé óæå çà çàäåêëàðîâàíèì äåíîòàòèâíèì ïðèíöèïîì (òîïîí³ìíèé ïðîñò³ð, àíòðîïîí³ìíèé
ïðîñò³ð, êîñìîí³ìíèé ïðîñò³ð ³ ò. ³í.), ó ñëîâíèêó á³ëüøå íåìàº. Ñõèëÿºìîñÿ äî äóìêè Î. Ñóïåðàíñüêî¿, ùî ïåðøèé åòàï ÷ëåíóâàííÿ îí³ìíîãî
ïðîñòîðó  öå ðåàëüíà é íåðåàëüíà îí³ì³¿, îñê³ëüêè ñâ³ò ðåàëüíèõ ðå÷åé
äîïîâíþº ñâ³ò ðå÷åé ôàíòàñòè÷íèõ ³ ã³ïîòåòè÷íèõ, ÿê³, îäíà÷å, ìè
ñïðèéìàºìî ÿê ðåàëüí³ (ÒÌÎÈ 1986: 9). Î. Êàðïåíêî, ðîçãëÿäàþ÷è
ñòðóêòóðíó îðãàí³çàö³þ âëàñíèõ íàçâ ó ìåíòàëüíîìó ëåêñèêîí³, òåæ ïðîïîíóº ïîòð³éíèé ïîä³ë îíîìàñòè÷íèõ ôðåéì³â çà ñòóïåíåì ¿õ ðåàëüíîñò³
íà âëàñíå ðåàëüíó, â³ðòóàëüíó é ñàêðàëüíó ÷àñòèíè (Êàðïåíêî 2007: 100).
Ðåàëüíèé êîìïîíåíò  öå â³äîáðàæåííÿ ó âëàñíèõ íàçâàõ ðåàëüíî¿,
îáºêòèâíî¿ ä³éñíîñò³  ô³çè÷íî¿ (ìàòåð³àëüíî¿) ÷è äóõîâíî¿ (³äåàëüíî¿).
Â³ðòóàëüíèé êîìïîíåíò, ³íàêøå  ìîæëèâèé, àëüòåðíàòèâíèé ñâ³ò, çà
Î. Êàðïåíêî,  öå îí³ìè, óæèò³ â õóäîæí³õ òâîðàõ (Êàðïåíêî 2007: 100).
Ñàêðàëüíèé ñåêòîð ìàº ñêëàäí³øó ñòðóêòóðó  ðîçìåæóâàííÿ ðåàëüíîãî
³ ñàêðàëüíîãî ó ìåíòàëüíèõ ëåêñèêîíàõ ëþäåé  ñïðàâà òåíä³òíà ³ íå
îäíîìîìåíòíà  éîãî îñ³áí³ñòü òà â³äì³íí³ñòü, íà äóìêó äîñë³äíèö³, â³ä
ðåàëüíîãî òà â³ðòóàëüíîãî êîìïîíåíò³â áåçïåðå÷íà, âèêëèêàòè ñïðîòèâ
ìîæå ò³ëüêè ïðîïîíîâàíà íàçâà  ñàêðàëüíèé (Êàðïåíêî 2007: 102103).
Îòæå, îí³ìíèé ïðîñò³ð  öå ñôåðè÷íå óòâîðåííÿ, ó ÿêîìó ñï³â³ñíóþòü
ñôåðè ðåàëüíà (âîíà ñòàíîâèòü ÿäåðíó çîíó) ³ íåðåàëüíà. Òàêèé ïîä³ë, íà
íàøó äóìêó, ö³ëêîì ëîã³÷íèé, áî, ïî-ïåðøå, ëþäèíà â³ä ñàìèõ ïî÷àòê³â
ïðàãíóëà ñòâîðèòè ö³ë³ñíó êàðòèíó ñâ³òó, ñïèðàþ÷èñü íå ò³ëüêè íà
åìï³ðè÷í³ çíàííÿ, àëå é â³ðóâàííÿ, ð³çí³ ôîðìè îáðàçíîãî îñâîºííÿ
íàâêîëèøíüî¿ ä³éñíîñò³. ßê íàñë³äîê, ïîñòàëà ìîäåëü, ó ÿê³é ïåðåïëåëîñÿ
ðåàëüíå é íåðåàëüíå, à â³äïîâ³äíî  é íàö³îíàëüíèé îí³ìíèé ïðîñò³ð ñòàâ
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îðãàí³÷íèì ïîºäíàííÿì äâîõ âçàºìîïîâÿçàíèõ ñôåð. Ïî-äðóãå, òàêèé ïîä³ë
íå ñóïåðå÷èòü äåíîòàòèâíî-íîì³íàòèâíîìó ïðèíöèïó, ÿêèé º çàñàäíè÷èì íå
ëèøå äëÿ ñòðóêòóðóâàííÿ â ìåæàõ îí³ì³¿, à é çðåøòîþ, ó âèìåæóâàíí³ ñàìî¿
îí³ì³éíî¿ ñèñòåìè.
Ïðîòèñòàâëåííÿ çà ïðèíöèïîì ðåàëüíèé äåíîòàò  íåðåàëüíèé äåíîòàò ñòàëî îñíîâîþ äëÿ ïåðøîãî åòàïó ðîçìåæóâàííÿ îí³ìíîãî ïðîñòîðó.
Íåðåàëüíà îí³ì³ÿ  öå íàéìåíóâàííÿ, äåíîòàòè ÿêèõ ³ñíóþòü ëèøå
â ëþäñüê³é ñâ³äîìîñò³, çà êëàñèô³êàö³ºþ Ð. Êàðíàïà ïóñò³ äåíîòàòè (Êàðíàï
1959: 54). Ùîäî ïîä³ëó íåðåàëüíî¿ îí³ì³¿, çà Î. Ñóïåðàíñüêîþ, íà
ã³ïîòåòè÷íó é âèãàäàíó, òî, äóìàºìî, òóò ìàëî çíà÷åííÿ, ÿêó ïðèðîäó ìàþòü
ö³ ïóñò³ äåíîòàòè: ðàö³îíàëüíó ÷è ôàíòàç³éíó. Îñê³ëüêè ôîëüêëîðíà
îíîìàñòèêà íå ëèøå íàéò³ñí³øå ïîâÿçàíà ç ë³òåðàòóðíî-õóäîæíüîþ
îíîìàñòèêîþ, àëå é íåð³äêî îòîòîæíþâàíà ç íåþ, âàæëèâî, ÿêå ì³ñöå îá³éìàº
îñòàííÿ â çàïðîïîíîâàí³é Î. Ñóïåðàíñüêîþ ñõåì³ îí³ìíîãî ïðîñòîðó.
Çàóâàæèìî, ùîäî âëàñíèõ íàçâ, óæèòèõ ó õóäîæí³é ë³òåðàòóð³, â ïðàö³
Î. Ñóïåðàíñüêî¿ º ðîçá³æíîñò³. Óòî÷íþþ÷è ì³ñöå ô³êòîí³ì³â (îáºêòè,
ñòâîðåí³ òâîð÷³ñòþ õóäîæíèêà  ³ìåíà, ÿê³ âæèâàþòü ó õóäîæí³õ òâîðàõ
(Ñóïåðàíñêàÿ 1973: 180185)) ó íàö³îíàëüíîìó îí³ìíîìó ïðîñòîð³, ñàìà
äîñë³äíèöÿ íå äîòðèìóºòüñÿ ïðîãîëîøåíîãî æ íåþ äåíîòàòèâíîíîì³íàòèâíîãî ïðèíöèïó: ²ìåíà â õóäîæí³õ òâîðàõ îá³éìàþòü ïðîì³æíå
ñòàíîâèùå ì³æ ³ìåíàìè ðåàëüíèõ ³ âèãàäàíèõ ïðåäìåò³â, òîìó ùî à) ¿õ
äåíîòàòè êîíñòðóþþòüñÿ íà îñíîâ³ äîñâ³äó õóäîæíèêà, ïèñüìåííèêà,
ìóçèêàíòà, àëå íå îáîâÿçêîâî ³ñíóþòü â ä³éñíîñò³, á) âîíè ñòâîðåí³ çà
ìîäåëÿìè ðåàëüíèõ ÷è íåðåàëüíèõ ïðåäìåò³â ç óðàõóâàííÿì ¿õ íàëåæíîñò³
äî ïåâíîãî îíîìàñòè÷íîãî ïîëÿ (âèä³ë. íàøå.  Í. Ê.) (Ñóïåðàíñêàÿ
1973: 148). Äî ðå÷³, öÿ íåâèçíà÷åí³ñòü ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³õ îí³ì³â
ç ëåãêî¿ ðóêè Î. Ñóïåðàíñüêî¿ áóëà ìàéæå óçàêîíåíà â ñõ³äíîñëîâÿíñüê³é
îíîìàñòèö³.
Ó ñëîâíèêó Í. Ïîäîëüñüêî¿ ÷èòàºìî ó ñëîâíèêîâ³é ñòàòò³, ïðèñâÿ÷åí³é
ïîåòîí³ìîâ³: ßê ïðàâèëî íàëåæèòü äî êàòåãîð³¿ âèãàäàíèõ ³ìåí, àëå
íåð³äêî ïèñüìåííèê âèêîðèñòîâóº ðåàëüíî ³ñíóþ÷³ ³ìåíà ÷è êîìá³íàö³¿ òèõ
òà ³íøèõ (Ïîäîëüñêàÿ 1988: 108). Ó ñëîâíèêó Ä. Áó÷êà, Í. Òêà÷îâî¿
ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³ îí³ìè îòðèìàëè òàêå òëóìà÷åííÿ:  âîíè ìîæóòü
áóòè ÿê ðåàëüíèìè, òàê ³ âèãàäàíèìè ïèñüìåííèêîì àáî æ ìîæóòü áóòè
êîìá³íîâàíèìè  ðåàëüíèìè òà âèãàäàíèìè îäíî÷àñíî (ÑÓÎÒ 2012: 113114).
Ãàäàºìî, â öèòîâàíèõ ïðàöÿõ éäåòüñÿ ïðî ð³çí³ ïðèíöèïè êëàñèô³êàö³¿
ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³õ îí³ì³â. Ñïðàâä³ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ô³êòîí³ìè
(â³ðòóàëüí³ îí³ìè) ç îãëÿäó íà òå, ÷è ³ñíóþòü ¿õ â³äïîâ³äíèêè â ðåàëüí³é
ñèñòåì³ íàçèâàííÿ, ÷è âîíè º íîâîòâîðàìè ïèñüìåííèêà, òîáòî çà äæåðåëîì
ïîõîäæåííÿ. Ïðîòå ñóòòºâ³øèì äëÿ êëàñèô³êàö³¿ ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³õ
îí³ì³â º äåíîòàòèâíî-íîì³íàòèâíèé ïðèíöèï. Áåçïåðå÷íî, ìàþòü ðàö³þ
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Ë. Áåëåé, Â. Êàë³íê³í, Þ. Êàðïåíêî, ÿê³, ïîïðè ïåâí³ ðîçá³æíîñò³
â ï³äõîäàõ äî âèâ÷åííÿ âëàñíî¿ íàçâè â õóäîæíüîìó òåêñò³, âèÿâëÿþòü
îäíîñòàéí³ñòü ùîäî ñóò³ îáºêòà öüîãî íàïðÿìó îíîìàñòè÷íèõ äîñë³äæåíü:
ñïåöèô³÷íà òðàíñôîðìàö³ÿ âëàñíî¿ íàçâè, ùî çàâæäè éìåíóº â³ðòóàëüíèé
ðåôåðåíò, ÿêèé ³ñíóº ó òâîð÷³é ñâ³äîìîñò³ àâòîðà, â³äòâîðþºòüñÿ íèì
â òåêñò³ òâîðó ³ ðåïðîäóêóºòüñÿ òâîð÷îþ ñâ³äîì³ñòþ ÷èòà÷à (Êàëèíêèí
2006: 83), âèòâ³ð ìèñòåöüêî¿ óÿâè àâòîðà (Áåëåé 2002: 7), íàéìåíóâàííÿ, ÿêå
íå çóìîâëåíå áåçïîñåðåäíüî ³ñòîðè÷íèì ðîçâèòêîì, ÿê ðåàëüíà îíîìàñòèêà,
à çàëåæèòü â³ä âîë³ àâòîðà ³ äåòåðì³íóºòüñÿ õóäîæí³ì çàäóìîì, æàíðîì,
íàïðÿìêîì òà ñòèëåì òâîðó (Êàðïåíêî 2004: 438). Ïîä³áíå áà÷åííÿ ñóò³
ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³õ îí³ì³â ìàº é Î. Êàðïåíêî, çîêðåìà êîëè éäåòüñÿ ïðî
òàêèé îñîáëèâèé ³ òðèâàëèé ÷àñ äèñêóòîâàíèé òèï ô³êòîí³ì³â, ÿê
íàéìåíóâàííÿ ðåàëüíèõ ³ñòîðè÷íèõ îñ³á: Ó õóäîæíüîìó òâîð³ âîíè
ïåðåñòàþòü áóòè ðåàëüíèìè ³ ñòàþòü â³ðòóàëüíèìè (çðîçóì³ëî, ç á³ëüø àáî
ìåíø äîñòîâ³ðíîþ âêàç³âêîþ íà ðåàëüí³ñòü, ÿê çðåøòîþ ³ âñå ³íøå, ùî
º â õóäîæíüîìó òâîð³) (Êàðïåíêî 2007: 102).
Òîáòî òâåðäæåííÿ Î. Ñóïåðàíñüêî¿ ïðî òå, ùî ³ìåíà â õóäîæí³õ òâîðàõ
îá³éìàþòü ïðîì³æíå ì³ñöå ì³æ ³ìåíàìè ðåàëüíèõ ³ âèãàäàíèõ ïðåäìåò³â
íåêîðåêòíå, áî â ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³é îíîìàñòèö³ ìîæå éòèñÿ ëèøå ïðî
îð³ºíòàö³þ íà ðåàëüíó îíîìàñòèêó, òîáòî íà ôîðìàëüíî-ìîâíèé á³ê îí³ìà,
à ñïðàâä³ õóäîæíüî-ë³òåðàòóðíèé îí³ì  öå çàâæäè ô³êòîí³ì (îñü òóò
äîñë³äíèöÿ ìàëà ðàö³þ). Îòæå, ë³òåðàòóðíî-õóäîæíÿ îí³ì³ÿ íàëåæèòü äî
ñôåðè âèãàäàíèõ ³ìåí, íåðåàëüíî¿ îí³ì³¿. Ùîäî ðîçòàøóâàííÿ ôîëüêëîðíî¿
îíîìàñòèêè â ìåæàõ çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî îíîìàñòèêîíó, òî, íà äóìêó
Î. Ñóïåðàíñüêî¿, ïîïðè ¿¿ íàëåæí³ñòü  ÿê îñü ³ìåí ë³òåðàòóðíèõ ïåðñîíàæ³â  äî ñåêòîðà íåðåàëüíî¿ îí³ì³¿, ôîëüêëîðí³ âëàñí³ íàçâè áëèæ÷³ äî
ðåàëüíèõ íàéìåíóâàíü ðåàëüíèõ òà âèãàäàíèõ ëþäåé ³ ðå÷åé, í³æ
â îíîìàñòèö³ ë³òåðàòóðí³é (ÒÌÎÈ 1986: 10). 2 Ç îãëÿäó íà ñó÷àñíå
ðîçóì³ííÿ óñíî¿ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ ÿê ìåíòàëüíî¿ ñôåðè êóëüòóðè
³ âîäíî÷àñ ðåàëüíîãî ñóñï³ëüíîãî ïðîöåñó, à òàêîæ íà ñïåöèô³êó òâîðåííÿ
é ïîáóòóâàííÿ ôîëüêëîðîí³ì³â, íà íàøó äóìêó, âîíè ñïðàâä³ îá³éìàþòü
ïðîì³æíå ì³ñöå ì³æ ðåàëüíîþ òà íåðåàëüíîþ îí³ì³ÿìè ³ ìàþòü ñïåöèô³÷í³,
ëèøå ¿ì âëàñòèâ³ ñòîñóíêè ç íèìè. Îòîæ, ñõåìà îí³ìíîãî ïðîñòîðó, à ñàìå
ïåðøèé ð³âåíü ¿¿ ñòðóêòóðóâàííÿ ìàâ áè âèãëÿäàòè òàê:

2 Íà æàëü, ó êëàñèô³êàö³¿ Î. Êàðïåíêî, íà â³äì³íó â³ä êëàñèô³êàö³¿ Î. Ñóïåðàíñüêî¿,
æîäíî¿ çãàäêè ïðî ì³ñöå ôîëüêëîðîí³ì³â ó ìåíòàëüíîìó ëåêñèêîí³ íåìàº.
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Ï³äñóìóºìî. Ôîëüêëîðîí³ìíèé ïðîñò³ð  îêðåìèé ñåêòîð, ï³äïðîñò³ð
çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî îí³ìíîãî ïðîñòîðó, âòîðèííèé çà ñâîºþ ïðèðîäîþ,
ùî âèíèêàº é ³ñíóº íà îñíîâ³ ðåàëüíîãî òà íåðåàëüíîãî ñåêòîð³â
íàö³îíàëüíî¿ îí³ì³¿ òà ïåðåáóâàº ç íèìè ëèøå â éîìó âëàñòèâèõ ñòîñóíêàõ.
Äî éîãî ñêëàäó âõîäÿòü óñ³ âëàñí³ íàçâè, çàñâ³ä÷åí³ òåêñòàìè óñíî¿
íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ ïåâíîãî íàðîäó. Çà ñòðóêòóðîþ ôîëüêëîðîí³ìîïðîñò³ð,
ïî ñóò³, äóáëþº ñòðóêòóðó íàö³îíàëüíîãî îí³ìíîãî ïðîñòîðó: éîãî ìîæíà
òàê ñàìî ïîä³ëèòè íà ñåêòîðè: ðåàëüíèé òà íåðåàëüíèé, îñòàíí³é ñâîºþ
÷åðãîþ  íà ã³ïîòåòè÷íèé (ñàêðàëüíèé) ³ âèãàäàíèé (â³ðòóàëüíèé),
ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ÿêèìè, íà â³äì³íó â³ä íàö³îíàëüíîãî îí³ìíîãî
ïðîñòîðó, ðåãëàìåíòîâàíå, íàñàìïåðåä, æàíðîâèìè ìåæàìè. Êîæåí ³ç
ñåêòîð³â, ÿê ³ â ðåàëüí³é îí³ì³¿, ïîä³ëÿºìî íà ï³äñåêòîðè: òîïîí³ì³þ,
àíòðîïîí³ì³þ, êîñìîí³ì³þ, çîîí³ì³þ, õðåìàòîí³ì³þ, åðãîí³ì³þ òîùî.
À âæå â ìåæàõ ï³äñåêòîð³â ìîæíà âèä³ëèòè îí³ìí³ ïîëÿ, ùî ì³ñòÿòü îí³ìè
êîíêðåòíèõ ìîäåëåé ³ òèï³â (ÑÓÎÒ 2012: 136).
Âèêîðèñòàííÿ ïîíÿòòÿ ôîëüêëîðîí³ìíèé ïðîñò³ð ó ïðîïîíîâàíîìó
íàìè çíà÷åíí³ ÿê ï³äïðîñò³ð çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî îí³ìíîãî ïðîñòîðó
ç ÷³òêî âèçíà÷åíèì ì³ñöåì ó ñòðóêòóð³ îñòàííüîãî äàñòü ìîæëèâ³ñòü
äîñë³äæóâàòè âëàñí³ íàçâè, çàñâ³ä÷åí³ òåêñòàìè ôîëüêëîðó, ÿê ö³ë³ñíó
ñèñòåìó, íåîáõ³äíó ÷àñòèíó íàö³îíàëüíî¿ îí³ì³éíî¿ ñèñòåìè, ³ç âèä³ëåííÿì
òèõ ñèñòåìîòâîð÷èõ ïàðàìåòð³â, ÿê³ âèçíà÷àþòü îáëè÷÷ÿ ôîëüêëîðíîãî
îíîìàñòèêîíó, çàãàëîì çáåð³ãàþòüñÿ ïðè âñ³õ éîãî ïåðåòâîðåííÿõ, à òîìó
º ñóòí³ñíèìè.

Ôîëüêëîðîí³ìíèé ïðîñò³ð ÿê ñòðóêòóðíèé åëåìåíò çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ îí³ì³éíî¿...
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Summary
The paper is a theoretical research in onomastics and its objective is to establish place names
significance in folklore, folklore onyms in the system of names and national culture. The key
notion under study is the problem of folklore onym space that is connected with spread of the
notion "onomastic space" used in Slavic (especially Russian, Ukrainian) or "onym space". The
author specifies the idea of national onym space, substantiates relevance of "folklore onym space"
use and defines the place of the system of proper names in the national onym system.
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Animated Animals as Conceptual Blends
Zwierzêta animowane jako amalgamaty pojêciowe
The present article analyses a number of cartoon animal characters using the theory
of conceptual blending to demonstrate how varying degrees of complexity in their
naming, structure and overall design are aimed at the target audience.
S³owa kluczowe: jêzykoznawstwo kognitywne, teoria amalgamatów, metafora
Key words:
cognitive linguistic, blending theory, metaphor

The concept of Conceptual Blending is the brainchild of Giles Fauconnier and
Mark Turner, who previously worked on the Mental Space Theory and the meaning
construction from the perspective of metaphor in literary language respectively.
They combined their efforts in 1996 in order to explain certain observations they
had regarding both of their work. (Fauconnier and Turner 1996)
Fauconnier and Turner developed an integration network theory, which
consists of inputs that can be mapped together. This mapping might be
reminiscent of the two-domain model known from Conceptual Metaphor
Theory, however, this variation is more dynamic and is based on Mental Spaces,
that are temporary structures that develop during the process of their creation.
The two (or more) inputs must establish a generic space, which then will provide
us with meaning that will be shared by all of them. Finally, there is a fourth and
final structure called blended space or blend, which consists of counter-part
connectors transferring to the blend, a process which is called selective
projection, because only a few elements are projected into the final space, ones
which are required for the purpose of comprehension. This space creates an
emergent structure  a meaning that is not present in either of the input spaces
(Faunconnier and Turner 1996).
To be considered successful, a blend has to achieve various objectives,
which can be divided by means of their importance. One of the overarching
goals of blending is the provision of global insight. This function allows a person
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to understand a concept in a new and understandable way. It realizes it by
compressing one, more complex and possibly less comprehensible structure into
another, one that is hopefully more compact and understandable or easy to
visualize, thus it reduces complexity to human scale (Fauconnier and Turner
2002). Compression is a very important factor in this process as it compresses
vital relations, which are various types of connectors that match two counterpart
elements or properties. The concept of human scale also involves a number of
subgoals that a blend must achieve, such as strengthening those vital relations or
coming up with a story (Evans and Green 2001:419). All of them should help
human beings understand one concept by means of simplifying, clarifying or
making sense of the scale of that concept, thus it assists us in grasping what is
abstract in terms of what is concrete (Libura 2010).
Before discussing different examples of modern blends of animals, it should
be noted that there is a long and globally universal tradition of using a large
number of different organisms on this planet in myths and legends, often
celebrating their various attributes or even cherishing them in religion. Animals
may be used as substitutes for people and our various traits  they can be
portrayed as evil or as tricksters but sometimes also as a symbol for something
positive. More often than not they have these dualistic features, which origin
might be rooted in the lifestyles of early civilizations where animals would be
both a source of food and energy, as they are today, and a source of danger and
a threat to life. Furthermore, they were also mediators for humans, they guided
people through the unknown  space or afterlife. That is when some representatives of the animal kingdom started to receive extraordinary qualities, while
some other examples never really existed in the first place, such as the
fantastical dragons and unicorns of many a legend. As the strengths and
weaknesses of different animals began to influence the cultures, they began to
possess many roles  from god-like creatures in the Egyptian mythology to the
symbols of Satan in Christianity  and serve as guidelines to life itself. Much
like cartoons that we know today, the animals were used to obtain a global
insight, to help figure out the world that was so overwhelming in its mysteries.
A method we use nowadays to educate and teach our children.
In order to introduce this concept in modern animation it would be best to
start with a simple character that is an extremely popular animated animal, which
began its rise to fame in childrens books  its name is Winnie the Pooh. In
December 24, 1925, author A. A. Milne produced his first publication that
featured the protagonist in question and it became almost instantaneously popular.
However, it wasnt until 1961, that an animation titan, Walt Disney Productions,
acquired the rights to Winnie the Pooh, thus beginning the characters
longstanding relationship with professional animators (Leonard 2003).
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In terms of creating the appearance and characterization for Winnie, the
studio artists, much like Milne, were influenced by wildlife, which made this
fictional bear still very strongly connected to his animalistic nature and the
perception of what people, or more specifically children, might think of small
bears based on their appearance. Interestingly, Winnies awkward and unconventional name was based not only of that of a bear but also of another animal
 a swan. The bear, named Winnie, was an attraction at the London Zoo, which
the son of A.A. Milne was very fond of, as he even named his teddy-bear after it.
The name Pooh came from a swan which Milnes family had seen and named
during one of their holidays (Thwaite 1990).
The finished character is basically a rather lazy, not particularly bright
character reminiscent of bears hibernation qualities and big fat built. These
design decisions give rise to the creation of the blended space, which as
mentioned previously is not complicated in its structure and which plays with
the perception of what an animals personality would be like if it could express
itself  if it had human features and abilities. This establishes the two main
inputs  the bear mental space and the human mental space, which create a
simple two-input structure.

Figure (1) The Emergent structure of Winnie the Pooh
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Aimed at small children, this blend does not provide many difficulties for
the target viewer. The name of the character is rather generic and there is no
reason to translate it or to further explain it. Much like the story behind his
creation is simple, the name itself is not complicated and sounds like a pet or
imaginary creature. What makes this emergent structure specifically clear is the
usage of the general perception people have regarding small bears. We tend to
think of them as harmless, funny or endearing, while their physical features
create an immediate positive reaction in the viewer. The human input is also
a key element here as it adds a sense of child-like innocence and our upbeat
perception. Both inputs influence the structure equally and almost simultaneously in most cases. They mix elements connected with the same issue into
one, distinctive new feature in the fictional character, for instance his appearance or the habitat he lives in. This character is then an animal with which
young viewers can identify, because they see that he has feelings, he does think
and he is capable of emotions.
There are a number of similar characters that were created on the formula of
Winnie the Pooh, easily assimilable and constructed in a simple fashion.
A couple examples might be found even in Winnie the Pooh cartoons, as many
of the inhabitants of Poohs forest share similarities with him, like Winnies best
friend, Piglet, an anthropomorphic version of a little pig. Much like his faithful
companion, Piglet also wears a piece of wardrobe, a pink jumper. Unlike most of
the residents of the forest, his personality is not influenced by the animal input
but it is rather a funny juxtaposition to peoples expectations. Even though the
characters species would suggest rude behavior and lack of manners, he is
a protagonist that keeps his friends in check, he is soft-spoken and logical.
An almost exact copy of the structures present in Winnie the Pooh might be
found in another Disney production, The Lion King. Just like the forest influenced
personalities in the bear stories, the background of the actions in the 1994 Disney
feature was also of grave importance to the development of the characters. The
jungle was a place of different social classes, where the strongest survive and
control their grounds, and the main protagonists place in this hierarchy is already
suggested in the title of the movie. This title is, in fact,
a blend in itself because there is no real royalty within a jungle, as animals are
incapable of creating complex social classes. However, due to the importance of
the lion in that habitat and his ferocious nature, he is treated as the alpha predator,
capable of physically dominating any animal in its way, thus the human idea of
ruling over them in the kingdom  a jungle, where each and every character has
a role that mimics the ones on a royal court. There are jesters, kings, wizards and
princesses (Neuwirth 2003). The terminology used in the animation is simple and
creates a certain sense of both, familiarity and reality, wherein the characters can
be inserted and it feels believable and relatable to human beings, even to children.
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After that goal is achieved, the animators can introduce children to new life
lessons by means of these fictional characters, teaching them the importance of
love and friendship. In the case of Winnie the Pooh and Lion King the aim is
achieved because the structure of the blends is extremely simple, and thus the
children can grasp the essence of the characters and stories without much
problem. The only knowledge that they must possess is connected with the basic
concepts of animal and human life. The combination of simple names and
animal characters is a common method to garner attention of young viewers,
while the simple plot and structures keep the audience engaged. The adult
viewer will have a bigger problem in maintaining interest in this model, because
of its simplicity and therefore lack of captivating and interesting material that
would force the viewer to think and make them gain new experiences.
A character that might be more suited for adults than children is a modern
comedy classic Duck Dodgers. The biggest difference between this emergent
structure and the more child-friendly models is the increased number of references
to more adult material. It spoofs not only the B-movie character of Buck Rogers,
but also many other genre classics, mainly connected to science-fiction but not
only, as the episodes address also a few horror movies such as Predator or Alien.
There are still elements left for children to enjoy but they are attached from only
one of the inputs  the Daffy Duck input, a blend in itself, which makes the final
product of the animators and writers creativity a highly complex conceptual
structure. Most of the new material, however, makes the blend more difficult to
be enjoyed in its entirety by an average viewer. This model is undoubtedly not
applicable to all animated characters because it needs a particularly well known
protagonists from popular culture in order for the second emergent structure to
work  such character is definitely Daffy Duck.
This character belongs to the most popular protagonists of a series of short
films entitled Looney Tunes, which dates back to 1929, when the Warner
Brothers studio decided to have animated shorts as promotional materials in the
cinemas (Schneider 1990). He is the one with whom the artists liked to
experiment with, changing his appearance and character over the course of time.
When he was introduced, he was depicted as less anthropomorphic than today,
as he resembled a normal duck or a drake (Solomon 1994). With time the writers
have finally found a distinctive personality for Daffy as well, one that would
separate him from other animated animals of the series, which as mentioned
before is a clear sign of a human input space. Daffy would play the misunderstood
and constantly tricked anti-hero in the sketches and his selfishness would land him
in heaps of trouble (Adamson 1990). This is the point where we can observe the
creation of first two inputs. Input I is a typical representative of drakes and Input
II is a representation of a crazy and selfish person.
However, this division raises our first issue  the name itself. Even though
the first Input uses a drake as a representative of the species, the male form of
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duck, the character is enigmatically called Daffy Duck. First of all, one must
understand that animators are not biology majors nor are they required to posses
any extensive knowledge about animals. Thus we should treat their preciseness
in this department as similar to the awareness of common population, or even
less so, as some of their intended audience are children. It is then logical to name
a character by focusing on the assimilation of sounds rather than biological
correctness. Daffy and Duck are sounds that both start with the same consonant
and are followed immediately by a vowel. We learn from English phonetics that
words that carry this exact pattern tend to flow out easier than words which have
more than one consonant next to each other. That is why Daffy Duck flows
verbally better than Daffy Drake. This decision is also enhanced by the fact that
the selected cluster is less harsh sounding on the ear than its alternative.
Therefore the brain picks up on these sounds with greater ease and tends to
remember them better1. Other famous examples of such name giving are Donald
Duck, Mickey Mouse or Bugs Bunny.
When it comes to all of the elements of the two Inputs, they are connected
by features such as species, features, clothing and personality.

Figure (2) The Emergent structure of Daffy Duck
1

Anna Drogosz, Grzegorz Skwierawski, personal Communications.
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The emergent structure does not differ much from what we were able to see
with Winnie the Pooh. The character itself might be a mash-up of various
different characteristics, one that has evolved with time, one that changes
frequently, but not possessing many Inputs. His name is deeply connected to an
animal name and it easy arguably very easy to remember. What makes Daffy
special is the number of character traits that he has received in Input II that were
added into the blended space in the process of composition. He represents the
dark comedy in animation because he is willing to express all the things that
people are normally afraid to express (Schneider 1990). This makes Daffy Duck
cartoons interesting and funny in equal proportions but overall still suitable for
children.
However, during the 1950s, Daffy would begin to appear in new roles,
often lampooning various films of the time, yet he would always retain his
personal traits the he was known for to mass audiences. One might say, he was
merely replacing a protagonist of a well established fictional universe and thus
causing havoc within the world and the plot due to this change. One main
protagonist he would substitute extremely successfully in terms of reviews and
network ratings was a classic sci-fi hero Buck Rogers. Daffy first appeared as
this particular character in 1953 in a short entitled Duck Dodgers in the 24 ½ th
Century. It featured Duck Dodgers as a revered hero on future Earth, who had to
be cryogenically revived after five centuries to save the world (Internet 1).
However, the viewer quickly realizes that he is in fact completely incompetent
and the bulk of the duties lie on the shoulders of his sidekick, the Eager Young
Space Cadet, while Dodgers receives all the praise. The short would spawn
a number of sequels and spin-offs, most notably in 2003, when an entire
TV-show dedicated to this premise was created (Internet 1).
The source material upon which it was based was the many appearances of
the character of Buck Rogers in American media. The character was first
introduced in August 1928 in a pulp magazine Amazing Stories issue entitled
Armageddon 2419 AD by a writer named Phillip Francis Nowlan (Strickler
1995). The story was a tale of a veteran of the Great War (World War I), who
after being exposed to the radioactive gas, falls into a state of suspended
animation, free from the ravages of catabolic processes ( ). (Nowlan 1928: 9)
Rogers remains in this state of suspended animation for 492 years only to be
awakened in the year 2419, when he is taken to a camp of one of the gangs in
control of the world. Due to his experience in combat during the First World
War, they see a potential hero and a leader in him, who could save them from a
rival gang, the Hans, who are in control of North America (Nowlan 1928). The
story and its numerous comic, radio and TV sequels raised the awareness of the
outer space and were one of the very first to dwell into the idea of space
exploration, before it was even reality (Luciano and Coville 2002).
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This addition of the mental space of Buck Rogers, which shall be called
input III, creates an all new blend out of the previously discussed Daffy Duck
blended space, making a new character out of the two already existing fictional
protagonists. However, unlike before, this blend will have a clearly dominant
input and will rarely mix the connectors in the blend. In the end the viewer is left
with an all new character, which is a combination of Daffys personality and
circumstances of input III. On the one hand, the viewer is left with the crazy
character that pushes the story forward with his peculiar antics, on the other we
are presented with a universe larger than life, where technology allows people to
literally reach for the stars. Another element that mixes the Daffy Duck and
Buck Rogers inputs very clearly is the final name of the new protagonist. The
Buck Rogers input is, however, more visible because the suffixes and roots of
both words are left intact, and the difference between the completed name and
the third inputs name is only two letters out of ten, which leaves us with an 80%
similarity. The correspondence between Daffy and the blend is not as high in
this department, but it does keep an entire word intact from the original version
of the cartoon  Duck. Similarly, the physical attributes of Duck Dodgers have
undergone changes as well. He is still drawn as a drake with a number of human
features, but what changed is his clothing. Daffy is given a spacemans apparel,
very reminiscent of old science-fiction movies and TV-series.
The information gathered during this analysis establishes a new blended
space out of the previously discussed Daffy Duck blend:
The main difference between this emergent structure and the former is how
much more it is geared towards an older audience. The show has the elements
that are intended to be funny for the young audience, like the slapstick comedy,
but it is enriched by the lone notion of science-fiction elements and references to
this genre classics that only a handful of children would be able to understand
and not that many adults. Dodgers is for the most part connected only with the
Buck Rogers input, whose name nowadays is an obscure reference to even the
oldest of viewers. All of this makes the blend that much more difficult to be
enjoyed in its entirety by the average viewer, especially a child. What is more,
the emergent structure introduces the audience to a whole new concept,
a concept where a popular animated character becomes a living and breading
entity in the minds of viewers. It is evident in the title scenes of Duck Dodgers,
where the main protagonist is credited to be played by Daffy Duck (Internet
1), a fictional character in his own right, but one that is so deeply rooted in the
consciences of audiences of all ages that his personality became firmly attached
to the idea of the character. This concept is not applicable to all animated
characters, but it is clear in the case of the most established protagonists in
popular culture, to whom Daffy Duck and his alter ego Duck Dodgers
undoubtedly apply.
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Figure (3) Dodgers emergent structure

If one were to find similar structure models, only popular and well ingrained
characters should be taken into consideration because then we need a known
personality that would contrast with a new setting or approach. Such
protagonists are thankfully present in the Duck Dodgers show like the Young
Eager Space Cadet who is a futuristic version of Porky Pig, Warner Brothers
first big star (Barrier 1999). As one can immediately see, Porkys name has
a similar structure of a constant followed by a vowel, which makes him fit
stylistically as a partner to Duffys hero, even though before Duck Dodgers,
Porky was known as one of the most normal characters in the whole Looney
Tunes franchise and a leading character. In the new show it is clear that Porky,
like Daffy, retained his personality in the process of the projection into the
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blended space. He is still calm and competent, and he grounds and slows the
action on the show allowing a more sophisticated comedy. However, as the
Space Cadet he has not received the same cultural blend when it comes to his
new moniker, which is definitely more generic and it only describes his role on
the show, very literally. This however still is consistent with the creators
approach because he is not an amalgam of any character in the original Buck
Rogers comic.
Some animated animals did not require any previous incarnation but they
were however immediately introduced as a form of parody of famous American
cinematic landmarks. One of the best examples might be a TV-show called
Animaniacs, one that featured a Goodfeather segment, where characters like the
Godpigeon appeared and spoofed both the Martin Scorsese movie, Goodfellas,
and Francis Ford Coppolas Godfather (Internet 1). The aforementioned
Godpigeon, for example is a parody of a character portrayed by Marlon Brando
 Vito Corleone. Vito was the fictional head of an organized mob in America
and he is referred to as the Godfather  the head of the crime family. The
Godpigeon serves as a corresponding character to that of Vito as he is the boss
of a flock of birds. Even his appearance is very strongly reminiscent of the
original protagonist. He is rotund, his facial expressions and mannerisms are
also very familiar.
Another similarly modeled character makes a cameo appearance in one of
the episodes, his name is Steven Seagull. For fans of action movies this is an
immediately understood reference because it is connected with a famous actor
and martial arts master, Steven Seagal. Seagulls appearance is also reminiscent
of the actor: he is muscular, he has a characteristic ponytail and is far taller than
any of the other pigeons, but it is his moniker that is the crux of the joke, since
the actors original name already is phonetically similar to that of a bird. And yet
to small children, he might still be only a silly sounding character, while the
adults might be the only ones to be able to pick up on the additional layers of
this character and the comedic baggage that it holds.
The article proves that two vastly different conceptual models, based on
various levels of complexity, can be considered successful, if they can achieve
necessary objectives to become relatable and understandable. As the target
audience are usually children, the choice of animals is justified by creating
a sense of familiarity. Young audiences can relate to their limited life
experiences with various house animals, or their fundamental knowledge about
common wild animals. As it is evident in the article these combinations are often
followed by very stylistically distinct choices in the naming of the characters,
which very often refer to the animals true nature and use a catchy nickname to
entertain the young audience members and make, even the most vicious and
violent animals, feel more friendly. This also helps their developing audience in
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understanding a multitude of basic but important concepts. By doing so, young
viewers are able to understand sociological and psychological implications made
by adult filmmakers  they obtain global insight, an important objective of
a blend. In the adult viewers case, the purpose of a blend would be different, as
it would not be connected with cognition but rather with entertainment values.
The comedy nature of the show is deeply connected with anthropomorphism,
thanks to which many outlandish scenarios can be created. It allows the makers
of a cartoon, like Duck Dodgers or The Goodfeathers, to introduce mature
content, sometimes horrifying and gory in the source material, to the world of
animation and making a parody of it, adding slapstick elements, situational
humor and a multitude of puns connected to the animal life and cultural
knowledge. This humorous approach to complex themes not only raises the
interest of adults, but also allows them to share their fascinations with their
children, for whom this content would otherwise be deemed as inappropriate.
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Summary

This article discusses the use of the conceptual theory of blending in the creation of various
animated animals known from pop culture. It concerns a central mental ability, one that blends two
different frames of thought in order to create an original emergent structure. The examples chosen
for the analysis differ greatly in terms of their structural complexity, their time of creation and
popularity and their overall goals and target audiences. This working paper acknowledges the
difficulties which arise when trying to comprehend the aims of these cartoon characters or, if
applicable, the comedic nature of their names and the names of the animated shows they represent.
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1. Upoledzenie umys³owe  granice terminologiczne
Literatura przedmiotu nie przedstawia jednolitego zbioru definicji pojêcia
upoledzenie umys³owe. Przyczyn takiego stanu rzeczy nale¿y upatrywaæ
w fakcie, i¿ upoledzenie umys³owe jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym z ca³ym spektrum jego powi¹zañ biopsychospo³ecznych  pocz¹wszy od
wielorakich objawów, a¿ po niemo¿noæ przewidzenia dynamizmu zjawiska
(Bogdanowicz 1991: 8889). Definicji upoledzenia umys³owego jest wiele,
a ich postaæ zale¿y od przyjêtych kryteriów oceny oraz sposobów ujêcia. Istnieje
jednak zgodnoæ co tego, i¿ upoledzenia umys³owego nie nale¿y uto¿samiaæ
z jednostk¹ chorobow¹, lecz traktowaæ jako zespó³ rozmaitych w swej etiologii
stanów chorobowych i uszkodzeñ uk³adu nerwowego (Jêczeñ 2012: 387).

48

Beata Papuda-Doliñska, Emilia Pogoda

Komitet Ekspertów Amerykañskiego Towarzystwa ds. Upoledzenia Umys³owego oraz Amerykañskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w celu uporz¹dkowania rozbie¿noci w definicjach upoledzenia umys³owego poda³, ¿e niedorozwój umys³owy charakteryzuje siê istotnie ni¿szym ni¿ przeciêtny funkcjonowaniem intelektualnym, wspó³wystêpuj¹cym z istotnym ograniczeniem w zakresie dwóch lub wiêcej sporód nastêpuj¹cych zdolnoci przystosowawczych:
porozumiewania siê, samoobs³ugi trybu ¿ycia domowego, kontaktów spo³ecznych, korzystania z dóbr spo³eczno-kulturowych, kierowania sob¹, troski o zdrowie i bezpieczeñstwo, zdolnoci szkolnych, oraz sposobu organizowania wolnego czasu i pracy. Istotnie ni¿szy oznacza ni¿szy o dwa odchylenia (standardowe)
ni¿ przeciêtny poziom (za: Wyczesany 2002: 2627).
W polskiej literaturze przedmiotu (Kocielska 1998; Nartowska 1980; Kostrzewski 1978) mo¿na znaleæ ciekawe ujêcia upoledzenia umys³owego. Jedno
z nich ujmuje upoledzenie umys³owe nie jako zaburzenie organiczne, ale psychologiczne. Nartowska (1980: 106) zwraca wrêcz uwagê, ¿e upoledzenie
umys³owe to nie tylko opónienie rozwoju, lecz inna jakoæ rozwoju. Natomiast wed³ug Kocielskiej (1998: 24) jest to stan, do którego dochodzi w rezultacie nieprawid³owego procesu rozwojowego. Proces ten dotyczy formowania
siê osobowoci, przede wszystkim struktury i funkcji ja, a jego szczególn¹
w³aciwoci¹ jest zablokowanie aktywnoci poznawczej. Autorka jest zdania, ¿e
w wielu przypadkach mo¿na by by³o do niego nie dopuciæ, a tak¿e z niego
wyjæ przy stworzeniu w³aciwych warunków rozwoju dzieci z ryzykiem upoledzenia.
Niejasnoci terminologiczne wspó³wystêpuj¹ ze zró¿nicowanym spojrzeniem na etiologiê zjawiska. W ostatnich dziesi¹tkach lat pojawia siê coraz wiêcej prac naukowych podejmuj¹cych rozwa¿ania na ten temat. Zrozumienie przyczyn jest bowiem podstaw¹ stosowania racjonalnej profilaktyki i postêpowania
rewalidacyjnego. Mimo znacznych postêpów nauki, nie wszystkie przyczyny
upoledzenia umys³owego s¹ jednak znane. W literaturze przedmiotu najczêciej
mo¿na odnaleæ podzia³y odnosz¹ce siê do dwóch grup czynników etiologicznych: endogennych i egzogennych. Czynniki endogenne, o charakterze dziedzicznym, oddzia³uj¹ w okresie przed zap³odnieniem. Mo¿na tu zaliczyæ choroby przenoszone w rodzinie w wyniku uszkodzonej struktury genetycznej.
Czynniki egzogenne z kolei mo¿na podzieliæ na wrodzone (okres prenatalny
i natalny, np. na skutek alkoholizmu matki, jej chorób, niedo¿ywienia) oraz
nabyte w okresie postnatalnym (nieprawid³owa opieka i stymulacja mo¿e wp³ywaæ zaburzaj¹co na rozwój dziecka) (B³eszyñski 2006: 326). Najczêciej podkrela siê rolê wieloczynnikowego uwarunkowania w przypadku niepe³nosprawnoci w stopniu lekkim  ze sporadycznym okreleniem czynnika etiologicznego. Natomiast w odniesieniu do niepe³nosprawnoci w stopniu g³êbokim
ustalenie przyczyn nie nale¿y do rzadkoci (Siwek 2006: 40). Warto zauwa¿yæ,
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¿e okrelenie etiologii upoledzenia umys³owego pozostaje kwesti¹ bardzo trudn¹. W oko³o 70% przypadków lekkiego oraz 40% przypadków g³êbszego upoledzenia umys³owego przyczyny niepe³nosprawnoci s¹ niemo¿liwe do zidentyfikowania (Komender 2005: 61).
2. Klasyfikacja upoledzenia umys³owego
Sklasyfikowanie upoledzenia umys³owego jest problemem z³o¿onym. Istniej¹ bowiem ró¿ne kryteria (np. pedagogiczne, psychologiczne, spo³eczne, medyczne, ewolucyjne), które wp³ywaj¹ na ró¿norodnoæ klasyfikacji. Ponadto
istotnym czynnikiem jest norma intelektualna lub jej brak.
Niew¹tpliwie najpopularniejszym, a zarazem ciesz¹cym siê du¿ym uznaniem narzêdziem badaj¹cym poziom inteligencji (IQ/II), jest Skala Wechslera.
Zawiera ona zarówno testy werbalne, jak i niewerbalne pozwalaj¹ce okreliæ
stopieñ rozwoju poszczególnych funkcji intelektualnych (Niedoba 2001: 141).
Przes³anki do zastosowania testów niewerbalnych wynikaj¹ z trudnoci w komunikacji z osobami z upoledzeniem umys³owym. Pozwala to tym samym na
uzyskanie precyzyjniejszych, bardziej miarodajnych wyników.
Wartoci liczbowe IQ/II przyjmowane do okrelenia poszczególnych stopni
upoledzenia umys³owego prezentuje tabela 1 (B³eszyñski 2012: 183).

Klasyfikacja upoledzenia umys³owego oparta na ilorazie inteligencji
Stopieñ upoledzenia
umys³owego

Wed³ug DSM  IV

Wed³ug ICD  10

od 5055 do oko³o 70

5069

Umiarkowany

od 3540 do 5055

3549

Znaczny

od 2025 do 3540

2034

G³êboki

poni¿ej 20

20

Lekki

Tabela 1

Oprócz zaprezentowanych  najczêciej stosowanych  klasyfikacji istniej¹
tak¿e inne kryteria podzia³u grupy osób upoledzonych umys³owo. Podejmuj¹
one próbê przypisania danej osoby do grupy m.in. na podstawie umiejêtnoci
przystosowania siê do warunków ¿ycia, orientacji ¿yciowej, stopnia sprawnoci
poruszania siê b¹d te¿ na podstawie opanowania przez ni¹ jêzyka (Kaczorowska-Bray 2012: 37).
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3. Komunikacja osób z upoledzeniem umys³owym w stopniu
umiarkowanym
Zaburzenia mowy wystêpuj¹ce u dzieci i doros³ych z upoledzeniem umys³owym przez wiêkszoæ badaczy okrelane s¹ terminem oligofazja b¹d dyslogia (Skorek 2009: 117). W literaturze przedmiotu mo¿na siê jednak spotkaæ
z opini¹, i¿ termin ten jest ma³o precyzyjny i nie ukazuje specyfiki mowy osób
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ (Tarkowski 2005: 565). Zdaniem Tarkowskiego u osób z upoledzeniem umys³owym wystêpuj¹ te same zaburzenia
mowy, co u jednostek z norm¹ intelektualn¹. Istota zaburzeñ mowy w tym przypadku polega na ich wystêpowaniu na tle opónionego rozwoju mowy. Zatem
termin oligofazja nie odzwierciedla w pe³ni charakterystyki mowy osób upoledzonych umys³owo (Tarkowski 2003: 207).
Osoby z ni¿szym ni¿ przeciêtny poziomem inteligencji nie stanowi¹ grupy
homogenicznej. Dotyczy to zarówno rozwoju psychofizycznego, jak te¿ rozwoju
mowy. Stopieñ niedorozwoju mowy ronie wprost proporcjonalnie do stopnia upoledzenia umys³owego, co oznacza, ¿e im g³êbszy jest deficyt intelektualny, tym wiêksze upoledzenie mylenia abstrakcyjnego i opónienie rozwoju
mowy. Tym, co warunkuje poziom opanowania mowy dziecka, s¹ jego mo¿liwoci intelektualne, a tak¿e wiele innych czynników (np. nastawienie rodowiska, sposoby wychowania jêzykowego, inne, pozaintelektualne cechy psychiczne, takie jak motywacja, osobowoæ itd.). Z tego te¿ wzglêdu nie mo¿na
mówiæ o cechach mowy wspólnych dla wszystkich stopni upoledzenia. Nawet
w obrêbie kompetencji osób z tym samym stopniem niepe³nosprawnoci intelektualnej obserwuje siê du¿e zró¿nicowanie zjawisk logopedycznych, przy czym
dotyczy ono g³ównie aspektu ilociowego (Jastrzêbowska, Pelc-Pêkala 2003:
451).
Przedmiot badañ w niniejszej pracy stanowi¹ osoby z upoledzeniem
w stopniu umiarkowanym. Dlatego dalsze rozwa¿ania teoretyczne bêd¹ koncentrowa³y siê na tej grupie. Prowadzone badania (Zab³ocki 2003; Kostrzewski
1981; Borzyszkowska 1985; Kirejczyk 1981) nad kompetencjami jêzykowymi,
mow¹ osób z upoledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym podkrelaj¹
zwolnione tempo pojawiania siê poszczególnych okresów rozwoju mowy oraz
wystêpowanie innych deficytów. W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê ubogi
zasób s³ownictwa, trudnoæ w tworzeniu pojêæ, rozwi¹zywaniu problemów, ujmowaniu tego, co jest istotne, jak te¿ ustalenie wewnêtrznego zwi¹zku miêdzy
poszczególnymi elementami. Wystêpuje jednak umiejêtnoæ dostrzegania niedorzecznoci w prostych opowiadaniach. Niezaburzona pozostaje mo¿liwoæ ujêcia i wyjanienia, na czym polega podobieñstwo i ró¿nica miêdzy dwoma pojêciami (np. ptak i mucha), przy czym najczêciej uwzglêdniane s¹ zewnêtrzne,
oparte na obserwacji, podobieñstwa i ró¿nice. Definicje podawane przez osoby
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z upoledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym tworzone s¹ nie przez
u¿ytek, jak u znacznie upoledzonych, ale poprzez podanie opisu przedmiotu,
materia³u, z którego jest zrobiony.
Mimo powa¿nego opónienia procesu rozwoju mowy znacznej czêci cz³onków opisywanej grupy, dostêpna jest komunikacja werbalna, ze znaczn¹ liczb¹
gestów wspomagaj¹cych komunikacjê (Kaczorowska-Bray 2012: 59). Niestety,
jak podkrela Rakowska (2003: 128), nie ka¿da osoba, która bêdzie komunikowa³a siê werbalnie, zrozumie znaczenie wypowiadanych przez siebie dwiêków.
Wynika to z faktu, i¿ osoby te z trudem przyswajaj¹ sobie funkcjê komunikacyjn¹ mowy. Nierzadko ich mowa stanowi jedynie ci¹g echolalii (powtarzania s³ów
innych osób), nies³u¿¹cych procesowi komunikowania siê.
4. Badania w³asne
4.1. Przedmiot badañ w³asnych
Przedmiot badañ stanowi¹ kompetencje leksykalno-semantyczne doros³ych osób upoledzonych umys³owo w stopniu umiarkowanym. Jako ¿e rozwój
mowy oraz mo¿liwoci komunikacyjne osób upoledzonych w stopniu umiarkowanym s¹ bardzo ograniczone, warto zwróciæ uwagê na najbardziej typowe
braki w zakresie rozumienia i formu³owania pojêæ. Istotne wydaje siê tak¿e
przeanalizowanie pewnych tendencji w pos³ugiwaniu siê jêzykiem ojczystym.
Badaniom podlega³y nastêpuj¹ce obszary kompetencji jêzykowej: s³ownictwo
czynne i bierne zwi¹zane z nazwami okrelonych desygnatów (rzeczy, obiektów)
i ich cech, tworzenie wyrazów przeciwstawnych, tworzenie wyrazów ogólnych,
poszukiwanie brakuj¹cych wyrazów w kontekcie zdania, wyrazy okrelaj¹ce
czynnoci oraz zwi¹zki frazeologiczne i przys³owia. W aspekcie semantycznym
prawid³owe wype³nienie testu wi¹za³o siê z uruchomieniem takich czynnoci
umys³owych, jak: klasyfikowanie, uogólnianie, parafrazowanie, przeciwstawianie, rozumienie znaczenia wyrazu w konkretnym wypowiedzeniu. Cel, jakiemu
maj¹ s³u¿yæ te badania, to przede wszystkim zwrócenie uwagi na najbardziej
typowe ograniczenia w pos³ugiwaniu siê mow¹ przez badan¹ grupê. Tendencja
do poszukiwania mocnych stron, niezaburzonych funkcji sk³ania do próby odnalezienia pewnych w³aciwoci werbalnych funkcjonuj¹cych poprawnie. To na
nich opieraæ mo¿na u¿ywanie jêzyka zarówno w jego funkcjach poznawczych,
jak i komunikacyjnych.
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4.2. Charakterystyka grupy
W przeprowadzonych próbkach badañ wziê³o udzia³ 18 osób upoledzonych
w stopniu umiarkowanym w wieku od 20 do 66 lat. Wród nich by³o dziewiêciu
mê¿czyni, dziewiêæ kobiet. Upoledzenie umys³owe w stopniu umiarkowanym
implikuje wysoki stopieñ heterogenicznoci pod wzglêdem charakterystyki rozwoju psychofizycznego. Grupa by³a wiêc bardzo zró¿nicowana ze wzglêdu na
etiologiê zaburzeñ i cechowa³a j¹ du¿a niejednorodnoæ pod wzglêdem kompetencji jêzykowych. Wspóln¹ cech¹ wszystkich badanych by³ porównywalny poziom rozwoju intelektualnego, u ka¿dej z tych osób stwierdzono bowiem umiarkowany stopieñ upoledzenia umys³owego. Literatura z zakresu pedagogiki
specjalnej (Dykcik 2005; Sowa 1997; Doroszewska 1989) podaje nastêpuj¹c¹
charakterystykê osoby z upoledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym:
· obni¿ona sprawnoæ spostrzegania, spostrzeganie tylko cech konkretnych;
· trudnoci w skupieniu uwagi dowolnej, przy dobrej koncentracji podczas
wykonywania prostych czynnoci mechanicznych i na interesuj¹cych przedmiotach. Dominuje uwaga mimowolna;
 ograniczony zakres pamiêci. Zachowana jest dobra pamiêæ mechaniczna;
 bardzo wolne tempo uczenia siê. Potrafi zapamiêtaæ proste piosenki i wiersze,
osoby doros³e potrafi¹ powtórzyæ zdanie 1518-sylabowe.
 opóniony rozwój mowy;
 mylenie na poziomie konkretno-obrazowym. Maksymalny poziom rozwoju
umys³owego: w 15 roku ¿ycia osi¹ga wiek inteligencji 78-latka;
 wra¿liwoæ emocjonalna oraz g³êbokie przywi¹zanie do wychowawców. S³abo
kontroluje swoje emocje, popêdy i d¹¿enia. Maksymalny poziom dojrza³oci
spo³ecznej to 10-latek;
 jednostki upoledzone w stopniu umiarkowanym mog¹ opanowaæ elementy
nauki czytania, pisania i liczenia w szko³ach ¿ycia oraz mog¹ byæ przyuczane
do wykonywania prostych czynnoci zawodowych. Mog¹ pracowaæ pod nadzorem w zak³adach pracy chronionej.
4.3. Narzêdzie
Do badañ pos³u¿y³ test s³ownikowo-frazeologiczny w³asnej konstrukcji zbudowany na podstawie dostêpnych testów u¿ywanych do badania dzieci w m³odszym wieku szkolnym (Jakubowicz-Bryx: 2006). Niektóre pytania zosta³y zmodyfikowane i ukierunkowane na badanie konkretnej sprawnoci jêzykowej. Test
sk³ada³ siê z dziewiêciu pytañ, w których badano takie umiejêtnoci, jak: klasyfikowanie, uogólnianie, dobieranie wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym, rozumienie pojêæ czynne i bierne, uzupe³nianie luk w zdaniu adekwatnym wyrazem,
okrelanie cech wybranych desygnatów, okrelanie czynnoci, interpretowanie
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przys³ów i zwi¹zków frazeologicznych. Jeli chodzi o strukturê testu, to sk³ada³
siê on zarówno z pytañ otwartych, jak i zamkniêtych. Test zosta³ przeprowadzony w sposób werbalny, indywidualnie z ka¿dym z badanych, bez ograniczeñ
czasowych.
4.4. Analiza badañ w³asnych
Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje na du¿e zró¿nicowanie poziomu
poprawnoci wykonania zadania w zale¿noci od typu danej umiejêtnoci jêzykowej. Zadania, które wymaga³y mylenia abstrakcyjnego oraz rozumienia wypowiedzi przekazuj¹cych znaczenie na poziomie innym ni¿ dos³owny, nie zosta³y wykonane w ogóle lub wykonane ca³kowicie b³êdnie.
Tabela nr 2
Poprawnoæ wykonania poszczególnych zadañ testu
Nr zadania

Badana sprawnoæ jêzykowa

Poprawnoæ
wykonania (%)

1

klasyfikowanie

54

2

uogólnianie

69

3

dobieranie wyrazów rzeciwstawnych

33

4

czynne rozumienie pojêæ

81

5

bierne rozumienie pojêæ

24

6

uzupe³nianie luk

14

7

nazywanie czynnoci

87

8

nazywanie cech

78

9

interpretowanie przys³ów

0

Zadanie pierwsze dotyczy³o sprawdzenia umiejêtnoci specyfikowania
i precyzowania pewnych kategorii ogólnych i zosta³o przez badanych wykonane
poprawnie w 54%. Respondenci musieli wyodrêbniæ z podanego s³owa (o du¿ej
rozpiêtoci semantycznej), stanowi¹cego nazwê pewnej klasy przedmiotów, wyrazy mu podporz¹dkowane ze wzglêdu na zgodnoæ znaczeniow¹. Zadanie to
sprawdza³o rozumienie wyrazów o szerokim zakresie znaczeniowym, bowiem
podanie prawid³owych wyrazów specyficznych wiadczy³o o wykszta³conym
pojêciu ogólnym. Wród podanych kategorii wyst¹pi³y: pieczywo, s³odycze, na-
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bia³. W kategorii pieczywo pojawia³y siê odpowiedzi dotycz¹ce produktów ¿ywnociowych w ogóle, natomiast wród s³odyczy czêsto pada³y nazwy owoców.
Najwiêcej trudnoci przysporzy³o przyporz¹dkowanie znanych produktów do
kategorii nabia³. Mo¿e siê to wi¹zaæ z rzadszym stosowaniem okrelenia nabia³ w ¿yciu codziennym. Nie jest wiêc ono bliskie bezporedniemu dowiadczeniu jêzykowemu badanych osób w takim zakresie, jak ma to miejsce w przypadku pojêæ pieczywo i s³odycze. Charakterystyczne dla osób upoledzonych
umys³owo w stopniu umiarkowanym jest przyswajanie jedynie tego, co konkretne i maj¹ce zwi¹zek z ich potrzebami. Rzadko w kontekcie wyra¿enia w³asnych chêci lub potrzeb u¿ywa siê wyra¿eñ chcê zjeæ nabia³, zwykle mówi siê
wtedy o konkretnym produkcie z tej kategorii. Z kolei wyra¿enie chcê zjeæ
pieczywo lub chcê zjeæ s³odycze jest zdecydowanie czêciej spotykane w u¿yciu
codziennym.
W zadaniu drugim bior¹cy udzia³ w badaniu zostali poproszeni o nadanie
uogólnieñ podanym desygnatom. W pierwszej grupie znalaz³y siê takie pojêcia,
jak: bluzka, spodnie, sukienka, skarpetki nale¿¹ce do kategorii ubrania. Respondenci w zdecydowanej wiêkszoci (89%) udzielili prawid³owej odpowiedzi.
Nieznaczne odstêpstwo od oczekiwanej formy przybra³o postaæ ciuchy. Odpowied zosta³a jednak zaakceptowana jako potoczna nazwa dla wyrazu ubrania.
Ponadto jedna osoba udzieli³a odpowiedzi rzeczy, która nie zosta³a uznana za
poprawn¹. Nastêpny zestaw wyrazów zaprezentowany badanej grupie zawiera³
nazwy w³asne  miasta. Znalaz³ siê tu Lublin, Kraków, Warszawa oraz Gdañsk.
Niespe³na po³owa respondentów poda³a prawid³ow¹ odpowied (45%), natomiast wiêksza czêæ z nich (65%) udzieli³a odpowiedzi nieprawid³owej  stolica
Polski albo stolica. Mo¿e to wynikaæ z faktu, i¿ w zestawieniu tym pojawi³a siê
Warszawa, która zdominowa³a, a tym samym ukierunkowa³a odpowied badanych. Poza tym cztery osoby nie udzieli³y ¿adnej odpowiedzi, a jedna poda³a
Pu³awy jako kontynuacjê ci¹gu wymienionych desygnatów. Wyniki ostatniego
zadania w tej kategorii pozwoli³y uzyskaæ orientacjê co do poziomu umiejêtnoci uogólniania takich pojêæ, jak: krzes³o, stó³, szafka, biurko. Respondenci
w zdecydowanej wiêkszoci (77%) udzielili prawid³owej odpowiedzi  meble.
Nieliczne b³êdne odnosi³y siê do zapamiêtania jednego sporód kilku wyrazów,
np. biurko, i podania skojarzenia do wy³onionego z podanych wyrazów  do
pisania, próby ich umiejscowienia  pokoje albo znacznego uogólnienia  rzeczy. Lepsze wyniki uzyskiwane przez badanych w zakresie kategoriach ubrania
i meble wynika³y z ich codziennych dowiadczeñ i powszechnoci stosowania
tych pojêæ.
W zadaniu trzecim badani poproszeni zostali o znalezienie odpowiedniego
wyrazu przeciwstawnego, bêd¹cego antonimem podanego wyrazu lub zaprzeczeniem przez partyku³ê nie w przedrostku. Zadanie to sprawdza³o rozumienie
relacji przeciwieñstwa w podanych przymiotnikach i przys³ówkach.
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Pope³niane przez badanych b³êdy ujawniaj¹ pewne tendencje w myleniu.
Badani kojarzyli bowiem wyraz z jego znaczeniem, niejednokrotnie podaj¹c
wyra¿enia synonimiczne, np. weso³o  umiecha siê, cieszy siê, przyjemnie;
g³ono  ha³as, krzyczy; trudno  ciê¿ko; ³adnie  piêknie. Mo¿na to t³umaczyæ
faktem, ¿e osoby upoledzone umys³owo ³atwiej zauwa¿aj¹ podobieñstwa ni¿
ró¿nice. Mylenie na zasadzie kontrastu wobec okrelonego obiektu lub czynnoci sprawia im wiêksze trudnoci. Dla badanych wyrazem sprawiaj¹cym najwiêcej problemów by³ przys³ówek trudno. Tylko jeden respondent potrafi³ znaleæ
okrelenie o znaczeniu przeciwstawnym, a wiêc antonim ³atwo. Przyczyn tego
równie¿ mo¿na doszukiwaæ siê w przywi¹zaniu osób upoledzonych umys³owo
do konkretów. O ile weso³o, g³ono, du¿o i ³adnie to wyra¿enia w wysokim
stopniu namacalne i ³atwe do zmaterializowania, o tyle trudno jest wyrazem
zwi¹zanym z ocen¹ i nie odpowiadaj¹ mu materialne desygnaty w ¿yciu codziennym. Okrelenie trudno zwi¹zane jest zatem z wtórnymi procesami oceniania, podczas gdy pozosta³e pojêcia mo¿na rozumieæ ju¿ podczas procesów samego spostrzegania.
Dostêpne ród³a naukowe wskazuj¹ na zaburzenia w komunikacji osób
z upoledzeniem umys³owym, wynikaj¹ce z zasobu s³ownika. Analizuj¹c zasób
s³ownikowy, nale¿y zwróciæ uwagê na spotykane i powszechnie stosowane rozró¿nienie miêdzy s³ownikiem biernym a czynnym. Kolejne zadanie, jakie znalaz³o siê w zaproponowanym tecie, odnosi³o siê do s³ownika czynnego, czyli
zasobu s³ów u¿ywanych przez dan¹ osobê w sytuacjach jêzykowego porozumiewania siê. Badanemu przedstawiano opis danego pojêcia (np.: Przyrz¹d do mierzenia temperatury cia³a albo temperatury powietrza to ), a zadaniem respondenta by³o podanie, o jaki wyraz chodzi. Jak wynika z zebranego materia³u
badawczego, identyfikacja po opisie nie stanowi³a wiêkszego problemu dla badanej grupy. Najwiêksz¹ trudnoæ w zakresie s³ownika czynnego sprawi³o pytanie opisuj¹ce termometr, gdy¿ w wielu przypadkach nie pojawia³a siê ¿adna
odpowied, z kolei w innych nawi¹zywa³y one do wyrazów bliskoznacznych
 temperatura albo zwi¹zanych skojarzeniowo  pogodny. Podobna sytuacjach
mia³a miejsce przy opisie s³owa cytryna. Odpowiedzi, jakie pada³y, to sok albo
pomarañcza, który to owoc nale¿y do tej samej rodziny cytrusów, natomiast
charakteryzuje siê innymi cechami  niepodanymi w poleceniu. £atwoæ w zidentyfikowaniu pojêcia winda wynika³a zapewne z faktu, i¿ w orodku, w którym by³y prowadzone badania, takowe urz¹dzenie jest dostêpne. Niemal ka¿da
z badanych osób udzieli³a odpowiedzi prawid³owej w tym zadaniu. Podobnie
zreszt¹ jak przy pytaniu, w którym oczekiwanym wyrazem by³ lód. W udzielanych odpowiedziach pojawi³ siê te¿ neologizm, gdy¿ zamiast oczekiwanego wyrazu szewc jako uzupe³nienie zdania: Pan albo pani, która naprawia buty to
pad³a odpowied  cholewarz. Wyraz prawdopodobnie zosta³ utworzony od wyrazu podstawowego cholewa (czêæ buta). Ca³e zadanie zosta³o wykonane przez
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badanych w 81% poprawnie. Dostêpnoæ s³ownika czynnego w zakresie tych
pojêæ najprawdopodobniej wynika z dobrej znajomoci otoczenia, rodowiska
spo³ecznego, a tak¿e poddawania badanych stymulacji w postaci terapii logopedycznej.
Zadanie pi¹te sprawdza³o rozumienie podanych definicji odnosz¹cych siê
do czterech obiektów, tym razem dalszych i mniej zwi¹zanych z bezporednim
dowiadczeniem: paszport, akrobata, nektar, klaser. Badani mieli do wyboru
kilka wyrazów, z których tylko jeden by³ odpowiedzi¹ prawid³ow¹. Zadanie to,
choæ nie wymaga³o czynnego u¿ycia w³aciwego s³ownictwa, to jednak okaza³o
siê trudne dla badanych osób z upoledzeniem umys³owym. Poprawne odpowiedzi stanowi³y jedynie 24%. Dotychczasowe badania nad rozwojem mowy osób
z upoledzeniem umys³owym (Minczakiewicz 1993: 194) wskazuj¹, ¿e s³ownik
bierny jest bogatszy ni¿ czynny, niemniej trudno go zaktualizowaæ. Trudnoæ
tego zadania polega³a na tym, ¿e wyrazy podane do wyboru cechowa³a bliskoæ
pól semantycznych. Osoby upoledzone umys³owo w stopniu umiarkowanym
charakteryzuje swego rodzaju inercja mylenia i jego lepkoæ, co mo¿na by³o
zauwa¿yæ podczas udzielania odpowiedzi zwi¹zanych z tym pytaniem. Badany
kojarzy³ jedno ze s³ów podanych w definicji z wyrazem podanym do wyboru,
bez zrozumienia ca³oci definicji. Przyk³adowo do definicji: Dokument uprawniaj¹cy do wyjazdu za granicê badany mia³ dopasowaæ jeden z trzech wyrazów:
paszport, pasa¿er, poligon. Wiêkszoæ pytanych osób najprawdopodobniej kojarzy³a wyraz wyjazd ze s³owem pasa¿er, wykazuj¹c niezrozumienie treci odczytanego opisu. Podawanie za odpowiedzi poligon mo¿na uzasadniæ tym, ¿e wyraz ten pada³ jako ostatni. Zostawa³ zatem w pamiêci osoby badanej, która nie
rozumiej¹c pytania, po prostu powtarza³a go na zasadzie echolalii. W przyk³adzie dotycz¹cym podania zamiennej nazwy dla albumu na znaczki badani mogli
wybieraæ odpowied sporód wyrazów o podobnym brzmieniu i budowie, ale
ró¿nym znaczeniu: klaser, klops, klakson, kleks. ¯aden z wyrazów nie jest czêsto
u¿ywany na co dzieñ, co mo¿e stanowiæ kolejny czynnik podnosz¹cy stopieñ
trudnoci zadania.
Kolejnym podtestem, jaki wykonywali respondenci, by³y zdania z lukami.
Sk³ada³o siê na nie szeæ zdañ, w ka¿dym brakowa³o czêci zwi¹zku frazeologicznego. Badani mieli za zadanie wstawiæ s³owo, tworz¹c w ten sposób metaforê. Ankietowani, podaj¹c brakuj¹ce s³owa, pos³ugiwali siê najczêciej skojarzeniami, jak w przypadku: 
jak palec (sam), gdzie pada³y odpowiedzi
dos³owne, zwi¹zane z t¹ czêci¹ cia³a, typu: rêka, palce, koæ, bez rêki. Wykorzystywali ten sam schemat, uzupe³niaj¹c zdanie, w treci którego by³o: z³ote
 (serce). W tym przypadku badani odpowiadali zêby (z³oty z¹b), r¹czki
(z³ota r¹czka), kolczyki (z³ote kolczyki). Najtrudniejsze dla badanych osób okaza³o
siê wyra¿enie mieæ
w brzuchu (motylki/motyle), gdy¿ stan zakochania,
a tak¿e brzuch nasuwa³ im takie okrelenia, jak dziecko i wyrazy bliskoznaczne:
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dzieci¹tko czy dzidziu. Poza tym skojarzenia z brzuchem przyjê³y inny, biologiczny wymiar, gdy¿ badani podawali takie wyrazy, jak: g³ód, burczenie czy
wrzody. Równie niskie wyniki, jednak nieodbiegaj¹ce od pozosta³ych, uzyskano
w zadaniach dotycz¹cych zwrotów: znaj¹ siê jak ³yse
 (konie) oraz mieæ

nerwy (stalowe/mocne). W drugim przypadku czêsto przewija³a siê odpowied: z³oæ, z³e, z³ymi. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wyraz nerwy ma pejoratywne
skojarzenia  zw³aszcza dla badanych  dlatego uto¿samiany jest z czym, co
z³oci. Jak pokazuj¹ otrzymane odpowiedzi, trudnym zwi¹zkiem frazeologicznym okaza³o siê tak¿e powiedzenie 
siê w s³uch (zamieniam). Zaledwie
dwie osoby poda³y w³aciwe jego brzmienie. W wielu przypadkach, podobnie
jak w poprzednich zdaniach, czêsto pada³y wyrazy bliskoznaczne, z rodziny
wyrazów b¹d daj¹ce skojarzenie z podanym. Pojawia³y siê wiêc takie terminy,
jak: ucho czy s³ucham. Ca³oæ zadania zosta³a wykonana poprawnie jedynie
w 14%. Niskie wyniki uzyskane w tym podtecie dowodz¹ trudnoci w zakresie
rozumienia pojêæ abstrakcyjnych przez osoby upoledzone umys³owo, do których niew¹tpliwie nale¿¹ metafory. Niemniej jednak, metafory stanowi¹ pewnego rodzaju gotowe schematy wypowiedzi, skróty mylowe, z których czêsto
korzystaj¹ osoby z mniejszym zasobem s³ownika czynnego, dlatego tego typu
zadania nie zosta³y pominiête w badaniu s³ownika osób z upoledzeniem umys³owym.
Pytanie siódme sprawdza³o zasób s³ownictwa dotycz¹cego czynnoci,
a wiêc nale¿a³o podaæ adekwatny czasownik do podanego rzeczownika, bêd¹cego nazw¹ ich wykonawcy (np. pies  szczeka, wyje, pi). Z tym zadaniem badani
poradzili sobie najlepiej  w 87% zosta³o ono wykonane poprawnie. Zasób
leksykalny w zakresie czasowników i rzeczowników u osób upoledzonych
umys³owo jest bogatszy, gdy¿ przy u¿yciu tych form istnieje mo¿liwoæ zbudowania najprostszych zdañ, o pewnej nonoci informacyjnej. Takie czêci mowy,
jak przymiotniki, przys³ówki i liczebniki stanowi¹ swego rodzaju uzupe³nienie
do podstawowego przekazu, czyni¹c go bardziej skomplikowanym. Dlatego wymienione czêci mowy by³y rzadko wykorzystywane w wypowiedziach osób
z badanej grupy. Nieliczne b³êdy, które wyst¹pi³y w zakresie pytania siódmego,
dotyczy³y podawania wyrazów to¿samych i znaczeniowo pokrewnych z danym
wyrazem, np. przy rzeczowniku drzewa pojawi³y siê odpowiedzi typu deski
i licie. Niemniej, odpowiedzi b³êdne stanowi³y rzadkoæ.
Kolejne zadanie, ósme, dotyczy³o podawania cech do przedstawionych desygnatów: dziecko, droga, kot, oko. Zadanie to sprawi³o nieznaczne trudnoci
badanej grupie i zosta³o wykonane poprawnie w 78%. W zakresie pojêcia dziecko respondenci bezb³êdnie podali cechy, które okrelaj¹ ten desygnat, m.in.:
dobre, grzeczne, niegrzeczne. Podobnie jak w przypadku pojêcia oko, z tym ¿e
pojawi³y siê tu nieznaczne pomy³ki, np. patrzy (jako odniesienie do funkcji), ¿ó³te
(jako nieistniej¹cy kolor oczu) czy d³ugie (cecha okrelaj¹ca inne desygnaty,
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niepasuj¹ca do oka). Najwiêcej trudnoci sprawi³o badanym przypisanie cech do
pojêcia droga. Trzeba przyznaæ, ¿e oprócz podawanych cech, które pasuj¹ niemal do ka¿dego desygnatu, typu ³adna czy du¿a, pojawia³y siê cechy specjalistyczne, cile zwi¹zane z pojêciem droga: liska, asfaltowa, zasypana. Ostatnim z omawianych desygnatów by³ kot, przy którym badani podawali
uniwersalne cechy: ma³y, ³adny, jednak nie zabrak³o takich w³aciwoci, jak
agresywny czy krzykliwy. Podsumowuj¹c umiejêtnoci w zakresie podawania
cech do okrelonych desygnatów, trzeba stwierdziæ, ¿e badane osoby znajduj¹
siê na stosunkowo wysokim poziomie. Fakt podawania cech, które s¹ uniwersalne dla wielu desygnatów, mo¿e wskazywaæ na nie do koñca wiadome ich u¿ycie, dlatego trudno jednoznacznie wnioskowaæ o kompetencji jêzykowej w tym
zakresie.
W pytaniu dziewi¹tym badani mieli za zadanie wyjaniæ wybrane przys³owia i zwi¹zki frazeologiczne. Jego celem by³o sprawdzenie rozumienia warstwy
symbolicznej pewnych zwrotów, a tak¿e umiejêtnoci budowania prostych wypowiedzi, a wiêc ich poziomu syntaktycznego. Ze wzglêdu na wysoce zredukowan¹ zdolnoæ do abstrakcji badanych osób rozumienie wyra¿eñ metaforycznych by³o bardzo ograniczone. ¯aden z badanych nie odczyta³ w sposób
prawid³owy przes³ania zawartego w przys³owiach. Niemniej, podanie ich do
interpretacji mia³o stymulowaæ do samodzielnego i wzglêdnie wiadomego zbudowania wyjanienia w formie zdania. Jak siê okaza³o, budowanie wypowiedzi
nie by³o prawid³owe równie¿ w aspekcie gramatycznym. Badani pos³ugiwali siê
zazwyczaj zdaniami pojedynczymi, trójsk³adnikowymi, zbudowanymi z podmiotu i rozwiniêtego orzeczenia, okrelanego przez dope³nienie lub okolicznik. Wypowied niejednokrotnie konstruowana by³a w sposób nielogiczny i niespójny,
np. powiedzenie mowa jest srebrem a milczenie z³otem by³o interpretowane
jako: jak cz³owiek milczy to nic nie mówi, ja mówiê a kto milczy, z³a
mowa. Wypowiedzi cechowa³y liczne agramatyzmy, b³êdy sk³adniowe zwi¹zane z rozpoczynaniem lub koñczeniem struktur w niew³aciwym miejscu toku
mylowego, potokowe ujmowanie myli oraz przestawny szyk wyrazowy, np.
jab³ko jak siê drzewo ko³ysze to spada.
5. Podsumowanie
Zgromadzony materia³ badawczy sk³ania do nastêpuj¹cych wniosków natury teoretycznej, a tak¿e praktycznej:
1. S³ownictwo badanych osób upoledzonych umys³owo w stopniu umiarkowanym jest zdecydowanie ubo¿sze ni¿ s³ownik osób w normie intelektualnej.
W wypowiedziach osób badanych dominuj¹ rzeczowniki i czasowniki, natomiast
przymiotniki i przys³ówki u¿ywane s¹ rzadko. U¿ycie tych czêci mowy odbywa
siê w nieprawid³owych kontekstach i bez rozumienia ich warstwy semantycznej.
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2. W wypowiedziach badanych osób dominuj¹ zdania proste, niekompletne,
o zaburzonej strukturze gramatycznej. Pojawiaj¹ siê trudnoci w formu³owaniu
zdañ w formie przekazu informacyjnego i brak kontroli ich poprawnoci.
3. Jêzyk tych osób charakteryzuj¹ liczne agramatyzmy. Nieprawid³owoci
zauwa¿a siê podczas odmieniania rzeczowników przez przypadki, czasowników
przez osoby, w zakresie u¿ywania liczby pojedynczej i mnogiej. Jest to widoczne zw³aszcza w zadaniach z luk¹, w których nale¿a³o wstawiæ wyraz treciowo
zgodny z sensem ca³ego zdania, ale tak¿e w odpowiedniej formie gramatycznej.
4. Osobom z upoledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym trudnoci przysparza odnajdowanie w³aciwego wyrazu przeciwstawnego. Widoczna
jest tendencja do poszukiwania synonimów, nawet w sytuacji, kiedy polecenie
wymaga czynnoci zupe³nie przeciwnej. Wi¹¿e siê to z wiêksz¹ ³atwoci¹ tej
grupy osób w doszukiwaniu siê podobieñstw ni¿ ró¿nic.
5. S³ownictwo bierne, jeli nie jest bliskie dostêpnym polom semantycznym,
nie jest aktualizowane. S³owa dawniej u¿ywane znikaj¹ z pamiêci badanych, co
przypomina zjawisko afazji. Wydobywanie wyrazów z leksykonu umys³owego
odbywa siê na zasadzie skojarzeñ budowanych na dowiadczeniach i uk³adu
sygna³owego. S³ownictwo odnosz¹ce siê do czynnoci i desygnatów zmaterializowanych, bliskich dowiadczeniu sensoryczno-percepcyjnemu tych osób, jest
przywo³ywane szybciej.
6. Wyniki uzyskane z podtestu dotycz¹cego uogólniania pozwalaj¹ zauwa¿yæ, ¿e badane osoby wykazuj¹ stosunkowo prawid³ow¹ umiejêtnoæ uogólniania, szczególnie wobec pojêæ im bliskich, z którymi stykaj¹ siê w codziennym
funkcjonowaniu.
7. Dostêpne ród³a naukowe wskazuj¹ na zaburzenia w komunikacji u osób
z upoledzeniem umys³owym. Z przeprowadzonych badañ wynika, i¿ pojêcia
dobrze znane respondentom s¹ w sposób zdecydowanie szybszy i ³atwiejszy
wydobywane z ich s³ownika umys³owego. wiadczy to o wzglêdnie dobrym
dostêpie do s³ownika czynnego, w szczególnoci dotyczy to pojêæ zwi¹zanych
z bezporednim dowiadczeniem zarówno motorycznym, jak i sensorycznym.
Niekiedy, w przypadku trudnoci w dostêpie do danego pojêcia, mog¹ pojawiæ
siê neologizmy.
8. Upoledzenie umys³owe w stopniu umiarkowanych z racji funkcjonowania na poziomie stadium mylenia przedoperacyjnego (wg Piageta) w znacznym
stopniu utrudnia, a nawet uniemo¿liwia mylenie abstrakcyjne. Niskie wyniki
uzyskane w podtecie zdañ do uzupe³nienia oraz interpretowania przys³ów dowodz¹ trudnoci w zakresie rozumienia pojêæ abstrakcyjnych, do których niew¹tpliwie nale¿¹ metafory.
9. Podtest badaj¹cy umiejêtnoæ podawania cech do okrelonych desygnatów wykaza³, ¿e badane osoby nie przejawiaj¹ znacznych trudnoci w tym zakresie. Niemniej jednak, podawane przez nie cechy w pewnym sensie s¹ uniwersalne
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dla wielu desygnatów oraz charakteryzuj¹ siê szerokim zakresem znaczeniowym, dlatego te¿ trudno jednoznacznie oceniæ, czy s¹ one u¿ywane wiadomie.
Ponadto niejednokrotnie forma podawanych wyrazów, mimo ¿e pod wzglêdem
semantycznej adekwatnoci u¿ycia poprawna, to jednak by³a niezgodna z zasadami gramatyki jêzyka polskiego.
10. Oprócz wymienionych cech charakterystycznych dla badanej grupy
w zakresie s³ownikowo-leksykalnym, mo¿na zaobserwowaæ wystêpowanie echolalii, nieprawid³owego toru oddechowego, upraszczanie grup spó³g³oskowych,
wstêpowanie dyslalii (w szczególnoci seplenienia), przez co mowa badanych
jest ma³o wyrazista, a niekiedy wrêcz nieczytelna dla odbiorcy. Deficyty jêzykowe nierzadko s¹ kompensowane albo wspierane przez bardzo bogat¹ komunikacjê niewerbaln¹  gestykulowanie.
11. Obserwacja respondentów podczas przeprowadzania badañ dostarcza
tak¿e wiedzy z zakresu umiejêtnoci utrzymania uwagi osób z upoledzeniem
umys³owym. W wypowiedziach czêstym motywem s¹ dygresje, odchodzenie od
tematu albo wi¹zanie go z w³asnym dowiadczeniem poprzez podawane przyk³ady.
Mimo wielu cech wspólnych, jakie mo¿na zaobserwowaæ i wywnioskowaæ,
nale¿y stwierdziæ, ¿e badana grupa nie by³a grup¹ homogeniczn¹. Wykazywa³a
bowiem znaczne zindywidualizowanie i zró¿nicowanie w badanym obszarze.
Trudno zatem generalizowaæ otrzymane wnioski i odnosiæ je do osób spoza
badanej grupy. Niemniej jednak, zebrany materia³ dostarczy³ tak¿e pewnych
przemyleñ natury praktycznej w postaci wskazówek do pracy terapeutycznej
oraz logopedycznej z osobami upoledzonymi umys³owo. Na pewno nauczanie
poprawnej wymowy wymaga od logopedy skonstruowania indywidualnego, dostosowanego do specyfiki funkcjonowania danej osoby planu dzia³añ. W pracy
z takimi osobami zdecydowanie wiêcej uwagi warto powiêciæ na kszta³towanie
innych ni¿ fonetyczny systemów jêzyka: semantycznego i syntaktycznego. Mo¿liwe do realizacji i zarazem efektywne bêdzie aktualizowanie s³ownictwa biernego poprzez operowanie na konkretnym materiale wyrazowym. Ponadto istnieje
du¿a zale¿noæ stopnia opanowania s³ownika o okrelonym obszarze znaczeniowym od bezporedniego dowiadczenia i dzia³ania osoby upoledzonej. Dlatego
nale¿y opieraæ siê na tych dowiadczeniach jako na impulsach do coraz szerszego poznawania nowych s³ów. Warto przy tym ³¹czyæ dowiadczenia sensoryczno-motoryczne z treciami werbalnymi i pozawerbalnymi  równie¿ dostêpnymi
w komunikacji tych osób. Nie nale¿y zaniedbywaæ tej sfery funkcjonowania
osób upoledzonych umys³owo, poniewa¿ praca logopedyczna jest nieodzown¹
czêci¹ procesu rehabilitacji (Sêkowska 1998: 347). Terapia zaburzeñ mowy jest konieczna i potrzebna, gdy¿ stopieñ rozwoju mowy decyduje w du¿ej
mierze o samowystarczalnoci i efektywnoci zaspokajania potrzeb osób upoledzonych.

Wybrane aspekty kompetencji jêzykowej osób z upoledzeniem umys³owym...
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Summary

The aim of present article is a characteristic of chosen aspects of language competence of
people with moderate mental retardation based on responses of 18 mentally retarded persons with
using lexical test. There were measured such competences as: classifying, generalization, matching
opposite words, active and passive vocabulary, filling gaps, naming actions and features, interpreting proverbs. Obtained results showed that some of tasks are easy but some are also beyond
language possibilities of people with mental retardation. Handicapped people more often use
words with wide range of meaning connected with their experience. They do not understand
abstract concepts but it is very important to develop their mental lexicon. Conclusions can be used
during speech therapy and can facilitate communication process of people with mental retardation.
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Olsztyn

IM RIGHT, YOURE LEFT, ITS WRONG
a cognitive semantic investigation of the English
word RIGHT
The present article analyses numerous meanings of the English word right and
presents the semantic network created by the word in question. The analysis is based on
the cognitive linguistics approach.
S³owa kluczowe: jêzykoznawstwo, kognitywizm, polisemia, metafora
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The capacity for a sign to have more than one meaning can be observed in
many languages. According to cognitive linguistics, if there are many, multiple
meanings which are connected with each other, we can talk about polysemy. It is
essential here to stress the importance of full sense boundaries which delimit
the sort of sense units that include those that are the stock-in-trade of traditional
dictionaries (Croft and Cruise, 2004: 110). The word class does not matter, it is
the meaning created in our minds that counts.
The way people perceive the surrounding reality is individual but they may
find a great deal of similarities in seeing and naming objects and phenomena
around them. In everyday life we describe the reality we perceive using
metaphors which are pervasive ( ) not only in language but in thoughts and
actions (Lakoff and Johnson, 2003: 4). Cognitive linguistics states that
metaphors are not literary tools but cognitive tools which play a significant role
in human cognition. The easiest example can be presented when we take into
account the spatial vertical orientation, namely the well-known mappings of the
conceptual orientational metaphor GOOD IS UP, BAD IS DOWN1. It is
interesting how our associations go as far as the horizontal space and mental
1

More in M. Johnson (1987): The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago, IL: University of Chicago Press.

64

Katarzyna Skrzypczak

representations of abstract concepts with positive and negative emotional
valence go. In the western culture, we can notice that it has always been better to
be right than left, or to be right than wrong. The present article is going to touch
upon answering questions like: Why is that so? Why is right better, not worse?
Where did this axiology start2? What is there beyond those words? All the
examples presented in the article were collected from dictionaries of contemporary British and American English, corpora of the English language and other
Internet sources. Meaning explanations are justified with etymology study and
comparison to other languages.
Let us first look at the meanings of the words in question in several
languages starting with the Latin word dexter, which means right3. An English
word: dexterous (spelt also dextrous) originates from this word. According to
Oxford Dictionary online4, it means showing or having skill, especially with the
hands, while Longman Dictionary5 adds the meaning of skillful in using words
or your mind  these meanings bear definitely positive connotations. A similar
word, having its origin in the aforementioned dexterous, is an English word
ambidextrous. It stands for being able to use either hand equally well. However,
when we look at the Latin meaning, we may see that literally ambidextrous
means being right and skillful on both sides6. The right arm is also thought to
be more valuable when we take a look at the idiomatic expression, where we
express readiness to exchange something very valuable for the wanted object or
person: Id give my right arm for a nice cool drink.
One of the antonymous meaning to right is left. Let us now look at the Latin
word standing for left, namely sinister. The word comes from the word sinus,
which means a pocket and influenced the meaning of sinister since in
a traditional Roman toga there was one pocket situated on the left side. That was
the place for the hand that did not need to work. The Latin word sinister also
means a slower or weaker hand. Thus when we look at the meaning of the
English word that comes from Latin, we can see that sinister, meaning making
you feel that something evil, dangerous, or illegal is happening or will happen,
carries strong negative, even sinister (!) cultural connotations. Looking at the
English phrase to have two left feet, we can clearly see what connotations are
carried here, as the expression indicates that the person who cannot for instance
dance, move or play sport gracefully, and therefore is clumsy. Even the idiomatic
2 More about axiology in Tomasz Krzeszowskis (1997): Angels and devils In hell. Elements
of axiology in semantics. Warszawa: Publisher Energeia.
3 <http://www.etymonline.com/index.php?term=dexterity&allowed_in_frame=0> 13.03.2012.
4 <http://oxforddictionaries.com/definition/english/dexterous?q=dexterous> 13.03.2012.
5 <http://www.ldoceonline.com/dictionary/dexterous> 13.03.2012.
6 <http://www.etymonline.com/index.php?term=ambidextrous&allowed_in_frame=0>
13.03.2012.
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expression pay someone a left-handed compliment means to give someone
a false compliment that is really an insult or criticism, so we can see the strongly
negative meaning that is beyond this word. In the English language there are
many colloquial terms used with reference to left-handed people, for instance:
southpaw, goofy (this usage especially in American English), cack-handed (in
Australian English) or just leftie, which all are potentially offensive.
In French the word gauche stands for left, and it indicates awkwardness or
lack of social graces. The word adroit standing for right means right and
justice. In Polish the word prawy (right) also refers to being good, honest and
righteous, while lewy (left), apart from indicating one of the sides, means
awkward, clumsy (about a person) and illegal (fake), shabby (with the reference
to a document, etc.), and therefore carries rather negative connotations.
Right and left standing for something positive or negative can also be seen
in some cultures. In Roman fortune telling, birds that appeared on the left side
are interpreted as bringing bad luck (this meaning is claimed to come from
Greece), while those on the right side are believed to presage good luck. In
Arabic culture, when your right eyebrow itches, it means that you will be visited
by good friends. If your left eyebrow itches, it means that something bad will
happen. Islamic doctrine claims that the left hand should be used for doing dirty
jobs, while the right one is used for eating. What is more, one should enter the
mosque with their right foot, and the left foot when they enter the toilet
(Casasanto 2009). Casasanto also mentions the Ghanaian society where gestures
with the use of the left hand are strictly forbidden. Similarly, there are also
numerous examples in Polish culture, where superstitions are strongly believed
by some people. Most of the superstitions concern the right and left side,
betoken something good or bad respectively, but still they may differ regionally.
For instance, if we spill the salt it is considered to be bad luck and the spell cast
can be removed only when we take a sprinkle of salt and throw it through our
left arm, as we can blind the devil who is responsible for the bad luck. A similar
superstition exists in the English culture where if your right palm itches, it
foretells receiving some money, and when it is left palm that itches, you will lose
some money or will have to pay some to others. When we look at the roots of
the English language, we can see that also Old English demonstrated superiority
of right over left. The Old English word riht, which further developed to right,
used to mean to lead straight, to guide, to rule. The present form of left has
derived from Old English lyft, which meant weak or foolish.7
The question whether it is established culturally that left is worse than right
has been a subject of many years debate. People started to wonder when and
7

<http://www.etymonline.com/index.php?term=left&allowed_in_frame=0> 20.03.2012.
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how the phenomenon had started and therefore a number of theories have been
proposed ever since.
The right hand has always been historically associated with skills. The
reason for this was suggested by an assumption that the skillful right hand was
the result of warriors wearing shields in order to protect their hearts. However,
this approach has met an objection stating that if so, there would be more righthanded men than women and the statistics do not present such figures.
It may also have come out from The Old Testament, where in the Book of
Psalms the Lords right hand is full of righteousness, or The New Testament,
where in the Book of Matthew we can read: When the Son of Man comes in his
glory and all the angels with him, he will sit in state of this throne, with all the
nations gathered before him. He will separate men into two groups, as
a shepherds separate the sheep from the goats and he will place the sheep on his
right hand and the goats on his left. Then the king will say to those on his right
hand, You have my fathers blessing; come enter and possess the kingdom that
has been ready for you since the world was made. Then he will say to those on
his left hand, The curse is upon you; go from my sight to the eternal fire that is
ready for the devil and his angels. (Matthew, 25)
Left-handedness is also less popular in the world population than righthandedness. In May 1977, Hardyck Petrinovich wrote in his article that the
percentage of the left-handers is about 10% (Hardyck, C., Petrinovich, L.F.
1977)8; The aforementioned publication states that nowadays the percentage has
risen to about 13%, and according to Scientific American now it is 15%9,
however, left-handers are still a significant minority (Szaflarski, Binder 2008)10.
In each society it is majority which rules and has an advantage over the minority.
Because of this fact, minorities are always thought of as worse and less
important, and those in minority very often feel excluded from the society they
live in. Left-handers position in a society seems to be much better comparing it
to the one 15-20 years ago, when left-handedness was treated as something to be
corrected and cured. In the 1980s and 1990s there seemed to be a lot of advice
for young mothers how to correct the usage of the left hand and convert it into
the right one. Children who favoured their left hand were forced to change their
habits and use the right hand in their everyday life activities.
All the examples analyzed above come from different European languages
and present negative connotations with the word left. However, another way of
seeing right or left can be observed in other, non-European languages, for
8
9
10

C. Hardyck, L. F. Petrinovich (1977): Left-handedness. Psychological Bulletin No. 3, 385404.
<http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=what-causes-some-people-t> 17.03.2012.
J. P. Szaflarski, J. R. Binder (2002): Language lateralization in left-handed and ambidextrous people: fMRI. Neurology 59, 238244 available at: <http://synapse.princeton.edu/~sam/
szaflarski_hammeke02_neurology_language-lateralization-lefthanders-ambidextrous.pdf>.
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instance, in Chinese and Japanese. In these languages there is an expression
man left, woman right, which confirms the traditional concept that left is good,
because it depicts the left hand attending to its work. By contrast, right depicts
the right hand on its way to the mouth, which suggests the act of eating food. In
Incas left-handers are called Iluqi and are considered to possess spiritual
abilities like magic and healing11.
From the above analysis we can draw the conclusion that at least in the
western culture and languages the term right carries positive connotations, while
left is marked rather negatively and is often negatively associated. The apparent
universality of the GOOD IS RIGHT mapping suggested by linguistic and
cultural conventions could be the result of right-handers predominance in the
population worldwide. Linguistic and cultural conventions may develop
according to the implicit body-specific mental metaphors of the majority.12
Casasanto conducted the analysis in order to establish the fact whether the
mappings are universal or body-specific. If the mappings were universal, both
right- and left-handers should associate right with something good and left with
something bad. If they were body-specified, right and left-handers should show
the opposite associations, assigning good things with their dominant side, and
bad things with the non-dominant side. What turned out was that the mappings
and the way we perceive the reality is fully dependent on our dominant side13.
While right-handers place positive factors on their dominant side- right, lefthanders construe positive factors on their left. When right-handers were
supposed to place elements with negative associations, they chose the left side,
and the left-handers chose their right. Casasanto conducted further analysis on
the handedness. In one of the latest publications14, he investigated the change of
the dominant side as an effect of a permanent and non-permanent stroke, when
the patients used their side which was not affected by the cerebrovascular
accident. The result was quite surprising as it turned out that the change is
possible, and, what is more, happens very fast, and this also influences the way
the patients perceive their reality. Even though a patient was primarily righthanded, and became paralyzed on the right side of their body, their left hand,
although not easily for them, took over the dominance and affected the patients
perception.
11
12

<http://en.wikipedia.org/wiki/Left-handed> 14.05.2012.
D. Casasanto (2009): Embodiment of Abstract Concepts: Good and Bad in Right- and LeftHanders. Stanford University and the Max Planck Institute for Psycholinguistics. Journal of Experimental Psychology: General Vol. 138, No. 3, 351367.
13 In J. Gumperz, S. C. Levinson (eds.) (1996): Rethinking Linguistic relativity (Cambridge:
Cambridge University Press) it is stated that the terms right and left are not universal.
14 D. Casasanto, E.G. Chrysikou (published online, 9th March 2011) When Left is Right:
Motor fluency Shapes Abstract Concepts. Psychological Science 22(4), 419422.
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As the dominant side decides how we arrange the stimuli from the reality and
there are about 90% people whose dominant side is right, it is no wonder that there
are so many expressions in languages which favour the right side over the left one.
However, not all expressions consisting of the word right or left carry the
connotations. Let us look at the prototypical meanings of the word right. It is
defined by a number of dictionaries of contemporary English as situated on the
body on the side which is away from the heart e.g. He had a knife in his right
hand. or There was a scar on the right side of her face. Human body then is
divided by an axis of symmetry into two parts which denote the location of
human organs. It is crucial here to take into consideration the point of view of
the observer  especially when we talk about the images reflected by a mirror.
When looking into a mirror our right hand becomes our left one and our left leg
becomes the right one. What is interesting is the fact that our brain is looking for
similarities to what it usually encounters  namely it sees the reflected body as
the body of someone else as the matter of the fact that we much more often see
someone elses body than we see our reflection in a mirror. The perspective is
also important when talking about the side of the road on which the traffic flows
 it always depends on the drivers perspective. Similarly, the two banks of
a river carry the names with right or left. The right bank of a river is located on
the side of the body to the east when facing north. However, if the river is not
located with the source in the north and the mouth in the north, there arose a
need to name the banks according to the float of a river. Therefore the
expression right bank refers to the right side of the river, relative to an observer
facing downstream. In the frame of theatre, right is always the right side
according to what an actor sees, not the audience. In the frame of sport, the sides
are determined by what a goalkeeper can see. In this very frame metonymy can
be observed quite frequently, e.g. Daniel Sturridge is consistently putting in
performances on Chelseas right wing. Here, right wing stands for the position
of a player from a goalkeepers perspective. In box, e.g. He caught Wormald
with a perfectly timed right hook to the chin., the punch is determined from the
punching boxers perspective. The meaning of right goes behind the
grammatical category. In the example: He took a turn to the right. it is not an
adjective but a noun which denotes the right turn. Here, and also in e.g. If you
have inserted a frame into your document when you select it and right click on
the mouse you access the Modify Frame Layout dialog box., we can see
metonymy  the noun allows us to understand the meaning without the word
turn and the right click stands for the click on the right button of a computer
mouse. It works exactly the same the other way around.
There are many metaphorical uses of the word in question. Right as true,
correct, free from mistake is mentioned here first, e.g. Your calculation is right.
You are dead right! or I think the Prime Minister is only half right. Interestingly,
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the absolute adjective dead here is to emphasize that someone is absolutely
correct. The extent cannot be higher, one cannot be more correct. The above
examples are based on GOOD IS RIGHT metaphor. As it has been already
mentioned, it was either the etymology of the word in question or its universality
that created this metaphor, as throughout the world and languages right stands
very often for something good. The above example with calculation presents the
meaning that is objective. In mathematics and science right is determined by the
physics and the decision of correctness is not dependent on the speaker. Other
uses, presenting the speakers point of view are subjective. It can be also seen in:
I know theyre numbered but there not in the right order., Whether it was
pointing the right way to capture who planted the bomb, we are still checking.
The idioms to be on the right track or to be on the right lines do not certainly
mean literally walking or standing on the right side of a road, thus it is also
a metaphorical usage. The antonymic expression will not use the word left but
wrong, e.g. I think youre wrong. Youre doing it wrong.
Because of the fact that the meaning of right as correct creates quite
a broad category, thus the meanings and uses have been here narrowed down to
several other subcategories. One of them is right as morally correct. The
meaning has its roots in aforementioned Latin riht, which stood for just, good,
fair, proper, fitting, straight. Morality is concerned with identifying what is
proper or improper, and obeying the rules. As determined by social rules and
regulations, this meaning is socially objective. However, it also applies to
individuals who can judge themselves if an act is morally correct or improper. It
is right to obey the rules, and wrong to disobey them. The moral correctness
depends on whether or to what extent the act conforms to the widely accepted
rules. Humans seem to have an innate sense of morality, yet the moral rules
differ from culture to culture. Let us look at the examples: We judged it to be
right to tell you the truth., Right shades into wrong. Here, the first sentence
presents the act of informing someone about what the truth is and the judgement
of making this decisions is assessed as the correct, proper one. In the other
example we can see that the boundaries between the good and evil are unclear,
blurred and we may actually have problems with assessing something as good or
bad (right or wrong). In the English language in some daily expressions the
speaker states they think that someone was justly paid back for their behavior, in
their own coin. We then believe that the fate is just, and being just is morally
correct, e.g.
Ant: Oh no!
Marlon: Whats the matter?
Ant: Ive split my jeans!
Marlon: (Bursting into laughter) Serves you right, you bighead!
Ant: Get me something to cover it up.
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Another example, Might makes right shows an American phrase, although
it has a similar form in British, American Australian English, namely might is
right. It means that the strongest will rule above others and will have the power
to establish the set of rules, to determine what is right and wrong. In the English
language it is most often used in negative assessments of expressions of power.
The phrase is used with reference to history and it says that the strongest who
won battles and wars were the ones who wrote down their history and passed it
on to the next generations, so the historical truth is very subjective as they could
write anything they wanted to gain peoples approval. The phrase is said to be
the credo of totalitarian regimes and was the title of one of crucial American
books Might Is Right or Survival of the Fittest15. The idiom to straighten up and
fly right is used only in American English: Young Gramm was held back from
several grades, and was eventually sent to military school, to straighten up and
fly right. He did. He went to the University of Georgia, earning a B.A. and then
staying there for a Ph.D. in economics. While the Corpus of Contemporary
American English gives 41 results, the British National Corpus offers no results
at all. The whole expression means to behave well after having behaved badly,
to come back on the right track. Also in this example, we can see that right is
morally correct. In the example: All right-minded people will support us, rightminded means holding opinions, principles or standards of behavior that are in
accordance either with what the speaker thinks is right or with what is
acceptable in general. The same meaning can be observed in the following
examples: No woman in her right mind would choose to be a single parent and
the tiny minority who set out to be are, in my view, incredibly selfish,
unimaginative and cruel. or Faith, obedience and the Bible True faith is not
simply about thinking the right thoughts - although right thinking plays a part in
our faith. The right mind is sane, one that thinks clearly. Right thinking is
logical, rational and clear. Right thinking is said to create right results. Right
thinking, though, may differ from one person or group to another, as it is the
matter of a subjective perspective. The right thinking of, for instance, one
political group may be correct from their perspective but from the perspective of
another political camp it may be unacceptable, wrong. The meaning then is
closer to our personal morality than to a widely accepted morality.
The derivative form of right displays close resemblance to the morally
correct meaning. Righteous means virtuous, noble, acting as an example for
15 The book was written by Ragnar Redbeard (pseudonym) and published in 1896.The book
questions ideas of human and natural rights, and persuades that moral right can be established only
through the use of physical strength. It became the main source and part for one of the chapters of
the Satanic Bible. (Article Hypocrisy, Plagiarism and LaVey by John Smith, 2011, available at:
<http://www.dpjs.co.uk/criticism/smith.html#_ftn140> 15.05.2013.
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others, e.g. Whatever it is. Yes. God has made you righteous. And you can do
what is right in his sight. the word righteous is quite common in the Holy Bible
and refers to those who act with accordance to what God expects. The suffix
self- added to this adjective alters the meaning and carries some negative
connotations, namely, the person who is self-righteous is proudly sure and too
confident about their opinions, e.g. You think youre so clever! Youre so damned
self-righteous you make me sick! Right is also used in titles, in parliament or in
addressing someone on envelopes, to show respect to this person. The person
that is called Right has earned a social well-respected, honourable and worthy
position in the society, e.g. the Right Reverend Felix Bush. This meaning gave
birth to the term standing for all the qualities (as adherence to duty or obedience
to lawful authority) that constitute the ideal of moral propriety or merit moral
approval. In Old Irish reht meant law. The term is here used in a form of a noun,
either in singular or plural, e.g. By rights, it should belong to me., The European
Court of Human Rights has left this general question to be dealt with by local
law, and the matter is, therefore, one for the discretion of British trial judges., It
arrived two days after the election, reassuring me that the Labour Party was
committed to improving gay rights., All rights reserved. Rights in the last
example here are, as Merriam-Webster Dictionary Online defines: the property
interest possessed under law or custom and agreement in an intangible thing
especially of a literary and artistic nature16. It is the common intellectual
property law under which the owners, authors and inventors are ranted certain
assets, depending on what they have created. An idiom catch someone dead to
rights in I was driving way above the speed limit and the police radar caught
me dead to rights means to have enough proof to show that someone has done
something wrong. People who are caught dead to rights are easy to prove wrong
in court. When we look at idioms, there is a motivation behind the meanings of
words that are used in idiomatic expressions. Kövesces (2010: 243246)
questions traditional approach to idioms which claims that the meaning is in
a large extent arbitrary. He states that idioms are not completely predictable and
there are at least three cognitive mechanisms that influence the meaning of
idioms, and there are: metaphor, metonymy and conventional knowledge.
The next meaning subcategory is right meaning most suitable. All
examples presented in this section are based on RIGHT IS GOOD metaphor:
Hes the right man for her. The example presents the most suitable man for
a woman. In the expression Shes waiting for Mr. Right. the word can be
understood both ways  either literally about a lady waiting for a gentleman
whose surname is Right or metaphorically about a lady who is waiting for
16

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/right> 20.04.2013.
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a perfect candidate for a husband. We can see a similar meaning in: He was the
right man to lead the country. The example is the title of the book about the
presidency of American President George W. Bush17. This perfectness does not
only have to apply to a person: Looking back on it, I think I made the right
decision. The decision was right, and here the correctness of it is subjective as it
is the speaker who judges the situation and expresses his view. This meaning is
somehow similar to aforementioned right as correct meaning which just proves
that we are dealing with polysemy. Right meaning suitable can be observed
also in the following examples: Youve timed your visit just right! or Is Thursday
all right for the meeting? or You were right about the hotel being too crowded.
but Mr. Clinton was the right man in the right place at the right time. In the
examples the visit is perfectly timed, which means that one arrived at perfect
time for the host. In the next example the meaning stays the same as suitable
and it shows all right  a derivative form of right, which is commonly used by
the speakers of English. Actually the word has three different spellings, under
each it means the same, though. It is all right, alright, whose spelling is rather
rare in print, however, it has existed since 189318, and aright, which is the most
formal of all19. The last of the mentioned examples presents an idiom which
means being at a particular place and time, where particular here is most
suitable, where and when there is an opportunity to fix something, obtain
something or do whatever can be a merit for us. He isnt a good judge of other
people, but his heart is in the right place. is another example in which we can
see a metonymy HEART FOR EMOTIONS INSIDE THE HEART, as the person
has good intentions. Heart stands here for the centre of our moral decisions.
Right as suitable can also be discussed in a semantic frame of work, e.g. Hes
got the right caliber of mind for the job., where interestingly MIND IS
A WEAPON metaphor additionally stresses the suitability for the job. Other
examples are: Hes the right profile for this job., Shes got the right
qualifications for the job. There is also one common metaphor that can be seen
in the examples: Shes my right hand. or John is Bills right-hand man and has
17

House.
18
19

D. Frum (2003): The Right Man: The Surprise Presidency of George W. Bush. Random

<http://www.etymonline.com/index.php?term=alright&allowed_in_frame=0> 21.05.1012
An interesting usage note is added to the entry in thefreedictionary.com Despite the appearance of the form alright in works of such well-known writers as Langston Hughes and James
Joyce, the single word spelling has never been accepted as standard. This is peculiar, since similar
fusions such as already and altogether have never raised any objections. The difference may lie in
the fact that already and altogether became single words back in the Middle Ages, whereas alright
has only been around for a little more than a century and was called out by language critics as
a misspelling. Consequently, one who uses alright, especially in formal writing, runs the risk that
readers may view it as an error or as the willful breaking of convention. <http://www.thefreedictionary.com/all+right> 30.05.2013
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put a lot of time into the team. The right-hand man or just the right hand is the
person that supports and helps us a lot in what we do. This metaphorical usage is
based on similarity, as we also depend on the hand we use most often, and as the
statistics show, generally it is the right hand. In other words, it is a person that
we choose from a particular group that is the most suitable for playing the role
of our assistant. Of a great importance is the usage of the definite article the
which emphasizes the uniqueness of the noun. As Hewings states, we use the
definite article the, when we say that something is unique, there is only one or
that is the only one of its kind (Hewings 2002: 114).
Another subcategory and meaning of the word in question is right as in
good order (condition), good (well) and in the frame of health and either
physical or emotional well-being  healthy. Let us look at the following
example: The engine is not quite right. Here, right relates to the state of an
object  an engine, signifying that there is some problem with it, it is not in
a good condition and cannot function properly. Right is often used to express
ones mood. Let us now look at a few fixed expressions: Shes in a very good
mood today. She must have got out of bed on the right side. is used when
someone is in a good mood because they started their day in a positive way.
Here, right means good, and does not relate to the side of the body as the
antonymic expression shows, the opposite meaning it is not left, but wrong:
Whats the matter with you? Did you get out of bed on the wrong side or
something? The expression means not to be in the good mood and to be easily
annoyed all day. A similar phenomenon can be observed in: This time, I want to
get off on the right foot with him. where the speaker wants to get on well with
another person and the phrase itself means to begin doing something in a way
that is likely to succeed. Again, right is associated positively. If you have your
head screwed on right, you dont complain when you have to work overtime.
means to be wise, sensible and to have good judgment. In the next example, Im
telling you, man, shes all right. the speaker is expressing the approval of a lady
or a girl they are talking about. Although the next phrase Shes a bit of all right.
may seem that the person is liked a bit less than in the previous example, it is
just the opposite  it means that someone to whom the reference is made is
sexually attractive. Let us now look at an example of a dialog:
A: Is she OK now?
B: It seems about right.

The first speaker is concerned with a girls or a womans health, and the
other provides the interlocutor with information about the aforementioned girls
or the womans state. From the answer we can see that the girl is not very well,
probably recovering, but what is sure is that she is not entirely healthy. The

Katarzyna Skrzypczak

74

meaning of right referring to health can be seen in the next phase: Few days in bed
will soon put you right. where we can see an example of TIME IS
A MEDICINE metaphor and here it is the period of time that will put one into the
right, healthy state of mind or healthy physical condition. Another phrase Hes not
right in the head. implies that the person the speaker is referring to is mentally ill.
It is an ontological metaphor illustrating our head as a container for our thoughts.
P:My sons getting married in June and everything, and I feel this way in June.
D: Oh youll be, be as right as rain by that time.
P: You think so?
D: Yes.

In this short conversation between a patient (marked P) and a doctor
(marked D) we can see an idiomatic expression as right as rain which means
that they are in a perfect condition, they are healthy. When with reference to an
object, it means that the one functions well and is in good condition. The
question is: Why is it as right as rain then? The answer lies in the historical
associations with the word rain which, according to Etymology Dictionary,
stood for other things that fall from the sky for instance blessings and in this
sense it has been used since the beginning of the 13th century20. Another idiom
He is as right as a trivet. is a rather old-fashioned phrase to describe someone
who is in perfect shape. It is probably because of the most crucial function of
a trivet which is stability, just as the condition of ones health should be stable.
The last part of the article presents other meanings among which right as
upright and straight will be focused on. The derivations will have their roots in
the word in question, and before we take a look at the examples, it is essential to
analyze the origins of the meaning first. The first focus will be the analysis of
the word upright. Upright from Greek orectos means stretched out, upright,
but also in its figurative meaning morally correct, good honest which were first
recorded in the 1520s. Noun meaning something that is standing erect is has
existed since 174221. He was a good honest upright man. Upright means noble,
honest and morally good. Here, interestingly Etymology Dictionary provides
the information about using the word with reference to something immoral. Let
us look at the entry taken from Dictionary of the Vulgar Tongue from 1811:
THREE-PENNY UPRIGHT. A retailer of love, who, for the sum mentioned,
dispenses her favours standing against a wall. It was probably used here in the
meaning of something erect, as she was standing against the wall, but still
connotations are juxtaposed. The origin of the word can easily justify the
20
21

<http://www.etymonline.com/index.php?term=rain&allowed_in_frame=0> 30.05.2013
<http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=upright&searchmode=none> 20.05.2012.
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meaning of right which is MORALLY CORRECT. All that is supposed to be
erected should be brought back to the upright position, and that goes with the
meaning of right functioning as a verb. To right means not only to put something
back into its upright position and to put something back to a situation it should
be in. He seems to think he can right all the wrongs of the world. Here the verb
means to prevent a bad situation from continuing, which can be connected to the
metaphor MORALLY CORRECT IS RIGHT, as it is morally correct to prevent
a bad situation from happening.
The other word that will be focused on is straight. Straight, as the Online
Etymology Dictionary provides, has origins in and is closely connected to the
meaning of right. It arose from Old English reht into streht. The meaning of
straight as true, direct, honest was first recorded in the 1520s22. As the
dictionary says, right in Proto-Indo-European languages meant a straight line.
When we look at the roots of right in Latin, we may observe that it comes from
rectus which apart from right meant literally straight. The name of the angle that
equals 90 degrees is right angle, and that is, as we can see, the exact calque from
Latin. This is why some of the meanings of right will be closely related to
straight and create a source of adverbial usages of the word in question. In all
the examples below we can see the adverbial usage of right and its meanings.
Their connection with straight is proven by the etymology as the word displays
calque meanings to what the word means in Latin. This way we may say that
Latin has influenced the meaning of right as exactly, in a straight way or just on
time. The bus brings me right to my door., Your voice must carry right to the
back of the auditorium. Something had driven the name right out of his head.
The last example here shows HEAD IS A CONTAINER metaphor, as something
can be driven out of head. If it was driven right, it means that the information
evaporated very fast and as it took little time, and if we imagine its trajectory, it
might have taken a straight line. Let us now look at right meaning exactly. This
country right in the heart of Africa has the potential for changing the entire
region of Africa. The police walked in, right on cue. Your guess is right on the
beam. Ill call you right after 6. Ill be right behind you. I could tell right off that
something was wrong. Right in the heart of a place means in the exact center of
a place. Both expressions right on cue, right on the bottom mean just on time,
exactly on time. Right on the beam means to guess something correctly, meeting
the core of the guess. Right can also mean immediately and it is also connected
to the aforementioned straight. Online Etymology Dictionary provides that the
phrase right off the bat and hot off the bat was first used in 1888, and suggests
that it might be a baseball metaphor coming originally from cricket.23
22

<http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=straight&searchmode=none> 20.05.2012.
23 <http://www.etymonline.com/index.php?term=right&allowed_in_frame=0> 20.05.2012.
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The article shows that the English word right displays a polysemous
character and it creates a semantic network  the meanings, although not all, are
related with one another. All the meanings of the word right derive from its
prototypical meaning which functions as an adjective standing for or referring to
the side of the body which is away from the heart. The words different extensions
also take the form of different parts of speech, e.g. verb  to right, an adverb 
right or a noun  the right, however, regardless to grammatical category the
meanings are either the same or closely related to each other. As the study shows,
speakers of the English language conceptualize goodness metaphorically in terms
of rightward space. At first, literal meanings do not seem to carry any
connotations. They give rise to the metaphorical usages which are marked with a
positive or negative charge. As the analysis presents, right always carries
positive connotations, while left, its literal antonym, is clearly negatively
marked. As there is a metaphor based on the vertical dimension, namely GOOD
IS UP, BAD IS DOWN, there is a metaphor which is built up on the horizontal
plane, namely GOOD IS RIGHT which is universal within and across the
western cultures and languages. The metaphor GOOD IS LEFT does not exist as
a mental metaphor. Although, as Casasantos (2009) study suggests, left-handers
associate left with good, the number of both the right-handed people, and the
idioms and expressions that present left as bad in the English language,
significantly outnumbers the chances of the metaphors existence. The reason
for universality of the GOOD IS RIGHT metaphor lies in the number of right
handed people who use their dominant side of the body for most of their everyday
activities. They associate this side with something that is good, morally correct,
correct or healthy and in good order or condition. The antonyms to the vast
majority of the non-literal meanings of right is wrong, which often displays
correspondence to left, as the dichotomy requires the other side and since one is
associated with good, the other has to be seen as something bad and evil.
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Summary
The aim of the present article was to present the English word right as an example of radial
category and to show the polysemious nature of the word. Polysemy is the phenomenon when
a word has more than one meaning and the meanings can be brought to the main one  named
prototype. On the basis of numerous examples collected from dictionaries of contemporary English language and language corpora of both, British and American, and etymological and historical analysis, the polysemious nature of the adjective right has been described. The article was
written based on the assumptions of cognitive linguistics, and special attention was paid to the
phenomenon of metaphor, which, as shown in the above analysis, often occurs in the uses of the
word right.
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Anna Tyrpa: Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich. Wydawnictwo
Lewis. Kraków 2011, s. 320.
Wizerunek obcokrajowców w jêzyku ludnoci wiejskiej jest g³ównym tematem badañ Anny Tyrpy. W jej dorobku naukowym wa¿ne miejsce zajmuj¹ nastêpuj¹ce zagadnienia: postrzeganie obcych w polszczynie regionalnej, kontakty
dawnych Polaków z innymi narodami znajduj¹ce odbicie w leksyce, frazeologii
i przys³owiach, obraz cudzoziemców w pieniach ludowych, stereotypy ludowe1.
Po serii interesuj¹cych artyku³ów etnolingwistycznych Anna Tyrpa opublikowa³a obszern¹ monografiê syntetyzuj¹c¹ niejako swoje wczeniejsze dokonania
naukowe. Praca Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich mo¿e zainteresowaæ nie tylko badaczy jêzyka i jego aspektów diachronicznych, ale te¿ kulturoznawców, literaturoznawców, etnologów, a przede wszystkim kognitywistów.
Studium ma charakter interdyscyplinarny, a zgromadzone w nim teksty gwarowe
s¹ skarbnic¹ materia³ow¹ dla innych badañ jêzykoznawczych. Monografia Anny
Tyrpy jest pierwszym tak wyczerpuj¹cym i obszernym opracowaniem dotycz¹cym postrzegania obcych nacji przez ludnoæ wiejsk¹ od XIX do XXI w. Wczeniejsze prace innych badaczy koncentrowa³y siê g³ównie na opisie stereotypów
dotycz¹cych jednej narodowoci w jêzyku ogólnym.
Podstawê materia³ow¹ pracy stanowi¹ przede wszystkim teksty gwarowe
i pieni ludowe. G³ównym ród³em monografii jest kartoteka S³ownika gwar
polskich oraz wypisy z nowszych s³owników gwarowych, które nie wesz³y do
kanonu róde³ SGP, np. S³ownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur od litery
P. Autorka wzbogaca dokumentacjê o przys³owia i zwi¹zki frazeologiczne, czyli
1 Anna Tyrpa jest autork¹ nastêpuj¹cych wybranych artyku³ów: Pieni ludowe jako dokument
l¹zaków z cudzoziemcami i obcymi krajami. Napis Seria XI, 2005. s. 165192; Etnocentryczne
widzenie obcych w polszczynie ludowej. Studia Dialektologiczne III. Pod red. J. Okoniowej.
Kraków 2006, s. 5769; O badaniu ludowych stereotypów etnicznych. Studia Dialektologiczne IV.
Pod red. H. Kurek, A. Tyrpy, J. Wronicz. Kraków 2010, s. 151160. Zob. te¿ Tabu jêzykowe
w dialektach s³owiañskich. Pod red. F. Czy¿ewskiego, A. Tyrpy. Lublin 2008. 1 Anna Tyrpa jest
autork¹ nastêpuj¹cych wybranych artyku³ów: Pieni ludowe jako dokument l¹zaków z cudzoziemcami i obcymi krajami. Napis Seria XI, 2005. s. 165192; Etnocentryczne widzenie obcych
w polszczynie ludowej. Studia Dialektologiczne III. Pod red. J. Okoniowej. Kraków 2006,
s. 5769; O badaniu ludowych stereotypów etnicznych. Studia Dialektologiczne IV. Pod red.
H. Kurek, A. Tyrpy, J. Wronicz. Kraków 2010, s. 151160. Zob. te¿ Tabu jêzykowe w dialektach
s³owiañskich. Pod red. F. Czy¿ewskiego, A. Tyrpy. Lublin 2008.
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tê warstwê jêzyka, która utrwala i przekazuje kolejnym pokoleniom skostnia³e
sposoby konceptualizacji wiata i cz³owieka, w tym te¿ wyobra¿enia o cudzoziemcach.
Monografia Anny Tyrpy sk³ada siê z trzech zasadniczych czêci: pierwsza
(Badanie stereotypów etnicznych) ma charakter teoretyczno-metodologiczny,
druga czêæ pracy (Jêzykowe wiadectwa zwi¹zków polskiego ludu z cudzoziemcami i obcymi krajami), najobszerniejsza, ma charakter materia³owy, za trzecia
czêæ (Z lotu ptaki) opisuje derywaty od etnonimów i nazw krajów. Praca ma
jasn¹ i konsekwentn¹ strukturê. Nadrzêdne w klasyfikacji i opisie cudzoziemców i obcych krajów jest kryterium geograficzne. Analogicznie do kognitywnej
antropocentrycznej wizji wiata Polska jest widziana jako centrum uk³adu, wobec którego inne narody u³o¿one s¹ w sposób radialny, w zale¿noci od oddalenia. Porz¹dek opisu cudzoziemców dyktowany jest stronami wiata. Taki uk³ad
pracy pokazuje, ¿e narody ¿yj¹ce najbli¿ej by³y bardziej podatne na tworzenie
potocznych wyobra¿eñ ludowych, co ma swoje odzwierciedlenie w liczebnoci
egzemplifikuj¹cych wypisów. W ka¿dej grupie narodowej zosta³ przyjêty podzia³ semazjologiczny, który ma odpowiedzieæ na pytanie: jakie elementy rzeczywistoci pozajêzykowej nazywaj¹ leksemy gwarowe. W tak pomylanej taksonomii mieszcz¹ siê nastêpuj¹ce kategorie: KRAJ, LUDZIE, PRZYRODA,
KULTURA. Poniewa¿ materia³ dotycz¹cy niektórych narodowoci by³ obszerny,
autorka w niektórych kategoriach zastosowa³a dodatkowy porz¹dek opisu.
W kategorii LUDZIE wprowadzi³a podkategorie: PSYCHIKA, OBYCZAJE,
WYGL¥D, ZAJÊCIA. W czêci drugiej pracy, zgodnie z przyjêt¹ metod¹ opisu,
autorka dokonuje omówienia obcokrajowców. Zaczyna zatem od centrum uk³adu, czyli przedstawienia nacji ¿yj¹cych wród Polaków  krajowych cudzoziemców (s. 35), tj. ¯ydów i Cyganów. Najobszerniejszy korpus tekstów zosta³
odnotowany w odniesieniu do ¯ydów, tu zatem dokonuje siê szczegó³owszej
klasyfikacji tekstów, które pozwalaj¹ mówiæ o postrzeganiu tej grupy etnicznej
na wielu p³aszczyznach. Autorka dokonuje zatem omówienia pogl¹dów ludnoci
wiejskiej na nastêpuj¹ce szczegó³owe kwestie: wygl¹d (pejsy, ubiór, broda, nakrycie g³owy), po¿ywienie, jêzyk, religia, obyczaje, modlitwa, ¿ydowskie wiêta, status finansowy, zajêcia. Szczególnie cenne s¹ te z przywo³ywanych zapisów, które pokazuj¹ relacje miêdzy Polakami i ¯ydami zawarte w kategoriach:
POLACY KRZYWDZ¥ ¯YDÓW; NIECHÊÆ POLAKÓW DO ¯YDÓW; POLACY NA S£U¯BIE U ¯YDÓW; SYMPATIA DO ¯YDÓW. Wa¿ne tu wydaje
siê spostrze¿enie, ¿e sympatia lub niechêæ mog¹ byæ warunkowane regionalnie,
np. na Warmii i Mazurach ¿ywiono do ¯ydów niechêæ, natomiast na Kaszubach
cieszyli siê oni ogóln¹ sympati¹.
Kolejn¹ grup¹ etniczn¹ omówion¹ przez pryzmat tekstów gwarowych s¹
Cyganie. Korpus tekstów dotycz¹cy Cyganów jest mniejszy ni¿ ten odnosz¹cy
siê do ¯ydów, nie pozwoli³ wiêc dokonaæ analizy w tak wielu kategoriach.
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Podobnie jak w opisie ¯ydów, przyjmuje siê ten sam porz¹dek, tj. opis zaczyna
siê od cech fizycznych, przez obyczaje, po¿ywienie, religiê, jêzyk, zajêcia, na
cechach psychicznych i relacjach z Polakami koñcz¹c. Ka¿dy podrozdzia³ koñczy omówienie derywatów semantycznych bogac¹cych leksykê gwarow¹.
Zdawkowe informacje wystêpuj¹ w tekstach gwarowych na temat Ormian,
zatem analiza tej grupy etnicznej w wietle dostêpnych materia³ów jest w zasadzie niemo¿liwa.
W czêci drugiej pracy, zgodnie z zapowiedzi¹ zawart¹ w uwagach metodologicznych, autorka konsekwentnie prowadzi analizê cudzoziemców dyktowan¹
ich oddaleniem od Polski i uwzglêdnieniem stron wiata. Opis ma nastêpuj¹cy
porz¹dek: Litwini, S³owianie, S³owianie wschodni, Bia³orusini, Ukraiñcy, Rusini, Huculi, Krym, Rosjanie. W tej ostatniej grupie wart uwagi jest dodatkowy
podzia³ dyktowany spojrzeniem historycznym, odzwierciedlaj¹cym równie¿
zmiany jêzykowe w nazywaniu wschodnich s¹siadów. Analiza tekstów gwarowych odbywa siê w nastêpuj¹cych kategoriach: Moskale, Rosjanie, Ruscy, Sowieci, Radzieccy. W kategorii na po³udnie od Polski autorka analizuje narody
w nastêpuj¹cej kolejnoci: Czesi, S³owacy, Austriacy, Wêgrzy, Chorwaci, Boniacy, Serbowie, Rumuni, Bu³garzy, Grecy. W kategorii geograficznej na zachód od Polski prezentuje siê nastêpuj¹ce narody: Niemcy (Niemcy, Germanie,
Dojcz, Prusacy, Brandenburgia, Sasi, Westfalia, Bawaria, Alzacja, Szwabi), Holendrzy, Belgowie, Anglicy, Szkoci, Francuzi, Szwajcarzy, W³osi, Sardynia,
Hiszpanie, Portugalczycy. Powiadczenia gwarowe maj¹ na pó³noc od Polski:
Duñczycy, Szwedzi, Finowie. W dalszej kolejnoci omawia siê narody Azji,
Afryki i Ameryki.
Zgodnie z tytu³em pracy Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich
w poszczególnych kategoriach autorka gromadzi nie tylko wypisy dokumentuj¹ce nacechowanie pozytywne lub negatywne obcych etnosów. Nie o wszystkich
cytatach mo¿na bowiem powiedzieæ, ¿e przekazuj¹ stereotypowe mylenie o
cudzoziemcach i obcych krajach. Niekiedy czytelnik mo¿e odnieæ wra¿enie, ¿e
w pracy pomieszane zosta³y dwa pojêcia: stereotyp i stosunek Polaków do innych narodowoci. Ju¿ z lektury czêci pierwszej pracy mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e autorka bêdzie podejmowaæ zagadnienie stereotypu narodowego rozumiane jako wyobra¿enie zbiorowe jednego narodu o drugim, ale te¿ bêd¹ j¹
interesowaæ relacje miêdzy narodami, które przecie¿ nie zawsze s¹ dyktowane
istniej¹cymi stereotypami (s. 1314). Dla celów poznawczych wa¿ne s¹ i te
cytaty, które dokumentuj¹ mylenie stereotypowe, jak i te cytaty, które pokazuj¹
wzajemne stosunki miêdzy Polakami, poniewa¿ maj¹ wartoæ historyczn¹. Dla
porz¹dku opisu warto by³oby jednak pokusiæ siê o rozdzielenie tych tekstów,
w których wyranie na p³aszczynie jêzykowej odzwierciedlane jest ludowe
mylenie stereotypowe, od tych cytatów, które tylko relacjonuj¹ codzienne relacje miêdzy Polakami i obcokrajowcami.
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W tej czêci pracy trudno niekiedy zgodziæ siê z zaklasyfikowaniem tekstów
egzemplifikuj¹cych poszczególne kategorie. Wydaje siê np. dyskusyjne, kiedy
w stosunkowo nielicznej podkategorii SYMPATIA DO ¯YDÓW autorka pracy
zamieszcza takie cytaty: Z ¯edami przestaje, nie dziw, ¿e coraz bar¿e ¿edzeje 83;
Ja tu decht z¿edzejê, szle jesz d³e¿i puob¹dê 29. Trzeba by te¿ przeledziæ wiêcej
tekstów z wyra¿eniem zydoski kumoter filosemita, by stwierdziæ, czy mog³o
ono wyra¿aæ sympatiê wobec ¯ydów. Zastanowiæ by siê te¿ trzeba, czy sam
wyraz filosemita mia³ pozytywne konotacje. Wydaje siê, ¿e przywo³ane wy¿ej
cytaty mog³yby raczej zasiliæ podkategoriê doæ obficie reprezentowan¹ tekstowo NIECHÊÆ POLAKÓW DO ¯YDÓW, w której znajdujemy wiele klarownych wypisów gwarowych wyra¿aj¹cych mylenie nacechowane negatywnie,
np.: Chto pierszi zje po³nie b¹dze król, a chto ostatni  ¯id.. Warto w tym
miejscu podkreliæ, ¿e sporo tekstów jest te¿ zamieszczonych w kategorii POLACY KRZYWDZ¥ ¯YDÓW oraz cytatów potwierdzaj¹cych wyobra¿enie
o tym, ¿e ¯ydzi s¹ sk¹pi, chytrzy, przebiegli, ¿e k³ami¹, oszukuj¹, s¹ natrêtni,
tchórzliwi (s. 5455). Wydaje siê zatem, ¿e wy¿ej zakwestionowane przyk³ady
nie doæ przekonuj¹co mówi¹ o sympatii, nawet w kontekcie cytatu z B. Sychty: ¯ydzi na Kaszubach cieszyli siê na ogó³ sympati¹, szczególnie do koñca
XIX wieku. Pewne uprzedzenie do ¯ydów dotyczy³o jedynie zewnêtrznych stron
¿ycia, przejawiaj¹c siê zreszt¹ najczêciej w sposób ¿artobliwy, szczególnie
w niektórych zwrotach, przys³owiach, zagadkach, facecjach o ¯ydach  (s. 61).
Nazwy przedstawicieli poszczególnych narodów w tekstach gwarowych
maj¹ niejednakow¹ egzemplifikacjê. Etnonimy europejskie maj¹ bardzo du¿¹
frekwencjê, przy czym nale¿y podkreliæ, ¿e i wystêpuje miêdzy nimi zró¿nicowanie ilociowe. Analiza tekstów zawieraj¹cych etnonimy europejskie i omówienie dialektalnego wizerunku ich nosicieli rozpociera siê na 178 stronach
(s. 35212), natomiast prezentacja tekstów odnosz¹cych siê do narodów zamieszkuj¹cych inne kontynenty zamyka siê na 48 stronach (s. 213260). Takie
rozpiêtoci autorka t³umaczy dwoma czynnikami: 1) nie prowadzono systematycznych badañ na ten temat, 2) wysoka lub niska frekwencja etnonimów
w tekstach gwarowych odzwierciedla wiêzi ³¹cz¹ce przedstawicieli poszczególnych nacji z ludnoci¹ polsk¹ (s. 279).
Celem trzeciej czêci pracy jest pokazanie, w jaki sposób pochodne nazw
narodów i nazw krajów wzbogaci³y system leksykalny dialektów polskich, do
jakich znaczeñ siê odnosz¹. Przegl¹d zosta³ poczyniony dla trzech kategorii
zaproponowanych w czêci drugiej pracy, tj.: LUDZIE, KULTURA, PRZYRODA. Z kategorii KRAJ autorka rezygnuje, wyjaniaj¹c, ¿e nie dostarcza ona
prawie ¿adnych znaczeñ przenonych ani frazeologizmów. W tej czêci pracy
Anna Tyrpa pokazuje, w jaki sposób nastêpuje apelatywizacja nazw w³asnych,
pisz¹c: Kontakty mieszkañców wsi z przedstawicielami innych narodów dawa³y mo¿liwoci obserwacji ich wygl¹du, zachowañ, sposobów postêpowania
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w ró¿nych sytuacjach i wykonywanej przez nich pracy. Zauwa¿ano te¿ inny strój
i odmienne praktyki religijne. Jeli te elementy ¿ycia cudzoziemców by³y dla
polskich ch³opów uderzaj¹ce, utrwala³y siê w jêzyku. Powstawa³y najpierw porównania (typu czarny jak Cygan), a potem nastêpowa³a apelatywizacja etnonimów (s. 262).
Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e opis systemu gramatycznego i leksykalnego gwar jest ju¿ w znacznej mierze wyczerpany. Monografia Anny Tyrpy
nakrela nowe perspektywy badawcze stoj¹ce przed dialektologi¹, inspiruj¹c do
penetracji tekstów gwarowych z nachyleniem socjolingwistycznym, kulturowym, psycholingwistycznym. Dzisiaj bardziej inspiruj¹ce mog¹ byæ badania jêzyka ludnoci wiejskiej w metodologii kognitywnej, pokazuj¹cej sposoby konceptualizacji otaczaj¹cego wiata i ods³aniaj¹cej wartoci zakodowane w jêzyku.
Tego ostatniego problemu porednio dotyka równie¿ omawiana ksi¹¿ka, a na
pewno materia³ zgromadzony w pracy mo¿e pos³u¿yæ do takiego opracowania.
Praca Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich nale¿y do opracowañ
cennych nie tylko dla jêzykoznawców, ale te¿ dla przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Dzie³o Anny Tyrpy stanowi bardzo wartociowy wk³ad w rozwój badañ nie tylko dialektologicznych, ale te¿ tych dyscyplin jêzykoznawczych, które interesuje relacja miêdzy myl¹, kultur¹ i jêzykiem.
Iza Matusiak-Kempa

84

Recenzje, omówienia, sprawozdania, komunikaty

Recenzje, omówienia, sprawozdania, komunikaty

85

Recenzenci:
EL¯BIETA AWRAMIUK, BERNHARD BREHMER, EDWARD BREZA,
MARIA CZAPLICKA-JEDLIKOWSKA, ADAM DOBACZEWSKI, JERZY DUMA,
MA£GORZATA GÊBKA-WOLAK, W£ODZIMIERZ GRUSZCZYÑSKI, ANDRZEJ K¥TNY,
URSZULA KÊSIKOWA, JAROMÍR KRKO, OLEG LESZCZAK, AGNIESZKA LIBURA,
ZENON LICA, GRA¯YNA £OPUSZAÑSKA, ANDRZEJ MOROZ, PAWE£ NOWAK,
ANNA PAJDZIÑSKA, EWA ROGOWSKA-CYBULSKA, EL¯BIETA RUDNICKA-FIRA,
IRENA SARNOWSKA-GIEFING, ADAM SIWIEC, EWA S£AWKOWSKA,
JOANNA SZERSZUNOWICZ, WANDA SZULOWSKA, DOROTA SZUMSKA,
ANNA TYRPA, MARIA WOJTAK, EWA ¯EBROWSKA
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Zasady etyczne
Redakcja kwartalnika Prace Jêzykoznawcze wprowadza zasady, których celem
jest przeciwdzia³anie przejawom nierzetelnoci naukowej, a w szczególnoci: zaporê
ghostwriting i zaporê guest authorship.
Zjawisko ghostwriting zachodzi wówczas, gdy kto, kto wniós³ istotny wk³ad
w powstanie pracy, nie zosta³ wymieniony jako jej wspó³autor bez wymienienia jego roli
w podziêkowaniach zamieszczonych w publikacji.
Zjawisko guest authorship ma miejsce wówczas, gdy udzia³ autora jest znikomy lub
w ogóle nia mia³ miejsca, a pomimo to jest on autorem / wspó³autorem publikacji.
W ramach zapory ghostwriting redakcja wymaga od autorów publikacji podania ich
afiliacji i kontrybucji, czyli ujawnienia, kto jest autorem koncepcji, za³o¿eñ, metod itp.,
wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji, przy czym g³ówn¹ odpowiedzialnoæ
za rzetelnoæ informacji ponosi autor zg³aszaj¹cy manuskrypt do druku.
W ramach zapory guest authorship Redakcja wymaga w przypadku dwóch lub wiêkszej liczby autorów tekstu z³o¿onego do Prac Jêzykoznawczych podania procentowego
wk³adu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.
Oba te zjawiska s¹ przejawem nierzetelnoci naukowej, st¹d wszelkie wykryte przypadki nierzetelnoci naukowej (np. przepisywanie fragmentów innych prac bez podania
przypisów) bêd¹ demaskowane, w³¹cznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów
(instytucji zatrudniaj¹cych autorów, towarzystw naukowych itp.).
W zwi¹zku z zapobieganiem tego typu zjawiskom prosimy Autorów o owiadczenie, i¿ praca jest oryginalnym wynikiem ich badañ.
Procedura recenzowania
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w czasopimie
stosuje siê nastêpuj¹ce zasady recenzowania publikacji naukowych:
1. Wszystkie prace z³o¿one do publikacji w kwartalniku Prace Jêzykoznawcze s¹
recenzowane.
2. Do oceny ka¿dej publikacji powo³uje siê co najmniej dwóch niezale¿nych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
3. Recenzentami s¹ zawsze samodzielni pracownicy nauki o du¿ym dorobku naukowym i wiedzy. Recenzentem publikacji nie mo¿e byæ osoba pozostaj¹ca w relacjach
osobistych lub podleg³oci zawodowej z autorem publikacji.
4. Autorzy publikacji i recenzenci nie znaj¹ swoich to¿samoci (double-blind review
proces). W pozosta³ych przypadkach recenzent podpisuje deklaracjê o niewystêpowaniu
konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje siê zachodz¹ce miêdzy recenzentem a autorem bezporednie relacje osobiste (w szczególnoci pokrewieñstwo do drugiego stopnia, zwi¹zek ma³¿eñski), relacje podleg³oci zawodowej lub bezporedni¹ wspó³pracê naukow¹ w ci¹gu ostatnich dwóch lat poprzedzaj¹cych rok przygotowania recenzji.
5. Recenzja ma formê pisemn¹ i koñczy siê jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artyku³u do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Je¿eli recenzenci dopuszczaj¹ artyku³ do publikacji bez uwag, Autorowi przekazuje siê tylko recenzjê dotycz¹c¹ tego artyku³u.
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7. Je¿eli recenzenci dopuszczaj¹ tekst do publikacji pod warunkiem wprowadzenia
poprawek (podaj¹ uwagi i wnioski sugeruj¹ce poprawienie tekstu), Autor otrzymuje z³o¿ony do publikacji tekst pracy i recenzjê. Autor ma obowi¹zek poprawienia tekstu zgodnie z uwagami recenzentów i ponownego przes³ania go do publikacji w wersji papierowej i elektronicznej lub mo¿e zrezygnowaæ z jego publikowania.
8. Nazwiska wszystkich recenzentów Prac Jêzykoznawczych s¹ publikowane na
licie recenzentów na stronie internetowej i wersji drukowanej czasopisma. Dla zachowania anonimowoci nie ujawnia siê, kto recenzowa³ dany numer czasopisma lub poszczególne publikacje.
9. Kryterium zakwalifikowania publikacji do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji, zastosowanie siê do wskazañ w nich zawartych (jeli takie wyst¹pi³y)
i zgodnoæ zg³aszanego tekstu z profilem czasopisma.
Zasady przygotowania tekstów do druku w czasopimie Prace Jêzykoznawcze
1. Do druku w kwartalniku Prace Jêzykoznawcze przyjmowane s¹ materia³y nigdzie
dot¹d niepublikowane. Wszystkie artyku³y zamieszczane w kwartalniku s¹ recenzowane.
2. Kwartalnik Prace Jêzykoznawcze publikuje materia³y w jêzyku polskim, innych
jêzykach s³owiañskich lub w jêzykach kongresowych: angielski, rosyjski, niemiecki,
francuski.
3. Do druku przyjmowane s¹: artyku³y, recenzje, omówienia, sprawozdania i archiwalia. Maksymalna objêtoæ artyku³u wynosi 20 stron, recenzji, omówienia, sprawozdania  8 stron.
4. Przy ka¿dym tekcie nale¿y podaæ nazwisko Autora, adres mailowy oraz afiliacjê
tekstu. W przypadku dwóch lub wiêkszej liczby autorów publikacji z³o¿onej do Prac
Jêzykoznawczych autorzy maj¹ obowi¹zek podania procentowego wk³adu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelnoci naukowej bêd¹ demaskowane, w³¹cznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniaj¹cych autorów, towarzystw naukowych itp.).
5. Do druku przyjmowane s¹ prace napisane w programie Word. Tekst nale¿y
z³o¿yæ na noniku multimedialnym i przes³aæ poczt¹ jego wydruk w 1 egzemplarzu.
6. Jedna strona tekstu powinna zawieraæ 30 wersów po 60 znaków, ³¹cznie z odstêpami miêdzywyrazowymi. Dotyczy to równie¿ przypisów, cytatów i bibliografii (format
A4, czcionka: Times New Romas, wielkoæ czcionek 12, odstêpy miêdzy wierszami 1,5,
akapit 10). Marginesy powinny mieæ wymiary: górny 25 mm, dolny 35 mm, lewy 35 mm,
prawy 35 mm. Do tekstu nale¿y wprowadziæ kursywê i pogrubienia. Nie nale¿y stosowaæ
podkreleñ i pisaæ tekstu wielkimi literami.
7. Przypisy nale¿y zamieszczaæ na ka¿dej stronie pod tekstem g³ównym. Powinny
byæ numerowane. Przypisy bibliograficzne (tzw. wewnêtrzne) umieszczane w tekcie
powinny zawieraæ nazwisko autora, rok wydania pracy i jej stronê, np.: (Skubalanka
1988: 11). W przypadku stosowania przypisów bibliograficznych na koñcu artyku³u nale¿y zamieciæ literaturê w uk³adzie:
 dla prac zwartych: nazwisko i pierwsza litera imienia, rok wydania, tytu³ pracy,
miejsce wydania, strony;
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 dla artyku³ów: nazwisko i pierwsza litera imienia, rok wydania, tytu³ artyku³u,
nazwa czasopisma, numer, rok, zeszyt, strony lub je¿eli artyku³ mieci siê w pracy
zbiorowej  jej tytu³, nazwisko redaktora, miejsce wydania i strony.
Tabele powinny byæ napisane na oddzielnych kartkach za³amanych do formatu A4,
napisane w uk³adzie podobnym do drukarskiego.
Mapy i rysunki powinny byæ wykonane w skali 1:1, technik¹ komputerow¹ lub
czarnym tuszem o jednakowej gruboci kresek oraz jednakowej wielkoci napisów na
bia³ej kalce technicznej.
8. Do ka¿dego artyku³u nale¿y do³¹czyæ: t³umaczenie tytu³u na jêzyk angielski,
abstrakt tekstu, s³owa kluczowe i streszczenie w jêzyku polskim i angielskim. Streszczenie o objêtoci do 0,5 strony powinno zawieraæ: przedmiot, metody i wyniki badañ.
Abstrakt, inaczej zarys treci, powinien okrelaæ, czego praca dotyczy, jaki jest jej cel.
S³owa kluczowe  do 5 wyrazów  powinny okrelaæ zawartoæ tekstu.
Teksty, które nie spe³niaj¹ wymogów formalnych, nie bêd¹ przyjmowane do
druku.

