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POLONISTYCZNE SPOTKANIA POLSKO UKRAIŃSKIE  
LINGWISTYKA, GLOTTODYDAKTYKA, TRANSLATORYKA. 

TYTUŁEM WSTĘPU

Zamieszczone w tym zbiorze artykuły są wynikiem realizacji projektu fi nanso-
wanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), dotyczą-
cego promocji języka polskiego oraz osiągnięć polonistycznego językoznawstwa, 
literaturoznawstwa i glo  odydaktyki w ukraińskim środowisku akademickim. Pro-
jekt ten ma na celu rozwój międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej. 
Wnioskodawcą i głównym wykonawcą tego projektu jest Uniwersytet Warszawski 
(UW), a partnerem Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka (PUN) 
w Iwano-Frankiwsku. Projektem kieruje Beata K. Jędryka, adiunkt w Instytucie Polo-
nistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW, a koordynatorem ze strony uczelni 
ukraińskiej jest Samanta Busiło, z delegatury NAWA, wykładowca i lektor języka 
polskiego w Katedrze Języków Słowiańskich PUN, doktorantka w Instytucie Poloni-
styki Stosowanej UW. Projekt był realizowany w okresie od października 2021 r. do 
listopada 2022 r.

Podkreślić trzeba, że jest to już druga odsłona polonistycznych spotkań 
polsko-ukraińskich. Pierwszy projekt tego cyklu został zrealizowany w latach 
 2020–2021, a jego materiały zostały opublikowane w zeszycie specjalnym „Porad-
nika Językowego” [zob. PorJ 2022, z. 1, ss. 326]. Podobnie jak wówczas, również 
w trakcie realizacji obecnego projektu odbył się cykl gościnnych otwartych wykła-
dów dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przykarpackiego. 
W obu wypadkach realizacja programu naukowego i dydaktycznego odbywała 
się w niecodziennych warunkach. W roku akademickim 2020/2021 towarzyszyła 
mu pandemia Covid-19 (zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie), w roku akademickim 
2021/2022 – od 24 lutego 2022 r. – pracowaliśmy dodatkowo w warunkach wojny 
wywołanej agresją Rosji na Ukrainę. Mimo tych utrudnień program wykładów udało 
się zrealizować w formie zdalnej, a wykłady te przygotowali naukowcy z polskich 
uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Grzegorz Bąbiak, Anna Cegieła, Kata-
rzyna Dróżdż-Łuszczyk, Stanisław Dubisz, Beata K. Jędryka, Bartłomiej Maliszewski, 
Adriana Prizel-Kania, Natalia Siudzińska. Teksty tych wystąpień składają się na za-
wartość niniejszego zeszytu specjalnego „Poradnika Językowego”.
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Podobnie jak w edycji poprzedniej, zostały tu włączone także artykuły na-
ukowców ukraińskich. W roku bieżącym rozszerzyliśmy spectrum autorów. Oprócz 
tekstów pracowników Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Ste-
fanyka publikujemy artykuły przedstawicieli środowiska naukowego Narodowego 
Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, którzy od początku polonistycznych 
spotkań polsko-ukraińskich biorą w nich aktywny udział. Prace autorów ukraińskich 
wzbogacają prezentowaną problematykę o komponent komparatystyczny i dobrze 
świadczą o rozwoju studiów polonistycznych w obu tych uczelniach.

Zawartość zamieszczonych w niniejszym zbiorze artykułów koncentruje się 
wokół trzech grup zagadnień: 1) kształtu systemu współczesnego języka polskiego 
i ukraińskiego, zmian w najnowszych dziejach tych języków oraz obrazu ich nie-
których realizacji funkcjonalno-komunikacyjnych; 2) propozycji z zakresu glo  ody-
daktyki polonistycznej; 3) problematyki z zakresu translatoryki w odniesieniu do 
tekstów artystycznych. Taka tematyka jest wynikiem uzgodnień merytorycznych 
obu partnerów realizujących projekt i uwzględnia potrzeby strony ukraińskiej.

Oprócz celów naukowych i promocyjnych, jeśli chodzi o język polski jako narzę-
dzie poznawania polskiej literatury i kultury, projekt ma na celu integrację środowisk 
polonistów w kraju i za granicą oraz współpracę dydaktyczną między Uniwersy-
tetem Warszawskim a uczelniami ukraińskimi. Jest to zgodne z tradycją poloni-
stycznych badań polonoznawczych w Ukrainie, wzrostem zainteresowań językiem 
polskim wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i aspiracjami Ukrainy w tym 
zakresie, wzmożoną migracją zawodową z Ukrainy do Polski, a także tendencjami 
do umiędzynaradawiania uczelni polskich oraz rozwijania polonistyk zagranicznych.

W sytuacji agresji Rosji na Ukrainę i sytuacji wojennej w tym państwie wszyst-
kie powyższe uwarunkowania niejako zaostrzyły się i nabrały nowych wymiarów. 
Okazało się bowiem, że współpraca nie tylko jest potrzebna, ale wręcz niezbędna 
do zachowania egzystencji politycznej i niezależności obu krajów – i Ukrainy, i Pol-
ski. Oczywiście, uwarunkowania wojenne kształtują inną nieco hierarchię potrzeb, 
jeśli chodzi o zakres współpracy, ale to właśnie one – paradoksalnie – wykazały bli-
skość kultur obu narodów, chęć wzajemnych relacji obu społeczeństw i potrzebę 
znajomości obu języków – polskiego i ukraińskiego. Tym właśnie celom służy także 
projekt polonistycznych spotkań polsko-ukraińskich i choć „pospolitość skrzeczy”, 
warto mieć świadomość, że ta praca stanowi wkład w con  nuum kulturowe, które 
wspólnie tworzymy i które chcemy zachować.

Stanisław Dubisz
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(Uniwersytet Warszawski,
e-mail: s.dubisz@uw.edu.pl)
ORCID: 0000-0002-4784-5399

NAJNOWSZE DZIEJE JĘZYKA POLSKIEGO 1918 2018

1. UWAGI WSTĘPNE

Jeżeli spojrzymy na syntetyczne opracowania z zakresu historii języka polskiego od 
początku rozwoju tej dyscypliny naukowej, tj. od ostatniego dwudziestolecia XIX w., 
to zauważymy, że zakres chronologiczny dziejów polszczyzny był w nich różnie ujmo-
wany w zależności od czasu powstania danego dzieła i metodologii w nim stosowa-
nej. Zestawienie to przedstawia się następująco [por. Dubisz 2019]:
1) Antoni Kalina, 1883, Historia języka polskiego. Formy gramatyczne języka pol-

skiego do końca XVIII wieku, Lwów – epoka praindoeuropejska > XVIII w.
2) Aleksander Brückner, 1906, Dzieje języka polskiego, Lwów – epoka prasłowiań-

ska i lechicka (600 r. n.e.) > współczesność (1906 r.).
3) Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, 1922, Zarys historii języka polskiego, 

Warszawa – epoka praindoeuropejska > współczesność.
4) Stanisław Słoński, 1934, Historia języka polskiego w zarysie, Warszawa – epoka 

prasłowiańska > współczesność.
5) Tadeusz Lehr-Spławiński, 1947, Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, 

Warszawa – epoka prasłowiańska > współczesność.
6) Zenon Klemensiewicz, 1956–1974, Historia języka polskiego, Warszawa – epoka 

(praindoeuropejska) prasłowiańska > doba nowopolska (1939 r.).
7) Stanisław Borawski, 2000, Wprowadzenie do historii języka polskiego, Warszawa 

– doba początkowa (1000 r.) > współczesność (2000 r.).
8) Stanisław Dubisz, 2002, Język – Historia – Kultura (Wykłady, studia, analizy), 

Warszawa, I – początki państwowości (966 r.) > współczesność (2000 r.).
9) Irena Bajerowa, 2003, Zarys historii języka polskiego 1939–2000, Warszawa – 

najnowsze dzieje języka polskiego.
Ujęcia relatywnie najnowsze (choć już bez mała dwudziestoletnie) ustalają za-

sięg chronologiczny dziejów polszczyzny synchronicznie do dziejów kształtowania 
się państwowości (polańskiej > piastowskiej > polskiej), eksponując przy tym dobę 
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najnowszych dziejów polszczyzny (XX–XXI w.). To zarazem uwypukla relatywność 
pojęcia współczesności języka. Może być ono różnie rozumiane przez różne pokole-
nia nosicieli i użytkowników języka – od pokolenia najmłodszego (20 lat) do najstar-
szego (100 lat). Za cezurę wyjściową współczesności językowej mogą być uznawane 
różne wydarzenia ze sfery pozajęzykowej, społeczno-politycznej, np. odzyskanie 
niepodległości przez Polskę w 1918 r., wybuch II wojny światowej w 1939 r., za-
kończenie II wojny światowej w 1945 r. i wynikające z niego zmiany geopolityczne, 
zmiany polityczno-ustrojowe w latach 1989–1990, wejście Polski do Unii Europej-
skiej w 2004 r. Pojęcie współczesności językowej jest więc rozciągliwe w czasie (od 
kilkunastu do kilkudziesięciu lat) i zmienne diachronicznie, dlatego też konieczna 
jest jego interpretacja na potrzeby tego artykułu. W tym kontekście przez współ-
czesność językową rozumiem polszczyznę jednego pokolenia (20–30 lat), w naszym 
wypadku polszczyznę po 1990 r. [zob. Dubisz 2018a].

Niniejsze opracowanie opiera się metodologicznie na następujących publika-
cjach o charakterze monografi cznym i syntetyzującym:
1) Zenon Klemensiewicz, 1974, Historia języka polskiego, Warszawa.
2) Irena Bajerowa, 2003, Zarys historii języka polskiego 1939–2000, Warszawa.
3) Ewa Woźniak, 2020, Przełomowe dwudziestolecie. Lata 1918–1939 w dziejach 

języka polskiego, Łódź.
4) Stanisław Dubisz, 2020, Najnowsze dzieje języka polskiego. Rozwój polszczyzny 

w latach 1918–2018, Warszawa.
Pozwalają one m.in. wyodrębnić zasady periodyzacji dziejów polszczyzny w mi-

nionym stuleciu, które opierają się na zmianach czynników wewnętrznojęzykowych 
i zewnętrznojęzykowych (pozajęzykowych). Te pierwsze sprowadzają się do opisu 
przebiegu procesów i zmian językowych oraz momentów ich intensyfi kacji w okre-
ślonych periodach i momentach dziejowych; te drugie łączą się z datami przełomów 
społeczno-politycznych, kulturowych i gospodarczych. Uwzględnienie tych danych po-
zwala na wyodrębnienie czterech okresów w dziejach polszczyzny ostatniego  stulecia:
1) dwudziestolecie międzywojenne (1918–1939);
2) druga wojna światowa i okupacja (1939–1945);
3) druga połowa XX wieku (1945–1990);
4) współczesność językowa (po 1990 r.).

2. NAJNOWSZE DZIEJE POLSZCZYZNY  PROCESY I ZJAWISKA 
ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE

Jest rzeczą charakterystyczną, że najnowsze dzieje polszczyzny przebiegają w dwóch 
wspólnotach komunikacyjnych: zwartej terytorialnie wspólnocie krajowej i w zróż-
nicowanej diasporycznie wspólnocie poza granicami państwa polskiego (z uwzględ-
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nieniem ich zmian historycznych i likwidacji w okresie zaborów i okupacji). Sytuacja 
ta nie znajduje pełnej odpowiedniości we wcześniejszej historii języka polskiego, 
tj. w dobie staropolskiej (do przełomu XV i XVI w.), średniopolskiej (do przełomu 
XVIII i XIX w.) i nowopolskiej (do 1939 r.), chociaż zaznacza się wyraźnie już w XIX w.

Dokonując porównania obu tych wspólnot, należy podkreślić, że przez całe to 
stulecie (1918–2018) dominująca komunikacyjnie była / jest wspólnota krajowa, tu 
także kształtują się główne tendencje rozwojowe polszczyzny, dlatego też w niniej-
szym opracowaniu to ona jest przedmiotem opisu. W czasie minionego stulecia obie 
te wspólnoty podlegały istotnym zmianom. W 1918 r. wspólnota krajowa liczyła ok. 30 
mln obywateli i użytkowników języka, w odniesieniu do 2018 r. możemy mówić o licz-
bie ok. 38 mln. Obszar państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości obejmował 
380 tysięcy kilometrów kwadratowych, dziś 312 tysięcy. W 1918 r. etniczni Polacy sta-
nowili ok. 66% ówczesnej populacji, dziś – ok. 95%. Przez cały ten czas krajowa wspól-
nota komunikacyjna przesuwała się (w wyniku różnych i różnorodnych czynników) 
w sensie terytorialnym i/lub kulturowym ze wschodu na zachód. W wyniku traktatu 
ryskiego z 1920 r. w granicach państwa polskiego nie znalazła się znaczna część daw-
nych Kresów wschodnich (w porównaniu ze stanem przedrozbiorowym). W wyniku 
konferencji jałtańskiej w 1945 r. wschodnie granice Polski zostały przesunięte na za-
chód na tzw. linię Curzona, a zachodnie – na linię Odry i Nysy, Polska Rzeczpospolita 
Ludowa stała się państwem buforowym ZSRR, pozostając w politycznej strefi e jego 
wpływów. W 2004 r. Rzeczpospolita Polska (po zmianach ustrojowych lat 1989/1990) 
stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej (2004 r.), nosiciela wartości cy-
wilizacyjnych Europy Zachodniej [por. Dubisz 2012, 129–192; Bajerowa 2003, 20–50].

Polskojęzyczne wspólnoty komunikacyjne w diasporze w 1918 r. liczyły 
ok. 5,5 mln użytkowników języka, współcześnie ich liczebność zwiększyła się pra-
wie trzykrotnie – do ok. 15 mln. Polonia w latach 1918–1949 funkcjonowała w kra-
jach swego osiedlenia jako mniejszość narodowa, natomiast po 1949 r. (w wyniku 
ogólnej sytuacji geopolitycznej i czynników chronologicznych) rozpoczęły się pro-
cesy przechodzenia tych grup mniejszościowych w zbiorowości polonocentryczne, 
których celem jest adaptacja i akulturacja w krajach pobytu przy zachowaniu świa-
domości polskiego pochodzenia. Pierwotnie wychodźstwo polskie funkcjonowało 
w kilku, a następnie kilkunastu, krajach, dziś zbiorowości polonocentryczne wystę-
pują w ponad 80 krajach całego świata [por. Dubisz 2012, 193–234].

W krajowej wspólnocie komunikacyjnej dynamicznym przemianom podlegała 
sytuacja socjalna i związana z nią stratyfi kacja odmian komunikacyjno-stylowych 
polszczyzny. W okresie dwudziestolecia międzywojennego bez mała 70% użytkow-
ników języka polskiego posługiwało się polskimi dialektami ludowymi i miejskimi, 
10–20% posługiwało się językiem ogólnopolskim, a ok. 10% awansowało językowo 
i kulturowo, aspirując do posługiwania się polszczyzną ogólną. Podkreślić także 
trzeba, że ok. 34% ówczesnego społeczeństwa na terenie państwa polskiego sta-
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nowili przedstawiciele mniejszości etnicznych, którzy bądź w ogóle nie posługiwali 
się językiem polskim, bądź też posługiwali się nim w stopniu ograniczonym. Chodzi 
tu Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Żydów, Niemców, Słowaków, Rosjan, Tata-
rów, Ormian i in. Sytuacja ta determinowała dwudzielny układ odmian komuni-
kacyjno-stylowych – język ogólnopolski : dialekty (polskie ludowe i miejskie oraz 
dialekty mniejszości narodowych).

Po 1990 r. stratyfi kacja populacji ze względu na używane warianty języka przed-
stawia się następująco: do 10% posługuje się dialektami ludowymi, ok. 80% używa 
standardowej polszczyzny ogólnej w różnych jej wariantach komunikacyjno-stylo-
wych, poniżej 10% posługuje się kodami mieszanymi – są to osoby awansujące ję-
zykowo i kulturowo, przedstawiciele mniejszości etnicznych, imigranci, reemigranci. 
Liczba przedstawicieli innych narodowości niż polska sięga ok. 5% populacji. Taka 
sytuacja ukształtowała inny (niż w dwudziestoleciu międzywojennym) układ odmian 
komunikacyjno-stylowych. Jest to układ trójdzielny: język ogólnopolski : dialekty lu-
dowe : kody mieszane [por. Dubisz 2020, 24–31]. W ciągu stulecia nastąpiło zatem 
odwrócenie piramidy stratyfi kacyjnej.

Dzieje języka polegają m.in. na stałym nakładaniu się przebiegających sinusoidal-
nie procesów integracji i dezintegracji językowej. Są jednak takie fazy ewolucji, w któ-
rych procesy integracyjne zaznaczają się szczególnie mocno, w naszym wypadku jest 
to dwudziestolecie międzywojenne (1918–1939) i druga połowa XX w. (1945–1990). 
W obu tych fazach procesy integracji językowej stanowiły osnowę rozwoju polszczy-
zny, chociaż przebiegały w inny nieco sposób. W latach 1918–1939 integracja zacho-
dziła głównie w obrębie i w płaszczyźnie elitarnej (jak zaznaczono wyżej) polszczyzny 
ogólnej. Było to wynikiem sytuacji porozbiorowej i znacznej wieloetniczności spo-
łeczeństwa, wyraźnie zróżnicowanych regionalnych odmian języka ogólnopolskiego 
(wielkopolska, mazowiecka, małopolska, śląska, północnokresowa, południowokre-
sowa), analfabetyzmu sięgającego 30% populacji użytkowników języka, konieczności 
ujednolicenia ortografi i i terminologii różnych dziedzin, społecznych potrzeb w zakre-
sie kształtowania normy polszczyzny standardowej i działalności kulturalnojęzykowej.

W warunkach odradzającej się polskiej państwowości prace nad ujednoliceniem 
standardu polszczyzny ogólnej miały znaczenie zasadnicze, gdyż to właśnie ona była 
jednym z głównych integratorów świadomości narodowej, społecznej i państwowej. 
O ogromie prac świadczy np. ograniczenie analfabetyzmu do 7% populacji użyt-
kowników języka. Ujednolicenia ortografi i (odziedziczyliśmy w tym zakresie dwie 
normy, tzw. ortografi ę Akademii Umiejętności w Krakowie z 1891 r. oraz ortografi ę 
Adama Antoniego Kryńskiego, tzw. warszawską, z 1897 r.) dokonał ostatecznie Ko-
mitet Ortografi czny Polskiej Akademii Umiejętności pod kierownictwem Jana Roz-
wadowskiego w 1936 r. Ujednolicono terminologię prawniczą (odziedziczono normy 
austriackie, pruskie, rosyjskie i napoleońskie), administracyjną (zróżnicowaną 
wg zaborów), wojskową (por. np. pol. sierżant, ros. starszina, niem. Feldwebel), rze-
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mieślniczą (por. np. niem. hebel, pol. strug), morską (która dopiero powstawała na 
podstawie nazewnictwa niem., ros., ang., hol.), wreszcie techniczną, czego wykład-
nikiem stał się Słownik techniczny. Część niemiecko-polska [Kraków 1913, Warszawa 
1923–1925], Część polsko-niemiecka [Poznań 1936], zawierający ok. 117 000 wyra-
zów, a opracowany przez Karolów Stadtmüllerów (ojca i syna). Do badań nad polsz-
czyzną i jej normalizacji przyczyniła się działalność Polskiej Akademii Umiejętności, 
Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (Kraków), Towarzystwa Poprawności Ję-
zyka Polskiego / Towarzystwa Krzewienia Poprawności i Kultury Języka (Warszawa), 
Akademii Literatury (założonej przez Stefana Żeromskiego). Swego rodzaju podsu-
mowaniem działalności normatywnej i procesów integracji polszczyzny ogólnej jest 
Słownik ortoepiczny Stanisława Szobera, który ukazał się w 1937 r. [por. Klemensie-
wicz 1974, 629–680].

W latach 1945–1990 procesy integracyjne przebiegały inaczej – nie w obrę-
bie, a na rzecz zdemokratyzowanej polszczyzny ogólnej. Po II wojnie światowej 
w 1945 r. liczba inteligencji (nosicieli elitarnej polszczyzny standardowej) w zmie-
nionych granicach państwa polskiego wynosiła zaledwie 40 tysięcy. W tej sytuacji 
intensywne procesy socjalne, takie jak migracja ze wsi do miast, repatriacja Pola-
ków ze Wschodu, reemigracja z Zachodu, zasiedlanie Ziem Zachodnich i Północnych, 
procesy kulturotwórcze – rozwój oświaty, szkolnictwa wyższego i środków masowej 
komunikacji, wreszcie industrializacja, musiały spowodować ukształtowanie się tzw. 
nowej inteligencji posługującej się nową zdemokratyzowaną standardową polszczy-
zną ogólną. Towarzyszyły temu procesy zanikania dialektów ludowych i miejskich 
oraz odmian regionalnych, procesy mieszania się różnych wariantów języka, kształ-
towania się socjolektów środowiskowych i zawodowych. W wyniku tych przemian 
polszczyzna ogólna stała się głównym kodem krajowej wspólnoty komunikacyjnej 
[por. Kurkowska 1981; Bajerowa 2003, 153–158; Dubisz 2020, 14–23].

3. NAJNOWSZE DZIEJE POLSZCZYZNY OGÓLNEJ  
WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE TENDENCJE ROZWOJU 

SYSTEMU JĘZYKOWEGO

Według strukturalnej teorii historii języka w ujęciu I. Bajerowej [zob. Bajerowa 
1969] główny proces ewolucji systemu językowego, którym jest jego optymalizacja 
jako narzędzia komunikacji, ma charakter celowościowy i rozkłada się na szereg ten-
dencji sprawczych oraz ich rezultatów. Tendencje te można zdefi niować następująco 
[por. Dubisz 1995]:
1) Ekonomizacja (tendencja do uproszczeń środków językowych), np. zanik jerów 

(tzw. półsamogłosek), zanik długich i krótkich samogłosek, zanikanie samogło-
sek nosowych.
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2) Unifi kacja (tendencja do ujednoliceń środków językowych), np. formuły powi-
tań i pożegnań, ustalanie się jednolitego akcentu paroksytonicznego, stabilizacja 
wzorców odmiany, określony szyk członów zdania.

3) Kompletacja (tendencja do uzupełniania / wzbogacania środków językowych), 
np. ilościowy rozwój słownictwa (od 15 000 w okresie staropolskim do 300 000 
współcześnie), zapożyczanie nowych formantów (euro-, neo-, super-, tele-, 
-ultra i in.).

4) Repartycja (tendencja do różnicowania środków językowych), np. końcówki 
D. lp. rzecz. r. m. -a : -u (chłopca – wozu), intonacja zdań oznajmujących, pyta-
jących i rozkazujących, odcienie znaczeniowo-stylistyczne synonimów (ładny – 
piękny – uroczy).

5) Nobilitacja (tendencja do awansu funkcjonalnego, strukturalnego i stylistycz-
nego środków językowych), np. wzrost liczby feminatywów (posłanka, fi lozo  a, 
pedagożka), pierwotne potocyzmy w leksyce wyższych rejestrów języka (faj-
nie, OK, sie masz), nadużywanie ekspresywizmów z niższych rejestrów języka 
(ochrzan, łajza, zamordyzm).
Zróżnicowanie intensywności oddziaływania tych tendencji w kolejnych fazach 

rozwoju polszczyzny minionego stulecia można przedstawić w postaci danych procen-
towych odnoszących się do wybranej próby 160 konstytutywnych procesów i zmian 
językowych, które składały się na ten rozwój. Ich rejestr został zestawiony na podstawie 
analizy opisów w przyjętych za podstawy tego opracowania publikacjach syntetycznych 
[zob. Uwagi wstępne] oraz na podstawie analizy materiałów własnych autora.

Zestawienie tych danych pozwala na sformułowanie szeregu wniosków.
1) W minionym stuleciu dwie biegunowo zróżnicowane tendencje rozwojowe 

miały zasięg największy – ekonomizacja (średni wskaźnik 30%) oraz komple-
tacja (25%); pozostałe tendencje miały zasięg zbliżony z zachowaniem nastę-
pującej hierarchii – unifi kacja (15%), mająca najbardziej równomierny rozkład 
wskaźników w całym stuleciu, nobilitacja (14%), repartycja (12%). Trzeba także 
podkreślić, że obie te tendencje odgrywały rolę dominującą we wszystkich czte-
rech fazach najnowszych dziejów polszczyzny, osiągając najwyższe wskaźniki – 
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ekonomizacja (45–24%), kompletacja (35–18%), co świadczy o dużej dynamice 
zmian w systemie językowym tej doby.

2) Ekonomizacja uzyskała najwyższy wskaźnik (45%) w drugiej połowie XX w. 
(1945–1990), co znajduje uzasadnienie w przemianach politycznych, terytorial-
nych, ekonomicznych, wywołujących procesy migracji i homogenizacji socjalnej 
oraz integracji językowej i demokratyzacji polszczyzny ogólnej.

3) Kompletacja uzyskała najwyższy wskaźnik w dwudziestoleciu międzywojennym 
(1918–1939), kiedy to – po odzyskaniu niepodległości – następowały procesy 
odbudowywania polskiego tworzywa językowego w różnych sferach komunika-
cji zarówno w odniesieniu do systemu gramatycznego, jak i (w szczególności) – 
systemu leksykalnego.

4) Relatywnie najwyższe wskaźniki unifi kacji i repartycji (po 17%) oraz najniższy 
nobilitacji (6%) w dwudziestoleciu międzywojennym (1918–1939) poświadczają 
fakt elitarności ówczesnej polszczyzny ogólnej, jej wewnętrznej integracji oraz 
funkcjonalnej repartycji w związku z nowymi rolami w komunikacji publicznej 
niepodległego państwa.

5) Najwyższy wskaźnik nobilitacji (19%) w czasie drugiej wojny światowej i okupacji 
(1939–1945) wiąże się z obniżeniem statusu polszczyzny ogólnej i ograniczeniem 
jej zasięgu socjalnego, próbami (ze strony okupantów) degradacji kulturowej Po-
laków, procesami migracji i przesiedleń oraz wzrostem roli bezpośredniej socjolek-
talnej komunikacji oralnej w warunkach okupacji, konspiracji i walki z wrogiem.
Obraz wewnętrznej ewolucji systemu językowego można przedstawić w postaci 

rejestrów procesów i szczegółowych zmian językowych zachodzących w kolejnych 
fazach najnowszych dziejów polszczyzny. Jest to obraz zestawiony na podstawie 
konstytutywnej próby 160 zjawisk, według których została przedstawiona wyżej 
hierarchia tendencji rozwojowych [por. m.in. Dubisz 2918b].

Dwudziestolecie międzywojenne (1918–1939) – procesy i szczegółowe zmiany językowe
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W odniesieniu do tej fazy wyodrębniono 35 konstytutywnych procesów i zmian, 
spośród których na szczególne podkreślenie zasługują następujące:
1) ustabilizowanie i wprowadzenie ṷ niezgłoskotwórczego do normy wymowy 

szkolnej, kończące trwający od XVII w. proces tzw. wałczenia, tj. przechodzenia 
ł przedniojęzykowo-zębowego w ṷ niezgłoskotwórcze w polszczyźnie ogólnej 
[por. S  eber 1966, 71, 112];

2) stabilizacja w N. i Msc. przymiotników i zaimków lp. r. m. i n. końcówek -ym/-im 
(ładnym chłopcem, dzieckiem, o ładnym chłopcu, dziecku; wcześniej: ładnem 
dzieckiem, o ładnem dziecku) oraz końcówek -ymi/-imi w N. lmn. r. m. i n. (ład-
nymi chłopcami, dziećmi; wcześniej: ładnemi dziećmi) [por. tu m.in. Jodłowski 
1979, 96–106];

3) tworzenie licznych skrótowców jako tendencja utrzymująca się od czasu I wojny 
światowej (np. PPS, endecja, ONR) [por. Sobczykowa 1987];

4) tworzenie nazw pospolitych od nazw własnych, czyli eponimizacja leksyki (np. 
korfantczyki, piłsudczycy, thugutowcy, witosowcy; sławojka, chaplinada, hitle-
rowiec) [por. Woźniak 2020b, 12–13];

5) intensywne procesy tworzenia feminatywów (np. adiunktka, magisterka, mini-
sterka, pedagogiczka, posłanka, żołnierka ) [por. Woźniak 2020a, 141–159];

6) intensyfi kacja zastosowań formantów przedrostkowych o genezie obcojęzycznej 
(np. auto-, anty-, centro-, fono-, kino-, radio-, tele-) [por. Woźniak 2020a, 85];

7) leksykalne zapożyczenia z języka angielskiego i tworzenie od nich (jako zaadap-
towanych podstaw) nowych polskich derywatów (np. ang. football > football-
ista, ang. weekend > weekendowy, ang. camping > campingować) [por. Woźniak 
2020b, 15–16];

8) polonizacja słownictwa poprzez tworzenie polskich odpowiedników zapożyczeń 
z języka angielskiego i innych języków obcych (np. tank – czołg, bokser – pię-
ściarz, automobilista – kierowca) [por. Woźniak 2020b, 18].

Druga wojna światowa i okupacja (1939–1945) – procesy i szczegółowe zmiany językowe
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W tym wypadku za konstytutywne uznano 29 procesów i zmian, spośród któ-
rych za charakterystyczne należy uznać takie jak:
1) upowszechnianie się akcentu inicjalnego [por. Bajerowa (red.) 1996, 191];
2) zanikanie h dźwięcznego (wymowa typu cherbata, Chelena zamiast herbata, 

Helena) [por. Bajerowa 2003, 56];
3) zanikanie ł przedniojęzykowo-zębowego (wymowa typu ṷawka zamiast ławka) 

[por. Bajerowa 2003, 56];
4) szerzenie się końcówki -i/-y zamiast -ów (np. słoi, koszy zamiast słojów, koszów) 

[por. Bajerowa 2003, 59];
5) upowszechnianie się końcówki -i/-y zamiast -yj (np. racji, opinii zamiast racyj, 

opinij) [por. Szober 1956, 375];
6) konstrukcje orzecznika przymiotnikowego / imiesłowowego w orzeczeniu imien-

nym w N. (np. tak akcja chybioną była; ten chłopiec okazał się bystrym) [por. Ba-
jerowa (red.) 1996, 210–211];

7) tzw. leksykalne zapożyczenia wewnętrzne do języka ogólnopolskiego z nie-
ogólnopolskich wariantów języka – z gwary konspiracyjnej (np. bojowiec, azyl /
/ skrytka / ul ‘lokal konspiracyjny’, pisanka ‘granat’), partyjnej (np. bibuła), żoł-
nierskiej (sten, kabe), złodziejskiej (np. szaber, szabrownik), różnych środowisk 
(np. bimber, blacharz ‘policjant’, szkop, ogonek ‘kolejka’, łapanka, rąbanka) 
[por. Bajerowa (red.) 1996, 296–336];

8) zapożyczenia z języka niemieckiego (np. abwera, auswajs, kenkarta, ofl ag) [por. 
Bajerowa (red.) 1996, 252–270].

Druga połowa XX wieku (1945–1990) – procesy szczegółowe i zmiany językowe
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Jest to największa próba materiału, która obejmuje 57 konstytutywnych proce-
sów i zmian językowych. Na plan pierwszy należy wśród nich wysunąć:
1) ograniczanie w wymowie rezonansu nosowego samogłosek ę, ą [por. Dunaj 

1994, 46–48];
2) ukształtowanie się nowego szeregu spółgłosek półmiękkich s’, z’, c’, dz’, t’, d’, r’, 

realizowanych pierwotnie w wymowie wyrazów obcego pochodzenia (np. sinus, 
cibalgina,  ara, ring), a dzisiaj wyraźnie zaznaczonych w odniesieniu do spółgło-
sek s’, z’, c, dz’ w manierycznej wymowie części kobiet młodego pokolenia [por. 
Ciecierska-Zajdel 2017];

3) nieodmienność kobiecych nazw zawodów, tytułów i stanowisk jako wyznacznik 
ich żeńskości (np. to jest decyzja pani dyrektor; mowa oskarżycielska pani pro-
kurator; rozmowa z panią profesor Nowak; wizyta u pani doktor laryngolog) 
[por. Satkiewicz 1981, 33];

4) ograniczanie występowania w tekstach liczebników zbiorowych typu dwadzieś-
cioro pięcioro dzieci na rzecz liczebników głównych (dwadzieścia pięć dzieci) 
[por. Satkiewicz 1981, 61];

5) zanik kategorii czasu zaprzeszłego (np. on był to zrobił > on to zrobił) [Szymczak 
1987, 36];

6) dominacja pod wpływem stylu urzędowego składniowych konstrukcji analitycz-
nych w tekstach pisanych i mówionych (np. opracowywać plany zamiast pla-
nować, wydawać polecenia zamiast polecać, wygłaszać przemówienie zamiast 
przemawiać, uskuteczniać wypłatę zamiast wypłacać, mieć możność zamiast 
móc) [por. Bu  ler 1982, 63];

7) zwiększenie częstości występowania kompozycji słowotwórczych (typ bileto-
miejscówka, deskorolka, elanobawełna, maszynopisanie, meblościanka, nisko-
oktanowy, nowomowa, wewnątrzgałęziowy, zlewozmywak) [por. Jadacka 2001, 
138–140];
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8) leksykalne zapożyczenia wewnętrzne z niższych rejestrów języka w potocznej 
polszczyźnie ogólnej (np. balanga, brudzio, chałtura, chłam, cwaniak, dziunia, 
gliniarz, fucha, gościówa, imprezowicz, nawalacz, pracuś, rozrabiacz, zagazo-
wany ‘pijany’) [por. Bu  ler 1981, 193–194].

Współczesność językowa (po 1990 r.) – procesy i szczegółowe zmiany językowe

Można tu wyróżnić 39 zjawisk konstytutywnych z zastrzeżeniem, że te procesy 
i zmiany trwają, nie są zakończone. Za szczególnie charakterystyczne dla tej fazy roz-
woju polszczyzny należy uznać takie jak:
1) zanik rezonansu nosowego samogłosek ę, ą w wymowie obiegowej [por. Karpo-

wicz 2018, 38–40];
2) dominacja akcentu paroksytonicznego (zanikanie akcentu proparoksytonicz-

nego) [por. Karpowicz 2018, 27–29];
3) dominacja odmiany czasowników typu mielić, pielić (zamiast wcześniejszych 

mleć, pleć) [por. Markowski (red.) 1999, 441, 452, 653, 660];
4) nienormatywny wzrost nieodmienności nazw pochodzenia obcego (np. dykta-

tura Fidel Castro; gole strzelone przez Brazylijczyka Rivaldo; powieści szpiegow-
skie Johna Le Carré) [por. Jadacka 2005, 55];

5) zwiększenie intensywności występowania feminatywów (np. doktora, fi lozo  a, 
gościni, naukowczyni, polityczka, posełkini, socjolożka, pedagożka, premiera, 
premierka) [por. Szpyra-Kozłowska 2019];

6) składniowe i frazeologiczne repliki z języka angielskiego (np. wydaje się 
być < ang. it seems to be, dokładnie – tak < ang. exactly – yes, klasa śred-
nia < ang. middle class, profesor wizytujący < ang. visi  ng professor) [por. 
Dubisz 2016];

7) internacjonalizacja słownictwa w wyniku zwiększonej fali zapożyczeń lek-
sykalnych w szczególności z języka angielskiego (np. biznesmen, dealer, 
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gadżet, hit, jogging, lobby, panel, remake, smog, terminal, video) [por. 
Dubisz 2016].
Tę ostatnią tendencję dobrze ilustruje zamieszczone niżej zestawienie próby za-

pożyczeń 300 jednostek leksykalnych, które ustabilizowały się w słownictwie polsz-
czyzny ogólnej w ostatnim dziesięcioleciu [por. Dubisz 2016].

Na podstawie tych danych należy stwierdzić, że głównym dawcą zapożyczeń 
w ostatniej fazie rozwoju polszczyzny jest język angielski, a język francuski i nie-
miecki (będące tradycyjnymi dawcami zapożyczeń) zatraciły swą mobilność w tym 
zakresie. Języki klasyczne – greka i łacina – służą głównie do tworzenia termino-
logii, współczesny język grecki bywa dawcą jednostkowych zapożyczeń. Pozostałe 
z 13 uwzględnionych języków jedynie sporadycznie są źródłem współczesnych zapo-
życzeń leksykalnych. Z wyjątkiem pięciu pierwszych języków (ang., fr., niem., grec., 
łac.) nowe słownictwo dotyczy głównie kulinariów, sportu i różnych form rozrywki. 
Świadczy to o przenikaniu do naszej codzienności realiów kulturowych do niedawna 
nieznanych. Jest to przejaw internacjonalizacji nie tylko leksyki, ale również innych 
obszarów kultury.
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4. ZAKOŃCZENIE

Dobrym uzupełnieniem zaprezentowanego tu opisu najnowszych dziejów polszczy-
zny (1918–2018) mogą być spostrzeżenia Ireny Bajerowej dotyczące rozwoju języka 
polskiego w latach 1939–2000.

W opisywanym okresie zmieniała się nie tylko szczegółowa substancja językowa. Zmienił 
się ogólny charakter tego języka i jego pozycja w społeczeństwie. Wymienić tu trzeba cztery 
najważniejsze procesy:
1) Upowszechnienie. Za sprawą zmian społecznych, kulturalnych i technicznych (rozwój 

mass mediów) język ogólny upowszechnił się, ogarniając olbrzymią większość Polaków, 
a to przy równoczesnym osłabieniu odmianek regionalnych (zwłaszcza z dawnych Kre-
sów Wschodnich) i zmniejszeniu lub zaniku wpływów języków innych narodowości za-
mieszkałych w Polsce.

2) Demokratyzacja była koniecznym skutkiem upowszechnienia oraz zmian społeczno-go-
spodarczych. Język ogólny stał się własnością wszystkich Polaków, także tych, którzy nie 
najlepiej sobie z nim radzili, ale ich awans społeczny upoważniał i zmuszał do posługi-
wania się nim. Przyniosło to pewne zachwianie norm językowych.

3) Zmiana kanału komunikacji publicznej. Uprzednio głównym kanałem komunika-
cji, w którym realizował się język ogólny w swej postaci publicznej, była literatura, 
zwłaszcza literatura piękna. W opisywanym okresie zaszła tu generalna zmiana: ka-
nałem tym stały się media, a więc masowa prasa, radio, zwłaszcza telewizja, czyli 
kanał techniczny audiowizualny, a nie pisany. Telewizja stała się głównym nośni-
kiem oddziałujących na masy odbiorców wzorców językowych, jednak wzory te czę-
sto nie są akceptowane przez odbiorców bardziej wrażliwych na piękno i poprawność 
językową.

4) Globalizacja, wyrażająca się zwłaszcza w poddaniu narastającym wpływom języka an-
gielskiego (nawet w przejmowaniu modeli słowotwórczych), wyróżnia tę fazę historii ję-
zyka ogólnego na tle innych odcinków czasu, gdy dominowały wpływy np. łaciny, języka 
włoskiego, francuskiego czy języków zaborców [Bajerowa 2003, 154–155].

Dokonując pewnej rekapitulacji głównych tez przedstawionych w tym opra-
cowaniu, należy stwierdzić, że w sferze zjawisk zewnętrznojęzykowych i tenden-
cji socjolingwistycznych ewolucja polszczyzny ogólnej w jej najnowszych dziejach 
(1918–2018) przebiegała od elitarności do demokratyzacji i od podziału dwudziel-
nego (język ogólny : dialekty) do podziału trójdzielnego (język ogólny : dialekty 
ludowe : kody mieszane). W sferze zjawisk wewnętrznojęzykowych mieliśmy do 
czynienia z dość równomiernym rozkładem wektorów poszczególnych tendencji 
rozwojowych systemu językowego przy wyraźnej dominacji ekonomizacji i komple-
tacji we wszystkich wyróżnionych fazach chronologicznych (dwudziestolecie mię-
dzywojenne, druga wojna światowa i okupacja, druga połowa XX w., współczesność 
językowa) oraz z sukcesywną ewolucją obejmującą główne procesy i zmiany szcze-
gółowe we wszystkich warstwach strukturalnych języka. Można więc stwierdzić, że 
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była to ewolucja we właściwy sposób realizująca proces komunikacyjnej optymali-
zacji polszczyzny.
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Najnowsze dzieje języka polskiego (1918–2018)

Streszczenie

Najnowsze dzieje języka polskiego (1918–2018) przebiegały w czterech fazach (1918–1939, 
1939–1945, 1945–1990, po 1990). W sferze zjawisk zewnętrznojęzykowych i tendencji 
socjolingwistycznych polszczyzna ewoluowała od statusu języka elitarnego do kodu 
zdemokratyzowanego oraz od dwudzielnego podziału odmian komunikacyjnych (język ogólny : 
dialekty) do podziału trójdzielnego (język ogólny : dialekty ludowe : kody mieszane). W sferze 
zjawisk wewnętrznojęzykowych dominowały tendencje do ekonomizacji i do kompletacji 
środków językowych w całym przebiegu dziejów przy zachowaniu równomiernej dynamiki 
pozostałych tendencji (unifi kacja, repartycja, nobilitacja). Procesy te i szczegółowe zmiany 
językowe w sposób proporcjonalny objęły wszystkie warstwy strukturalne systemu polszczyzny, 
co świadczy o efektywności procesów optymalizacyjnych.

Słowa klucze: historia języka – najnowsze dzieje polszczyzny – ewolucja języka polskiego – 
system językowy – czynniki zewnętrznojęzykowe – czynniki wewnętrznojęzykowe – tendencje 
socjolingwistyczne – tendencje rozwoju systemu językowego.

Latest history of the Polish language (1918–2018)

Summary

The latest history of the Polish language (1918–2018) consists of four phases (1918–1939, 1939–
1945, 1945–1990, a  er 1990). In the area of extra-linguis  c phenomena and sociolinguis  c 
trends, the Polish language has evolved from the status of an elite language to a democra  sed 
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code and from the double division of communica  on varie  es (common language : dialects) to 
the triple division (common language : folk dialects : mixed codes). In the area of intra-linguis  c 
phenomena, the trends of economisa  on and comple  on of linguis  c devices dominated 
throughout the history, while preserving the uniform dynamics of other trends (unifi ca  on, 
repar   on, nobilita  on). These processes and specifi c language changes have aff ected all 
structural layers of the Polish language system in a propor  onal manner, which proves the 
eff ec  veness of op  misa  on processes.

Keywords: language history – latest history of the Polish language – Polish language evolu  on 
– language system – extra-linguis  c factors – intra-linguis  c factors – sociolinguis  c trends – 
language system development trends.

Adj. Monika Czarnecka
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FORMY GRAMATYCZNE AUTOSEMANTYCZNYCH CZĘŚCI MOWY
W JĘZYKACH POLSKIM I UKRAIŃSKIM

Języki słowiańskie są określane jako spokrewnione ze względu na wiele wspól-
nych cech nie tylko w zakresie leksyki, frazeologii, lecz także w obrębie systemu fo-
netycznego i budowy gramatycznej. Nie różniłyby się od siebie, co oczywiste, gdyby 
w wyniku ewolucji z powodu różnych przyczyn nie zaszły w ich systemach pewne 
zmiany. Różnice można zaobserwować m.in. w zakresie form gramatycznych języka 
polskiego i ukraińskiego.

Największą pod względem liczebności częścią mowy jest rzeczownik, dlatego za-
cznę właśnie od niego. Dla rzeczownika charakterystyczne są trzy kategorie: rodzaju, 
liczby i przypadka. W obu językach te kategorie są zachowane. Oprócz nich pojawiła 
się nowa, której nie znano w języku prasłowiańskim: żywotności / nieżywotności. 
Ta kategoria rozróżnia gramatycznie przedmioty żywe i nieżywe. W języku prasło-
wiańskim wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego miały identyczne formy w bier-
niku i mianowniku. Następnie rzeczowniki, które początkowo nazywały osoby płci 
męskiej, a potem i inne rzeczowniki, które nazywały istoty, w bierniku przyjmowały 
formę (końcówkę) dopełniacza. W ten sposób zaczęto rozróżniać rzeczowniki: бачу 
брат-а, чоловік-а, ale бачу стіл, дім itp. [widzę brat-a, męż-a, ale widzę stół, 
dom]. Ta kategoria gramatyczna jest właściwa zarówno językowi ukraińskiemu, jak 
i polskiemu. Co więcej – w języku polskim rozwinęła się i wytworzyła formy męsko-
osobowe, które są charakterystyczne dla każdej samodzielnej części mowy. Poniżej 
przedstawię wspólne i odmienne formy gramatyczne rzeczowników w obu spo-
krewnionych językach.

Jak wiadomo, w języku prasłowiańskim było sześć typów odmian. Podział zo-
stał przeprowadzony na podstawie sufi ksów tematu. W jednym typie (na przykład 
w deklinacji z tematem kończącym się na spółgłoskę) wszystkie trzy rodzaje gra-
matyczne mogły być zgrupowane zgodnie z ich końcówkami przypadków. Każdy 
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z typów miał swoje specyfi czne końcówki. Jednakże we współczesnych językach 
słowiańskich obowiązuje inna zasada grupowania rzeczowników – rodzajowa; zre-
zygnowano z mieszania typów odmian, formy przypadków rzeczowników zaczęły 
na siebie wpływać i w rezultacie tych procesów przyjęły się paradygmaty przypad-
ków najczęściej używanych rzeczowników, które przyporządkowały sobie i upodob-
niły do siebie paradygmaty innych typów, co potwierdzają fakty z języka polskiego 
i ukraińskiego.

A zatem w języku polskim mamy trzy podstawowe deklinacje: rzeczowniki ro-
dzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego. Wyodrębnia się również czwartą, tzw. mie-
szaną, do której należą rzeczowniki rodzaju męskiego z końcówką -а (poeta, artysta, 
sługa), -о (Кościuszko, Franio), a także rzeczowniki w formie przymiotnikowej, typu 
Sobieski, leśniczy, nazwy własne na -y, -i, -e (Jerzy, Antoni, Linde) i inne.

W języku ukraińskim również zachodzi zasada rodzajowej klasyfi kacji rzeczow-
ników, jednakże tutaj decydujące są końcówki przypadków mianownika liczby po-
jedynczej. Do pierwszego typu deklinacji należą rzeczowniki rodzaju żeńskiego, 
męskiego i tzw. rodzaju wspólnego z końcówkami -а, -я (dawna odmiana na -ā, 
-jā): вода, земля, сирота; do drugiej – rzeczowniki rodzaju męskiego, zakończone 
na spółgłoskę twardą i stwardniałą (szumiące ж, ч, ш, дж) i spółgłoski miękkie 
(брат, кінь, бій, крадіж, ткач, товариш, котедж) oraz rzeczowniki rodzaju nija-
kiego z zakończeniem na -о, -е, -я (село, поле, весілля), to znaczy rzeczowniki z pra-
słowiańskim tematem na -ŏ, jŏ: (*brat-ŏs, *kon-jŏs, *bo-jŏs, *kraded-jŏs, *sel-ŏn, 
*pol-jŏn, *vesel-jŏn). W trzecim typie odmiany zgrupowano rzeczowniki rodzaju 
żeńskiego zakończone na spółgłoskę: сіль, мідь, радість, dawna odmiana na -ĭ – 
sol-ĭs, mēd-ĭs, radost-ĭs) i rzeczownik мати (*mat-ēr); w czwartym typie odmiany 
– rzeczowniki rodzaju nijakiego, nazywające małe istoty (ludzkie i zwierzęce) z daw-
nym sufi ksem -ņt (теля, гуся, тигреня – *tel-ņt, *gons-ņt) oraz pięć rzeczowni-
ków z tematem na -en: ім’я, вим’я, тім’я, сім’я, плем’я (*im-en, *tēm-en, *sēm-en 
іtd.). W gwarach występuje jeszcze słowo верем’я w znaczeniu ‘погода’.

Na gruncie ukraińskim wszystkie te rzeczowniki zmieniły swoje wcześniejsze pa-
radygmaty deklinacyjne przede wszystkim pod wpływem rzeczowników pierwszego 
typu odmiany (na -ā, -jā), ma to szczególnie zastosowanie w formach przypadków 
w liczbie mnogiej. W celowniku, narzędniku i miejscowniku liczby mnogiej rozpo-
wszechniły się końcówki rzeczowników -ā, -jā: -ам, -ами, -ах: вод-ам, вод-ами, на 
вод-ах – стол-ам, стол-ами, на стол-ах; син-ам, син-ами, на син-ах; гост-ям, 
гост-ями, на гост-ях; церкв-ам, церкв-ами, у церкв-ах; імен-ам, імен-ами, на 
імен-ах; телят-ам, телят-ами на телят-ах; слов-ам, слов-ами, на слов-ах; 
матер-ям, матер-ями, на матер-ях.

Podobne zmiany zaszły również w języku polskim. Początkowo wszystkie rze-
czowniki miały w liczbie mnogiej zakończenie rzeczowników na -ā, -jā, jednakże 
od XVII w. – zamiast końcówki w celowniku -am w rzeczownikach wszystkich trzech 
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rodzajów – ustaliła się końcówka -om, która została odziedziczona z prasłowiańskiej 
odmiany na -ŏ, -jŏ: *brat-ŏ-mъ, *kraj-ŏ-mъ, *kon-jŏ-mъ.

Jak zaznacza Daniela Podlawska, w celowniku l.mn. do XVII wieku występują 
końcówki -em (w miękkotematowych – ludzi-em, gości-em, rycerz-em) i -am (ka-
płan-am, pagórk-am і rycerz-am), lecz końcówka -om z dawnej deklinacji I o-tema-
towej jest „najpowszechniejsza, a od XVII w. jedyna” [Podlawska 2003, 91]. W języku 
polskim mamy więc obecnie w celowniku l.mn. końсówkę -om we wszystkich daw-
nych prasłowiańskich typach deklinacji: stoł-om, kraj-om, wod-om, ziemi-om, 
syn-om, dom-om, gości-om, sol-om, cerkwi-om, imion-om, słow-om, cielęt-om. 
W języku ukraińskim, jak zaznaczono powyżej, mamy wszędzie -am: стол-ам, 
кра-ям, вод-ам, земл-ям, син-ам, дом-ам, гост-ям, сол-ям, церкв-ам, імен-ам, 
слов-ам, телят-ам.

Interesujące obserwacje można poczynić również w odniesieniu do innych 
form przypadków, np. zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim w dopełniaczu 
liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego upowszechniła się końcówka -ów, 
ukr. -ов > -iв, odziedziczona z dawnej odmiany na krótkie -ŭ: syn-ovъ, dom-ovъ, 
med-ovъ. W języku polskim są możliwe inne końcówki dopełniacza (gospodarz – 
gospodarz-y, gość – gośc-i), ale w języku ukraińskim wszystkie rzeczowniki rodzaju 
męskiego z dawnych deklinacji na -ŏ, jŏ oraz -ŭ mają końcówkę -ів: студент-ів, 
син-ів, брат-ів, робітник-ів, народ-ів, стол-ів, дом-ів, дуб-ів i in. Co prawda, 
jest kilka rzeczowników z końcówką zerową (чоботи – чобіт, татари – татар, 
болгари – болгар, громадянин – громадян) lub -ей (z dawnej deklinacji na -ĭ: 
коней, гостей).

Należy zauważyć, że końcówkę rodzaju męskiego -ів mogą mieć również nie-
które rzeczowniki rodzaju żeńskiego: баб-ів, губ-ів oraz niektóre rzeczowniki wy-
stępujące jedynie w liczbie mnogiej (pluralia tantum): штан-ів, грабл-ів. Takie 
końcówki występują również w języku polskim, ale tylko w gwarach. Zdzisław S  e-
ber podaje jako przykład rzeczowniki kur-uf, bab-uf [S  eber 2005, 113], Daniela 
Podlawska w tekstach z XVII, XVIII w. – mysz-ów, wsi-ów [Podlawska 2003, 95].

Z form deklinacji ŭ-tematowej została odziedziczona również końcówka mia-
nownika liczby mnogiej, która występuje w polskich rzeczownikach nazywających 
osoby: syn-owie, pan-owie, ojc-owie, jednakże nie obejmuje ona wszystkich rze-
czowników osobowych rodzaju męskiego, ponieważ równolegle z nią mogą być uży-
wane inne końcówki (-і – chłop-i, studenc-i, -y – narod-y, autorz-y, -e – lekarz-e, 
nauczyciel-e, -a – braci-a, księż-a). Niektóre rzeczowniki osobowe mogą być uży-
wane z obocznymi końcówkami: wnuk-i – wnuk-owie, autorz-y – autor-owie, pe-
dagodz-y – pedagog-owie [Cienkowski 1970, 98–99]. W języku ukraińskim nowa 
końcówka -ове występuje jedynie w jednym rzeczowniku – панове. Można przypu-
ścić, że powstała pod wpływem języka polskiego. Wszystkie pozostałe rzeczowniki 
rodzaju męskiego w mianowniku liczby mnogiej w języku ukraińskim mają w więk-
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szości historyczne zakończenie -и, o genezie dy  ongicznej і (< oi) dawnej koniugacji 
na -ŏ: педагог-и, біолог-и, вояк-и, чоловік-и, вовк-и, автор-и, студент-и іtp. 
W języku ukraińskim samogłoska и nie jest używana po spółgłoskach miękkich, dla-
tego poddając się akomodacji, przeszła w i: гост-і, хлопц-і, учител-і, учн-і, кон-і, 
лікар-і, сторож-і, нож-і, геро-ї, кра-ї іtp.

Tak szerokie spektrum końcówek rzeczowników rodzaju męskiego w mianow-
niku liczby mnogiej języka polskiego świadczy o tym, że są odziedziczone z dawnych 
trzech grup tematycznych zakończonych na -ŏ-, -ŭ- oraz -ĭ-.

W języku ukraińskim, jak już wyżej zaznaczono, przeważały zakończenia prasło-
wiańskich deklinacji ŏ-, jŏ-tematowych, które w mianowniku liczby mnogiej uzy-
skały końcówkę -і pochodzenia dy  ongicznego (*stoł-o-i – stol-i, *brat-o-i – brat-i, 
*vᶅk-o-i – vᶅc-i (scs. вълци), pol. wilki, ukr. вовки, *drug-o-i – druz-i ‘przyjaciele’, 
strach-о-i – stras-i, ukr. страхи, ‘lęk’). Późniejsze spółgłoski dz’, c’, s’, które pojawiły 
się w wyniku drugiej palatalizacji przed pochodzącym z dy  ongu i, w podobnych 
formach zmieniły się znowu na tylnojęzykowe g, k, ch (w j. ukr. – oprócz rzeczow-
nika друзі) pod wpływem przypadków zależnych: *vojak-o-i – staroukr. вояци, wsp. 
ukr. вояки, *berg-o-i – staroukr. berezi, wsp. ukr. береги, pol. brzegi, *ptach-o-i – 
staroukr. птасі, ukr. птахи, pol. ptaki. W języku polskim skutki drugiej palataliza-
cji zachowały się w niektórych formach mianownika liczby mnogiej rzeczowników 
męskoosobowych: pedagog – pedagodzy, fi lolog – fi lolodzy, Polak – Polacy, wojak 
– wojacy, pijak – pijacy, Włoch – Włosi, Czech – Czesi.

W obu językach zaszły również zmiany w zakresie narzędnika liczby mnogiej rze-
czowników rodzaju męskiego i nijakiego dawnej deklinacji ŏ-, jŏ-tematowej. W ję-
zyku prasłowiańskim w bierniku i narzędniku dla rzeczowników rodzaju męskiego 
istniały formy i końcówki synkretyczne: *brat-y, *stol-y. Później, pod wpływem 
rzeczowników z deklinacji ā-, jā-tematowej, w narzędniku pojawiło się zakończe-
nie -ами i w ten sposób zanikła homonimia: w bierniku braty, stoly, w narzędniku 
bratаmi, stolаmi. Również takie zakończenie przyjęły rzeczowniki rodzaju nija-
kiego: polami, oknаmi. Równolegle w obu językach są używane w niektórych rze-
czownikach końcówki -mi: ludź-mi, koń-mi, dzieć-mi, przyjaciół-mi, ukr. людь-ми, 
діть-ми, кінь-ми i inne. Jednakże w języku polskim różni polscy autorzy wykorzy-
stywali nawet jeszcze w XVIII w. rzeczowniki z zakończeniami -у (-і) w narzędniku 
(pany, laty, dary, imiony, słowy, usty, pagórki), a w niektórych słowach archaiczne 
(historyczne) formy z końcówką -y zachowały się do dziś, ale tylko z przydawką albo 
z przyimkiem: przed laty, dawnymi czasy, innymi słowy [Klemensiewicz 2021, 616; 
Strutyński 1997, 101].

Należy także skomentować niektóre formy przypadków liczby pojedynczej. 
Wiele kłopotów w języku ukraińskim wiąże się z formami dopełniacza rzeczowników 
rodzaju męskiego. Od rzeczowników na -ŏ, jŏ odziedziczyły historyczną końcówkę 
-а (-я): брат-а, стол-а, дн-я, кон-я, син-а, гост-я, ремен-я, a od rzeczowników 
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z dawnym tematem na -ŭ – końcówkę -у (-ю): дом-у, будинк-у, піск-у, шовк-у, 
кра-ю, бо-ю i in. Użytkownicy języka często mylą się przy wyborze końcówki i choć 
są określone zasady ich stosowania i grupy rzeczowników, które mają zakończenie 
-а, oraz tych, które mają końcówki -у, nie wszyscy znają te reguły. Nawet ci, którzy 
znają język, często mają problem z wyborem zakończenia, dlatego należy wybierać 
poprawną formę za pomocą słownika ortografi cznego. Trzeba podkreślić, że niepo-
ślednią rolę odgrywa tutaj wpływ języka rosyjskiego, w którym wszystkie rzeczow-
niki rodzaju męskiego w dopełniaczu liczby pojedynczej mają wyłącznie końcówkę 
-а. Stąd mówiący często mieszają końcówki: zamiast -у wykorzystują -а lub odwrot-
nie. W języku polskim również funkcjonują te dwie końcówki i grupy z jedną i drugą 
końcówką są również jasno określone.

W języku ukraińskim problematyczny jest również celownik rzeczowników ro-
dzaju męskiego. Pod wpływem języka rosyjskiego w tych rzeczownikach utrwaliła 
się końcówka -у: брат-у, Петр-у, сусід-у, народ-у, Ігор-ю, Васил-ю іtp. Należy na-
tomiast stosować tutaj końcówkę -ові, która jest odziedziczona po prasłowiańskiej 
deklinacji ŭ-tematowej: син-ові, дом-ові, a pod wpływem tych nielicznych rzeczow-
ników również брат-ові, Петр-ові, народ-ові, стол-ові; po miękkich i stward-
niałych -еві – Васил-еві, Ігор-еві, гост-еві, кон-еві, товариш-еві i in. (w języku 
polskim, niezależnie od jakości ostatniej spółgłoski, końcówka -owi się nie zmienia). 
Współczesne zasady pisowni języka ukraińskiego nakazują używanie form z koń-
cówką -ові, -еві, ale wraz z nimi zezwalają na używanie również końcówki -у, która, 
niestety, również pod wpływem języka rosyjskiego przeważa w wypowiedziach mó-
wiących.

W języku polskim ten problem nie istnieje, ponieważ prawie wszystkie rzeczow-
niki mają końcówkę -owi. Jednak i tutaj jest wyodrębniona niewielka grupa rzeczow-
ników, które przyjmują w celowniku również końcówkę -u: pan-u, brat-u, księdz-u, 
chłop-u, ps-u, lw-u. Taka końcówka jest możliwa w niektórych słowach dwusylabo-
wych: ojc-u, chłopc-u, diabł-u [Cienkowski 1970, 87].

W porównywanych językach końcówki narzędnika nieco się różnią. W języku 
polskim wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego mają jedną końcówkę 
-еm. W języku ukraińskim w rzeczownikach twardotematowych występuje koń-
cówka -ом, a w miękkotematowych -ем: стол-ом, народ-ом, Петр-ом, аlе 
гост-ем, кон-ем, хлопц-ем, Ігор-ем, товариш-ем.

W rzeczownikach rodzaju żeńskiego obu języków formy przypadków są prawie 
identyczne. Wspomniano już o tym, że w języku polskim tylko w celowniku liczby 
mnogiej zamiast końcówki -am pod wpływem rzeczowników rodzaju męskiego 
dawnej deklinacji -ŏ, jŏ pojawiła się końcówka -om. W liczbie pojedynczej zaszła 
nieznaczna zmiana w bierniku: zamiast historycznej końcówki -ą (voda-n > vodǫ, ze-
mjā-n > zemlǫ) we współczesnym języku polskim mamy nową końcówkę: -ę: wodę, 
ziemię.
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Analogiczne zmiany miały miejsce również w rzeczownikach zakończonych na 
-jā, ale tutaj po miękkim j zachodzą inne zmiany fonetyczne, a dokładnie w nie-
których formach ā przechodzi do zerowego stopnia ә [Мейе 1951, 320], samogło-
ska о po j przechodzi w е. Na pewnym poziomie redukcji była również samogłoska 
а w niektórych rzeczownikach rodzaju żeńskiego typu *gospodynjә, *pustynjә, 
*swentynjә. Jak twierdził А. Меillet [Мейе 1951, 320] i jak widać w przykładach, 
połączenie jә dało i: pol. gospodyni, pustyni, świątyni. W ukraińskim języku literac-
kim w wyniku analogii do innych rzeczowników miękkotematowych pojawiła się 
końcówka -я: господиня, пустиня, святиня (wyjątek – rzeczownik пані), ale w za-
chodnich gwarach języka ukraińskiego również, jak w języku polskim, te rzeczowniki 
mają końcówkę -і: господині, пустині, святині. O tym, że ā po jocie przechodziło 
do postaci ә świadczą również inne przykłady. W niektórych zachodnich gwarach 
języka ukraińskiego zamiast literackiej końcówki -я występuje єи: зеимл’-éи, ‘ziemia’, 
душ’-éи ‘dusza’. Jeśli akcent pada na poprzednią sylabę, wtedy końcowy dźwięk 
zmienia się w -і: ви́шн-і ‘wiśnia’, суќн-і ‘suknia’, крáпл-і ‘kropla’.

Należy dodać, że w celowniku i miejscowniku, podobnie jak i w innych języ-
kach słowiańskich (oprócz rosyjskiego i słowackiego), zaszło zmiękczenie tylnoję-
zykowych g, k, ch i ich zmiana w dz’, c’, s’ (druga palatalizacja). Na polskim gruncie 
językowym te miękkie spółgłoski stwardniały lub zostały poddane innym zmianom: 
noga – nodze, ręka – ręce, mucha – musze; ukr. – нозі, руці, мусі.

Jak już zaznaczono, w językach słowiańskich, a wśród nich w języku polskim 
i ukraińskim, już po okresie prasłowiańskim pojawiła się nowa kategoria grama-
tyczna – kategoria żywotności / nieżywotności. Zakłada rozróżnienie żywych i nie-
żywych przedmiotów za pomocą zróżnicowania końcówki biernika, a zatem бачу 
брата, сина, Петра, ale бачу дім, стіл, зошит. Stare formy zachowały się jedy-
nie w stałych związkach wyrazowych: pol. wyjść za mąż i w konstrukcjach przesta-
rzałych na żywy Bóg!, na koń! [S  eber 2005, 100]. Natomiast w języku ukraińskim 
– tylko вийти заміж, za to często można spotkać błędne formy написав листа, 
подай мені ножа, олівця і in. zamiast написав лист, подай мені ніж, олівець. 
Takie formy są charakterystyczne przeważnie dla mówiących ze wschodniej i cen-
tralnej Ukrainy. Jeśli w języku ukraińskim ta kategoria gramatyczna wyraża się je-
dynie w rozróżnieniu form biernika rzeczowników rodzaju męskiego nazywających 
istoty w liczbie pojedynczej (бачу брата, ale бачу дім) i wszystkich trzech rodzajów 
gramatycznych w liczbie mnogiej (бачу братів, сестер, телят, ale бачу доми, 
книжки, поля), to w języku polskim kategoria żywotności jest wyrażona nie tylko 
w podobnych formach przypadków rzeczownika, ale rozszerzyła się na inne części 
mowy: przymiotniki, zaimki, czasowniki, które w połączeniu z osobowymi rzeczow-
nikami rodzaju męskiego uzyskały specjalne formy męskoosobowe. W wypadku 
rzeczowników za pomocą cech gramatycznych (końcówki przypadków, specjalne 
formy itp.) wyróżnia się aż pięć rodzajów rzeczowników lub pięć rodzajów grama-
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tycznych: rzeczowniki nazywające osoby płci męskiej (męskoosobowy), rzeczowniki 
rodzaju męskiego nazywające istoty żywe (świat zwierząt, męskożywotny, żywotny 
nieosobowy), rzeczowniki rodzaju męskonieżywotnego (nazwy przedmiotów), rze-
czowniki rodzaju żeńskiego i nijakiego. Ostatnie cztery grupy są połączone nazwą 
niemęskoosobowe. Oznacza to, że w języku polskim osoby płci męskiej mają swoje 
specyfi czne formy gramatyczne, które odróżniają je od innych rzeczowników ro-
dzaju męskiego oraz rzeczowników rodzaju żeńskiego i nijakiego.

Proces tworzenia męskoosobowego typu odmiany rozpoczął się w polszczyźnie 
jeszcze w XIV–XV w. Już od XVII w. stabilizują się formy męskoosobowe w bierniku 
liczby mnogiej: panów, nauczycieli, starostów, sług itd. [S  eber 2005, 101].

Należy podkreślić, że ta cecha szczególna, to znaczy różne formy gramatyczne 
dla męskoosobowych i niemęskoosobowych rzeczowników i odpowiednie połą-
czenia z nimi innych części mowy, powodują duże trudności w procesie uczenia 
się języka polskiego przez cudzoziemców, a szczególnie przez Ukraińców, ponieważ 
w języku ukraińskim і сини, і дочки, і коні, і олівці, і газети, і телята, і поля to są 
(dla wszystkich) дорогі, усі вони були, лежали, ходили, стояли, a w języku pol-
skim tylko rzeczowniki osobowe (synowie, panowie) są drodzy, wszyscy oni byli, le-
żeli, chodzili, stali, а pozostałe – drogie, wszystkie one były, leżały, chodziły, stały.

Kiedy Ukraińcy zaczynają uczyć się języka polskiego, wykorzystują przeważnie 
formy męskoosobowe nie tylko w odniesieniu do osób płci męskiej, ale również do 
innych rzeczowników. Mylą się szczególnie wtedy, gdy trzeba uzgodnić przymiotnik 
z rzeczownikiem, zaimek lub czasownik.

Krótkie (imienne) formy przymiotników w języku prasłowiańskim miały takie 
same końcówki przypadków jak rzeczowniki ŏ-, jŏ-tematowe, to znaczy w mianow-
niku liczby mnogiej była końcówka -і, pochodząca z dy  ongu oi. Przed tym i ulegały 
zmiękczeniu wszystkie samogłoski, a tylnojęzykowe g, k, ch przechodziły w dz’, c’, 
s’, tak jak w rzeczownikach: *mnog-oi > mnoȝi, *velik-oi > velici, gluch-oi > glusi. Ta 
właściwość przymiotników zachowała się w języku polskim, kiedy przymiotniki łączą 
się z rzeczownikami męskoosobowymi: drodzy przyjaciele, wysocy goście, wielcy 
Polacy, głusi ludzie, honorowi Żydzi itp. Jeżeli przymiotnik łączy się z rzeczownikami 
niemęskoosobowymi, wtedy końcówka mianownika liczby mnogiej zmienia się na 
-e, a samogłoska się nie zmienia: drogie kobiety, stoły, okna, jagnięta, głuche ptaki 
itp. Sprawia to wiele problemów Ukraińcom, którzy zaczynają uczyć się języka pol-
skiego. Studenci i uczniowie zamiast drodzy goście, przyjaciele często używają formy 
drogie goście, przyjaciele.

Biorąc pod uwagę brak w języku ukraińskim odrębnych form na oznaczenie osób 
płci męskiej, ci, którzy uczą się polskiego, powinni rozróżniać takie formy: młody – 
młodzi, chudy – chudzi, wysoki – wysocy, daleki – dalecy, stary – starzy, dobry – do-
brzy, bogaty – bogaci, prosty – prości i in. Jednakże istnieją pewne przymiotniki, 
których formy mianownika liczby pojedynczej i mnogiej pokrywają się: оbcy czło-
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wiek – obcy ludzie, cudzy syn – cudzy synowie, ostatni uczeń – ostatni uczniowie, 
tani nauczyciel – tani nauczyciele. W niektórych przymiotnikach możliwa jest wy-
miana samogłosek: wesoły – weseli, szalony – szaleni, zielony – zieleni [Cienkowski 
1970, 124–125]. W języku ukraińskim przymiotniki mają jedną formę liczby mnogiej 
bez rozróżniania na rodzaje rzeczownika: чужі люди, чужі сини, чужі зошити, 
чужі справи, сестри, телята, імена і in.

Jeśli chodzi o formy przypadków przymiotników, to w większości wypadków po-
krywają się one w obu językach. Wiadomo, że w języku prasłowiańskim używano 
przede wszystkim krótkich prostych form, ale z czasem do tych form dodawano 
zaimki wskazujące -jь, -ja, -je: *velikъ + jь > veliky-jь, velika-ja, veliko-je. Później 
w tych formach w języku ukraińskim zanikło interwokalne j, zaszła asymilacja i ścią-
gnięcie samogłosek, w wyniku czego w rodzaju żeńskim, nijakim i w liczbie mnogiej 
utworzyły się ściągnięte formy: велика, велике (< velike < velik-ee < veliko-oe < ve-
liko-je), великі (< veliki+ji). W rodzaju męskim zachowała się pełna forma *velikъ + 
jь > великий. W języku polskim zaszły analogiczne zmiany, tylko w rodzaju męskim 
zostało zredukowane końcowe ĭ (і niezgłoskotwórcze): *novъ + jь > nowyj > nowy.

Zanik joty, upodobnienie samogłosek i ich ściągnięcie zachodziło również pod-
czas tworzenia form przypadków zależnych, na przykład w dopełniaczu: *dobra + 
jego > dobra-ego > dobra-ago > dobrago. Później w języku ukraińskim, pod wpły-
wem zaimka wskazującego того, pojawiła się forma dobrogo (ukr. доброго). W ję-
zyku polskim silniejsza okazała się samogłoska е, dlatego wpłynęła na poprzednią 
samogłoskę a, upodobniła ją do siebie i w wyniku tych przemian została utworzona 
forma dobr-ego (dobra-jego > dobra-ego > dobre-ego > dobr-ego). Analogicznie 
powstały formy celownika i biernika (jeśli w bierniku przymiotnik był uzgodniony 
z męskoosobowym rzeczownikiem). Więcej interesujących różnic między przymiot-
nikowymi formami przypadków w języku polskim i ukraińskim nie ma, chyba że 
w mianowniku liczby mnogiej, o czym wspominano wyżej (o zmiękczeniu spółgłosek 
w mianowniku liczby mnogiej przymiotników, które łączą się z osobowymi rzeczow-
nikami (wysocy goście – wysokie góry).

W porównywanych językach można zaobserwować niewiele różnic w zakresie 
odmiany zaimków. W obu językach są takie same klasyfi kacje, istnieją zaimki, które 
odmieniają się przez rodzaje (rodzajowe) i zaimki, które nie mają rodzaju: osobowe 
(oprócz on, ona, ono), zwrotne, niektóre pytające, niektóre nieokreślone. W języku 
polskim zaimki dzielą się na przymiotne, to znaczy odnoszące się do przymiotników 
(odpowiadają na pytania – jaki? czyj?) i rzeczowne, odnoszące się do rzeczowników 
(odpowiadają na pytania – kto? co?).

Zaimki rodzajowe także przybierają różne formy w zależności od tego, z jakim 
rzeczownikiem się ich używa lub który rzeczownik zastępują. Formy te różnią się 
tylko w mianowniku i bierniku liczby mnogiej: męskoosobowe – M. oni, B. ich, nich, 
niemęskoosobowe (rodzaj żeńsko-rzeczowy) [Bąk 1978, 274] – M. one, B. je, nie. 
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Analogicznie w wypadku innych zaimków: M. ci panowie, goście, przyjaciele, B. tych 
panów, gości, przyjaciół, lecz te kobiety, zeszyty i w mianowniku, i w bierniku. Takie 
same formy mają zaimki mój, nasz: M. moi, nasi panowie, goście, przyjaciele, B. 
moich, naszych panów, gości, przyjaciół. Rodzaj niemęskoosobowy – i w mianow-
niku, i w bierniku – moje, nasze kobiety, zeszyty, stoły, domy.

Cudzoziemcy (w tym również Ukraińcy), którzy uczą się języka polskiego, po-
winni zwrócić szczególną uwagę na odmianę liczebników. Tutaj również należy roz-
różniać formy męskoosobowe i niemęskoosobowe (żeńsko-rzeczowe). W języku 
ukraińskim: прийшли два хлопці, на столі лежали два зошити – nie ma róż-
nicy. W języku polskim: przyszli dwaj chłopcy albo przyszło dwóch chłopców, lecz 
na stole leżały dwa zeszyty.

Męskoosobowe formy mają także liczebniki trzy, cztery. W mianowniku przy-
bierają męskoosobowe formy trzej, trzech, czterej, czterech, w bierniku – trzech, 
czterech. Niemęskoosobowe formy – trzy, cztery – zarówno w mianowniku, jak 
i w bierniku.

W języku ukraińskim istnieje tylko jedna forma tych liczebników, która łączy 
się z rzeczownikami wszystkich rodzajów, jedynie w bierniku rozróżnia się katego-
rie żywotności / nieżywotności: прийшли три, чотири хлопці, жінки, бачили 
трьох, чотирьох хлопців, жінок, телят, ale побачили три чотири зошити, 
столи; три, чотири книжки, газети. Z rodzajem nijakim używa się przeważnie 
form liczebników zbiorowych: троє, четверо дітей, телят, chociaż taka forma 
może być wykorzystywana także z rzeczownikami rodzaju męskiego: двоє киян, 
троє школярів, четверо коней, a także z pluralia tantum: двоє воріт, троє оку-
лярів, четверо ножиць.

W języku ukraińskim można zaobserwować jeszcze jeden ciekawy fakt, o którym 
trzeba pamiętać – zmiana akcentu w rzeczownikach, których używa się w zestawie-
niu z liczebnikami два, три, чотири. W połączeniu z tymi liczebnikami rzeczowniki 
przeważnie mają taki akcent jak w dopełniaczu liczby pojedynczej: два си́ни, дві 
мáтері, три брáти, чотири селá, три кни́жки, чотири лáвки. W liczbie mno-
giej akcenty padają inaczej: сини́, брати́, сéла, матерí, книжки́, лавки́ [Ющук 
2003, 359–360].

Czasowe formy czasownika i historia ich kształtowania się w języku polskim 
i ukraińskim były już omawiane przeze mnie wcześniej [p. Łesiuk 2022, 50–70]. 
W niniejszym artykule są rozpatrywane inne formy czasownikowe, tj. te, których 
używa się w połączeniu z rzeczownikami osobowymi, to znaczy formy męskooso-
bowe.

Współcześnie czasownik zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim jest uży-
wany w następujących formach: bezokoliczniku, formach osobowych (czasie teraź-
niejszym i przyszłym prostym), formach rodzaju (czasie przeszłym), imiesłowach 
przymiotnikowych i przysłówkowych. W języku ukraińskim kategoria rodzaju jest 
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właściwa tylko dla form czasu przeszłego (кричав, кричала, кричало). W liczbie 
mnogiej we wszystkich trzech rodzajach występuje jedna forma – кричали. Imie-
słowy przymiotnikowe również odmieniają się przez rodzaje.

W języku prasłowiańskim kategoria rodzaju była charakterystyczna dla perfec-
tum (czasu przeszłego złożonego), plusquamperfectum (czasu zaprzeszłego) i trybu 
warunkowego, przy czym nie tylko w formach liczby pojedynczej, lecz także mnogiej 
i dualis. Poniżej podano przykłady czasu przeszłego złożonego:

l.p.
 r.m. r.ż. r.n.
1. lubilъ, lubila, lubilo jesmь
2. lubilъ, lubila, lubilo jesi
3. lubilъ,  lubila, lubilo jestь 

l.mn.
1. lubili, lubily, lubila jesmъ
2. lubili, lubily, lubila jeste
3. lubili, lubily, lubila sǫtь
 dualis
1. lubila lubilě lubilě jesvě
2. lubila lubilě lubilě jesta
3. lubila lubilě lubilě jeste

Jak można zaobserwować, język polski odziedziczył formę pierwszej osoby liczby 
mnogiej rodzaju męskiego z zakończenia imiesłowu na -i (lubili), co stało się podstawą 
form męskoosobowych. Dla form niemęskoosobowych utrzymała się forma rodzaju 
żeńskiego z końcówką imiesłowu -y (lubiły), a zatem: panowie, ojcowie, synowie, stu-
denci, Polacy, Włosi, Ukraińcy lubili, kochali, pisali, czytali, chodzili, a kobiety, córki, 
dziewczęta lubiły, kochały, pisały, czytały, chodziły, również stoły, domy, psy, koty stały, 
wyglądały itd. Analogiczne formy są używane w konstrukcjach trybu warunkowego.

Podsumowując, w języku ukraińskim wszystkie formy mają takie same końcówki: 
і панове, і сини, і доми, і жінки, і Поляки, i Українці кохали, стояли, виглядали, 
ходили іtd., to znaczy, że do ich utworzenia wykorzystano zarówno odziedziczoną 
formę rodzaju męskiego (prasłowiańskie *і > ukraińskie и), jak i żeńskiego (pra-
słowiańskie *y > również ukraińskie и). Gdyby te dwie słowiańskie samogłoski nie 
zintegrowały się na gruncie ukraińskim w jedną, to, być może, występowałoby po-
dobne rozróżnienie jak w języku polskim. Jednak każdy język rozwija się indywi-
dualnie. Warto zauważyć, że zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim istnieją 
wypadki, gdy przeważały właśnie żeńskie formy, szczególnie przy tworzeniu imiesło-
wów przysłówkowych uprzednich od imiesłowów czasu przeszłego czynnego I: na-
pisawszy list, włączyłem telewizor, ukr. написавши лист, я ввімкнув телевізор. 
Natomiast w języku rosyjskim, na przykład, zachowała się forma rodzaju męskiego: 
написав письмо, я включил телевизор. W języku ukraińskim forma żeńska za-
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chowała się również w imiesłowach przysłówkowych współczesnych, utworzonych 
od imiesłowów czasu teraźniejszego czynnego читаючи книжку, я забув про час. 
W języku polskim końcówka -i zanikła: čitajǫ-tj-i > czytają-c-i > czytając.

Nie można pominąć jeszcze jednej ważnej kwes  i. Ukraińcom, którzy uczą się ję-
zyka polskiego, bardzo trudno jest odzwyczaić się od używania zaimków osobowych 
я, ти, він (вона, воно), ми, ви, вони podczas opowiadania o minionych wydarze-
niach. W języku ukraińskim zaimki osobowe wskazują na osobę, która wykonuje 
czynność: я ходив, ти ходив, він ходив (вона ходила, воно ходило), ми ходили, 
ви ходили, вони (zarówno mężczyźni, jak i wszyscy inni) ходили. Dawny imiesłów 
przymiotnikowy zakończony na -ł nie wskazywał na osobę, miał we wszystkich oso-
bach liczby pojedynczej i mnogiej jednakowe formy, konieczne więc było zastosowa-
nie zaimków osobowych, które by na osobę wskazywały. W języku polskim na osoby 
wskazują końcówki powstałe z dawnych form osobowych czasownika posiłkowego 
być: jeśm, jesi (l.p.), jeśmy, jeście (l.mn.): -m (dla r. m. – -em), -ś (dla r. m. – -eś) – 
l.p., śmy, ście – l.mn., „które mogą łączyć się zarówno z imiesłowem na -ł, jak i z każ-
dym innym słowem w zdaniu” [Łesiuk 2022, 65]. Jeśli w języku ukraińskim powiemy 
я читав, ти читав, ми читали, ви читали, to w języku polskim w analogicznych 
konstrukcjach wykorzystuje się formę syntetyczną czytał-em, czytał-eś, czytali-śmy 
albo czytały-śmy, czytali-ście albo czytały-ście. W trzeciej osobie obu liczb nastąpiła 
redukcja końcówek.

W tym artykule starano się przedstawić podstawowe różnice między formami 
gramatycznymi języka polskiego i ukraińskiego, które mogą wywoływać trudno-
ści podczas nauki języka polskiego przez Ukraińców i odwrotnie. Pełne informacje 
o historii języka polskiego wszyscy, którzy mają potrzebę lub chęć porównywa-
nia obu spokrewnionych języków mogą zaczerpnąć z prac, których spis zawiera 
bibliografi a.
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Formy gramatyczne autosemantycznych części mowy 
w językach polskim i ukraińskim

Streszczenie

Autor artykułu rozpatruje wspólne i odróżniające cechy w formach gramatycznych autoseman-
tycznych części mowy spokrewnionych języków polskiego i ukraińskiego, badając przyczyny 
różnic między nimi. Opierając się na wieloletniej praktyce wykładania na uczelni wyższej, zwraca 
szczególną uwagę na zagadnienia, które są najbardziej skomplikowane dla ukraińskich studentów 
w trakcie studiowania przez nich języka polskiego. Jedną z ważnych różnic jest obecność 
w języku polskim form męskoosobowych w obrębie każdej części mowy. Są więc omawiane te 
formy w systemie odmiany rzeczownika, przymiotnika, zaimka, liczebnika i czasownika. Ważne 
w artykule są uzasadnienia historyczne wybranych zjawisk gramatycznych.

Słowa klucze: formy gramatyczne – formy wspólne i zróżnicowane – formy męskoosobowe 
i żeńsko-rzeczowe – części mowy – tematy rzeczownika i końcówki przypadkowe – deklinacja 
i przypadki – uzasadnienia historyczne.

Gramma  cal forms of autoseman  c parts of speech 
in Polish and Ukrainian

Summary
The author of this ar  cle analyses the common and diff eren  a  ng gramma  cal forms of 
autoseman  c parts of speech in the related Polish and Ukrainian languages, while examining the 
causes of diff erences between them. Relying on many years’ of his lecturing experience gained at 
a higher educa  on ins  tu  on, he focuses primarily on the issues that are the most complicated 
for Ukrainian students when studying Polish. One of the major diff erences is the presence of 
masculine personal forms of each part of speech in Polish. Hence, the forms are discussed in the 
infl ec  on/conjuga  on systems of nouns, adjec  ves, pronouns, numerals, and verbs. Historical 
reasons for the selected gramma  cal phenomena play an important role in the ar  cle.

Keywords: gramma  cal forms – common and diff eren  a  ng forms – masculine personal and 
feminine non-personal forms – parts of speech – noun stems and case endings – declension and 
cases – historical reasons

Trans. Monika Czarnecka
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SWOISTOŚĆ FORM ADRESATYWNYCH
W TEKSTACH WSPÓŁCZESNYCH GAZET POLSKOJĘZYCZNYCH

WYDAWANYCH W UKRAINIE
NA TLE NORMY OGÓLNOPOLSKIEJ

1. WPROWADZENIE METODOLOGICZNE

Artykuł przedstawia jeden z aspektów funkcjonowania współczesnej polszczyzny pi-
sanej poza granicami kraju w warunkach kontaktów językowo-kulturowych. W polu 
zainteresowań znajduje się język prasy, wydawanej w XXI wieku w Ukrainie przez 
organizacje polonijne gromadzące przedstawicieli polonocentrycznych wspólnot 
komunikacyjnych1 w różnych miejscowościach tego kraju. Artykuł poświęcono for-
mom zwracania się do nadawcy, które w pewien sposób – funkcjonalny lub for-
malny – różnią się od swoich odpowiedników ogólnopolskich. Analizę ograniczono 
do niepredykatywnych2 form adresatywnych, które zgodnie z ujęciem Eugeniusza 
Tomiczka rozumiane są jako wypowiedzi performatywne służące nadawcy do nawią-
zywania kontaktu językowego z adresatem / adresatami i realizowane za pomocą 
zaimków osobowych, form nominalnych (imion, nazwisk i odpowiednich podklas 
tytulatury) czy też form atrybutywnych [Tomiczek 1983, 45]. W artykule omówiono 
jedynie formy adresatywne nominalne oraz nominalno-atrybutywne, które w dal-
szym tekście określane są za pomocą skrótowca FA (synonimicznie używa się w tym 
samym znaczeniu także terminu adresatyw).

1 Termin Stanisława Dubisza (język polonocentrycznych wspólnot komunikatywnych / komunika-
cyjnych poza granicami kraju), zob. np. [Dubisz 1995].

2 Nie omawia się zatem wypowiedzi typu przepraszam, sory, słuchaj, wie pan co, które w okre-
ślonych sytuacjach, podobnie do form nominalnych czy atrybutywnych, mogą mieć ogólną treść prag-
matyczną aktów zwracania się do adresata określaną jako: „Mówię, że teraz będę mówić do ciebie” 
[Marcjanik 2001, 133].
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Materiał badawczy został wyekscerpowany z tekstów ponad 600 numerów 
gazet ukazujących się w Ukrainie w ciągu pierwszych 20 lat XXI wieku,3 są to: 
„Dziennik Kijowski” (Kijów), „Kurier Galicyjski” (Lwów), „Gazeta Lwowska” (Lwów), 
„Lwowskie Spotkania” (Lwów), „Monitor Wołyński” (Łuck), „Mozaika Berdyczow-
ska” (Berdyczów), „Gazeta Polska” (Żytomierz), „Słowo Polskie” (Winnica), „Gazeta 
Polska Bukowiny” (Czerniowce). Jednostkami badawczymi stało się 79 FA,4 wyeks-
cerpowanych z tekstów pisanych przez osoby polskiego pochodzenia.5 Materiałem 
uzupełniającym, umożliwiającym pogłębienie poruszanych w artykule problemów, 
są także licznie poświadczone w badanej prasie (ponad 1300 jednostek) struktury 
referujące (nazywające trzecią osobę – bohatera wypowiedzi) z wyrazem pan po-
łączonym z nazwą własną, typu pan Adam powiedział. W analizach uwzględniono 
również wyniki kilku rodzajów ankiet (łącznie 254) przeprowadzonych wśród użyt-
kowników polszczyzny polonocentrycznych wspólnot komunikacyjnych w Ukrainie, 
a mianowicie: 1) 46 ankiet badających przekonaniowy aspekt świadomości mło-
dzieży uczniowskiej polskiego pochodzenia w zakresie funkcjonowania w Ukrainie FA 
„pan / pani + imię”;6 2) 108 ankiet przybliżających ocenę normatywną używanych 
w Ukrainie FA „pan / pani + imię”, dokonaną przez młodzież uczniowską i osoby 
dorosłe; 3) 100 ankiet będących testami wyboru i ujawniającymi świadomość (ro-
zumianą jako kompetencja) dorosłych użytkowników polszczyzny w zakresie nomi-
nalnych i nominalno-atrybutywnych FA, które mogą być używane w realiach życia 
w Polsce (I część ankiety) i w środowiskach polskich w Ukrainie (II część ankiety).

3 Niektóre spośród zbadanych tytułów nie są już obecnie wydawane, niektóre zaś zaczęły się 
ukazywać nie na samym początku XXI wieku, lecz nieco poźniej. Dla podjętych badań nie jest jed-
nak decydująca ani dokładna chronologia każdego źródła, ani ich zróżnicowanie regionalne. Badania 
zmierzają do uchwycenia wspólnych cech systemu adresatywnego współczesnej polszczyzny prasowej 
w Ukrainie w porównaniu z normą języka ogólnopolskiego. Dodam ponadto, że wyniki badań prze-
prowadzonych na materiale gazet zostaną w dalszej części artykułu poparte danymi dotyczącymi FA 
występujących w innych niż prasowa odmianach polszczyzny w Ukrainie, co pozwoli na ujawnienie 
najbardziej typowych cech dyferencjalnych współczesnego polskojęzycznego systemu adresatywnego 
w tym kraju na tle normy pragmatycznojęzykowej w Polsce.

4 Warto zauważyć, że względnie niewielka liczba jednostek badawczych związana jest ze strukturą 
gatunkową prasy, w której tekstów dialogicznych jest stosunkowo niewiele. Np. jednostek referujących 
(niekierowanych do adresata, ale nazywających trzecią osobę) o strukturze „pan / pani + imię” w ba-
danym materiale jest prawie 7 razy więcej niż struktur tego samego typu użytych w funkcji adresatyw-
nej (58 adresatywów z imieniem i ok. 350 takich samych struktur referujących). Można zatem założyć, 
że gdyby w gazetach publikowano więcej gatunków przewidujących używanie FA, większa też byłaby 
liczba dyferencjalnych na tle normy ogólnopolskiej adresatywnych jednostek badawczych.

5 Analizowane gazety publikują również przedruki z prasy ogólnopolskiej lub z Internetu, zdarzają 
się również teksty autorstwa rodowitych Polaków. Tego typu publikacje nie są źródłem materiałowym 
niniejszego artykułu.

6 Materiałowe rezultaty badań przeprowadzonych na podstawie tych 46 ankiet zob. w [Krawczuk 
2019a, 181–182]. W niniejszym tekście zostaną one poddane uogólnieniom teoretycznym i zintegro-
wane z wynikami badań na materiale tekstów prasowych oraz innych typów ankiet.
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Jednostki badawcze artykułu różnią się od swoich normatywnych odpowiedni-
ków ogólnopolskich funkcją lub kształtem. Z jednej zatem strony są to struktury ma-
jące odpowiedniki formalne w polszczyźnie ogólnej (jak np. FA „pan / pani + imię” 
czy „pan / pani + nazwisko”), ale charakteryzujące się w badanej odmianie innymi 
cechami funkcjonalno-pragmatycznymi niż w polszczyźnie standardowej7 w kraju. 
Z drugiej strony analizowane są FA o strukturze odmiennej od formy adresaty-
wów ogólnopolskich. Są to np. połączenia tytułu standardowego pan / pani lub in-
nych rodzajów tytułów (np. ksiądz, koleżanka, jubilatka) z imieniem i nazwiskiem 
jednocześnie, ewentualnie z prepozycyjną formą atrybutywną, np. „(szanowny) 
pan / (szanowna) pani + imię + nazwisko”, oraz niektóre inne typy struktur, wystę-
pujące sporadycznie.

Celem artykułu jest zbadanie osobliwości funkcjonalno-pragmatycznych FA, 
odmiennych formalnie lub funkcjonalnie od jednostek ogólnopolskich, we współ-
czesnym polskojęzycznym tekście prasowym w Ukrainie, ustalenie przyczyn ich po-
wstawania i względnie trwałego w czasie występowania w warunkach kontaktów 
językowo-kulturowych. W związku zaś z faktem ich trwałości oraz potwierdzonego 
materiałowo rozpowszechnienia w innych, poza prasową, odmianach polszczy-
zny w Ukrainie rozważy się problem akceptacji tych swoistych na tle normy ogól-
nopolskiej jednostek w języku polonocentrycznych wspólnot komunikacyjnych 
w tym kraju.

Przyjęta metoda badawcza uwzględnia – jako tło – funkcje odpowiednich typów 
jednostek w języku ogólnopolskim (o ile w nim występują) oraz rolę ukraińskiego 
transferu językowo-kulturowego w powstawaniu swoistych pod względem formy 
lub funkcji FA w polszczyźnie w Ukrainie. W badaniach zatem obecne są dwie płasz-
czyzny komparacji8 – normatywny język polski w kraju (wraz z nowymi tendencjami 
rozwojowymi polszczyzny) oraz język ukraiński, zarówno skodyfi kowany, jak i uzu-
alny – zróżnicowany regionalnie i środowiskowo pod względem używanych / pre-
ferowanych FA.

FA we współczesnej polszczyźnie w Ukrainie były już badane, ale głównie na 
przykładzie innych niż prasowa odmian języka [np. Зелінcька 2011, 2018; Krawczuk 
2012a, 2013,9 2019a]. Na materiale zaś tekstów gazet w kilku artykułach przed-

7 Chodzi przede wszystkim o normę odzwierciedloną w dotychczasowych źródłach jej kodyfi kacji. 
Wiadomo jednak, że we współczesnym uzusie w Polsce można obserwować nowe, w tym także nie-
zgodne z zaleceniami kodyfi kacyjnymi, tendencje używania niektórych rodzajów adresatywów, takich 
jak np. „pan / pani + imię” lub „pan / pani + (tytuł) + nazwisko”. Zjawiska te również uwzględniane 
będą w niniejszych analizach.

8 Por. metoda kontrastywna / kontrastowa Stanisława Dubisza [Dubisz 1995].
9 W dwu artykułach z lat 2012 i 2013 [Krawczuk 2012a, 2013] pojawiły się pojedyncze przykłady 

FA zaczerpniętych z prasy polskojęzycznej w Ukrainie, jednak podstawowe analizy są w nich oparte na 
materiale pochodzącym z ankiet osób dorosłych i młodzieży szkolnej, pisemnych zadań uczniowskich 
lub z polszczyzny mówionej.
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stawione zostało szersze niż FA spektrum zjawisk grzecznościowych stanowiących 
odstępstwa od ogólnopolskiej normy grzecznościowej [Krawczuk 2012b, 2014a, 
2018, 2019b]. W tych publikacjach fakt występowania w analizowanej polszczyźnie 
w Ukrainie swoistych pod względem funkcji lub formy FA przedstawiany był jedynie 
jako jedno ze zjawisk grzecznościowych w szeregu innych. Problem FA poświad-
czany był nielicznymi przykładami pochodzącymi z mniejszych zasobów źródłowych 
i bez przytaczania dokładnych danych o ilości i zasięgu materiału. Nie przeanalizo-
wano też w dotychczasowych publikacjach wszystkich realizacji formalnych FA oraz 
ich osobliwości funkcjonalno-pragmatycznych, ujawniających się w różnych typach 
kontekstów prasowych. W proponowanym artykule skupiam się na szczegółowej 
analizie FA, ukazując wszyskie ich typy, wraz z liczbowymi proporcjami ich wystę-
powania w tekstach prasy, a także dążąc do ujawnienia subtelności pragmatycz-
nych poszczególnych ich użyć. Oprócz tego, po dokonaniu wyboru spośród znanych 
w literaturze przedmiotu kryteriów oceny środków językowych, które wydają się 
najbardziej przydatne do oceny zjawisk grzeczności językowej realizowanej w polsz-
czyźnie wspólnot komunikacyjnych poza granicami Polski, zastosowano te kryteria10 
do oceny poszczególnych typów analizowanych FA.

2. ANALIZA MATERIAŁU

2.1. FA „pan / pani + imię”

Z wcześniejszych (przywoływanych powyżej) badań własnych, jak i z prac innych 
autorów [np. Зелінська 2018] na temat FA w polszczyźnie w Ukrainie, głównie w jej 
odmianie ustnej, wynika, że na bardzo szeroką skalę – zarówno w języku osób mło-
dych, jak i starszych – występuje FA „pan / pani + imię”. Dominuje ona wyraźnie na 
tle innych typów FA jako forma zwracania się do zróżnicowanych wiekiem i statu-
sem odbiorców w różnych typach kontaktów, w tym także sformalizowanych, ucho-
dząc za uniwersalną FA w badanych środowiskach polonocentrycznych wspólnot 
komunikacyjnych.

Za jedną z przyczyn tego stanu rzeczy należy uznać wpływ zewnętrzny – oddzia-
ływanie zwyczajów językowo-kulturowych ukraińskich (z uwzględnieniem faktu ich 
zróżnicowania regionalnego). Ukraińska FA „пан / пані + imię” (odpowiednik pol-
skiej „pan / pani + imię”) skutecznie rywalizuje, już od około trzydziestu lat, przy 
czym z czasem coraz bardziej intensywnie,11 szczególnie w regionie zachodnim 

10 Kryteria te, przesądzające o akceptowalności poszczególnych FA w polszczyźnie w Ukrainie, skon-
frontowano z uzyskanymi wcześniej częściowymi wynikami podobnych ocen dokonanych przez polsko-
języczną młodzież uczniowską w Ukrainie [Krawczuk 2019a, 181–182], o czym  wyżej już wspomniano.

11 Szczególnie zauważalne jest to w narracji medialnej od czasu inwazji rosyjskiej na Ukrainę, 
w której FA „pan / pani + imię” stała się adresatywem niemal jedynym i uniwersalnym.
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Ukrainy i w centrum, z tradycyjnym na wschód od Polski modelem adresatywnym 
„imię + imię odojcowskie”, który – narzucony kulturze ukraińskiej przez imperium 
rosyjskie – kultywowany był w dobie radzieckiej i wyparł w owych czasach z uzusu 
ukraińskojęzycznego12 używane przez Ukraińców jeszcze od XIV wieku adresa-
tywy ze słowami пан lub пані [por. Cкаб, Бабич i іn. 2008, 28; Радевич-Винниць-
кий 2001, 101–102]. Od czasów odzyskania przez Ukrainę niepodległości wracają 
zatem tradycyjne ukraińskie zwyczaje adresatywne, w tym model połączenia słów 
pan / pani z imieniem. Warto jednak zauważyć, że od początków tego procesu, w la-
tach 90. XX wieku, dla wielu użytkowników wyrazy пан lub пані, używane w struk-
turze adresatywu, przywoływały wyraźnie ujemne konotacje społeczne odnoszone 
do rzeczownikowego leksemu пан (skojarzenia typu ‘wyzyskiwacz’, ‘bogacz’, ‘osoba 
uprzywilejowana’ etc.), w związku z czym budziły niechęć czy, jak pisze ukraińskі 
badacz Jarosław Radewycz-Wynnyc´kyj, „dyskomfort komunikacyjny” [Радевич-Ви-
ниицький 2001, 103]. Nawet do dzisiaj zdarzają się wśród użytkowników niektórych 
niezachodnich regionów i miejscowości Ukrainy skojarzenia tego słowa ze znacze-
niem rzeczownika, ale obecnie częściej aktualizują się już raczej konotacje pozy-
tywne niż negatywne (‘szanowany’, ‘ważny’), stąd odbiór odpowiednich FA może 
wywoływać u ich adresatów zażenowanie (co jednak też uznać można za rodzaj 
wspomnianego wcześniej dyskomfortu). Preskryptywne reprezentacje w ukraińskiej 
literaturze przedmiotu zakresu występowania współczesnego ukraińskiego adresa-
tywu „пан / пані + imię”, jak i niektórych innych FA, nie są tożsame u różnych ba-
daczy i nie w pełni pokrywają się z obserwowanym obecnie uzusem. Np. w książce 
Radewycza-Wynnyc´kiego doradza się używanie formy „пан / пані + imię” w sto-
sunku do adresata młodszego, w tym samym wieku lub niezbyt starszego od 
nadawcy i nieznajdującego się w hierarchii społecznej o wiele wyżej od nadawcy, 
a negatywnie ocenia się FA ze słowem пан lub пані oraz imieniem kierowane do 
ministrów, prezydentów, dyplomatów [Радевич-Виниицький 2001, 103]. Tym-
czasem praktyka językowa komunikacji w Ukrainie, szczególnie w czasie po inwazji 
rosyjskiej, przemawia za tym, że FA „пан / пані + imię” jest akceptowalna dla użyt-
kowników, adresatów i słuchaczy w wielu różnorodnych sytuacjach nadawczo-od-
biorczych o dość wysokim stopniu sformalizowania. Obecnie ta właśnie FA wyraźnie 
zdominowała ofi cjalny dyskurs medialny. Jest w pełni akceptowalną formą zwra-
cania się do polityków, np. posłów Rady Najwyższej Ukrainy, wiceministrów, mi-
nistrów – obecnych i byłych, wysokich funkcjonariuszy, naukowców, w tym także 
o pres  żowym tytule profesorskim, do dziennikarzy etc. Pojawiają się te formy, choć 
niezbyt jeszcze często, także w dyskursie akademickim, w relacji student – wykła-
dowca, co z reguły nie budzi niechęci ze strony tych drugich. Wydaje się, że w ukra-

12 Сhoć, jak wspomina się w pracach ukraińskich badaczy, ciągle były one zachowywane w ko-
munikacji nieofi cjalnej w Ukrainie Zachodniej, przynajmniej w niektórych środowiskach użytkowników 
języka ukraińskiego [Панько, Білоус 1995, 22].
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ińskich publikacjach naukowych poniekąd prezentowany jest raczej stan pożądany 
dotyczący adresatywów, a nie ten występujący w rzeczywistości. Trudno się np. zgo-
dzić z tezą na temat „częstości” we współczesnym języku ukraińskim FA zawiera-
jących rzeczowniki tytularne – szeroko ujmowane „nazwy zawodowe”, np. пане 
редакторе – panie redaktorze, пане продавець – panie sprzedawco [Cкаб, Бабич 
та ін. 2008, 14–15, 24], które w praktyce językowej, jak się wydaje, prawie nie wy-
stępują. Wyjątkiem są wybrane FA zawierające tytuły funkcyjne lub uroczyste doty-
czące najwyższych stanowisk, takie jak prezydent, minister, rektor (magnifi cencja). 
Zauważalny jest zwłaszcza rozziew między opisami teoretycznymi a rzeczywistością 
w zakresie tytulatury akademickiej, która w języku ukraińskim nie jest prawie uży-
wana (z wyjątkiem może sporadycznych użyć pres  żowego tytułu profesorskiego). 
Tymczasem praktyka językowa potwierdza częstość i do pewnego stopnia uniwer-
salność we współczesnym języku ukraińskim adresatywu „пан / пані + imię”, który 
funkcjonuje m.in. w ofi cjalnym kontakcie językowym bez – co jest istotne – funkcji 
spoufalania się czy skracania dystansu.

Za drugą, poza czynnikiem wpływu ukraińskiego, przyczynę częstego w polsz-
czyźnie w Ukrainie używania FA „pan / pani + imię” można uznać czynnik histo-
ryczny. O tradycji imiennego typu zwracania się na Kresach Wschodnich pisał np. 
Jan Miodek [Miodek 1980, 178].

Trzecim czynnikiem jest wpływ współczesnej polszczyzny ogólnej. Pod tym 
względem trzeba jednak wyraźnie odróżnić od siebie dwa zjawiska: z jednej strony 
rzeczywisty stan używania w obecnej Polsce FA „pan / pani + imię”,13 który może 
mieć wpływ na polszczyznę w Ukrainie,14 a z drugiej – wyobrażenie jej użytkowni-
ków o tym, w jakich sytuacjach Polacy w kraju stosują FA „pan / pani + imię”. Tak 
więc, jeśli chodzi o tę drugą sytuację, warto zwrócić uwagę, że w środowiskach 
polskojęzycznych w Ukrainie istnieje przekonanie o uniwersalnym charakterze FA 
„pan / pani + imię” w języku polskim w kraju, forma ta jest postrzegana jako „ty-
powo polska” (wskazują na to m.in. wyniki badań ankietowych nauczycieli języka 
polskiego w Ukrainie [Krawczuk 2012a]). W dyskursie naukowym w Ukrainie ist-
nieje (nietraktowana jednak jako jedynie możliwa) wersja polskiego pochodzenia 
słowa пан w języku ukraińskim (zob. o tym, jak i o innych wersjach pochodzenia 
w [Панько, Білоус 1995, 22; Радевич-Виниицький 2001, 102]). „Polskość” ukraiń-
skiego słowa пан (pan) podkreślana była w leksykografi i radzieckiej w samej defi nicji 
tego leksemu, którego czynnemu funkcjonowaniu w ówczesnym języku ukraińskim 
zaprzeczano i przypisywano temu wyrazowi występowanie w „starej Polsce, Litwie 

13 Na nasilającą się ekspansję FA „pan / pani + imię” w kontaktach sformalizowanych w Polsce od 
lat już wskazują polscy badacze [np. Skudrzyk 2007, 113; Marcjanik 2008, 95; Marcjanik 2009, 38–39; 
Marcjanik 2016, 13; Tereszkiewicz 2015, 69].

14 Nb. większy chyba na młodzież, ale mniejszy na starsze pokolenie, które może mieć bardziej 
ograniczone kontakty z Polską, np. poprzez współczesne media społecznościowe, niż osoby młode.
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i przedrewolucyjnej Ukrainie i Białorusi” [Словник української мови 1975, т. 6, 41]. 
Wyobrażenie o „polskości” słowa pan podtrzymywane jest nieprzerwaną jego obec-
nością w nieofi cjalnym języku ukraińskim w Ukrainie Zachodniej sąsiadującej z Pol-
ską, o czym już wspomniano wcześniej. Pragnę podkreślić, że w ukraińskich źródłach 
popularnonaukowych można natrafi ć uproszczone stwierdzenie, iż w języku polskim 
typową FA jest właśnie struktura „pan / pani + imię” [Радевич-Виниицький 2001, 
104], co odzwierciedla znajomość polskiego systemu adresatywnego w środowisku 
naukowym w Ukrainie i – co za tym idzie – utwierdza błędne przekonania na ten 
temat wśród posługujących się polszczyzną.

Wszystkie te wyobrażenia przekładają się również na pisane przez osoby pol-
skiego pochodzenia teksty analizowanych gazet polskojęzycznych w Ukrainie. Ko-
notacjami „polskości” darzone są słowa pan / pani poprzedzające nominalną część 
FA (imię, nazwisko lub tytuł). Używanie słowa pan przed nazwą własną może być 
odbierane jako sygnowanie nazywanej osoby jako przedstawiciela polskiej narodo-
wości, na tle nieużywania tego słowa przed nazwą własną Ukraińców, np.:

– Kto jest autorem idei organizacji tej wystawy?15

– Pan Pulnar z Radomia, ale „mózgiem” wszystkiego, co tu widać, jest dyrektor Lwowskiej 
Galerii Sztuki Borys Woźnicki [„Gazeta Lwowska” 2006, 13(349)].16

W niektórych wydawnictwach prasowych publikujących te same teksty w ję-
zyku polskim i ukraińskim słowo pan użyte przed nazwą własną w strukturze adre-
satywnej (a) lub referującej (b) może być odbierane jako sygnał, że język przekazu 
jest polski, np.:

(a) – Panie Juriju, zrealizował Pan udany projekt – kalendarz „Poznaj naszych” zawierający 
wizerunki znanych Ukraińców.
– Юрію, Ви реалізували успішний проект – календар «Знай наших» з ілюстраціями 
відомих українців [„Monitor Wołyński” 2017, 6].

(b) We wrześniu 2016 r zapoznaliśmy się z wicekonsulem Konsulatu Generalnego RP w Łucku 
Panem Markiem Zaporem, który był obecny na zawodach sportowych odbywających się 
w Gimnazjum / У вересні 2016 р. ми познайомилися з віце-консулом Генерального кон-
сульства Республіки Польщі в Луцьку Мареком Запуром, який відвідав спортивні зма-
гання, що проходили в гімназії [„Monitor Wołyński” 2017, 7].

Ponieważ zatem użytkownicy polszczyzny w Ukrainie uważają FA „pan / 
pani + imię” za typowo polską formę grzecznościową nadającą się na każdą okazję, 

15 Tu i dalej w przytaczanych cytatach prasowych pozostawiono bez poprawek odstępstwa od 
ogólnopolskiej normy językowej na różnych jej poziomiach.

16 Tu i dalej w nawiasie podaję tytuł gazety, rok wydania i numer. W dalszym tekście artykułu 
znajdą się pojedyncze wypadki udokumentowania cytatu tytułem, rokiem wydania i adresem elektro-
nicznym, gdyż niewielka część materiału tekstów „Dziennika Kijowskiego” pochodzi ze strony interne-
towej, na której niemożliwe było zidentyfi kowanie konkretnego numeru.
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obecna jest ona w tekstach analizowanej prasy. FA „pan / pani + imię” (ogółem 58 
przykładów) jest kierowana, głównie przez redaktorów czy korespondentów gazety, 
zarówno do Polaków z Polski (29%17), jak i osób polskiego pochodzenia w Ukrainie, 
najczęściej zrzeszonych w organizacjach polonijnych (54%) oraz do osób narodo-
wości ukraińskiej (17%). Najliczniejszą reprezentację kontekstów, których adresa-
tem jest przedstawiciel komunikacyjnej wspólnoty polonocentrycznej, tłumaczy 
się charakterem publikacji w prasie polskojęzycznej w Ukrainie, której ważną funk-
cją jest przedstawienie życia wspólnoty polskiej w tym kraju. Wśród odbiorców FA 
„pan / pani + imię” są osoby, wobec których w polszczyźnie standardowej użyłoby 
się tytułów odpowiadających pełnionym przez nie funkcjom, zajmowanym stanowi-
skom, posiadanym stopniom naukowym. Mimo to rzeczowniki tytularne w składzie 
FA występują w badanym materiale rzadko. Dotyczy to nawet tak pres  żowych ty-
tułów jak profesorski, np.: [do prof. Leszka Mazepy] Szanowny i Drogi Panie Leszku! 
[„Gazeta Lwowska” 2006, 5(341)]; [do prof. Marii Tarnawieckiej] W tych jubileuszo-
wych dniach, wraz z całym zespołem Narodowej Akademii Muzycznej i rektoratem, 
serdecznie Panią, Pani Mario, pozdrawiamy! [„Kurier Galicyjski” 2017, 6–7(274–
255)]. Jeden z prezesów organizacji polonijnej w Ukrainie, który oprócz pełnienia 
tej funkcji ma również doktorski stopień naukowy i uczelniane stanowisko docenta, 
bywa najczęściej odbiorcą prasowych adresatywów „pan + imię”, a nie panie pre-
zesie, panie doktorze czy panie docencie, np.: Dziękuję serdecznie panie Włady-
sławie za ten wywiad [„Gazeta Polska Bukowiny” 2008, 15–16(587–588)]; Panie 
Władysławie, co ważnego od strony organizacyjnej wydarzyło się w życiu Pola-
ków (…) [„Gazeta Polska Bukowiny” 2012, 56–57(639–640)].18 Również do innych 
prezesów towarzystw i stowarzyszeń kultury polskiej lub innych organizacji polonij-
nych w Ukrainie zwyczajowo kieruje się w publikacjach gazet FA „pan / pani + imię”, 
np.: Pani Heleno, 15 lat – to solidny jubileusz, Stowarzyszenie za te lata już w ca-
łości się sformowało, wyznaczając główne kierunki działalności [„Dziennik Kijow-
ski” 2012, h  p://www.dk.com.ua/cat.php?cat=901, dostęp 12.07.2013]; A zatem, 
Panie Włodzimierzu, życzymy Związkowi Przedsiębiorców Polaków Ukrainy sukce-
sów w tej wielostronnej działalności, a ja dziękuję za ciekawą rozmowę [„Dzien-
nik Kijowski” 2012, h  p://www.dk.com.ua/cat.php?cat=901, dostęp 18.07.2013]. 
W odniesieniu do dziennikarzy stosuje się FA panie redaktorze. Zarówno redakcja, 

17 Podział na „osoby polskiego pochodzenia” w Ukrainie i Ukraińców bez polskiego pochodzenia 
może być niezbyt dokładny, gdyż nie zawsze z publikowanego tekstu jasno wynika status narodowo-
ściowy adresata lub jego przynależność do organizacji polonijnej, dlatego podane w nawiasie liczby 
mogą nie w pełni odpowiadać rzeczywistości, co jednak nie podważa głównych wniosków wynikają-
cych z przeprowadzonych badań.

18 Tymczasem w przedstawionych w jednym z numerów tej gazety podobiznach listów gratula-
cyjnych z okazji jubileuszu towarzystwa, którego prezesem jest ta osoba, zostały użyte FA zawierające 
rzeczownik tytularny prezes. Autorami tych tekstów są – co istotne – nadawcy z Polski [„Gazeta Polska 
Bukowiny” 2015, 93(676)].
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jak i czytelnicy19 wybierają przy zwracaniu się do nich FA ze słowem pan lub pani 
połączonym z imieniem, np.: Panie Mikołaju, chyba głównym wydarzeniem w kraju 
w tym roku są wybory parlamentarne [„Dziennik Kijowski” 2010–2011, h  p://www.
dk.com.ua/cat.php?cat=901, dostęp 14.07.2013]; Panie Mikołaju! Redakcja „Ga-
zety Polskiej” z prawdziwą radością gratuluje Panu sukcesu! [„Gazeta Polska” 2010, 
11(291)]; Szanowna Pani Ireno! Z dużym zainteresowaniem przeczytałem w nu-
merze 10 „Kuriera Galicyjskiego” Pani reportaż [„Kurier Galicyjski” 2008, 12(64)]. 
Nauczyciele szkół polskich (ogólnokształcących i sobotnich), ale także nauczyciele, 
którzy przyjechali z Polski lub nauczyciele narodowości ukraińskiej nauczający języka 
polskiego w różnych typach szkół, również są odbiorcami FA „pan / pani + imię”. 
Zwraca się do nich w ten sposób redakcja lub też sami uczniowie (co odzwierciedla 
rzeczywisty zwyczaj zwracania się uczniów do nauczycieli w Ukrainie w codziennej 
ustnej komunikacji polskojęzycznej,20 w której nie występują FA proszę pana / pani 
czy panie profesorze / pani profesor21), np.: Pani Regino, gratuluję jubileuszu. Od 
ilu generalnie lat Pani pracuje w szkolnictwie? [„Gazeta Lwowska” 2005, 19(331)]; 
Kiedy „ceremonia” wręczania dyplomów dobiegała końca, Dima, najwyraźniej za-
gubiony w porządku imprezy, zapytał: „Pani Ewo, a kiedy rezultaty?” [„Monitor Wo-
łyński” 2017, 10(186)].

19 W listach do redakcji przed „pan / pani + imię” występuje przydawka. Warto zauważyć, że 
zbiorczy tytuł Szanowna / Droga Redakcjo, zgodny z normą ogólnopolską i mający nb. tożsamy odpo-
wiednik ukraiński, w listach do redakcji w analizowanej prasie bywa używany.

20 Więcej informacji na temat sposobów polskojęzycznego zwracania się uczniów do nauczycieli 
w Ukrainie zawiera artykuł [Krawczuk 2012a].

21 Z ankiet jednak wynika żywotność w Ukrainie innego tytułu kierowanego do nauczycieli – zgod-
nego z nazwą zawodu: panie nauczycielu, pani nauczycielko. W przestrzeni Internetu krążą obecnie 
różne rady dla Ukraińców na temat polskich form grzecznościowych. Tak więc jedna z ukraińskoję-
zycznych stron tego typu podaje jako zalecaną właśnie FA Pani Nauczycielko [h  ps://start-eu.com.
pl/forma-zvertan-u-polskij-movi/, dostęp 30.04.2022]. Ogólnie rzecz biorąc, prawdopodobieństwo 
tworzenia tytułów zgodnych z nazwą zawodu lub pełnionej funkcji jest duże w sytuacji polszczyzny 
poza krajem. Ujawniona w czasie ekscerpcji materiału prasowego rozmaitość formalna jednostek re-
ferujących zawierających słowa pan / pani, takich jak np. pani nauczycielka, pani wykładowczyni, pani 
bibliotekarka, pani stomatolog, pan autor (Uroczystą akademię uatrakcyjnili występami goście z Pol-
ski (…), a także dzieci z polskiej letniej szkoły pod kierownictwem wspaniałej pani nauczycielki Anny 
Litkowickiej [„Gazeta Lwowska” 2003, 3–4(271–272)]; Niekiedy pani wykładowczyni bywa zadowo-
lona z ćwiczeń [„Gazeta Lwowska” 2003, 17–18(285–286)]; Tak właśnie się stało jak pragnął i starał 
się o to tak ofi arny pan autor [„Gazeta Lwowska” 2003, 17–18(285–286)]; Pani bibliotekarka wypoży-
cza książki [„Gazeta Lwowska” 2003, 273]; (…) urocza pani stomatolog Wiktoria Litowka przyjechała 
z Boryspola pod Kijowem [„Mozaika Berdyczowska” 2014, 5(118)] może skłonić do przypuszczenia, 
że gdyby zaszły potrzeby w odpowiednich użyciach adresatywnych, to w nich z dużym prawdopodo-
bieństwem mogłyby się pojawić struktury wołaczowe typu panie autorze. Potwierdzeniem tego mogą 
być „nowe” tytuły zaznaczane przez osoby polskiego pochodzenia w Ukrainie w ankiecie wyboru jako 
właściwe. Oprócz wspomnianej już wcześniej FA panie nauczycielu są to: panie wykładowco, panie 
lektorze, panie adwokacie, panie dziennikarzu, panie lekarzu, pani sprzedawczyni, pani ekspedientko, 
panie kelnerze, panie bankierze, pani pielęgniarko, panie taksówkarzu.
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Osobną grupę stanowią publikowane gratulacje i życzenia lub teksty ich do-
tyczące, w których do odbiorcy, będącego najczęściej osobą w poważnym wieku, 
nadawcy zwracają się przez „pan / pani + imię”, np.:

W zacisznej atmosferze Sali w siedzibie Towarzystwa, gratulowano panu wiceprezesowi 
TKPZL (…), który w tym dniu obchodził jubileusz 70-lecia urodzin. Jak widać ze zdjęcia, Jubilat 
i goście bardzo zadowoleni. Panie Bolesławie – sto lat! [„Gazeta Lwowska” 2006, 16 (352)].

Struktura „pan / pani + imię” może być dołączana do tytułu okolicznościowego 
z przydawką, np.:

Dostojny Jubilacie, Panie Wacławie, z okazji Pana dziewięćdziesiątych urodzin życzymy Panu 
200 lat życia, pociechy z dzieci, wnuków i prawnuków, siły do dalszej działalności na rzecz 
mniejszości polskiej w Kowlu, miłości, przyjaźni, wiary i nadziei. Zarząd i członkowie Towa-
rzystwa Kultury Polskiej w Kowlu, uczniowie Szkoły Polskiej, nauczyciel języka polskiego, ro-
dzina, przyjaciele [„Monitor Wołyński” 2017, 1].

Trudno rozstrzygnąć jednoznacznie, czy analizowane dotychczas użycia „pan / 
pani + imię” (a zwłaszcza te, które reprezentują formalne relacje nadawców z od-
biorcami znajdującymi się na określonych stanowiskach) to skutek braku kompe-
tencji wspieranej zewnętrzną interferencją językowo-kulturową czy może są one 
zabiegiem celowym, dążącym do podkreślenia „polskości” odbiorców lub polskiego 
języka przekazu, czy też zamanifestowania szczegółowej więzi wewnątrzwspólno-
towej. Nie jest przecież wykluczone, iż – mimo że określona osoba ma np. stopień 
naukowy i/lub pełni określoną funkcję – w środowisku polonocentrycznej wspól-
noty komunikacyjnej ważniejsze od spełnienia określonych formalności może być 
utrzymywanie relacji bezpośrednich, którym w pełni odpowiada zwracanie się przez 
„pan / pani + imię”. Jak dowodzi obserwacja narracji prasowej, w środowiskach po-
lonijnych samo imię w połączeniu z tytułem standardowym jest często elementem 
wystarczającym do identyfi kacji osoby, por. poniższe przykłady reprezentujące na-
główki prasowe, w których zabrakło nazwisk: Nowa książka pani Jarosławy [„Słowo 
Polskie” 2013, 8(13)]; Któż nie zna Pani Czesławy?22 [„Dziennik Kijowski”  2010–2011, 
h  p://www.dk.com.ua/cat.php?cat=901, dostęp 27.06.2017]; Wspomnienia o pani 
Tosi [„Mozaika Berdyczowska” 2016, 1(124)]. Odczuciu więzi towarzyszą ciepłe 
emocje, które wyrażane są za pomocą skróconych lub wręcz zdrobniałych wersji 
imion połączonych ze słowem pan lub pani, jak to widać w ostatnim przykładzie, 
a także w cytatach kolejnych: Raisa Protasiewicz-Kozłowska jest aktywistką środo-
wiska polskiego w Winnicy. Pani Raja może dużo opowiedzieć o Winnicy [„Słowo 
Polskie” 2013, 8(13)]; Nasz kochany dyrygent, Pan Władzio, recytował, śpiewał 
[„Gazeta Lwowska” 2003, 3–4(271–272)]; Pan Wiluś jest prawdziwą legendą życia 

22 Warto podkreślić, że nazwisko pani Czesławy pojawiło się dopiero pod koniec tekstu.
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kościelnego w okrutnych latach sowieckich prześladowań [„Mozaika Berdyczowska” 
2015, 3(122)].

„Ciepłą” zdrobniałą formę imienia zawierają także podpisy pod zamieszcza-
nymi w gazetach zdjęciami, np.: Pan Wiluś razem z członkami wspólnoty parafi al-
nej [„Mozaika Berdyczowska” 2015, 3(122)]; Pani Tosia z małżonkiem Kazimierzem 
Orłowskim [podpis zdjęcia] [„Mozaika Berdyczowska” 2016, 1(124)].

Ostatni przykład demonstruje brak harmonii stylistycznej – połączenie w jed-
nym podpisie leksemów nacechowanych ofi cjalnością i potocznością. Tego typu 
zgrzyty w ogóle charakterystyczne są dla narracji badanej prasy. Odnosi się wraże-
nie – i w dużym stopniu dzieje się to dzięki obfi temu używaniu FA i struktur referu-
jących o kształcie „pan / pani + imię” (przypomnę, że tych drugich zarejestrowano 
w badanych źródłach ok. 350) – zderzenia w ogólnym zbiorze tekstów prasowych 
ofi cjalności (np. w przedrukach ze źródeł polskich) i potoczności. Wiele spośród 
analizowanych publikacji sprawia stylistycznie wrażenie tekstów nie „pisanych”, 
lecz „zapisanych”. Zauważalnymi wykładnikami tej potoczności i nieformalności są 
właśnie FA lub struktury referujące łączące słowo pan lub pani z imieniem. Wia-
domo, że w polszczyźnie standardowej w kraju w strukturze referującej przed imie-
niem i nazwiskiem lub samym tylko nazwiskiem używa się słów pan / pani nie tylko 
wtedy, gdy w uroczystych sytuacjach komunikacji ustnej w obecności danej osoby 
w ten sposób okazuje się jej szczególny szacunek, lecz także wtedy, gdy trzeba pod-
kreślić, że osoba, o której mówi nadawca, jest mu znana, a nawet bliska [Marcjanik 
2009, 205; Zdunkiewicz-Jedynak 2021, 68]. Analizowane teksty prasowe obfi tują 
w struktury referujące różnych typów: zarówno „pan / pani + imię + nazwisko”, 
„pan / pani + nazwisko”, jak i „pan / pani + imię”. Właśnie te ostatnie najbardziej 
potęgują uzyskiwany efekt narracji „swoich” o „swoich” (formy nazywania trzeciej 
osoby) i „do swoich” (FA).

Warto jednak podkreślić, że w wypadku prasowych FA należy uwzględniać dwie, 
a w sytuacji badanych gazet polonocentrycznych wspólnot komunikacyjnych poza 
Polską nawet trzy płaszczyzny odbioru adresatywu „pan / pani + imię”. Pierwszym 
odbiorcą jest adresat FA, który najprawdopodobniej (jeśli należy do członków wspól-
noty i zna jej zwyczaje) akceptuje zastosowaną wobec niego FA. Drugim odbiorcą 
jest czytelnik tekstu prasowego, który na podstawie użytych w tekście FA tworzy 
sobie wyobrażenie o relacjach między interlokutorami. Ten drugi odbiorca może 
jednak inaczej oceniać używane FA, w zależności od tego, czy jest on członkiem 
wspólnoty znającym jej przyzwyczajenia grzecznościowe (wtedy raczej je akceptuje) 
czy też jest osobą z zewnątrz, np. użytkownikiem polszczyzny standardowej, do tego 
świadomym tradycyjnej normy ogólnopolskiej (wtedy może odnosić wrażenie nie-
właściwości tego typu użyć). Te różne podgrupy odbiorców mogą mieć odmienną 
świadomość tego, co grzeczne, a co niegrzeczne. Na dodatek odbiorcy z Polski – za-
leżnie od wieku, wykształcenia, przyzwyczajeń kulturowych – również mogą inaczej 
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odbierać analizowane formy językowe. Może to być ktoś świadomy tradycyjnej pol-
skiej normy grzecznościowej, a więc FA łączące wyrazy pan / pani z imieniem – peł-
nym, skróconym lub zdrobniałym – kojarzą mu się nie tylko ze skróceniem dystansu, 
lecz także z poufałością, protekcjonizmem, paternalizmem, lekceważeniem, a więc 
z brakiem taktu i znajomości form grzeczności (por. o tych funkcjach wspomnianych 
FA w połączeniu z imionami, w tym zdrobniałymi w [Marcjanik 2008, 90; Marcja-
nik 2009, 38–39; Marcjanik 2015, 118; Kostro, Wróblewska-Pawlak 2013, 161–162; 
Zdunkiewicz-Jedynak 2021, 69; Bańko, Linde-Usiekniewicz, Łaziński, 2021, 6].23 Nie 
można jednak wykluczyć, że odbiorca toleruje nowe tendencje w używaniu w pol-
szczyźnie FA zawierających wyrazy pan / pani wraz z pełną, skróconą lub zdrobniałą 
formą imienia. Może nim być nawet osoba będąca czynnym użytkownikiem tych 
form.24 Wtedy nie zauważy w tekście prasy polskojęzycznej w Ukrainie niedopaso-
wania stylistycznego lub narzucania a dresatowi przez nadawcę poufałości.

Zastanawiając się nad poruszoną już kwes  ą – czy rzeczywiście wyrażanie „bli-
skości wspólnotowej” poprzez włączenie do struktury adresatywnej (lub referują-
cej) imienia, w tym zdrobniałego, leży w intencjach nadawców25 badanych tekstów, 
skłonna jestem odpowiedzieć: niekoniecznie. Potwierdzeniem tego jest stosowanie 
przez nadawców takich samych FA w stosunku do adresatów spoza wspólnoty – do 
Polaków w kraju i do Ukraińców. Adresatami z Polski mogą być osoby, którym – jak 

23 Warto zauważyć, że wzmiankę o niewłaściwym użyciu formy „pani + imię zdrobniałe” (pani 
Halusiu) w stosunku do osoby obcej nadawcy odnajdujemy jeszcze w artykule Haliny Kurkowskiej 
z 1981 roku [Kurkowska 1981, 29].

24 Współcześni użytkownicy zarówno FA „pan / pani + imię”, jak i „pan / pani + imię skrócone lub 
zdrobniałe”, tradycyjnie uznawanych za niegrzeczne w sytuacjach sformalizowanych, najczęściej nie 
zdają sobie sprawy z tego, że popełniają gafy towarzyskie, por. o tym np. w [Marcjanik 2016, 12–13; 
Zdunkiewicz-Jedynak 2021, 69; Pachowicz 2021, 412].

25 Ważne jest zwrócenie uwagi na to, że Polacy z kraju znajdujący się czasowo w Ukrainie rów-
nież mogą przejmować sposób zwracania się na „pan / pani + imię (w tym zdrobniałe)” w kontaktach 
sformalizowanych. Będąc rdzennymi Polakami, powinni uświadamiać sobie pragmatyczny ładunek 
tych form, zatem w ich języku celowość konotacji „wspólnotowości” przysługujących adresatywom 
„pan / pani + imię” można stwierdzać z większą pewnością niż w wypadku użytkowników będących 
przedstawicielami Polonii. Zwracają się w ten sposób do miejscowych Polaków (np. Panie Zbyszku 
do dyrektora miejscowego teatru polskiego w czasie wielkiej uroczystości publicznej – wypowiedź 
zasłyszana), często – w listach gratulacyjnych, np.: „Na wstępie konsul Orlikowski odczytał gratulacje 
w imieniu konsula generalnego RP Jarosława Drozda, w których zaznaczono między innymi: „Sza-
nowny Panie Teodorze! W związku z osiągnięciem przez Pana pięknego wieku i rozpoczęciem 103 roku 
życia, pragnę złożyć Panu najserdeczniejsze życzenia” [jubilat obchodzi 102. urodziny, jest członkiem 
organizacji polskich kombatantów wojny światowej i osób represjonowanych miasta Lwowa]” [„Kurier 
Galicyjski” 2012, 6(154)]. Tej FA mogą również używać w stosunku do Ukraińców pełniących ważne 
funkcje, być może też pod wpływem odpowiedniego zwyczaju adresatywnego języka ukraińskiego, 
np.: „Przede wszystkim, chciałbym podziękować gospodarzowi obecnego przedsięwzięcia – Uniwersy-
tetowi Przykarpackiemu za to, że jest współorganizatorem oraz współinicjatorem obecnego spotkania. 
Dziękuję panu, panie Igorze – powiedział zwracając się do Igora Cependy, prorektora Uniwersytetu 
Przykarpackiego (ta część wystąpienia została wygłoszona po ukraińsku)” [„Kurier Galicyjski” 2009, 
20(96)].
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wynika z kontekstu – przysługują tytuły, jednak nie są one używane przez nadawcę 
w strukturze FA. Mogą to być pracownicy uczelni polskich, przedsiębiorcy, twórcy 
etc. Andrzej Markowski, zwolennik tradycyjnej normy grzecznościwej w zakresie 
używania FA, pisze:

Użycie imienia w zwrocie do osoby, z którą nie jesteśmy na ty, powoduje zawsze „odofi cjal-
nianie” kontaktu i wskazuje na pewną zażyłość. Dlatego razi publiczne zwracanie się w ten 
sposób do osób znanych (aktorów, reżyserów, pisarzy i innych ludzi kultury). Młody dzien-
nikarz zwracający się do starszego, bardzo znanego krytyka muzycznego i działacza kultural-
nego per panie Jerzy jest nietaktowny i niegrzeczny [Markowski 2008, 57].

Tymczasem w analizowanej prasie mamy przykłady tego typu zwracania się np. 
do Krzysztofa Zanussiego (Panie Krzysztofi e, jak by Pan sformułował swoje mo  o 
życiowe? [„Monitor Wołyński” 2009, 1(1)]) czy Andrzeja Chciuka (– Panie Andrzeju 
– tu uśmiech – pan pisze o tym swoim Drohobyczu jak o Paryżu pańskiej młodości 
[„Lwowskie Spotkania” 2011, 1]).

Wśród Ukraińców będących adresatami struktury „pan / pani + imię” są pra-
cownicy naukowi, nawet ci mający najwyższe tytuły, np.:

Na publiczność kijowską czekało rewelacyjne obcowanie ze znaną polonistką, doktorem26 
fi lologii, konsultantem naukowym Instytutu Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 
akademikiem Akademii Nauk Szkoły Wyższej, poetką, Julią Bulachowską. (…) A zatem sza-
nowna Pani Julio – życzymy co najmniej stu lat i stu nowych pożytecznych pomysłów [„Dzien-
nik Kijowski” 2010–2011, h  p://www.dk.com.ua/cat.php?cat=901, dostęp 18.05.2017].

Częste są przykłady, w których adresatami są przedstawiciele różnych instytucji, 
urzędnicy wysokiej rangi, osoby pełniące ważne funkcje społeczne, np.:

Ukrainę na tym forum reprezentowali zastępca przewodniczącego Państwowego Komitetu 
Gospodarstwa Leśnego Ukrainy Wiktor Czerwony i zastępca Wołyńskiego Obwodowego Za-
rządu Gospodarstwa Leśnego i Myśliwskiego Anatolij Hetmanczuk. Z Anatolijem Hetmanczu-
kiem rozmawialiśmy o edukacyjnym ruchu leśnym w państwach europejskich. 
– Panie Anatoliju, czy udział w konkursie oznacza, że Lasy Państwowe Ukrainy zostały za-
proszone do Unii Europejskiej? [„Monitor Wołyński” 2009, 9(9)].

Rozmawiam z panią Oksaną Czerwoniuk, kierowniczką działu propagandy Lwowskiej Galerii 
Sztuki, jednym z oraganizatorow wystawy. (…)
– Pani Oksano, proszę powiedzieć kilka słów o tym, jak doszło do zorganizowania tej wy-
stawy? [„Gazeta Lwowska” 200 6, 13(349)].

(…) i pracownicy Karpackiego Parku Krajobrazowego. Dokładnie o całej akcji opowiada czy-
telnikom Kuriera Galicyjskiego szefowa wydziału rekreacji KPK Lidia Gocuł.

26 Chodzi o stopień doktora habilitowanego (po ukraińsku – „doktor” nauk).
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– Pani Lidio, na Makowicę z Jaremcza turyści wychodzą od lat. Czy uda się w końcu uporząd-
kować ten szlak? [„Kurier Galicyjski” 2012, 6(154)].

Dlatego postanowiliśmy dowiedzieć się od dyrektora wołyńskiego oddziału OAO KREDO-
BANK pana Romana Pyroga o szczegółach funkcjonowania banku w czasach niestabilności 
gospodarczej.
– Panie Romanie, jak funkcjonował KREDOBANK podczas kryzysu? [„Monitor Wołyński” 
2009, 2].

Warto podkreślić, że w stosunku do Polaków z kraju kierowane również bywają, 
jak i do przedstawicieli wspólnoty polonocentrycznej w Ukrainie, FA zawierające 
formy skrócone imion:

Jednak szczęśliwie dojechałyśmy do Katowic, gdzie zostałyśmy zabrane do samochodu 
członka TML i KPW w Bytomiu Andrzeja Kołbusiewicza i odwiezione prosto pod drzwi naszej 
przemiłej gospodyni, również członkini TML i KPW w Bytomiu, pani Urszuli Kałuski. Pani Ula, 
mająca 80 lat, prowadzi bardzo aktywny tryb życia. Ze Lwowa wyjechała, mając lat 20 (…) 
Dziękujemy serdecznie za gościnność, pani Ulu! [„Gazeta Lwowska” 2006, 13(349)].

Bez względu na rzeczywiste przyczyny używania FA z imieniem (które to przy-
czyny trudno byłoby jednoznacznie ustalić bez specjalnych badań nad świadomo-
ścią językowo-kulturową określonych użytkowników), faktem pozostaje szeroka 
obecność tego typu FA w badanych tekstach prasowych. Z kolei obecność ta, która 
może być różnie oceniana przez czytelników z Polski, na użytkowników polszczy-
zny w Ukrainie może wywierać wpływ normotwórczy i – co za tym idzie – jeszcze 
bardziej utrwalać zwyczaj zwracania się na „pan / pani + imię”, gdyż słowo pisane, 
a w szczególności tekst prasowy, jest autorytetem językowo-kulturalnym we wspól-
nocie polonocentrycznej poza krajem.

2.2. FA „pan / pani + nazwisko”

O wiele mniej rozpowszechniona, a jednak pojawiająca się w badanym materiale 
FA zawiera słowo pan / pani połączone z nazwiskiem. Mimo że w tekstach prasy 
zarejestrowano tylko 5 adresatywów tego typu, szersze tło materiałowe przeko-
nuje, że nie są one postrzegane w społecznościach polonocentrycznych w Ukrainie 
jako nienaturalne. Tak więc wyniki badań ankietowych (100 opracowanych ankiet 
zawierających testy wyboru wielokrotnego, które zostały przeprowadzone wśród 
osób polskiego pochodzenia w Ukrainie) przekonują, że FA „pan / pani + nazwisko” 
przez część respondentów postrzegana jest jako składnik normy pragmatycznoję-
zykowej polszczyzny w kraju,27 a w zbadanych tekstach gazet występuje ok. 140 

27 Wskazywano np. sporadycznie (po 4–9 respondentów) te FA jako właściwe zwroty kierowane 
do: kierownika katedry uniwersyteckiej, nauczyciela szkoły ponadpodstawowej, magistra prowadzą-
cego zajęcia na uczelni, a nieco częściej – do dziennikarza (11), menedżera fi rmy (14). Pojedyncze 
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struktur tego typu w funkcji referującej. FA z nazwiskiem pojawiają się w ustnej 
komunikacji, bywają kierowane np., o czym wiem z autopsji, do wykładowców 
uniwersyteckich. Użytkownicy tych form nie mają świadomości, iż w polszczyźnie 
ogólnej FA „pan / pani + nazwisko” nacechowana jest biurokratyzmem lub zdystan-
sowaniem. Akceptowana jest jedynie w niektórych społecznościach, przeważnie 
wiejskich, głównie na północnym zachodzie kraju, które historycznie ulegały nie-
mieckim wpływom językowo-kulturowym. We współczesnej polszczyźnie ogólnej FA 
„pan / pani + nazwisko” mogą się pojawiać np. w dyskursie medialnym, jednak są 
one oceniane przez językoznawców jako niewłaś ciwe,28 czego zazwyczaj nie są świa-
domi użytkownicy języka.29 W języku ukraińskim formalny odpowiednik polskiej FA 
„pan / pani + nazwisko” funkcjonuje w obiegu, co prawda, zdecydowanie mniej ak-
tywnie niż analizowana wcześniej FA z imieniem. Obserwacje kontekstów użycia 
tych form skłaniają ku wnioskom, iż nie wyrażają te formy – przynajmniej w inten-
cjach adresantów – asymetrii nadawczo-odbiorczej, ale wydają się nieco bardziej 

wskazania FA typu „pan / pani + nazwisko” (3) wystąpiły w sytuacji, gdy adresatem był prezydent pań-
stwa polskiego (por. też 5 wypadków zaznaczenia FA „Panie prezydencie + nazwisko” kierowanej do 
obecnego prezydenta). Jeśli zaś chodzi o realia polskie w Ukrainie, których dotyczyła kolejna część an-
kiety, to sporadycznie (2–3) adresatyw „pan / pani + nazwisko” odnotowywany był jako właściwy przy 
zwracaniu się do ambasadora RP w Kijowie, polskich konsulów i wicekonsulów. Więcej respondentów 
(5–11) uznawało tego typu FA za właściwe w stosunku do działaczy Polonii (prezesów stowarzyszeń, 
dyrektorów różnych organizacji polonijnych, nauczycieli szkół polskich w Ukrainie) czy też do lektora 
języka polskiego na uczelni ukraińskiej. 24 osoby zaznaczyły jako właściwą FA pani Kowalska w sytuacji 
zwracania się do kobiety, której nazwisko jest nam znane, ale z którą nie jesteśmy w relacjach „na ty” 
(por. też 8 odpowiedzi proszę pani Kowalskiej, na tle 65 właściwych proszę pani). Stosunkowo wielu 
respondentów (32) opowiedziało się za propozycją użycia FA „Szanowny Panie + nazwisko” jako po-
prawnej formuły rozpoczynającej list ofi cjalny.

28 FA „pan / pani + nazwisko”, jak pisze Aldona Skudrzyk, „wyraźnie wskazuje na asymetryczną 
relację: ktoś o statusie wyższym może tak zwrócić się do rozmówcy o niższym statusie (zwierzchnik – 
podwładny)” [Skudrzyk 2007, 113], badaczka zwraca więc uwagę, że w związku z tym pojawia się za-
grożenie „twarzy” odbiorcy. O FA „pan / pani + nazwisko” zob. też np. [Zdunkiewicz-Jedynak 2021, 69]. 
Zob. także komentarze o FA z „pan / pani + rzeczownik tytularny + nazwisko”, która stała się obecnie 
bardzo częsta w języku polityków, np.: Panie Pośle Tchórzowski; Panie Pośle Sawicki; Panie Pośle Filipek 
[Marcjanik 2008, 94, 95], panie pośle Kowalski [Skudrzyk 2007, 113], ale pojawia się także w innych 
dziedzinach życia, w tym m.in. w dyskursie akademickim, np. w e-mailach studentów do wykładow-
ców: Pani dr Skudrzyk piszę z taką prośbą [Skudrzyk 2007, 113]. Użytkownicy najprawdopodobniej 
nie są świadomi możliwych niepożądanych konotacji pragmatycznych tego typu form, por. np. ogólny 
pozytywny kontekst wypowiedzi internauty: – Panie Ministrze Szumowski! Dziękujemy za Pana zaan-
gażowanie na rzecz walki z pandemia koronawirusa! [Pachowicz 2021, 412] – w ostatnim przykładzie 
zachowano pisownię oryginalną.

29 Por. np. pozytywne konteksty wypowiedzi internautów zwracających się do ministra zdrowia 
na „panie + nazwisko”: – Dziekujemy Panie Szumowski. Za Pana fachowsc, poswiecenie, walke i zdro-
wie i zycie Polakow… Prosze pamietac, ze miliony Polakow doceniaja to i beda pamietac. Zycze dalszych 
sukcesow; – PANIE SZUMOWSKI JEST PAN WIELKI!!! (…); – Szkoda, to jeden z mądrzejszych ministrów 
zdrowia, szacunek panie Szumowski; – (…) Panie Szumowski dziękuję i rozumiem decyzję (…) – przy-
kłady pochodzą z artykułu Małgorzaty Pachowicz [Pachowicz 2021, 412], wersje zapisu wypowiedzi 
internautów zachowują pisownię oryginalną.
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ofi cjalne niż FA „pan / pani + imię”. Nie rozstrzygają w pełni kwes  i normatywnych 
związanych z adresatywem z nazwiskiem ukraińskie źródła naukowe czy popular-
nonaukowe; np. jedni uważają, iż jest ta FA „grzeczna” i „neutralna”, choć ofi cjalna 
[Скаб 2003, 43; Скаб, Бабич та ін. 2008, 265; Fedoriuk 2013, 78; https://pidru4niki.
com/1770071247604/dokumentoznavstvo/ukrayinskiy_movlennyeviy_etiket, do-
stęp 15.04.2022], a inni, podkreślając konotację ofi cjalności, piszą też o odcieniach 
oschłości, braku zainteresowania, podkreślonego zdystansowania, które mogą na-
rzucać te jednostki [Радевич-Винницький 2001, 103].

W analizowanej prasie rejestrujemy zarówno neutralne konteksty użyć FA z na-
zwiskiem, jak np. [dziennikarz do polskiego europosła] – Panie Zalewski, jak pan 
uważa, czy decyzja Janukowicza (…) [„Kurier Galicyjski”2010, 5(105)], jak i kontek-
sty negatywne, np. dyskusja fachowców na tematy historyczne: Trzeba kończyć 
ten mój kapuśniak, Panie Romanowski [„Gazeta Lwowska” 2006, 21(357)]; Nie ma, 
panie Pakosz, dwóch historii – prawdziwa historia jest jedna [„Gazeta Lwowska” 
2006, 21(357)].

2.3. FA „[przydawka] + pan / pani (lub inny rodzaj tytułu) + imię + nazwisko”

Tego typu struktury, niezgodne z polską normą pragmatycznojęzykową, można 
jednak spotkać w dzisiejszym języku Polaków, np. w e-mailach studentów do pro-
fesorów, ale zawierają one tytuł akademicki: Szanowna Pani Profesor Małgorzata 
Marcjanik [Marcjanik 2015, 118]. W języku ukraińskim w praktyce komunikacyjnej 
zdarzają się FA typu „Szanowny pan + imię + nazwisko”, np. w ofi cjalnych zapro-
szeniach wysyłanych na kartkach zawierających wydrukowane teksty szablonowe, 
w których w pustych miejscach należy wpisać dane identyfi kujące osobę. Poradniki 
etykiety językowej dopuszczają używanie takich FA w ofi cjalnej korespondencji, np. 
gratulacyjnej i życzeniowej, do osób, które są nadawcy bliżej nieznane [Радевич-Ви-
нницький 2001, 103–104].30 W badanym materiale prasowym31 obserwujemy tego 

30 Ciekawe, że w warunkach pracy zdalnej akademiccy nauczyciele języka polskiego w Ukrainie 
deklarują potrzebę używania FA typu pani Anno Kowal w sytuacjach, gdy w grupie są np. dwie panie 
o tym samym imieniu i podanie nazwiska jest konieczne do zidentyfi kowania osoby. Sytuacja naucza-
nia zdalnego wyklucza bowiem interakcję niewerbalną, która w zwykłych okolicznościach byłaby po-
mocna, a wyświetlanie się na ekranie komputera nazwiska jak gdyby prowokuje do jego użycia. Należy 
stwierdzić, że nie wszyscy nauczyciele języka polskiego w Ukrainie świadomi są nienormatywności tej, 
czasami stosowanej przez siebie, FA.

31 FA „pan / pani + imię + nazwisko” bywają też wybierane, przy czym liczniej nawet niż FA 
„pan / pani + nazwisko”, w przywoływanej już ankiecie wyboru (np. 9 osób wybiera FA pani Jolanto Ki-
niewicz adresowaną do kierownik katedry na uniwersytecie), a jeśli formę tę rozbuduje się o rzeczow-
nik tytularny, to zyskuje ona jeszcze większą akceptację wśród respondentów (np. 32 osoby uznały za 
właściwą w sytuacji uroczystej FA panie doktorze Jerzy Misiak – wobec 58 razy wybranej formy nor-
matywnej panie doktorze; ciekawe, że w sytuacji „zwykłej”, a nie uroczystej, proporcje się zmieniają: 
16 razy wybrano FA panie doktorze Jacku Świdnicki i 77 razy – formę normatywną panie doktorze). 
W sytuacji FA stosowanej w ofi cjalnym liście za adresatywem Szanowny Panie Jarosławie Wroński 
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typu jednostki, które jednak adresowane są do osób znanych nadawcy, z niektórymi 
jest on nawet w relacjach „na ty”.

Przykłady zaczerpnięte z prasy (zarejestrowano ich w badanym materiale 6) re-
prezentują następujące struktury:

2.3.1. „Przydawka + pan / pani + imię + nazwisko”

W.Sz.P. Jan GUŁA 
Kierownik zespołu folklorystycznego „Echo Bukowiny” 

Prezes Fundacji Bukowińskiej „Bratnia Pomoc” 

Wielce Szanowny Pan32 Jan GUŁA!
Z okazji Jubileuszu – 15. rocznicy twórczej działalności zespołu folklorystycznego „Echo 
Bukowiny” – życzenia wszystkiego najlepszego nadsyła Zarząd Organizacji Społecznej 
„Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza” (…) [„Gazeta Polska Bu-
kowiny” 2018, 133(715)].

W kolejnym przykładzie obserwujemy swoistą kontaminację, gdy trudno jest 
rozstrzygnąć, czy wołaczowa FA należy do nagłówka informującego o adresacie czy 
też jest elementem bardzo rozbudowanej FA:

Szanowny Panie
Gerwazy Longher
P r e z e s 
Związku Polaków w Rumunii

W imieniu Zarządu Głównego oraz wszystkich członków Towarzystwa Kultury Polskiej 
im. Adama Mickiewicza obwodu Czerniowieckiego składam na Pana ręce najserdeczniejsze 
gratulacje i wyrazy uznania z okazji XX-lecia Związku Polaków w Rumunii (…) [„Gazeta Polska 
Bukowiny” 2010, 36–37(618–619)].

2.3.2. „Przydawka + księże + imię + nazwisko”

Czcigodny księże Anatolij33 Szpak!
Z okazji 55-tych urodzin życzymy Ci wiele radości, zdrowia, niesłabnącego żaru ducha 
w trudnej kapłańskiej posłudze (…) W imieniu wszystkich parafjan i członków Obwodowego 
Towarzystwa Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza, oraz „Gazety Polskiej Bukowiny” księdzu 
powinszował Mieczyslaw Zubrzycki [„Gazeta Polska Bukowiny” 2018, 136–137(718–719)].

opowiedziało się 28 respondentów (podczas gdy 32 osoby wybrały formę Szanowny Panie Wroński, 
13 – Szanowny Panie Jarosławie; właściwa w zaproponowanej sytuacji FA Szanowny Panie została 
zaznaczona 30 razy). Wyniki przemawiają za tym, że FA z imieniem i nazwiskiem uchodzą w świado-
mości wielu badanych za grzeczne i w pełni konkurencyjne w stosunku do bardziej może „oschłej” FA 
zawierającej samo tylko nazwisko.

32 Forma wołaczowa w tym przykładzie się nie pojawiła, jednak ze struktury tekstu widać, że 
jest to FA.

33 Nie użyto tutaj imienia w formie wołacza.
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2.3.3. „Koleżanka + imię + nazwisko”

Koleżanko Jadwigo Demczuk, z okazji docenienia Twojej pracy i trudu – wręczenia odznaki 
honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – najlepsze gratulacje składa zespół redakcyjny 
Monitora Wołyńskiego oraz koledzy ze Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na 
Wołyniu [„Monitor Wołyński” 2017, 10(186)].

2.3.4. „Przydawka + jubilatka + imię + nazwisko”

Droga Jubilatko
Eugenio Peszko
Aby każdy następny rok przynosił Pani 
wszystko to, co w życiu najpiękniejsze.
Składamy serdeczne życzenia z okazji Urodzin!
Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej Felińskiej na Wołyniu [„Monitor Wołyński” 
2017, 185].

2.3.5. „Przydawki + koleżanka i jubilatka + imię + nazwisko”

Droga nasza Koleżanko i Jubilatko Wando Rad 
abyś zawsze miała siłę, by walczyć o swoje marzenia i nawet w gorszych momentach nie 
traciła pogody ducha. Niech nad Twoją głową zawsze świeci słońce, a każda kolejna chwila 
utwierdza Cię w przekonaniu, że życie jest najwspanialszą rzeczą, jaka mogła Ci się przytrafić.
Redakcja Monitora Wołyńskiego oraz koledzy z Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy 
Felińskiej [„Monitor Wołyński” 2016, 153].

Strukturę „przydawka + pan + tytuł + imię + nazwisko” realizuje przykład, któ-
rego nadawcą jest prezydent Ukrainy, a FA adresowana jest do prezydenta Polski. 
Jednak polskojęzyczna redaktorka, tłumacząc przemówienie na język polski, nie 
dostosowała FA do norm polszczyzny ogólnej:34 Następnie głos zabrał Prezydent 
Ukrainy Pan Leonid Kuczma: „Wielce Szanowny Panie Prezydencie Aleksandrze 
Kwaśniewski! (…)” [„Gazeta Lwowska” 2003, 11–12(279–280)].

2.4. FA innych typów

W analizowanym materiale odnotowano pojedyncze przykłady innych typów FA 
(ogółem 10 przykładów). Znalazła się wśród nich również taka struktura, która 
zawiera najbardziej typową i uniwersalną (grzeczną w różnych sytuacjach) formę 
wschodniosłowiańską łączącą imię i imię odojcowskie. Została ona użyta w tekście 
skierowanym przez polską społeczność regionu do ukraińskiego urzędnika. Co cie-
kawe, w dalszej części tekstu pojawiła się już struktura zawierająca tytuł:

34 Publikowany obok tekst przemówienia polskiego prezydenta nie zawiera imienia i nazwiska: 
Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego: Szanowny Panie 
Prezydencie Ukrainy, (…) [„Gazeta Lwowska” 2003, 11–12(279–280)].
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Szanowny Sergiuszu Mykołajewiczu! Żytomierszczyzna jest tradycyjnie tolerancyjnym 
regionem. Tutaj w spokoju i harmonii mieszkają obywatele różnych narodowości i religii. 
(…) Szanowny Panie Gubernatorze, my, wierni Kościoła rzymskokatolickiego, a także 
Polacy Żytomierszczyzny oraz przedstawiciele polskich organizacji narodowo-kulturalnych, 
apelujemy do Pana i oczekujemy pomocy w sprawie ułatwienia zwrotu wiernym budynku (…) 
[„Słowo Polskie” 2013, 9(14)].

Wydaje się, że zdarzające się w Ukrainie w sytuacjach polskojęzycznych stoso-
wanie FA z imieniem i imieniem odojcowskim (czasami jako cytat) jest nie tyle wy-
razem bezradności, ile wypełnieniem luki w miejscowym polskojęzycznym systemie 
adresatywnym, ponieważ FA z rzeczownikiem tytularnym uchodzić mogą za zbyt 
ofi cjalne i „chłodne”, a FA z imieniem – za mało ofi cjalne i poufałe. Stąd np. jako 
w pełni akceptowalna w tej sytuacji w Ukrainie wydała mi się zasłyszana w trakcie 
dyskusji naukowej wypowiedź: Profesor Mykoła Petrowycz, proszę, gdyż – z jednej 
strony – zabrzmiała ona jako forma wyrażająca szacunek w stosunku do konkretnej 
osoby oraz akademickiej tradycji ukraińskiej, a z drugiej – jest mniej „ofi cjalna” niż 
normatywna jednostka pan profesor.

W polszczyźnie prasowej zdarzają się FA zawierające sytuacyjne rzeczow-
niki tytularne, takie jak np.  Szanowna Pani Recenzent! [„Gazeta Lwowska” 2003, 
7(276)]. W badanych tekstach występują – z jednej strony – FA, w których bra-
kuje uszczegółowiającego rzeczownika tytularnego, np. Czcigodny Księże, składamy 
najserdeczniejsze życzenia obfitych łask Bożych oraz radości z pełnionej posługi 
kapłańskiej [„Gazeta Polska Bukowiny” 2021, 5(170)], a z drugiej – prasowe FA, 
w których imiona są zbędne: Do zobaczenia, Drogi Księże Proboszczu Marku! 
[„Gazeta Polska Bukowiny” 2016, 109–110(692–693)]; Proszę księdza Andrzeja 
[„Gazeta Polska Bukowiny” 2016, 107(690)]. Opuszczony bywa „standardowy” 
tytuł duchowny ksiądz: Wielce Szanowny Proboszczu! [„Słowo Polskie”, http://
slowopolskie.org/gazeta/Slowo_Polskie_n56.pdf, dostęp 26.05. 2017]. Przeniesiona 
może być do ofi cjalnego tekstu prasowego wewnętrzna środowiskowa FA druh: – 
Druhu Stefanie, (…) Cóż, tak pięknie Pan opowiada, ale… [„Lwowskie Spotkania” 
2001, 3]. Sporadycznie pojawiają się pod wpływem języka ukraińskiego lub nienor-
matywnych form używanych w Polsce FA Panie lub Szanowni: Panie nie kałapućkaj 
tak więcej (…) [„Gazeta Lwowska” 2006, 21(357)]; Szanowni!35 Dzięki Bogu, że jest 

35 Por. negatywną ocenę normatywną sporadycznie pojawiającej się w polszczyźnie w kraju FA 
Szanowni: „Zredukowanie pełnej formy grzecznościowej, która charakteryzuje się ścisłym związkiem 
składniowym (tj. wymaga występowania zarówno wyrazu określającego, jak i określanego), w kon-
taktach ofi cjalnych jest przejawem skracania dystansu” [h  ps://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Sza-
nowni;17796.html, dostęp 21.04.2019].
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możliwość kształcenia się w Polsce (…) [„Kurier Galicyjski” 2012, 154]. Zauważano 
przestarzałą dzisiaj formę adresatywną Jego (zamiast Wasza) Eminencjo:

Jego Eminencja Kardynał
Marian Jaworski

Metropolita Lwowski
Jego Eminencjo!
W imieniu Zarządu Głównego (…) proszę przyjąć jak najserdeczniejsze życzenia z okazji tak 
pięknego Jubieluszu Jego Eminencji (…) [„Gazeta Lwowska” 2006, 16(352)].

2.5. Akceptowalność badanych FA

Już sama obecność w odmianie pisanej języka polskiego w Ukrainie FA analizowa-
nych w kolejnych częściach tego artykułu przemawia za tym, że mają one szansę 
na aprobatę w polonocentrycznej wspólnocie komunikacyjnej, ponieważ język 
prasy – jako jedynego tutaj dużego źródła polszczyzny pisanej – jest w polszczyźnie 
poza krajem autorytetem dla czytelników. Jeśli chodzi jednak o poruszony problem 
kryteriów oceny środków językowych,36 to autorytet językowo-kulturalny nie jest 
w tej sytuacji kryterium najważniejszym. Problemy istoty, wagi i hierarchii kryte-
riów były przedmiotem wieloletnich dyskusji naukowych (więcej o tym zob. np. 
[Krawczuk 2011, 117–137]). Dla współczesnej, najnowszej, polszczyzny w kraju za 
podstawowe uznawane bywa najczęściej kryterium uzualne, które obecnie staje się 
coraz łatwiejsze w praktycznym zastosowaniu dzięki zaawansowanemu rozwojowi 
badawczych narzędzi korpusowych [por. np. Gębka-Wolak, Moroz 2021; Zdunkie-
wicz-Jedynak, Liberek 2019]. Dyskutowane od lat w literaturze przedmiotu kryte-
rium autorytetu kulturalnego wydaje się dzisiaj badaczom mało istotne albo nawet 
wręcz niemożliwe do zastosowania [np. Zdunkiewicz-Jedynak, Liberek 2019]. Kry-
tyczne uwagi wobec niego, jak i innych tradycyjnie uznawanych kryteriów, takich 
np. jak wystarczalność, funkcjonalność, podaje zbiorowa publikacja pod redakcją 
Andrzeja Markowskiego [Markowski (red.) 2012], kładąc również nacisk na kryte-
rium rozpowszechnienia (uzusu). Wydaje się jednak, że dla polszczyzny za granicą 
można zastosować także inne kryteria oprócz dominującego dzisiaj kryterium uzu-
alnego, w tym także niektóre spośród kryteriów tradycyjnych, m.in. tych krytyko-
wanych pod względem możliwości ich skutecznego zastosowania do oceny zjawisk 
języka ogólnego w kraju [częściowo na ten temat zob. Krawczuk 2014b]. Wydaje się, 

36 W literaturze przedmiotu funkcjonują także inne terminy nazywające pojęcie, które określam 
tutaj jako kryteria oceny środków językowych, mogą one jednak różnić się treścią i zakresem, np.: kry-
teria poprawności językowej, kryteria poprawności środków językowych, podstawy oceny i wartościo-
wania środków językowych, kryteria oceny faktów językowych, kryteria oceny innowacji językowych. 
Najbardziej znane teorie dotyczące tego rodzaju kryteriów oraz ich krytyczne analizy zaprezentowane 
zostały m.in. w pracach [Doroszewski 1973; Bu  ler, Kurkowska, Satkiewicz 1986, 22–45; Walczak 1986, 
1995; Markowski, 2005, 45–55; Markowski (red.) 2012; Gębka-Wolak, Moroz 2021].
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że kryterium uzualne niekoniecznie powinno odgrywać rolę decydującą w ocenie 
polszczyzny zagranicznej, gdyż w tej odmianie, zawierającej wiele – głównie pod 
wpływem interferencji – odstępstw od normy ogólnopolskiej, uznanie czynnika ilo-
ściowego za najważniejszy może być zawodne. Celowe zaś w tej sytuacji wydaje 
się bardziej zrównoważone odwołanie się do różnych kryteriów, w tym m.in. kry-
terium autorytetu kulturalnego, ale – co ważne – autorytetu polszczyzny ogólnej 
w kraju i jej użytkowników. Tak rozumiane kryterium autorytetu pokrywa się czę-
ściowo w naszym wypadku z kryterium narodowym. Spośród licznych w literaturze 
przedmiotu kryteriów na potrzeby niniejszych ocen wybrano następujące, które 
mogą – moim zdaniem – nadawać się do wszechstronnej analizy FA w polszczyźnie 
polonocentrycznych wspólnot komunikacyjnych w Ukrainie: uzualne – stopnia roz-
powszechnienia, funkcjonalne (którego rozumienie zawężam tutaj do pragmatyki – 
osiągania przez nadawcę udanego nawiązania kontaktu), historyczne czy też tradycji 
(chodzi o tradycje historyczne środowiska polskiego w Ukrainie), ekonomiczności 
(dobre jest to, co nie wymaga wysiłku), wystarczalności (dobre jest to, co wypełnia 
lukę w języku), autorytetu językowo-kulturalnego oraz kryterium narodowe (dwa 
ostatnie, jak już wspomniano, częściowo na siebie zachodzą).

Rolę uzusu widać nie tylko na podstawie dokonanych w artykule analiz fre-
kwencyjnych FA w tekstach prasy, lecz także w wynikach ankiet. Świadomość ję-
zykową w zakresie różnych FA w aspekcie kompetencyjnym prezentują rezultaty 
opracowanych 100 ankiet zawierających testy wyboru wielokrotnego poświęcone 
FA, z których część dotyczy modelowanych sytuacji językowych w Polsce, a część 
– w środowiskach polskich w Ukrainie. Badania te, które częściowo już zostały za-
prezentowane w powyższym tekście, potwierdzają istnienie wśród respondentów 
świadomości szerokiej akceptowalności FA „pan / pani + imię”. W Ukrainie badani 
używaliby tego typu FA częściej niż w sytuacjach w Polsce (podkreślić należy, że 
w tych drugich chodziło o sprawdzenie znajomości zasad grzecznościowych, a nie 
realnego stanu funkcjonowania FA – pytania formułowano np. następująco: „Jak 
powinni [wyróżnienie autorki artykułu] się zwracać uczniowie w wypowiedzi ust-
nej do swojej nauczycielki w szkole podstawowej w Polsce?”). Nie było żadnego 
zadania testowego zawierającego w propozycjach wyboru FA „pan / pani + imię” 
(a zaproponowano 27 takich testów dla sytuacji w Polsce i 20 dla sytuacji w Ukra-
inie), w którym nie wybrano by tego adresatywu (przynajmniej 1–2 ankietowa-
nych). Wachlarz sytuacji socjolingwistycznych był bardzo szeroki, uwzględniono jako 
adresatów przedstawicieli bardzo różnych zawodów, stanowisk, włącznie z najbar-
dziej pres  żowymi. Tak więc FA „pan / pani + imię” zaznaczano, choć nielicznie, jako 
możliwy sposób zwrócenia się nawet do prezydenta i premiera RP, do rektora lub 
prorektora wyższej uczelni, profesora, kierownika katedry, lekarza, adwokata etc. 
Najczęściej, jak wynika z badań, FA z imieniem kieruje się (powinno się kierować), 
zdaniem respondentów, do nauczycieli różnych typów szkół, zarówno w Ukrainie, 
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jak i – w mniejszym stopniu – w Polsce.37 Mniejszą od FA „pan / pani + imię”, ale też 
dość istotną ekstensję ma adresatyw „pan / pani + nazwisko”.

Z badań świadomości normatywno-językowej młodzieży szkolnej polskiego 
pochodzenia w Ukrainie wynika, że dla 46 ankietowanych uczniów polskich szkół 
sobotnich oceniających akceptowalność w środowisku polskim w Ukrainie FA 
„pan / pani + imię” ważne są kryteria38 1) tradycji / historyczne, 2) narodowe (od-
działywanie polszczyzny realizowanej w Polsce) połączone z kryterium autorytetu 
kulturalnego, którym w tym wypadku są użytkownicy języka z Polski, 3) funkcjo-
nalności (adresat dobrze odbiera FA wyrażającą jego zdaniem szacunek) [Krawczuk 
2019, 181–182]. Podobną hierarchię kryteriów oceny środków językowych doty-
czących adresatywu „pan / pani + imię” stwierdzono na podstawie innego jeszcze 
ankietowania – tym razem już nie tylko młodzieży szkolnej, ale też osób dorosłych 
(108 respondentów).39

Dość wysoko usytuowane przez respondentów, jak wynika z obu typów an-
kiet, kryterium narodowe, jak i bliskie mu kryterium autorytetu na  ve speakerów 
z Polski, powinno chyba w rzeczywistości mieć rangę niższą.40 W realiach Polski FA 
„pan / pani + imię” nie nadaje się do używania w sytuacjach ofi cjalnych (choć ostat-
nio znacznie rozszerza zakres występowania). Z kolei wpływ współczesnego języka 
ukraińskiego na używanie w sytuacjach ofi cjalnych adresatywów zawierających imię 
wydaje się znaczący, mimo że przez samych użytkowników niedoceniany (dominuje 
świadomość „polskości” FA „pan / pani + imię”). W rzeczywistości zaś działałoby tu 
raczej kryterium „pseudonarodowe” niż narodowe, gdyż właśnie w Ukrainie, a nie 
w Polsce, ta FA jest poprawniejsza, niemal uniwersalna, nadająca się m.in. do sto-
sowania w sytuacjach ofi cjalnych.

Całościowy rejestr możliwości zastosowania do wybranych FA w polszczyźnie 
w Ukrainie kryteriów oceny środków językowych przedstawia się następująco:

37 17 osób wybrało tę FA w stosunku do nauczyciela w szkole średniej w Polsce, 36 – w szkole 
średniej w Ukrainie, 29 – do nauczyciela szkoły podstawowej w Polsce, a 31 – polskiej szkoły sobotniej 
w Ukrainie.

38 Uczniowie oczywiście nie odpowiadali na teoretyczne pytania o kryteria oceny środków ję-
zykowych (termin ten nie pojawił się nawet w artykule przezentującym wyniki tych badań [Krawczuk 
2019a]), lecz podawali powody, dla których, ich zdaniem, w polszczyźnie w Ukrainie są rozpowszech-
nione FA „pan / pani + imię”. Ich odpowiedzi pogrupowano, dopasowując te sądy do istoty znanych 
w literaturze przedmiotu kryteriów oceny środków językowych.

39 Uczniowie oraz osoby dorosłe poproszone o ocenę „wartości” argumentów, dla których w śro-
dowisku polskim w Ukrainie często używa się w różnych sytuacjach, w tym także ofi cjalnych, wyrażeń 
typu „pan / pani + imię” (np. Pani Mario!), mieli zaznaczyć na zaproponowanej skali punkty dla „za-
szyfrowanych” kryteriów oceny środków językowych. Np. wysoka ranga wersji „Dlatego że taka forma 
zwracania się brzmi pięknie” oznaczałaby uznanie kryterium estetycznego etc.

40 Taką opinię w ramach rozważań o polonijnych normach językowych wyraził Marian Kucała, pi-
sząc, że zakres stosowania kryterium narodowego dla polszczyzny polonijnej powinien być węższy niż 
dla języka ogólnopolskiego, ponieważ w języku mniejszości narodowych znaczniejsze jest niż w polsz-
czyźnie ogólnej nasycenie elementami obcymi pochodzącymi z języka dominującego [Kucała 1998, 290].
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– kryterium uzualne (z uwzględnieniem frekwencyjności badanych jednostek 
w innych – niż tylko prasowa – odmianach języka polskiego na Ukrainie): FA 
„pan / pani + imię”;

– kryterium funkcjonalne uwzględniające pragmatyczne relacje nadawczo-od-
biorcze, a w szczególności pozytywny odbiór badanych FA przez adresatów 
będących członkami wspólnot polonijnych: FA „pan / pani + imię”, ew. też FA 
„pan/ pani + nazwisko”;

– kryterium tradycji (historyczne) – używanie w polszczyźnie kresowej w czasach 
dawniejszych: FA „pan / pani + imię”;

– kryterium ekonomiczności – nieobciążenie pamięci skomplikowaną tytulaturą: 
FA „pan / pani + imię”;

– kryterium wystarczalności – wypełnienie luki w systemie adresatywnym, na 
tle ukraińskich przyzwyczajeń językowo-kulturowych: FA „imię + imię odojcow-
skie”;

– kryterium autorytetu (pseudoautorytetu) – wzorowanie się na języku rodo-
witych Polaków z Polski, w tym także na idiolektach niezgodnych z normą: 
FA „pan / pani + imię”;

– kryterium narodowe (pseudonarodowe) – świadomość części użytkowników, że 
użycia te zgodne są z ogólnopolskimi, a wyraz pan konotuje polskość: FA „pan / 
pani + imię”, FA „pan / pani + nazwisko”, FA „pan / pani + imię + nazwisko”.
Zaznacza się zatem następująca gradacja kryteriów zastosowanych do poszcze-

gólnych FA:
– FA „pan / pani + imię” – 6: uzualne, funkcjonalne, ekonomiczności, tradycji, au-

torytetu (pseudoautorytetu), narodowe (pdeudonarodowe);
– FA „pan / pani + nazwisko” – 2: narodowe (pseudonarodowe), ew. też funkcjo-

nalne;
– FA „pan / pani (lub inny tytuł) + imię + nazwisko” – 2: funkcjonalne, narodowe 

(pseudonarodowe);
– FA „imię + imię odojcowskie” – 1: wystarczalności.

3. WNIOSKI

Badania nad współczesną polszczyzną prasową w Ukrainie, jak i uwzględnienie analiz 
polszczyzny ustnej osób polskiego pochodzenia oraz danych ankietowych, przema-
wiają za tym, że w języku polskim w Ukrainie istnieje swoisty system adresatywny. 
Elementy tego systemu mogą nie tylko odbiegać od odpowiedników ogólnopolskich 
formalnie, ale także – przy zachowaniu formy takiej jak ogólnopolska – realizować 
odmienne funkcje pragmatyczne. Najliczniej poświadczone są w badanym mate-
riale FA „pan / pani + imię” (73,4% wszystkich FA), które w polszczyźnie w Ukrainie, 
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w odróżnieniu od języka ogólnopolskiego (zwłaszcza w jego realizacji normatywnej), 
są neutralnymi, nieobciążonymi poufałością składnikami kontaktów ofi cjalnych – 
tak samo jak ich formalne odpowiedniki w wielu odmianach regionalnych i środo-
wiskowych języka ukraińskiego. Istnienie tych FA w odmianie prasowej, a nie tylko 
ustnej, przemawia za ich charakterem ekspansywnym w polszczyźnie w Ukrainie. 
Rzadko występująca w badanych tekstach prasowych (6,3%) FA „pan / pani + na-
zwisko”, której strukturalny odpowiednik ukraiński (co prawda, nieużywany zbyt 
często) jest z reguły akceptowalny w ukraińskiej wspólnocie językowo-kulturowej, 
nie wykazuje raczej właściwych językowi ogólnopolskiemu konotacji „biurokratycz-
nych”. Materiał prasowy prezentuje również struktury odmienne od adresatywów 
ogólnopolskich, jak np. „tytuł standardowy (pan / pani, ksiądz) lub inny (koleżanka, 
jubilatka…) + imię + nazwisko”, ewentualnie też z prepozycyjną formą atrybu-
tywną (7,6%). Sporadycznie występują też inne typy FA (łącznie stanowią one 12,7%), 
np. z opuszczonym tytułem standardowym: Wielce Szanowny Proboszczu lub z nie-
właściwym zaimkiem dzierżawczym: Jego Eminencjo!), m.in. też FA utworzona we-
dług wschodniosłowiańskiego modelu adresatywnego „(przydawka) + imię + imię 
odojcowskie” (Szanowny Sergiuszu Mykołajewiczu), używana w odniesieniu do 
Ukraińców. Można jej przypisać rolę wypełnienia luki pragmatycznej w polskim 
systemie adresatywnym w Ukrainie. We wszystkich jednak sytuacjach stosowa-
nia dyferencjalnych FA na tle normy ogólnopolskiej nie można wykluczyć – jako 
przyczyny – braków kompetencyjnych nadawców odnośnie do znajomości norma-
tywnych ogólnopolskich zwyczajów grzecznościowych. Wśród innych, poza możli-
wym brakiem kompetencji, przyczyn użyć w polszczyźnie w Ukrainie swoistych pod 
względem funkcji lub formy FA najwyraźniej zarysowuje się czynnik językowo-kultu-
ralnego wpływu zewnętrznego – ukraińskiego, który jednak może być słabo uświa-
damiany sobie przez samych użytkowników, nawet w sytuacji, gdy poprosi się ich 
o refl eksję na ten temat. Ważne jest odnotowanie ujawnionego na podstawie analiz 
faktu, iż większość analizowanych użyć, odbiegających od normy ogólnopolskiej, 
spełnia w badanej wspólnocie wymóg grzeczności41 (wątpliwości mogą budzić 
tylko pojedyncze użycia FA „pan / pani + nazwisko” w ogólnym negatywnym kon-
tekście wypowiedzi). Wśród osobliwości funkcjonalno-pragmatycznych badanych 
jednostek najbardziej zauważalne jest, jeśli chodzi o FA „pan / pani + imię”, zama-

41 Warto zauważyć, że szerzące się w Polsce, szczególnie wśród osób młodych, formy „ofi cjal-
nego” zwracania się na „pan / pani + imię” również są na ogół pełne szacunku i grzeczności w inten-
cjach nadawców. Można więc stwierdzać podobieństwo pod tym względem nowych tendencji polsz-
czyzny ogólnej i tradycyjnej polszczyzny w Ukrainie. Ważne jest jednak podkreślenie, że polszczyzna 
w Ukrainie wykształciła ten zwyczaj dużo wcześniej, a obecnie podtrzymuje go w większym stopniu 
dominujący język ukraiński niż wpływy nowych tendencji pragmatycznojęzykowych w Polsce. Szcze-
gólnie dotyczy to analizowanego w artykule języka prasy, którego nadawcami często są osoby w wieku 
średnim lub starszym, które nie uczestniczą czynnie w procesach komunikacyjnych polskiej młodzieży 
w kraju.
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nifestowanie (umyślne, uświadamiane przez adresata lub też nieświadome) więzi 
wewnątrz wspólnoty polonocentrycznej (potwierdzeniem tej cechy jest też dość 
częste używanie w tekstach prasowych form zdrobniałych imion – zarówno w adre-
satywach, jak i w strukturach referujących). Wśród kryteriów kulturalnojęzykowych 
umożliwiających ocenę akceptowalności w polonocentrycznej wspólnocie komuni-
kacyjnej poza Polską analizowanych FA można uwzględniać kryteria: uzualne, funk-
cjonalne (w znaczeniu pragmatycznie ujmowanego udanego kontaktu językowego), 
tradycji, ekonomiczności, wystarczalności, autorytetu oraz kryterium narodowe. 
Z badań nad świadomością samych użytkowników w zakresie używania w Ukrainie 
FA „pan / pani + imię” potwierdza się wysoki status kryterium tradycji (FA trady-
cyjnie używana w polszczyźnie kresowej), narodowego (które jednak należy raczej 
określić jako „pseudonarodowe”, gdyż sądy badanych o typowości i uniwersalności 
dla polszczyzny w kraju FA „pan / pani + imię” odbiegają od rzeczywistości, a rzeczy-
wisty wpływ na język polski w Ukrainie wywierają ukraińskie zwyczaje językowo-kul-
turowe) oraz funkcjonalnego (pragmatycznego). Według zbiorczych wyników analiz 
akceptowalności analizowanych FA (na podstawie różnych źródeł ankietowych oraz 
własnych refl eksji badawczych) wynika, iż największa liczba kryteriów oceny środ-
ków językowych „podtrzymuje” formę adresatywną „pan / pani + imię” – łącznie 
6 kryt eriów: uzualne (jest ta FA często używana), funkcjonalne (spełnia ona ocze-
kiwania grzecznościowe odbiorców w badanej wspólnocie), ekonomiczności (nie 
wymaga znajomości i umiejętności różnicowania tytułów, jest „prosta” i „jasna”), 
tradycji (używana była na Kresach Wschodnich), (pseudo)autorytetu (świadomość, 
że jest to FA typowa dla języka Polaków), (pseudo)narodowe (świadomość, że jest to 
FA typowa dla polszczyzny). Znaczy to, że adrestyw ten jest rzeczywiście zaaprobo-
wanym składnikiem realnej normy w polszczyźnie w Ukrainie, przy czym stanowi jej 
element na tyle trwały i silny, że wciąga w swoją orbitę również językowe działania 
grzecznościowe rodowitych Polaków komunikujących się z adresatami w Ukrainie, 
którzy, ulegając „miejscowemu klimatowi”, na który nakłada się chyba też świado-
mość demokratyzacji etykiety w Polsce, używają w sytuacjach o różnym stopniu 
ofi cjalności FA „pan / pani + imię”. Ciągle jednak, myśląc o kształceniu językowym 
w Ukrainie, powinno się pamiętać, że uczący się języka polskiego (w tym także jako 
obcego) mają być świadomi wysokiej normy ogólnopolskiej w zakresie FA (mimo 
nowych, bardziej demokratycznych, zwyczajów uzualnych i łagodniejących ich ocen 
normatywnych). Skuteczność komunikacji z różnymi odbiorcami w Polsce w dużym 
bowiem stopniu może być uzależniona od znajomości przez nadawcę tradycyjnych 
zasad polskiej etykiety językowej – zarówno dotyczącej tego, kto jest obiektem ni-
niejszych analiz (osoba polskiego pochodzenia), jak i tego, kto uczy się języka pol-
skiego jako obcego.
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Swoistość form adresatywnych w tekstach współczesnych gazet polskojęzycznych 
wydawanych w Ukrainie (na tle normy ogólnopolskiej)

Streszczenie

W artykule analizowane są nominalne oraz atrybutywno-nominalne formy adresatywne 
występujące w tekstach gazet polskojęzycznych wydawanych w Ukrainie w XX wieku. 
Materiał badawczy dotyczy adresatywów swoistych pod względem formy lub funkcji na 
tle normy ogólnopolskiej. Omówiono przyczyny ich powstawania w warunkach kontaktów 
językowo-kulturowych oraz ich osobliwości funkcjonalno-pragmatyczne w polszczyźnie 
w Ukrainie. Za pomocą kulturalnojęzykowych kryteriów oceny środków językowych ustala 
się (uwzględniając również szerszy od prasowego materiał badawczy) skalę akceptowalności 
analizowanych form adresatywnych w polonocentrycznej wspólnocie komunikacyjnej w Ukrainie.

Słowa klucze: nominalna forma adresatywna – polszczyzna gazet – język polski w Ukrainie – 
interferencja językowo-kulturowa – kryteria oceny środków językowych.

Specifi c nature of the forms of address found in contemporary Polish-language newspapers 
released in Ukraine (against the Polish standard)

Summary

This ar  cle analyses the nominal as well as a  ribu  ve and nominal forms of address found in 
Polish-language newspapers released in Ukraine in the 20th century. The research material 
concerns the forms of address the structures or func  ons of which are specifi c compared to the 
Polish standard. The discussion focuses on the causes of their forma  on in the circumstances 
of language and cultural contacts and their func  onal and pragma  c peculiari  es in the Polish 
language in Ukraine. The scale of the acceptability of the analysed forms of address in the Polish-
centric communica  on community in Ukraine is iden  fi ed by means of cultural and linguis  c 
criteria for the evalua  on of linguis  c devices (while taking into considera  on also a more 
extensive research material than the one found in newspapers).

Keywords: nominal form of address – Polish language of newspapers – Polish language in Ukraine 
– linguis  c and cultural interference – evalua  on criteria for linguis  c devices.

Trans. Monika Czarnecka
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WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI SPÓŁGŁOSEK POLSKICH 
W POTOKU MOWY W PERSPEKTYWIE DYDAKTYCZNEJ 

Język polski – jak każdy język będący narzędziem codziennej komunikacji – zmienia 
się tak, by jak najlepiej odpowiadać potrzebom użytkowników. Procesy tego typu 
dotyczą nie tylko słownictwa i gramatyki, lecz także wymowy. Dlatego niniejszy szkic 
chciałabym poświęcić omówieniu kłopotów ze zgodną z normą realizacją wybranych 
spółgłosek w ciągach wymawianiowych oraz powiązanych z nimi kilku rozstrzygnięć 
dydaktycznych. Poruszane w dalszej części zagadnienia w podręcznikach do fonetyki 
języka polskiego są bądź pomijane,1 bądź pozbawione dostatecznie wyczerpującego 
komentarza, a wydają się istotne w kształceniu nauczycieli polonistów, logopedów 
i glo  odydaktyków. Podejmowanie problemów z tego obszaru wydaje się szcze-
gólnie ważne, skoro w XXI wieku w wymowie Polaków, zwłaszcza reprezentantów 
młodszego pokolenia, urodzonego w latach dziewięćdziesiątych i później, obser-
wujemy tendencję do upraszczania (np. redukcja – nie zawsze zgodna z normą – 
grup głoskowych [np. Jadacka 2011]), do artykulacyjnego lenistwa (np. w zakresie 
realizacji samogłosek; zjawisko opisała m.in. Hanna Jadacka [2006]), do odchodze-
nia od wyjątków, często motywowanych historycznie (jak dzieje się w wypadku ak-
centu;2 zob. najnowsze badania w [Osowicka-Kondratowicz 2021]) i etymologicznie 
(jak w zjawisku depalatalizacji wargowych) [zob. np. Osowicka-Kondratowicz 2016]. 
Wspomniane odstępstwa niejednokrotnie dokonują się na rzecz silniejszego niż 

1 Z uzasadnionych powodów. Podręczniki do fonetyki opisowej skupiają się na cechach głoski 
w izolacji, a przy omawianiu upodobnień zwykle nie powraca się do zagadnień normy wymawianiowej 
i jej zróżnicowania.

2 Generalnie odstępstwa od stałego akcentu, padającego na drugą sylabę od końca, są nieliczne, 
w związku z tym przestrzeganie ich nie powinno stanowić problemu. Tymczasem coraz trudniej usły-
szeć prawidłowy akcent w formach – mających swe uzasadnienie właśnie w przeszłości polszczyzny 
– czasu przeszłego czasowników mówiliśmy, mówilibyśmy. Również coraz rzadziej słychać w mowie 
rodzimych użytkowników akcentowaną trzecią sylabę od końca w wyrazach jak fi zyka, matematyka, 
fonetyka, gramatyka.
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wcześniej powiązania wymowy z pismem, a ów odwrócony porządek bywa nazy-
wany „wymową doliterową”. Z jednej strony współcześnie obserwujemy nasilenie 
w mowie zjawisk, które wymagają normatywnej oceny, wyraźnych rozstrzygnięć, 
które realizacje są wzorcowe, które dopuszczalne, które niezgodne z normą, z dru-
giej – brak opracowań z zakresu poprawnej wymowy o takim zakresie, jak miały 
przygotowane w okresie międzywojennym Prawidła poprawnej wymowy polskiej,3 
chociaż trzeba podkreślić, że trud uporządkowania i zebrania zaleceń normatyw-
nych podjął na początku XXI wieku Bogusław Dunaj [Dunaj 2006].4

Obecna sytuacja jest dość złożona. Po pierwsze dlatego, że – jak zostało to 
sformułowane wcześniej – nie dysponujemy całościowym opracowaniem zasad 
poprawnej wymowy dla współczesnej polszczyzny. Opublikowane badania z tego 
zakresu są rozproszone i traktują problemy prawidłowych realizacji wybiórczo. Po 
drugie dlatego, że zmiany w wymowie i przyzwyczajeniach artykulacyjnych współ-
czesnych Polaków dokonują się stosunkowo szybko, a jak dowodziła Hanna Jadacka 
[Jadacka 2006], językoznawcy skupiają się głównie na poprawności gramatycznej, 
leksykalnej i stylistycznej. Po trzecie, w mediach, silnie przecież oddziałujących na 
język, którym się porozumiewamy, nie przywiązuje się dostatecznej wagi do prawi-
dłowej wymowy i to zarówno w zakresie poprawnej artykulacji, jak i tempa wymowy 
i właściwego akcentowania.5 Po czwarte, mimo rozwijania fonetyki eksperymental-
nej, poszerzania wiedzy o faktycznej wymowie współczesnych Polaków, publikacji 
wyników badań z tym związanych, wciąż w podręcznikach do fonetyki – i to nawet 
tych służących kształceniu kolejnych pokoleń polonistów – z różnych przyczyn nie 
są uwzględniane najnowsze osiągnięcia. Co więcej, z dostępnych na rynku podręcz-
ników zaledwie jeden6 zawiera rozdział zarysowujący tendencje, którym podlegają 
zmiany zachodzące w wymowie. Jest to sytuacja niewystarczająca i niekorzystna dla 
uczących języka polskiego: zarówno jako języka rodzimego, drugiego lub obcego, jak 
i dla wszystkich, którym zależy na posługiwaniu się poprawą polszczyzną.

3 Ostatnim słownikiem poświęconym wyłącznie ortofonii jest wydany w 1990 roku Podręczny 
słownik poprawnej wymowy polskiej pod redakcją W. Lubasia i S. Urbańczyka. Wiele zjawisk obser-
wowanych dziś nie zostało tam uwzględnionych, jak na przykład problem z pojawianiem się głosek 
zmiękczonych, omówiony w dalszej części. Pewne wskazówki dotyczące poprawnej wymowy zawierają 
w odniesieniu do wybranych wyrazów współczesne słowniki ogólne polszczyzny. Na braki całościowych 
opracowań wskazuje H. Jadacka, omawiając przyczyny „ignorancji fonetycznej” [Jadacka 2006].

4 W dalszej części omówię realizacje spółgłosek, które nie zostały uwzględnione w pracy 
B.  Dunaja.

5 Zob. wnioski w Awramiuk 2018. Badaczka wskazuje, że nawet prawidłowo zaprojektowana 
nauka fonetyki w szkole nie jest wykorzystywana do rozwoju żywej mowy ucznia.

6 Mam na myśli podręcznik wydany w cyklu przygotowywanym przez gdański ośrodek logope-
dyczny Logopedia XXI wieku. Tom pod redakcją Barbary Kamińskiej i Stanisława Milewskiego Logope-
dia artystyczna zawiera rozdział o tendencjach wymawianiowych [zob. w bibliografi i Osowicka-Kon-
dratowicz 2016]. Należy przy tym podkreślić, że jest to podręcznik adresowany do logopedów; nie 
zawsze docierają do niego fi lolodzy.
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Ze względu na wymienione wyżej czynniki niniejszy szkic ma charakter prze-
glądowy, a cel – stricte dydaktyczny. Chociaż pierwotny mój zamiar wiązał się z po-
święceniem uwagi wyłącznie głoskom zmiękczonym, to jednak w pierwszej części 
uwzględniam także często omawiane w literaturze logopedycznej i glo  odydaktycz-
nej głoski miękkie.7 Takie podejście pozwala bowiem wpisać omówione problemy 
dydaktyczne w szersze zjawisko, jakim jest postępująca dezintegracja palatalności 
w polszczyźnie.

Depalatalizacja głosek miękkich8 ma bardzo liczne opracowania w XXI wieku. 
W literaturze – zarówno o charakterze normatywnym, jak i glo  odydaktycznym – 
wskazuje się głoski [ś], [ź], [ć], [ӡ́]9 jako dźwięki przysparzające problemów w pra-
widłowej artykulacji współczesnym Polakom oraz osobom uczącym się mówić po 
polsku. Kłopoty z wymową tych dźwięków u obu grup mają częściowo różną, czę-
ściowo wspólną genezę. U Słowian wschodnich nierzadko podczas akwizycji języka 
polsk iego dochodzi do zastępowania spółgłosek [ś], [ź], [ć], [ӡ́] głoskami [s΄], [z΄], 
[c΄], [ӡ΄] w wyniku interferencji. Bez wątpienia zarówno u cudzoziemców, jak i Pola-
ków trudność w prawidłowej artykulacji wiąże się z układem artykulatorów. Oma-
wiane głoski miękkie różnią się dźwięcznością oraz sposobem artykulacji, wszystkie 
jednak łączy podobny układ masy języka: wspomniane głoski prawidłowo powinny 
być realizowane przy maksymalnym przesunięciu masy języka ku przodowi jamy 
ustnej, z czubkiem języka skierowanym ku dolnym zębom, z silnie napiętym ję-
zykiem, którego grzbiet, uniesiony ku palatum,10 tworzy z podniebieniem szcze-
linę lub zwarcie i szczelinę. B. Ciecierska-Zajdel w najnowszej pracy poświęconej 
nieprawidłowościom w realizacji głosek miękkich konkluduje przegląd literatury 
następująco:

Niezależnie czy palatalność traktowana jest jako odrębna cecha artykulacyjna czy jako po-
chodna miejsca artykulacji badacze są zgodni, że uzyskanie percepcyjnego wrażenia mięk-
kości właściwego spółgłoskom [ɕ, ʑ, t͡ɕ, dʑ] związane jest z wysokim ułożeniem masy języka 

 7 Ponieważ wyczerpujący przegląd podręczników do fonetyki i przyjętych w nich rozwiązań do-
tyczących rozróżnienia (bądź braku rozróżnienia) głosek miękkich oraz zmiękczonych znaleźć można 
w pracy Kułakowska, Myszka 2012, pomijam dyskusję na ten temat. Stosuję rozróżnienie dominujące 
w nowszej literaturze na głoski /1/ miękkie, czyli środkowojęzykowe, w których miękkość jest realizo-
wana synchronicznie, /2/ zmiękczone o innym niż środek języka miejscu artykulacji i asynchronicznie 
realizowanej miękkości i /3/ twarde, realizowane w innym miejscu niż środek języka.

 8 W literaturze także: stwardnienia, dyspalatalizacja, depalatalizacja, osłabienie miękkości, „umi-
zgliwe seplenienie”.

 9 Do zapisu fonetycznego stosuję zapis slawistyczny, ponieważ zdecydowanie częściej niż zapis 
międzynarodowy pojawia się on w przywoływanej w dalszej części literaturze. W cytowanych fragmen-
tach zachowuję zapis fonetyczny przyjęty przez poszczególnych autorów.

10 W opracowaniach fonetycznych często mówi się o towarzyszącym powstawaniu głosek mięk-
kich i zmiękczonych tzw. i-towatym układzie języka. Podobieństwo do wysklepienia języka do podnie-
bienia podczas wymawiania głoski [i] (lub [i]̯) wykorzystywane bywa w początkowej fazie do wywoły-
wania głosek [ś], [ź], [ć], [ӡ́].
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oraz zbliżeniem go do podniebienia twardego i uważają tę cechę artykulacyjną za konstytu-
tywną dla wymienionych dźwięków mowy [Ciecierska-Zajdel 2021, 94].

Dla wszystkich mówiących po polsku jest to artykulacja wymagająca precyzji 
w układzie artykulatorów, dostatecznie silnego wygięcia powierzchni języka ku pod-
niebieniu. Poza trudnym ułożeniem narządów mowy dla osób posługujących się 
językiem polskim jako drugim lub kolejnym niełatwe jest również słuchowe wyod-
rębnienie głosek [ś], [ź], [ć], [ӡ́], które nie występują w innych niż polski językach. 
Bardziej jednak niepokoi fakt, że wśród rodzimych użytkowników języka polskiego, 
głównie u osób urodzonych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i później, obser-
wuje się obecnie nieprawidłową realizację głosek [ś], [ź], [ć], [ӡ́]. W codziennej ko-
munikacji, niekiedy w mediach, można usłyszeć: *[s΄edem] lub *[s΄ie̯dem] zamiast 
prawidłowego [śedem], *[čeis̯΄c΄] lub *[češč́]́ zamiast [čeść], *[z΄imno] lub *[žímno] 
zamiast [źimno], *[ӡ΄eń dobry] bądź *[ӡ΄ie̯ń dobry] zamiast [ӡ́eń dobry].11 Nawet te 
nieliczne przykłady wskazują, że wyłącznie odsłuchowo zarejestrować można trzy 
stopnie i cztery typy depalatalizacji głosek miękkich. Są to:
1) minimalne osłabienie miękkości, które wychwytują jedynie eksperci, czyli osoby, 

których edukacja obejmowała zagadnienia związane z mową i poprawną wy-
mową (np. logopedzi, trenerzy emisji głosu, fi lolodzy);

2) depalatalizacje zauważalne dla osób, które dostatecznie dobrze znają język pol-
ski, ale nie mają wykształcenia kierunkowego (w takich wypadkach słyszalne są 
głoski wyraźnie zmiękczone, nie zaś miękkie; por. przywołane *[čes΄c΄]);

3) wyraźne (również dla nieekspertów) depalatalizacje głosek powiązane z wy-
stąpieniem mniej lub bardziej wyrazistego epentetycznego [i]̯, jak w formach 
*[s΄io̯stra] czy wręcz [s΄io̯stra];

4) depalatalizacje polegające na zastąpieniu [ś], [ź], [ć], [ʒ́] głoskami [š]́, [ž]́, 
[č]́, [ǯ́].12

Należy podkreślić, że wymawiane [s´], [z´], [c´] [ʒ´] w kontekstach, w których 
powinny pojawić się dźwięki [ś], [ź], [ć], [ʒ́] jest niezgodne z obowiązującą normą 
i to niezależnie od stopnia osłabienia miękkości, a jednocześnie realizacje takie ob-
serwować można u osób o prawidłowej budowie i sprawności narządów mowy. 
Różnica w brzmieniu prawidłowo realizowanych głosek miękkich i ich zniekształco-
nych wariantów wynika z różnicy w sposobie artykulacji. Głoski zdepalatalizowane 

11 Warto zwrócić uwagę, że głoska [ń], która również jest wymawiana z tzw. i-towatym układem 
języka, nie ulega zniekształceniom i jest realizowana prawidłowo w tych samych wyrazach, w których 
dochodzi do osłabienia miękkości głosek [ś], [ź], [ć] i [ӡ́]. Natomiast tezę o zależności pomiędzy niepra-
widłową realizacją głosek miękkich a kontekstem zilustrowaną licznymi przykładami odnaleźć można 
w pracy Myszka 2015.

12 Według B. Ciecierskiej-Zajdel można wskazywać na powiązanie sposobu nieprawidłowej reali-
zacji dźwięku mowy z płcią. Badaczka stawia tezę, że kobiety częściej zastępują głoski [ś], [ź], [ć], [ʒ́] 
głoskami [s´], [z´], [c´] [ʒ´], natomiast mężczyźni – [š]́, [ž]́, [č]́, [ǯ́].
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wymawiane są z bardziej płaskim układem warg, ale za to silniejszym ich napięciu 
przy realizacji głosek [s´], [z´],  [c´] oraz [ʒ´] przy jednoczesnym osłabieniu napięcia 
mięśni języka. P odczas wymawiania głosek zmiękczonych zamiast miękkich obser-
wuje się wyraźną korelację  pracy warg i języka: bardziej płaski układ warg pociąga 
za sobą zmniejszenie przestrzeni w przedniej części jamy ustnej. Wysklepiony ku 
podniebieniu tzw. i-towaty układ języka nadal odpowiada za brzmienie głoski, ale 
sam język jest mniej wysklepiony i bardziej przesunięty ku przodowi jamy ustnej.

O ile mechanizm powstawania głosek z osłabioną miękkością wydaje się sto-
sunkowo prosty, o tyle wskazanie jednoznacznie na przyczynę tego procesu jest 
już znacznie trudniejsze [zob. np. rozstrzygnięcia w pracy Dróżdż-Łuszczyk, Siudziń-
ska 2017]. W najnowszej i najobszerniejszej pracy poświęconej omawianej grupie 
dźwięków mowy Beata Ciecierska-Zajdel [2021, 140–141] na podstawie literatury 
wyróżnia aż trzy grupy powodów nieprawidłowej realizacji [ś], [ź], [ć], [ʒ́]. Są to, 
po pierwsze, przyczyny cywilizacyjne i społeczno-kulturowe, do których zalicza 
m.in. przyzwyczajenia żywieniowe, przyzwolenie na deformowanie głosek czy swo-
isty kult młodości, który owocuje zachowaniami zinfantylizowanymi.13 Po drugie, 
w przywołanej pracy wskazuje się na powody anatomiczne, takie jak np. zaburzenia 
słuchu fonemowego i fonetycznego. Trzecia grupa przyczyn to ewolucja systemu 
fonologicznego polszczyzny i – przykładowo – ogólna tendencja do ograniczania 
palatalności.14

Należy zakładać, że wobec złożoności przyczyn w najbliższych latach zjawisko 
depalatalizacji [ś], [ź], [ć], [ʒ́] będzie się nasilać. Dlatego podczas zajęć ze studen-
tami fi lologii polskiej, logopedii czy podczas pracy z uczniem cudzoziemskim warto 
zwracać uwagę zarówno na mechanizmy powstawania prawidłowo realizowanych 
głosek miękkich, jak też przestrzegać przed realizacjami nieprawidłowymi. Ponieważ 
o dobre wzorce w dostępnych popularnych mediach w tym zakresie coraz trudniej, 
obowiązek kultywowania poprawnej wymowy spoczywa dziś niemal w całości na 
osobach uczących polszczyzny na wszystkich poziomach kształcenia.15

Nie można nie zwrócić uwagi, że pierwszym krokiem do korekty nieprawidłowych 
realizacji głosek miękkich powinno być uświadomienie istnienia trzech grup dźwięków 
i wyraźne odróżnienie słuchowe [ś], [ź], [ć], [ӡ́] od [s΄], [z΄], [c΄], [ӡ΄] i od [s], [z], [c], [ӡ]. 
Do tego jednak niezbędny jest szczegółowy opis dystrybucji głosek miękkich i zmięk-
czonych we współczesnym języku polskim, a to nastręcza pewnych trudności.

Dotychczas zarysowane zjawisko depalatalizacji wpisuje się w tendencje kie-
rujące zmianami w wymowie. Tymczasem jeden kontekst, w którym pojawiają 

13 Do takich zalicza się depalatalizację głosek, ponieważ jest to zjawisko regularnie występujące 
w mowie dzieci poddanych procesowi akwizycji języka.

14 Zjawisko zostało zilustrowane np. w opisywanych przez M. Osowicką-Kondratowicz tendencjach 
wymawianiowych w części poświęconej dezintegracji palatalności [Osowicka-Kondrato wicz 2016].

15 Jak korygować nieprawidłową artykulację [ś], [ź], [ć], [ӡ́] ćwiczeniami zob. Toczyska 2010.
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się głoski [s΄], [z΄], [c΄] oraz [ӡ΄], ale też inne głoski, których powstawaniu towa-
rzyszy i-towaty układ masy języka (np. [d’], [t΄], czy [r΄]), wymaga jeszcze osobnej 
uwagi. Punktem wyjścia dalszych rozważań niech stanie się obserwacja – twierdze-
nie Danuty Ostaszewskiej i Jolanty Tambor z popularnego podręcznika do fonetyki, 
w którym czytamy, że „występowaniu litery i towarzyszy zawsze zmiękczenie poprze-
dzającej ją głoski w wymowie” [Ostaszewska, Tambor 2002, 47]. W przytoczonej 
regule przykuwa uwagę przede wszystkim dwuznaczność sformułowania „zmięk-
czenie”,16 które może oznaczać zarówno głoskę miękką (palatalną), jak i zmiękczoną, 
oraz połączenie dwu porządków, grafi i i wymowy (litera vs głoska). Dlatego też wska-
zówka dotycząca realizacji połączeń głoskowych pozostaje zbyt mało precyzyjna, 
a na pewno nie do końca konsekwentnie stosowana nawet w podręcznikach do fo-
netyki. Pozostaje bowiem nierozstrzygnięte, która głoska się pojawia w takich kon-
tekstach. Tymczasem zgodna z normą wymowa wymaga uwzględnienia różnych 
czynników. Przede wszystkim wymowa zależy od pochodzenia wyrazu. W rodzimej 
formie zima połączenie liter z oraz i odpowiada głosce środkowojęzykowej [ź]. Wy-
mowa *[z΄ima], choć – z powodów omówionych wyżej – spotykana zarówno w wy-
powiedziach rodzimych użytkowników, jak i u osób uczących się języka polskiego 
jako drugiego lub kolejnego, jest niezgodna z normą i należy ją w sprzyjających oko-
licznościach korygować. Natomiast w wyrazach zapożyczonych, typu Zimbabwe 
(nazwa własna), to samo połączenie literowe zi- odpowiada głosce przedniojęzyko-
wej [z΄], por. [z΄imbabve] lub [z΄imbabu̯e]. Niezgodna z normą jest w tym wypadku 
realizacja z głoską środkowojęzykową [ź], por. np. *[źimbabve]. Dla rodzimych użyt-
kowników polszczyzny są to kwes  e oczywiste, związane z automatyzmem artyku-
lacyjnym, jednak uczącym się języka polskiego jako drugiego bądź obcego mogą 
sprawiać trudności.

Należy także zwrócić uwagę, że podobną siłę „zmiękczania”, którą wspomniane 
autorki przypisują głosce [i], ma we współczesnym języku polskim także głoska [i]̯, 
której w zapisie ortografi cznym odpowiadają dwie litery i oraz j. Por. przykłady z uzu-
pełniającego podręcznik zbioru zadań: [apat΄ia̯], [scener΄ia̯] czy [okaz΄ia̯], [pas΄ia̯], 
[kolac΄ia̯].17

To jednak nie wyczerpuje listy komplikacji. Nie ma bowiem jasności, jak przy-
wołaną regułę stosować na styku morfemów, w sytuacji, kiedy jeden element jest 
polskim morfemem słowotwórczym, a drugi zapożyczonym, choć zasymilowanym, 

16 Podkreślenia wymaga, że J. Tambor i D. Ostaszewska sformułowały przywołaną wyżej zasadę, 
właśnie odwołując się do zmiękczenia, mimo że w swoim podręczniku piszą: „Zmiękczenie jest dodat-
kowym (pobocznym) obok podstawowego miejscem artykulacji” [Tambor, Ostaszewska 2002, 33] oraz 
dalej „Spółgłoski te [czyli zmiękczone] trzeba koniecznie odróżniać od omawianych wcześniej spółgło-
sek środkowojęzykowych (miękkich właściwych), dla których owo podniesienie języka ku palatum jest 
miejscem artykulacji podstawowym i jedynym” [Tambor, Ostaszewska 2002, 42].

17 Przykłady podaję za pracą J. Tambor 2007, s. 51 (ćwiczenie 5., podpunkt A.).
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morfemem leksykalnym. Innymi słowy pozostaje wątpliwość, czy w takich wyra-
zach jak zindoktrynować, zirytować, zidiocieć, zilustrować w nagłosie powinna być 
wymawiana głoska przedniojęzykowo-zębowa twarda [z] ([z#irytować]) czy raczej 
przedniojęzykowa zmiękczona [z΄] ([z΄irytovać]). O ile pierwsza z realizacji dokonuje 
się niejako wbrew przytoczonej za Ostaszewską i Tambor regule, ale jest jak najbar-
dziej możliwa (towarzyszy jej wówczas junktura), o tyle druga jest – przy przyjętym 
tu rozumieniu zmiękczenia – zgodna z przywołaną regułą.18 Podkreślenia wymaga 
to, że ów styk morfemów jest na tyle jednoznacznie rozpoznawalny intuicyjnie przez 
na  ve speakerów, że, mimo całkiem licznych błędów wymowy, które współcześnie 
się odnotowuje u osób posługujących się w komunikacji mówionej językiem pol-
skim, nie pojawia się wymowa z głoską środkowojęzykową w nagłosie wyrazu, por. 
*[źirytovać], *[źilustrovać].19

Głoski zmiękczone według rozstrzygnięć ze zbioru ćwiczeń J. Tambor poja-
wiają się także przed [i]̯ na styku morfemów: [z΄ia̯dać], [roz΄ie̯χać], [pod΄ie̯χać], 
[pod΄ia̯dać].20 Uważna lektura dowodzi, że to wciąż nie są wszystkie konteksty, 
w których pojawiają się głoski zmiękczone, pozostaje bowiem jeszcze jedna kwes  a, 
a mianowicie realizacji wyrażeń przyimkowych i grup spółgłoskowych wewnątrzwy-
razowych z głoską miękką.

Wyrażenia przyimkowe stanowią same w sobie wyzwanie w opisie fonetycznym. 
Warto przypomnieć w tym miejscu, że w podręcznikach fonetyki, a w konsekwencji 
także na wszelkich zajęciach poświęconych wymowie, wyrażenia przyimkowe trak-
towane są w dwojaki sposób. Po pierwsze, punktem wyjścia stać się może forma 
grafi czna21 [zob. Saloni 1974] i wówczas wyrażenie przyimkowe to dwa niezależne 
wyrazy (jako ciągi liter między spacjami), a zachodzące między nimi zjawiska asymi-
lacyjne są fakultatywne, ponieważ zależą w dużej mierze od tempa mówienia. Po 
drugie, wyrażenia przyimkowe mogą być traktowane jako jeden wyraz fonetyczny 
ze względu na jeden główny zestrój akcentowy i – co w części opracowań wydaje się 
istotniejsze – zachowana jest tzw. fonetyka wewnątrzwyrazowa.22 Utożsamienie wy-

18 Tak i tylko tak jest odnotowana w zbiorze zadań kompatybilnym ze wspomnianym podręczni-
kiem, zob. J. Tambor 2007, s. 146.

19 Choć w wymowie takich realizacji nie słychać, to w zapisie fonetycznym studentów regularnie 
obserwuję brak rozróżnienia głosek miękkich i zmiękczonych z jednej strony oraz zmiękczonych i twar-
dych z drugiej strony. Zob. dalej komentarz M. Osowickiej-Kondratowicz na ten temat.

20 Źródło przykładów jak wyżej, podpunkt B. ćwiczenia 5. Warto od razu zaznaczyć, że wśród 
przykładów z podręcznika Wiśniewski 2007 w analogicznym kontekście podana jest realizacja z głoską 
twardą, np. [odie̯χać] [Wiśniewski 2007, 108].

21 Pamiętać należy, że bardzo silne są przyzwyczajenia wyniesione z zajęć językowych, na których 
przyimki są osobnymi bytami gramatycznymi i są jako samodzielne odnotowywane w słownikach. Za 
przypisaniem statusu osobnego wyrazu na zajęciach z fonetyki przesądzają właśnie argumenty gra-
fi czno-gramatyczne.

22 B. Klebanowska, analizując przykłady [od  ͜ moža], [bez  ͜ ogrodu], pisze: „Wygłosowe spółgło-
ski przyimków przed sonorną, przed półsamogłoskami /u̯/, /i/̯ lub przed samogłoską wymawiane [są] 
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razu fonetycznego z ciągiem głosek o jednym głównym akcencie nakazuje w konse-
kwencji traktować zjawiska fonetyczne w wyrażeniach przyimkowych analogicznie 
do styku morfemów. To odmienne podejście do wyrażeń przyimkowych powoduje, 
że sięgający po podręczniki z zakresu fonetyki znajdą w nich różne rozstrzygnięcia. 
Poniżej zamieszczam kilka grup przykładów, uwzględniających różne kombinacje na 
styku przyimka oraz występującego po nim wyrazu. Po pierwsze, istnieje możliwość, 
że przyimek występuje przed głoską [i] lub [i]̯. W takich przykładach w podręczni-
kach do fonetyki znajdują się następujące możliwe realizacje:
1) głoska występująca na końcu przyimka jest realizowana jako twarda, por. przy-

kładowo [pžez ͜  ia̯na] [Wiśniewski 2001, 108] oraz [v ͜  ie̯dny͂m su̯ov΄ie̯] [Tambor 
2007, 27];

2) głoska występująca na końcu przyimka jest realizowana jako zmiękczona, bez 
wskazania, czy jest ona fakultatywna, czy obligatoryjna, por. np. [bezʹ ͜  igu̯y] oraz 
[pšezʹ͜  iu̯tro] [Klebanowska 2007, 67].
Po drugie, przyimek może również wystąpić przed głoską środkowojęzykową. 

W takich wypadkach wewnątrz jednego wyrazu spotyka się jedną z dwu realizacji, 
jak w przykładach ssie, tnie. Wcześniejsza głoska może ulec asymilacji, por. [śśe], 
[t΄ńe],23 albo do asymilacji nie dochodzi, por. [sśe], [tńe]. W wypadku wyrażenia 
przyimkowego podręczniki podsuwają więcej możliwości. Są to sytuacje, gdy:
1) głoska w przyimku zostaje zrealizowana twarda, np. [ot ͜  śeb΄ie̯] [Wiśniew-

ski 2001, 97], [bez  ͜ ӡ́eći] [Klebanowska 2007, 67], [v  ͜ӡ́el΄ńicy] [s. 140], [nad ͜ 
źem΄io̯u̯͂] [Tambor 2007, 159];

2) głoska w przyimku zostaje zrealizowana jako zmiękczona: [v΄͜ źem΄i] [Tambor 
2007, 103], [pšesʹ͜ ćebʹie̯] i [besʹ͜ śostry] [Klebanowska 2007, 71];

3) głoska w przyimku zostaje wymówiona jako miękka w wyniku asymilacji pod 
względem miejsca artykulacji i sposobu artykulacji: [oć ͜  śeb΄ie̯] [Wiśniewski 
2001, 97], [pšeś ͜ćebʹie̯] i [beś ͜śostry] [Klebanowska 2007, 71], [naӡ́͜  źem΄io̯u̯͂] 
i [oć͜ ćoći] [Tambor 2007, 159–160].
Warto podkreślić, że przywołane opracowania to podręczniki do fonetyki opiso-

wej, a nie opracowania o charakterze normatywnym. Dlatego nie zawierają wska-
zówek, które z przywoływanych realizacji są zgodne z normą wzorcową, a które 

dźwięcznie mimo granicy wyrazu” i konkluduje to następująco: „nie ma neutralizacji opozycji dźwięcz-
ności – połączenie przyimek + rzeczownik trzeba traktować jako jeden wyraz fonologiczny” [Klebanow-
ska 2007, 65]. Jest to obserwacja zapewne prawdziwa w odniesieniu do realizacji dźwięczności, jednak 
zdecydowanie przedwczesna w odniesieniu do oddziaływań głoski [i] na poprzedzającą ją spółgłoskę. 
Nie słychać przecież realizacji *[pšeź  ͜ ig̯u̯e], a takiej należałoby się spodziewać w wypadku jednego 
wyrazu (por. przywoływany wcześniej przykład [źima]).

23 Propozycja Z. S  ebera, którą podaję za Zarysem fonetyki i fonologii współczesnego języka pol-
skiego. Przykład przywołuje M. Wiśniewski, ale uznaje, że nie jest to zgodne z współczesnymi faktycz-
nymi realizacjami. Stąd przykładów z głoską zmiękczoną pod wpływem środkowojęzykowej wewnątrz 
wyrazów w podręczniku Wiśniewskiego brak.
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z normą użytkową; pozbawione są także informacji, których form – tych z głoską 
twardą, zmiękczoną czy też z głoską miękką – należy unikać w sytuacjach ofi cjal-
nych. Studenci natomiast, zauważywszy rozbieżności, domagają się rozstrzygnięć 
normatywnych. W tych okolicznościach ocena dokonana pod kątem poprawności 
i dopuszczalności wydaje się niezwykle potrzebna, zwłaszcza wobec zjawiska depa-
latalizacji omówionego wcześniej.

Problemem dla korzystających z przywołanych opracowań okazuje się zarówno 
wielość wariantów wymowy, jak i brak komentarza do proponowanych rozstrzy-
gnięć. Pozostaje niejasne, czy są one wynikiem przeoczeń, czy przyjętej metodologii. 
Uwagę przykuwa, że autorzy konsekwentnie w wyrażeniach przyimkowych odno-
towują zjawisko potocznie nazywane wymową udźwięczniającą. Nie zdarza się, by 
w zapisie fonetycznym nie pojawiła się dźwięczna głoska na końcu przyimka, gdy 
drugi z wyrazów  zaczyna się głoską dźwięczną. Brak takiego jednoznacznego sta-
nowiska wobec zmiękczeń głosek w przyimku, gdy wyraz po nim rozpoczyna się od 
głoski [i] czy [i]̯. Podobne podejście do tej kwes  i podsuwają autorzy Podręcznego 
słownika poprawnej wymowy polskiej (reguła 5.5.1.):

Przyimek i przedrostek zakończony spółgłoską, występujący przed samogłoską, bywa wyma-
wiany dwojako: z przerwą po przyimku (przedrostku) lub bez niej. W pierwszym wypadku 
spółgłoska dźwięczna kończąca przyimek (przedrostek) staje się bezdźwięczną, w drugim 
– dźwięczność swą zachowuje (…). Wymowa druga jest tradycyjna i naturalniejsza [Lubaś, 
Urbańczyk 1990, 24].

W cytowanym słowniku ortoepicznym nie tylko brak sformułowanej analogicz-
nej zasady dotyczącej pojawiania się głosek zmiękczonych, lecz także zawartość 
słownika nie daje żadnych wskazówek w tym zakresie, ponieważ przykłady połą-
czeń z przyimkiem nie zostały uwzględnione, natomiast pozostały materiał ilustru-
jący zapisywany jest tak, by wskazać, że w wymowie nie pojawia się głoska miękka 
(np. z-ignorować jak s-inus).

Odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji przez rodzimych użytkowników 
polszczyzny głosek zmiękczonych przynoszą od lat badania eksperymentalne. Na 
fakultatywność zmiękczenia głosek dziąsłowych przed [i] oraz [i]̯ wskazywały już 
przeprowadzone w latach osiemdziesiątych XX wieku badania Piotry Łobacz [Ło-
bacz 1982]. Również w XXI wieku przeprowadzono badania dotyczące osłabiania 
palatalności asymilacyjnej. M. Osowicka-Kondratowicz i A. Serowik [2007] przeana-
lizowały m.in. wymowę spółgłosek wargowych, zębowych i dziąsłowych w różnych 
kontekstach,24 ich badania zaś potwierdziły postępującą deakomodację miękkości 
we współczesnym języku polskim, zwłaszcza u osób z młodszego pokolenia. Fakulta-

24 Konteksty prawostronne również uwzględniały oddziaływania głosek wewnątrz wyrazu, lecz na 
styku morfemów, a dodatkowo kontekst lewostronny wykluczał wystąpienie głosek [i] i [e].
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tywność zmiękczeń według nowych badań dotyczy wszystkich pozycji, chociaż naj-
słabiej ujawnia się wewnątrz morfemów. Powstające zatem obecnie podręczniki do 
fonetyki – nawet jeśli nie mają charakteru normatywnego – powinny ten stan rze-
czy wyraźnie odnotowywać, aby jak najlepiej służyły uczącym się polskiej wymowy.

Moim zdaniem za uznaniem fakultatywności zmiękczeń w wyrażeniach przy-
imkowych przemawiają także inne powody, na które warto zwrócić uwagę. Przede 
wszystkim wyrażenia przyimkowe są tworzone przez morfemy luźno ze sobą zwią-
zane. Oznacza to, że w zasadzie w każdej sytuacji możliwe jest wprowadzenie pół-
pauzy pomiędzy przyimek a rzeczownik, co może być spowodowane choćby grą 
językową (np. budowanie napięcia) czy potrzebą podkreślenia części wypowiedzi 
za pomocą środków suprasegmentalnych. Pomiędzy przyimkiem a rzeczownikiem 
nie tylko możliwa jest półpauza, lecz także wprowadzenie komunikatu metateksto-
wego, np. [z ǀ že ͜  śe ͜  tag ͜  vyraže ǀ ińic΄ia̯tyvou̯͂]. Za fakultatywnością zjawisk wystę-
pujących pomiędzy przyimkiem a rzeczownikiem przemawia także to, że ze względu 
na strukturę tematyczno-rematyczną wypowiedzi na przyimek może zostać prze-
sunięty akcent wyrazowy, co zwykle powoduje, że przyimek jest wymawiany bez 
asymilacji miękkości.25 Bez wątpienia rozpatrując omawiane procesy fonetyczne 
w kategoriach obligatoryjne / fakultatywne, należy wziąć pod uwagę współczesną 
tendencję wymowy polegającą na maksymalnym zbliżeniu wymowy do formy gra-
fi cznej. Wśród argumentów za fakultatywnością zjawiska warto też wymienić przy-
taczany wcześniej: jeśli przyimek występuje przed rzeczownikiem, który w pozycji 
nagłosowej ma [i], kontekst jest za słaby, by spowodować wymowę miękkiej głoski 
w przyimku ([z ͜  ivonou̯͂], nigdy *[ź ͜  ivonou̯͂]).

Rozważania o fakultatywności zmiękczeń w przyimkach warto uzupełnić o zapo-
wiadany komentarz M. Osowickiej-Kondratowicz. Pisze ona tak:

W tej sytuacji nie dziwią rzekome „błędy” w transkrypcji fonetycznej czynione przez stu-
dentów fi lologii polskiej czy logopedii, polegające na nieoznaczeniu w zapisie fonetycznym 
palatalizacji spółgłosek przed /i/ oraz jotą. Nie wynika to bowiem jedynie z zaniedbania no-
tacyjnego czy pozycyjnego charakteru takich upodobnień, ale przede wszystkim z faktu, iż 
w realnie występującej wymowie zmiękczenia te są albo bardzo słabe, albo w ogóle nie wy-
stępują [Osowicka-Kondratowicz 2016, 156].

Pozostaje jeszcze nierozstrzygnięta kwes  a, jak oceniać poszczególne warianty 
wymowy. Osobiście proponowałabym następujące rozstrzygnięcia:
1) Na styku morfemów wewnątrz jednego wyrazu (grafi cznego i fonetycznego) 

uznałabym za naturalniejsze w potoku mowy formy z głoską zmiękczoną przed 
[i] oraz [i]̯, czyli [z΄irytovać]; wprowadzanie w takich kontekstach półpauzy wy-
daje się nienaturalne przy zachowaniu prawidłowego tempa mówienia. Można 

25 Badań wymaga potwierdzenie, czy nie dochodzi wówczas również do deasymilacji pod wzglę-
dem dźwięczności.
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w tym wypadku odwoływać się do analogii w realizacji wyrazów zapoż yczonych. 
Formy takie jak [z#irytovać] uznałabym za zgodne z normą użytkową.

2) Występowanie głosek zmiękczonych w połączeniach z przyimkiem np.  
[z΄͜  igu̯am΄i], [z΄͜  io̯aśou̯͂] skłonna jestem uważać za poprawne, ale zgodne 
z normą użytkową, ponieważ jest zależne od szybkiego tempa mówienia, które 
sprzyja asymilacjom. Wyrażenia zrealizowane z głoską twardą w przyimku, takie 
jak [z  ͜igu̯am΄i] oraz [z  ͜io̯aśou̯͂], łączyłabym z normą wzorcową. Przemawia za 
takim rozstrzygnięciem przede wszystkim możliwość rozdzielenia w mowie przy-
imka od rzeczownika wyrażeniami wtrąconymi oraz możliwość zaakcentowa-
nia samego przyimka (co wydaje się niemożliwe w sytuacji styku morfemów 
wewnątrz jednego wyrazu grafi cznego jak w wypadku przywoływanego wyżej 
zirytować).

3) Zmiękczenia na styku morfemów przed głoskami miękkimi (np. [ś ͜  ćeb΄ie̯]), 
które wiążą się nie tylko ze zmianą twardości, lecz także ze zmianą miejsca arty-
kulacji głoski, są – w mojej ocenie – fakultatywne i właściwe normie użytkowej 
ze względu na swą mniejszą staranność i zdecydowanie szybkie tempo mówie-
nia, które powoduje ich powstawanie.
Na pytanie, czy osoba ucząca się języka polskiego musi być świadoma wszyst-

kich zarysowanych komplikacji, odpowiedź może być wyłącznie negatywna. Nie-
które z przedstawionych problemów pozostają zagadnieniami teoretycznymi (jak 
w wypadku rozstrzygnięcia, czy wyrażenie przyimkowe traktować na zajęciach z fo-
netyki jako jeden czy dwa wyrazy). Niemniej nauczyciele uczący języka polskiego – 
czy to jako języka rodzimego, czy jako języka obcego – powinni być dobrze, a nawet 
bardzo dobrze, obeznani z zarysowanymi problemami. Trzeba bowiem pamiętać, że 
zjawiska dziś uznawane za przejaw tendencji językowej w przyszłości mogą stać się 
jedynym uznawanym za zgodny z normą sposobem realizacji połączeń głoskowych.
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Wybrane problemy realizacji spółgłosek polskich w potoku mowy 
w perspektywie dydaktycznej

Streszczenie

W artykule zreferowane zostały najważniejsze przemiany fonetyczne zachodzące we współczesnej 
polszczyźnie. Celem szkicu jest odpowiedź na pytania, które pojawiają się w trakcie nauki fonetyki 
i wymowy, zwłaszcza w odniesieniu do głosek: [ś], [ź], [ć], [ӡ́] oraz [s΄], [z΄], [c΄], [ӡ’]. Autorka 
skupia się na zjawiskach związanych z osłabianiem zmiękczeń i prezentuje rozwiązania przyjęte 
w podręcznikach akademickich. Na zakończenie przedstawia własne propozycje wymowy 
wspomnianych głosek na styku morfemów.

Słowa klucze: fonetyka – artykulacja – depalatalizacja – tendencja językowa.
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Selected problems with realisa  on of Polish consonants 
in the stream of speech from the teaching perspec  ve

Summary

The article reports the most important phonetic changes which have taken place in the 
contemporary Polish language. The aim of the sketch is to answer the ques  ons that arise 
when learning phone  cs and pronuncia  on, especially in regard to sounds: [ś], [ź], [ć], [ӡ́] and 
[s΄], [z΄], [c΄], [ӡ’]. The author focuses on the phenomena associated with the withdrawal of 
palatalisa  on and presents the solu  ons adopted in academic textbooks. Finally, she presents 
her own sugges  ons for the ar  cula  on of the abovemen  oned sounds at the mee  ng point 
of morphemes.

Keywords: phone  cs – ar  cula  on – depalatalisa  on – linguis  c trend.
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FONEMY NOSOWE I ICH REALIZACJA W JĘZYKU POLSKIM. 
WYBRANE PROBLEMY DYDAKTYCZNE

W artykule omówione zostaną problemy związane z realizacją dźwiękową tzw. no-
sówek, czyli liter ą i ę, a także różnice w interpretacji fonologicznej tychże realiza-
cji. Problemy te niejednokrotnie były poruszane przez badaczy [np. Zarębina 1963; 
Retz 1979a, 1979b; Dunaj 1991; Sawicka 1995; Nagórko 1998; Szpyra-Kozłowska 
2002 i inni]. Litery ą i ę mogą być realizowane w różny sposób (w zależności od są-
siedztwa) i dlatego przysparzają wielu trudności w dydaktyce polonistycznej oraz 
w procesie nauczania prawidłowej wymowy polskiej (w szczególności osób obcoję-
zycznych). Utożsamianie liter ą i ę z samogłoskami nosowymi / unosowionymi ([ǫ] 
i [ę] / [õ ] i [ẽ ]), często pojawiające się w podręcznikach i materiałach dydaktycznych 
(zwłaszcza z zakresu glo  odydaktyki), pociąga za sobą rozbieżności w charaktery-
styce fonologicznej tego zjawiska. W artykule przywołam więc sposoby i zasady 
realizowania tzw. nosówek, a także spróbuję przypisać wartość fonologiczną po-
szczególnym realizacjom (na podstawie stanowisk współczesnych badaczy). Artykuł 
ma charakter przeglądowy, gdyż głównym jego celem jest porównanie różnych sta-
nowisk i ich uzasadnień.

I. Na początek przypomnę dwa określenia: głoska nosowa i głoska unosowiona 
(inaczej znazalizowana) [por. Dukiewicz 1995, 29]. Głoska nosowa to dźwięk, do 
realizacji którego konieczny jest stały udział jamy nosowej. Za rezonans nosowy 
bądź jego brak odpowiadają mięśnie podniebienia miękkiego oraz tylnej i bocznych 
ścian gardła. Jeżeli ujście do jamy nosowej jest całkowicie zamknięte, mamy głoskę 
ustną (cały strumień powietrza jest skierowany do jamy ustnej). Jeżeli nie – głoskę 
nosową (powietrze przedostaje się do nosa). W języku polskim nosowe mogą być 
spółgłoski (np. ([m], [ḿ ], [n], [ṇ], [ń], [ŋ] itp.) oraz półsamogłoski ([ũ̯] oraz [ı ̯]̃). Pół-
samogłoski nosowe występują jako drugi segment wymowy tzw. nosówek (ą i ę), 
spółgłoski nosowe zaś mogą występować w różnych kontekstach, w tym również 
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jako drugi segment realizacji tzw. nosówek. Głoski unosowione z kolei to samo-
głoski występujące w sąsiedztwie półsamogłosek nosowych, ewentualnie spółgło-
sek nosowych (wspomniana wcześniej nazalizacja). Głoski te: [õ ], [ẽ ], a także [ã ], 
[ũ ], [ĩ ], [ỹ ] pojawią się więc tylko w konkretnych kontekstach fonetycznych, gdyż 
są one wariantami pozycyjnymi fonemów samogłoskowych [por. Wiśniewski 1998, 
110]. W literaturze przedmiotu przy tego typu dźwiękach pojawia się również okre-
ślenie głoski nosowe. Głoski unosowione zwykle stanowią pierwszy segment wy-
mowy tzw. nosówek (ą i ę), a więc pojawiają się w lewostronnym sąsiedztwie głosek 
nosowych.

II. Pierwsze sygnały o dwusegmentowości polskich nosówek1 pojawiły się już 
w pierwszej połowie ubiegłego stulecia [por. Nitsch 1907; Benni 1912; Koneczna 
1934, 1965; Jassem 1958; Biedrzycki 1963, 1978; Dukiewicz 1967]. Szczegółowo 
opisała to zjawisko Bożena Wierzchowska [1966, 1967]. Autorka, prezentując wyniki 
własnych badań eksperymentalnych (kinemorentgenografi cznych), niezależnie od 
stosowanego przez nią zapisu fonetycznego, dowodzi, że

przy samogłoskach nosowych, np. ǫ i ę, podniebienie miękkie jest odchylone od tylnej 
ścianki jamy gardłowej, tak że przejście do nosowego członu kanału głosowego pozostaje 
otwarte. Samogłoski nosowe (…) wymawiane są zwykle z opóźnionym obniżeniem podnie-
bienia miękkiego, toteż rezonans nosowy uzyskują one dopiero po pewnym czasie. Taka arty-
kulacja samogłosek nosowych nazywana jest asynchroniczną [1967, 71–72;2 por. też Dłuska 
1983, 53; Dukiewicz 1995, 29].

W literaturze wyróżnia się też fazę przypadającą na moment, w którym rezo-
nans ustny pokrywa się z rezonansem nosowym, co w rezultacie daje trzy fazy asyn-
chronicznej wymowy tzw. samogłosek nosowych: faza ustna, faza ustno-nosowa 
oraz faza nosowa [Wierzchowska 1971, 135; Dłuska 1983, 53; Dukiewicz 1995, 34]. 
Potwierdziły to też najnowsze badania Anity Lorenc, prowadzone z wykorzystaniem 
artykulografi i elektromagnetycznej oraz metody kształtowania wiązki akustycznej 
[Lorenc 2016]. Z badań tych wynika, że widoczny jest efekt „nachodzenia na siebie” 
głosek podczas wypowiadania wyrazów, a więc zjawisko asymilacji fonetycznej. Wy-
raźne nakładanie się na siebie faz artykulacyjnych głoski ustnej i głoski nosowej ma 
miejsce przede wszystkim w sytuacji, gdy nosówki występują przed spółgłoskami 
szczelinowymi. Dlatego też zwykle zaznacza się unosowienie samogłoski stanowią-
cej pierwszy człon tego zjawiska.

1 W artykule posługuję się wymiennie określeniem nosówki lub tzw. nosówki, a także samogłoski 
nosowe w znaczeniu ‘brzmieniowa realizacja liter ą i ę’.

2 Autorka dodaje: „Za synchroniczne uważane są samogłoski nosowe języka francuskiego (wy-
mowa paryska). Dokładniejsze badania wykazały jednak, że i w wymowie tych samogłosek zaznacza 
się pewien stopień asynchronii” [por. Wierzchowska 1960, 67–78].
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Przyjęta dziś niemal powszechnie asynchroniczna realizacja nosówek oznacza 
więc połączenie dwóch dźwięków: ustnej lub unosowionej samogłoski oraz półsa-
mogłoski lub też spółgłoski nosowej. Jakie dokładnie to są dźwięki, zależy od tego, 
co następuje po rezonansie nosowym (sąsiedztwo prawostronne).

Podstawowe zasady prezentują się następująco:
1. Jeżeli ą lub ę występuje przed spółgłoską zwarto-wybuchową (T) lub spółgłoską 

zwarto-szczelinową (C): [p], [b], [t], [d], [k], [g], [c], [ʒ], [č], [ǯ], [ć], [ʒ́], to zawsze 
wymawiamy samogłoskę ustną (lub znazalizowaną, [por. Ostaszewska, Tambor 
2000]) i spółgłoskę nosową o tym samym miejscu, co następująca po niej spół-
głoska zwarto-wybuchowa lub zwarto-szczelinowa.

 Schemat: ą/ę + T/C > [o]/[e] lub [o͂]/[e͂] + N + T/C
ą + [p], [b] > [om]; ę + [p], [b] > [em] ząb [zomp]; zęby [zemby]
ą + [t], [d] > [on]; ę + [t], [d] > [en] kąt [kont]; pędy [pendy]
ą + [c], [ʒ] > [on]; ę + [c], [ʒ] > [en] jedząc [ie̯ʒonc]; ręce [rence]
ą + [č], [ǯ] > [oṇ ]; ę + [č], [ǯ] > [eṇ ] pączek [poṇ ček]
ą + [ć], [ʒ́] > [oń]; ę + [ć], [ʒ́] > [eń] ciąć [ćońć]; rtęć [r̦teńć]
ą + [k], [g] > [oŋ]; ę + [k], [g] > [eŋ] sęk [seŋk], wstęga [fsteŋga]

Wyjątki: piętnaście, dziewiętnaście > [pʹie̯tnaśće], [ʒ́evʹie̯tnaśće] – realizacja 
nosówek bez rezonansu nosowego.

Zasada ta to wynik asymilacji pod względem miejsca artykulacji i polega 
na tym, że spółgłoska nosowa, będąca jednym z segmentów realizacji ą lub ę, 
przyjmuje miejsce artykulacji następującej po niej głoski [por. Szpyra-Kozłowska 
2002b, 131–133].3

2. Jeżeli nosówka pojawia się przed spółgłoską szczelinową (S): [s], [z], [š], [ž], [ś], 
[ź], [x], [f], [v], to zawsze wymawiamy samogłoskę ustną lub unosowioną oraz 
półsamogłoskę nosową przednią lub tylną w zależności od głoski, która po tym 
występuje:

3 Alicja Nagórko zjawisko to tłumaczy następująco: „ruchome podniebienie miękkie (…) obniża 
się dopiero wtedy, gdy w jamie ustnej rozpoczyna się już artykulacja następnej głoski. Jeśli ta następna 
głoska ma jakiś element zwarcia (w postaci pełnego zwarcia lub zwarcia i szczeliny), nakładający się 
na to zwarcie rezonans powoduje wymówienie już nie samogłoski, lecz spółgłoski nosowej”. W po-
dobny sposób Alicja Nagórko interpretuje zjawisko występujące w wyrazach obcego pochodzenia typu 
benzyna, enzym, sens, emfaza, konfl ikt, komfort itp., kiedy połączenia literowe en, em, on, om przed 
spółgłoskami szczelinowymi są wymawiane jako nosowe [ę] lub [ǫ]. Autorka zaznacza, że w podobnym 
kontekście każda samogłoska ustna może mieć swój odpowiednik nosowy, np. [ą] (a-nosowe) w awans 
lub tramwaj [Nagórko 1998, 35–36, por. też Wierzchowska 1967, 82, 112–113, 128–130]. Przypomnę 
jeszcze: autorka, stosując w zapisie fonetycznym pojedyncze znaki [ǫ], [ą], [ę], [į] itp., wyraźnie podkre-
śla, że „naturalna nosowość polskich samogłosek ma charakter asynchroniczny (tzn. nierównoczesny)” 
[Nagórko 1998, 37].



83

PORADNIK JĘZYKOWY 10/2022

FONEMY NOSOWE I ICH REALIZACJA W JĘZYKU POLSKIM.…

 Schemat: ą/ę + S > [o͂]/[e͂] + [ũ̯]/[ĩ ] + S

ą + [s], [z], [š], [ž], [x], [f], [v] > [õ ũ̯] wąs [võ ũ̯s], mąż [mõ ũ̯š], wąwóz [võ ũ̯vus]
ę + [s], [z], [š], [ž], [x], [f], [v] > [ẽ ũ̯] węzeł [vẽ ũ̯zeu̯], męża [mẽ ũ̯ža], węch [vẽ ũ̯x]
ą + [ś], [ź] > [õ ũ̯] / [õ ı ̃]̯ usiąść [uśõ ũ̯] / [usõ ı ̃ś̯ć]
ę + [ś], [ź] > [ẽ ũ̯] / [ẽ ı ̃]̯ mięsień [mʹiẽ̯ ũ̯śeń] / [mʹiẽ̯ ı ̯ś̃eń], gęś [gẽ ũ̯ś] / 

[gẽ ı ̃ś̯]

Przed głoskami środkowojęzykowymi [ś] i [ź] ą i ę mogą być realizowane 
dwojako: albo z półsamogłoską nosową tylną [ũ̯], albo przednią [ı ̃]̯. Przedni 
dźwięk [ı ̃]̯ występuje więc w języku polskim wyjątkowo rzadko (ma bardzo 
 ograniczoną dystrybucję) i na dodatek jest traktowany jako wymowa alterna-
tywna.4

3. Jeżeli ą lub ę występują w wygłosie, to:
– ą w wygłosie → [o͂ũ̯]: idą [ido͂ũ̯], czytają [čytaio̯͂ũ̯], chcą [xco͂ũ̯], piłką [pʹiu̯ko͂ũ̯], 

matką [matko͂ũ̯];
– ę w wygłosie → [e͂ũ̯] lub [e]: piłkę [pʹiu̯ke͂ũ̯]/ [pʹiu̯ke], matkę [matke͂ũ̯] / 

[matke], się [śe͂ũ̯] / [śe], myślę [myśle͂ũ̯] / [myśle].
4. Jeżeli ą/ę występuje przed l [l] lub ł [u̯], nie wymawiamy rezonansu nosowego 

wcale, tylko samogłoski ustne [o] lub [e]:

 Schemat: ą/ę + l [l]/ł [u̯] > [o]/[e] + l [l]/ł [u̯]

zaczął [začou̯] zaczęli [začelʹi]
krzyknął [kšyknou̯] krzyknęli [kšyknelʹi]
wziął [vźou̯] wzięli [vźelʹi]

III. Asynchroniczna wymowa tzw. nosówek w polszczyźnie nie jest współcześnie 
przedmiotem dyskusji, problemem jest jednak to, jaka powinna być fonologiczna 
reprezentacja takiej wymowy. Skoro mamy dwuczłonową realizację ą i ę, to analiza 
fonologiczna będzie sekwencją dwóch fonemów: fonemu ustnego /e/ lub /o/ oraz 
fonemu nosowego. Zasób fonemów nosowych w języku polskim nie jest duży (zde-
cydowanie przeważają fonemy ustne), ale zróżnicowany zarówno pod względem 
ilościowym, jak i jakościowym w różnych ujęciach. Opisy systemu fonologicznego 
języka polskiego poszczególnych badaczy różnią się zarówno inwentarzem fone-
mów nosowych, jak i zasobem głosek, będących realizacjami tych fonemów. Poniżej 
przedstawiam inwentarze fonemów nosowych wraz z reprezentacjami głoskowymi 
wybranych autorów (z końca XX i początku XXI w.):

4 Głoska ta może być wymawiana zamiast głoski [ń], jeżeli po niej następuje spółgłoska szczeli-
nowa, np. [końsḱ i] lub [koı ̃s̯ḱ i], [žeńsḱ i] lub [žeı ̃s̯ḱ i] [por. Dukiewicz 1995, 33].
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Roman Laskowski [(1978) 1999] za Wiktorem Jassemem [(1966) 1973]*

/m/ 
/n/
/ń/ 
/η/

[m], [ḿ ], [m̦], [m̅]
[n], [ń ], [ṇ], [n̦], [n̅], [ũ̯]
[ń], [ń̦] oraz fakult. [ı ̯]̃
[ŋ], [ŋ́]

Bożena Wierzchowska [1980] za Zdzisławem S  eberem [1966]

/m/
/ḿ / 
/n/
/ń/
/ǫ/ 
/ę/ 

[m], [m̦], [ḿ ] (między wyrazami)
[ḿ ]
[n], [ṇ], [n̦], [ŋ]
[ń], [ń̦], [ȷ]͂
[ǫ], [ǫ̇], [ǫʲ͂], [ǫʲ͂] 
[ę], [ę̇], [ęʲ͂], [ęʲ͂]

Bronisław Rocławski [(1976) 1986]

/m/**
/n/
/ɲ/ 
/o͂/
/e͂/

[m], [m̥], [ɱ]
[n], [ŋ], [n̥], [ṇ]
[ɲ], [ɲ̥], [ȷ]͂
[o͂], [o͂w͂], [o͂ŋ], [o͂N], [o͂ʲ͂], [o͂̇ʲ͂]
[e͂], [e͂w͂], [e͂ŋ], [e͂N], [e͂ȷ]͂, [e͂̇ȷ]͂

Barbara Klebanowska [1990, 2007]

/m/ 
/n/ 
/ń/ 
/ũ̯/

[m], [ḿ ], [m̦]
[n], [ń ], [ṇ], [n̦]
[ń], [ń̦], [ı ̯]̃, ([ı ̯ñ], [ı ̯ṇ̃])
[ũ̯], [ŋ], [ŋ́]

Irena Sawicka [1995]

/m/***
/n/
/ɲ/
/ŋ/ 

[m], [m̡], [ɱ]
[n], [n̡], [ṇ], [n̅], [ṇ̅]
[ɲ], [ȷ]͂
[ŋ], [ŋ̡], [ɯ̯͂]

Marek Wiśniewski [1998] 

/m/ 
/n/
/ń/ 
/ŋ/ 
/ũ̯/ 
/ı ̯/̃ 

[m], [ḿ ], [m̦], [ɱ]
[n], [ń ], [ṇ], [n̦], [n̅], [ṇ̅]
[ń], [ń̦]
[ŋ], [ŋ́], [ŋ̦]
[ũ̯]
[ı ̯]̃

Danuta Ostaszewska, Jolanta Tambor [2000]

/m/ 
/n/ 
/ń/ 
/ũ̯/

[m], [ḿ ], [m̦], [ḿ̦]
[n], [ń ], [ṇ], [n̦], [ṇ̦]
[ń], [ń̦], [ı ̯]̃
[ũ̯], [ŋ], [ŋ́], [ŋ̦], [ŋ̦́]

  * Roman Laskowski podaje inwentarz fonemów w formie drzewa i matrycy, nie wskazując przy tym 
wariantów poszczególnych fonemów.

 ** Stosuję zapis zgodny z zapisem stosowanym przez autora.
*** Stosuję zapis zgodny z zapisem stosowanym przez autorkę.
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Jak widać, w przedstawionych propozycjach zasób fonemów nosowych jest 
różny. Przyczyna rozbieżności pomiędzy przywołanymi ujęciami wynika z różnych 
założeń metodologicznych [por. np. Wolańska 2019, 106–108], w tym z odmiennego 
traktowania asynchronicznej wymowy samogłosek nosowych. W starszych opisach 
[por. S  eber 1966; Wierzchowska 1980] występują fonemy /ǫ/ i /ę/, reprezento-
wane głównie przez głoski [ǫ] i [ę], choć, jak wspomniałam, już wtedy było wia-
domo, że nie ma mono  ongicznych dźwięków samogłoskowych nosowych. Dlatego 
wśród wariantów reprezentujących te fonemy pojawiają się zbitki głoskowe w po-
staci [ǫʲ͂], [ǫʲ͂] lub [ęʲ͂], [ęʲ͂]. W systemach fonologicznych współczesnej polszczyzny fo-
nemy nosowe samogłoskowe nie występują [por. Klebanowska 1990; Sawicka 1995; 
Wiśniewski 1998; Ostaszewska, Tambor 2000].5

W bifonematycznym ujęciu nosówek niejednoznaczna jest interpretacja dru-
giego segmentu. Rezonans nosowy przed spółgłoskami zwartymi (zwarto-wybucho-
wymi lub zwarto-szczelinowymi) jest realizowany za pomocą spółgłoski nosowej 
o tym samym miejscu, co następująca po niej spółgłoska zwarta (zasada 1.), a więc 
w charakterystyce fonologicznej będzie to spółgłoskowy fonem nosowy i badacze 
w większości są zgodni co do tego. Wśród fonemów nosowych są takie, które mają 
charakter stały, tzn. pojawiają się we wszystkich propozycjach. Są to /m/ (w wymo-
wie nosówek reprezentowany przez wariant [m]), /n/ (reprezentowany przez [n] 
lub [ṇ ]) i /ń/ [reprezentowany przez głoskę [ń]), będące fonologiczną reprezenta-
cją rezonansu nosowego przed zwartymi głoskami wargowymi, przedniojęzyko-
wymi oraz środkowojęzykowymi [por. Sawicka 1995, 134]. Fonem /ḿ / występuje 
tylko u Bożeny Wierzchowskiej oraz we wcześniejszej propozycji Zdzisława S  e-
bera [1966], a więc w ujęciach starszych, zakładających synchroniczną wymowę 
głosek wargowych zmiękczonych oraz traktujących [i] i [y] jako realizacje jednego 
fonemu /I/. We współczesnych opisach palatalne fonemy wargowe nie występują.

Interpretacja fonologiczna rezonansu nosowego w pozycji przed spółgłoskami 
zwartymi tylnojęzykowymi wymaga szczególnej uwagi, gdyż fonem tylnojęzy-
kowy /ŋ/ występuje nie we wszystkich opisach. Po raz pierwszy pojawił się on u Wik-
tora Jassema [1958], a następnie u Leszka Biedrzyckiego [1963]. Obaj autorzy uznali 
tę jednostkę za drugi fonem w interpretacji fonologicznej samogłosek nosowych. 
Mniej więcej w tym samym czasie w tej samej roli (jako drugi element sekwencji reali-
zacyjnej samogłosek nosowych) Leszek Biedrzycki zaproponował nosowy fonem /u̯͂/. 
Pierwotnie autor podał trzy reprezentacje głoskowe tego fonemu: [u̯͂] (wariant 
główny) oraz [ŋ] i [ń] (warianty podrzędne), następnie uznał jednak, że lepsze bę-
dzie oznaczenie tego fonemu symbolem /ŋ/. To z kolei spowodowało, że tylnojęzy-
kowa głoska [ŋ] (o bardzo ograniczonej dystrybucji) stała się wariantem głównym 

5 Jedynie Bronisław Rocławski nie wyklucza obecności fonemów /o͂/ i /e͂/ w świadomości języko-
wej, przyjmując możliwość synchronicznego dodania nosowości do artykulacji jakiejkolwiek samogło-
ski [Rocławski (1976) 1986, (2001) 2005].
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tego fonemu, a głoska [u̯͂] – podrzędnym [Biedrzycki 1963, 41–426]. Rozbieżności 
w traktowaniu fonemów /ŋ/ oraz /u̯͂/ możemy zauważyć również w późniejszych 
pracach. Przykładowo Roman Laskowski [1978; 1999, 338] przyjął za Wiktorem Jas-
semem [1973], że dwufonemowe reprezentacje nosówek przybierają postać samo-
głoski ustnej oraz fonemu /ŋ/ lub /n/ (głoskę [u̯͂] zaś uznaje za wariant fonemu /n/7). 
Irena Sawicka we wszystkich kontekstach – poza ą i ę przed spółgłoskami zwartymi 
wargowymi, przedniojęzykowymi oraz środkowojęzykowymi – proponuje interpre-
tację fonologiczną w postaci ciągu /ɔŋ/ i /ɛŋ/ (/oŋ/ i /eŋ/), przy czym zaznacza, że 
najczęstszą realizacją fonemu /ŋ/ jest szczelinowy, tylnojęzykowy sonant nosowy 
[ɯ̯͂] ([u̯͂]) [por. Sawicka 1995, 134–135]. Bogusław Dunaj z kolei dowodzi (uwzględ-
niając przede wszystkim dystrybucję dźwięków), że [ŋ] jest wariantem pozycyjnym 
fonemu /u̯͂/ (obok [ń] oraz wariantu podstawowego [u̯͂]) [Dunaj 1991, 45]. Podobne 
rozwiązanie przyjęły: Barbara Klebanowska [1990], która wyodrębnia fonem /ũ̯/ 
z wariantem pozycyjnym [ŋ], oraz Danuta Ostaszewska i Jolanta Tambor [2000], 
które również wyodrębniły ten fonem, ale z kilkoma możliwymi realizacjami gło-
skowymi, w tym z [ŋ], [ŋ́], [ŋ̦], [ŋ̦́]. Charakterystyka fonologiczna rezonansu noso-
wego w prawostronnym sąsiedztwie zwartych głosek tylnojęzykowych może mieć 
postać /ŋ/ lub /ũ̯/ (w zależności od autora opisu systemu fonologicznego).

Asynchroniczna wymowa liter ą i ę, odpowiadająca różnym połączeniom gło-
sek, pociągnęła więc za sobą konsekwencje w postaci konieczności wyodrębnienia 
dodatkowych fonemów odzwierciedlających segment nosowy w opisywanych dy-
 ongach. Najwięcej wątpliwości pojawia się w wypadku interpretacji fonologicznej 

tzw. nosówek w sąsiedztwie spółgłosek szczelinowych (zasada 2.). Roman Laskowski 
[1978, 1999] oraz Irena Sawicka [1995] interpretują dane zjawisko podobnie, pro-
ponując ciąg fonemów /oŋ/ i /eŋ/. Laskowski poza tym dopuszcza /on/ i /en/ (jeżeli 
rezonans nosowy jest realizowany np. za pomocą głoski szczelinowej [n̅]) [Laskowski 
1999, 338]. W późniejszych opisach do interpretacji fonologicznej tego typu reali-
zacji zostały wykorzystane półsamogłoskowe (niesylabiczne) fonemy /ũ̯/ oraz  /ı ̯/̃.8 
Barbara Klebanowska [1990, 2007] wyróżnia tylko fonem /ũ̯/ [por. też Ostaszew-
ska, Tambor 2000] i charakteryzuje go jako fonem wysoki, tylny, nosowy, niewy-
stępujący w nagłosie ani po spółgłoskach i mający warianty [u̯͂] oraz [ŋ]. Głoska [ı ̯]̃ 
zaś została przez nią uznana za fakultatywny wariant palatalnego fonemu /ń/: koń-
ski [końsḱ i] : [koĩs̯ḱ i] (podobnie jak w ujęciu Romana Laskowskiego oraz Bronisława 

6 Podaję za: Dunaj 1991, 45.
7 Dowodem na to, że głoski [n] i [ũ̯] nie mogą być wariantami jednego fonemu, może być para 

minimalna, np. trę [treũ̯] : tren [tren] [por. Klebanowska 2007, 25].
8 U różnych badaczy jednostki te mogą mieć inny status: według Ireny Sawickiej są to glajdy 

należące do klasy sonantów [Sawicka 1995, 113–115], Alicja Nagórko opisuje je jako dźwięki 
zwarto-otwarte, zbliżone do samogłosek [Nagórko 1998, 42–43]; u Liliany Madelskiej są to spółgło-
skowe aproksymanty [Madelska 2005], Marek Wiśniewski i Barbara Klebanowska kwalifi kują je jako 
półsamogłoski (glajdy) [Wiśniewski 1998, 77; Klebanowska 2007, 38].
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Rocławskiego). Bardziej przejrzysta (i konsekwentna) w tym zakresie jest propo-
zycja Marka Wiśniewskiego [1997], który dowodzi, że [ı ̯]̃ nie może być wariantem 
fonemu /ń/, podając dowód w postaci opozycji pluńże [pluńže] : plujże [plu͂ı ̯ž͂e],9 
i wśród fonemów wyodrębnia dwa niespółgłoskowe i jednocześnie niesamogło-
skowe fonemy nosowe: /ũ̯/ oraz /ı ̯/̃ [por. Wiśniewski 1997, 192]. M. Wiśniewski, 
nadając jednostkom /ı ̯/̃ oraz /ũ̯/ rangę samodzielnych fonemów, stwierdza, że jest 
to kwes  a dyskusyjna. Warto jednak zaznaczyć, że propozycja ta nadaje pewną sy-
metrię opisowi i sprawdza się w dydaktyce polonistycznej, gdyż daje możliwość 
jednoznacznej analizy fonologicznej asynchronicznej wymowy tzw. nosówek w są-
siedztwie głosek szczelinowych: w postaci ciągów fonemów /oũ̯/ i /eũ̯/ lub przed 
środkowojęzykowymi wariantywnie /oı ̃/̯ i /eı ̯/͂).

Jeżeli chodzi o nosówki w pozycji wygłosowej (zasada 3.), to interpretacja fo-
nologiczna jest w znacznym stopniu zbieżna z realizacją ą i ę przed spółgłoskami 
szczelinowymi, a więc jako /oũ̯/ i /eũ̯/ (bardzo rzadko /oı ̃/̯ i /eı ̯/͂) lub /oŋ/ i /eŋ/ 
w zależności od wybranego opisu. Różnica dotyczy jedynie samogłoski ę, ponieważ 
normatywna wymowa zakłada możliwość całkowitego odnosowienia tej jednostki 
w pozycji wygłosowej, a co za tym idzie, interpretacja fonologiczna będzie mono-
 ongiczna.

Całkowite odnosowienie samogłosek ą i ę zachodzi również przed spółgło-
skami l [l] lub ł [u̯] (zasada 4.). W tym wypadku realizacja mono  ongiczna, bez 
dźwięku nosowego, jest jedyną poprawną realizacją, a więc i interpretacja fonolo-
giczna ma postać fonemu samogłoskowego /o/ lub /e/.

Zupełnie odmienne podejście do fonologicznej interpretacji wymowy ą i ę pro-
ponuje Jolanta Szpyra-Kozłowska, opisująca fonologię w ujęciu generatywnym. 
Samogłoska nosowa według niej podlega działaniu jednej z reguł fonologicznych, 
a mianowicie asymilacji spółgłoski nosowej do miejsca artykulacji następnej. Fono-
logicznie są to dwa segmenty: samogłoska ustna oraz „niewyspecyfi kowana spół-
głoska nosowa”, która nie ma własnego miejsca artykulacji i którą autorka uznaje 
za pewnego rodzaju „archifonem” oraz zaznacza go symbolem N [Szpyra-Kozłowska 
2002a, 132–133]. W wypadku samogłosek nosowych przed spółgłoskami bocznymi 
oraz ę w wygłosie element nosowy może być nieobecny, co według autorki również 
da się wyrazić za pomocą odpowiednich reguł. Autorka krytycznie podchodzi do 
rozwiązań proponowanych w wyżej przedstawionych opisach strukturalistycznych, 
gdyż według niej opisy te „są często wewnętrznie niespójne i nie są w stanie wyra-
zić wielu istotnych prawidłowości fonologicznych” [Szpyra-Kozłowska 2002b, 18]. 
W kontekście realizacji nosówek Szpyra-Kozłowska uważa, że w opisach struktura-
listycznych nie została ukazana przewidywalność samogłosek nosowych, a więc nie 
została wyrażona regularność językowa [por. Szpyra-Kozłowska 2002b, 18]. 

9 Lub też: czyjże [čyı ͂ž̯e] : czyńże [čyńže] (przykład własny).
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IV. Ostatni problem, który chciałabym poruszyć, to sprawa zapisu fonetycznego 
realizacji samogłosek nosowych i stosowanych w nim uproszczeń, pojawiających 
się głównie w publikacjach o charakterze dydaktycznym. Pomimo że polifoniczność 
tzw. nosówek została potwierdzona niejednokrotnie w starszych i nowszych bada-
niach, w literaturze poświęconej wymowie liter ą i ę nadal pojawiają się nieścisłości 
w opisie realizacji fonicznej tych jednostek. Jest to przede wszystkim problem z roz-
graniczeniem mowy i pisma. W wielu pracach (głównie publikacjach poświęconych 
nauczaniu języka polskiego jako obcego, np. Kołaczek [2017], Stanek [2020]), ale 
nie tylko [por. Lorenc 2016]), pojawia się propozycja uproszczonego zapisu nosówek 
przed głoskami szczelinowymi (frykatywnymi): jako [õ ], [ẽ ] / [ǫ] [ę] w zapisie slawi-
stycznym czy też [ɔ]̃ i [ɛ]̃ w zapisie międzynarodowym [zob. też: Karpowicz 2009, 
39–40; Maciołek, Tambor 2018, 51–53; Biernacka 2016, 49–52 i in.] lub też propozy-
cja dwojakiego zapisu: za pomocą jednego znaku ([õ ], [ẽ ] / [ǫ], [ę]) lub dwóch ([ou̯͂] 
i [eu̯͂]) [por. Święcicka 1997, 17–32]. Autorzy zaznaczają fakt, że w języku polskim 
mamy asynchroniczną wymowę ą i ę, niemniej jednak przyjmują uproszczony zapis, 
gdyż takie rozwiązanie uznają za bardziej przystępne dla osób obcojęzycznych. Poza 
tym z perspektywy osób uczących języka polskiego jako obcego dy  ongiczna wy-
mowa samogłosek nosowych może prowadzić do błędów w zapisie ortografi cznym. 
Być może jest to słuszne rozwiązanie, prowadzi jednak ono do pewnego rozdźwięku: 
skoro osoby obcojęzyczne są uczone, że przed spółgłoskami zwartymi ą i ę są wy-
mawiane dy  ongicznie, być może należałoby sygnalizować również dy  ongiczną 
wymowę przed szczelinowymi, zaznaczając rezonans nosowy oddzielnym znakiem. 
Marcin Mociołek i Jolanta Tambor uważają, że

polisegmentalny opis wymowy tzw. nosówek przed szczelinowymi i w wygłosie byłby dla cu-
dzoziemców uczących się języka polskiego niezrozumiały i nadmiernie trudny, gdyż drugim 
elementem sekwensu jest dźwięk niewystępujący w izolacji, więc nieuchwytny niewpraw-
nym uchem. Poza tym niezrozumienie natury specyfi cznej polisegmentalności w tych miej-
scach może prowadzić do błędnej wymowy dwugłoskowej typu [om] czy [oṷ] [Maciołek, 
Tambor 2018, 53].

Argument ważki, ale nadal wydaje mi się, że zapis dwusegmentowy w opisach 
teoretycznych byłby bardziej klarowny i zgodny z faktycznym stanem wiedzy na 
temat realizacji tzw. nosówek.

Dodam jeszcze, że podobny (być może większy) problem pojawia się w opisach 
logopedycznych narzędzi do oceny słuchu fonemowego. Jeżeli do badania słuchu 
wykorzystujemy paronimy typu: cześć [čeść] – część [čeu̯͂ść], proszki [prošḱ i] – prążki 
[prou̯͂šḱ i] [por. np. Gruba 2012; 2015], to nie wystarczy zaznaczyć, że w uproszczony 
sposób zapisujemy nosówki, tylko trzeba wyraźnie stwierdzić, że w tego typu przy-
kładach mamy do czynienia z opozycją fonologiczną ilościową, a nie jakościową. 
W obu podobnie brzmiących wyrazach występuje samogłoska ([o] lub [e]), a prze-
cież różnią się one obecnością rezonansu nosowego lub jego brakiem ([u̯͂] : ø).
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V. PODSUMOWANIE

Fonetyka języka polskiego wyróżnia się na tle innych języków słowiańskich. Przy-
czyniają się do tego różne zjawiska, wśród których znajdują się tzw. nosówki ozna-
czane w piśmie jako ą i ę. Dwusegmentowa, zróżnicowana realizacja tych jednostek 
jest regulowana prawostronnym kontekstem fonetycznym. Istotny problem stanowi 
ich interpretacja fonologiczna. Wszyscy badacze są zgodni, że dwusegmentowa wy-
mowa nosówek jest reprezentacją dwóch fonemów. Co do tego, jaki jednak po-
winien być drugi fonem w reprezentowanym ciągu w opisach już nie ma pełnej 
zgody, zwłaszcza jeżeli chodzi o realizacje nosówek przed głoskami szczelinowymi. 
Z perspektywy dydaktycznej ujęcia strukturalistyczne pozwalają na określanie jed-
noznacznej relacji pomiędzy strukturą fonetyczną a fonologiczną, a to oznacza, że 
konkretna głoska jest realizacją konkretnego fonemu i nie może być jednocześnie 
realizacją jakiegoś innego fonemu. Poza tym fonologia strukturalna odwołuje się do 
opozycji i dystrybucji, a problem z realizacją tzw. nosówek daje się rozwiązać przez 
charakterystykę kontekstów, w których dźwięki występują. W interpretacji fonolo-
gicznej realizacji głoskowych ą i ę w procesie kształcenia najlepiej sprawdza się pro-
pozycja Marka Wiśniewskiego [1998].10 Nadanie przez autora jednostkom /ı ̯/̃ oraz 
/ũ̯/ rangi samodzielnych fonemów pozwala na jednoznaczną, symetryczną analizę 
asynchronicznej wymowy samogłosek nosowych w różnych kontekstach, por:

ą/ę + T/C > [o]/[e] lub [o͂]/[e͂] + N + T/C /om/, /em/, /on/, /en/, /oń/, /eń/, /oŋ/, /eŋ/
ą/ę + S > [o͂]/[e͂] + [ũ̯]/[ĩ ] + S /oũ̯/, /eũ̯/, /oĩ /, /oĩ /
ą w wygłosie 
ę w wygłosie:

/oũ̯/
/eũ̯/ lub /e/

ą/ę + l [l] / ł [u̯] > [o]/[e] + l [l] / ł [u̯] /o/, /e/

W procesie nauczania języka polskiego jako obcego istotną rolę odgrywa zapis 
ortografi czny. Przypisane omawianym realizacjom pojedyncze grafemy sugerują 
wymowę jednosegmentową i to utrudnia proces dydaktyczny. Warto jednak za-
znaczyć, że skoro dy  ongiczna realizacja tzw. nosówek w języku polskim jest jed-
noznacznie potwierdzona, należałoby dążyć do jednolitego – dwusegmentowego 
zapisu fonetycznego (niezależnie od tego, czy się stosuje zapis międzynarodowy czy 
slawistyczny). Przyjmowanie zapisu uproszczonego w celu przeciwdziałania błędom 
ortografi cznym, moim zdaniem, nie jest wystarczającym argumentem. W procesie 
dydaktycznym ważne jest nauczanie realizacji ą i ę od samego początku w odpo-
wiednich kontekstach, a więc uwzględnienie dystrybucji poszczególnych dźwięków 
oraz zjawisk asymilacji.

10 Uważam tak po wieloletniej praktyce dydaktycznej.
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Fonemy nosowe i ich realizacja w języku polskim. 
Wybrane problemy dydaktyczne

Streszczenie

W artykule zostały omówione problemy związane z realizacją dźwiękową tzw. nosówek, 
czyli liter ą i ę, a także różnice w interpretacji fonologicznej tychże realizacji. Problemy te 
niejednokrotnie były poruszane przez badaczy [np. Zarębina 1963; Retz 1979ab; Dunaj 1991; 
Sawicka 1995; Nagórko 1998; Szpyra-Kozłowska 2002 i inni], co świadczy o tym, że zjawisko nie 
należy do łatwych. Litery ą i ę mogą być realizowane w różny sposób (w zależności od sąsiedztwa) 
i dlatego przysparzają wielu trudności w dydaktyce polonistycznej oraz w procesie nauczania 
prawidłowej wymowy polskiej (w szczególności osób obcojęzycznych). W artykule zostały 
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przywołane sposoby i zasady realizowania tzw. nosówek, a także rozbieżności w charakterystyce 
fonologicznej tego zjawiska. Artykuł ma charakter przeglądowy, gdyż jego głównym celem było 
porównanie różnych propozycji.

Słowa klucze: fonetyka – system fonologiczny – samogłoski nosowe – fonemy nosowe.

Nasal phonemes and their realisa  on in Polish. Selected teaching problems 

Summary

This ar  cle discusses the problems related to the sound realisa  on of the so-called nasal sounds, 
that is le  ers ą and ę, as well as the diff erences in the phonological interpreta  on of those 
realisa  ons. The issue has been repeatedly raised by linguists (e.g. Zarembina 1963; Retz 1979ab; 
Dunaj 1991; Sawicka 1995; Nagórko 1998; Szpyra-Kozłowska 2002, and others), which proves its 
complexity and diffi  culty. The le  ers ą and ę can be pronounced in various ways depending on 
their neighbourhood (that is other le  ers that follow them), which causes problems in Polish 
language didac  cs and in the process of teaching of the correct Polish language pronuncia  on 
(especially when it comes to teaching Polish pronuncia  on to foreigners). The ar  cle men  ons 
the methods and principles of the realisa  on of nasal sounds as well as inconsistencies in the 
phonological characteris  cs of the phenomenon. The ar  cle is an overview, as its aim is to 
compare diff erent sugges  ons for the phonological interpreta  on.

Keywords: phone  cs – phonological system – nasal vowels – nasal phonemes.

Adj. Monika Czarnecka
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SEMANTYCZNO KONOTACYJNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 
KONCEPTU PRAWDA / ПРАВДА

W drugiej połowie XX i na początku XXI wieku ważne miejsce w językoznawstwie 
zajmuje lingwistyka kognitywna (od ang. cogni  on – wiedza, poznanie, procesy po-
znawcze). Jest to kierunek w językoznawstwie, który „rozpatruje funkcjonowanie 
języka jako rodzaj aktywności kognitywnej, tzn. aktywności poznawczej, a mechani-
zmy kognitywne i struktury ludzkiej świadomości bada poprzez zjawiska językowe” 
[Кочерган 2013]. W obrębie badań semantycznych przedstawicielami podejścia 
kognitywnego są przede wszystkim uczeni amerykańscy: G. Lakoff , R. Langacker, 
R. Jackendoff , Ch.J. Fillmore, L. Talmy, J.R. Taylor i in. Najważniejszym problemem, 
stawianym w lingwistyce kognitywnej, pozostaje kwes  a, w jaki sposób człowiek 
rozumie otaczający świat przez pryzmat swojej wiedzy, odczuć i wyobrażeń.

Na podstawie rozgraniczenia języka i mówienia, jako dwóch samodzielnych, 
a jednocześnie ściśle ze sobą powiązanych fenomenów, w lingwistyce rozróżnia się 
dwa obrazy świata: konceptualny i językowy. Konceptualny obraz świata jest po-
wiązany ze sferą abstrakcyjną; to zbiór idei, pojęć o otaczającym nas świecie i zasa-
dach jego organizacji. Jednakże to nie tylko system pojęć odnoszących się do ogółu 
realiów, w których funkcjonujemy, lecz także system sensów wcielony w te realia 
poprzez słowa–koncepty. Konceptualny obraz świata istnieje w postaci konceptów, 
tworzących konceptosferę, która wyraża się poprzez pojęcia i wyobrażenia, nato-
miast językowy obraz świata istnieje w postaci znaczeń znaków językowych, które 
tworzą wspólną semantyczną przestrzeń języka i wyrażają się poprzez jednostki 
językowe. Zasadniczą różnicą między tymi dwoma obrazami świata, jak wskazuje 
О. Хрищенa, jest „istnienie niewerbalnych zasobów wyrażania w konceptualnym 
obrazie świata i lingwistycznych zasobów tworzenia cech ogólnych i narodowych 
cech charakterystycznych językowego obrazu świata” [Хрищена 2012]. Konceptu-
alny i językowy obraz świata są ze sobą powiązane – „pierwotne i wtórne, jak zjawi-
sko mentalne i jego werbalne wyrażenie” [Попова, Стернин 2007, 39].
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Konceptualny obraz świata jest uniwersalny dla całej ludzkości. Człowiek wnika 
w swój świat mentalny, stwarza o nim wyobrażenie, a to oznacza, że świat staje się 
dla niego taki, jakim go w miarę swojego rozwoju poznaje i oswaja. Pojmowanie 
świata każdego narodu mieści się w ramach „obrazu świata”, który my pojmujemy 
jako „zbiór wiedzy o świecie”. To pojęcie obejmuje fi lozofi czne rozumienie świata 
jako „rzeczywistości materialnej, która otacza człowieka i przejawia się w parame-
trach czasu i przestrzeni” [Колшанский 1990, 21].

Б. Серебреніков pisze, że konceptualny obraz świata jest bogatszy niż językowy, 
ponieważ w tworzeniu tego pierwszego biorą udział różne typy myślenia, szczegól-
nie te niewerbalne [Серебреніков 1988, 6]. Tę myśl podziela również Т. Космеда:

Nie wszystko, co zostało poznane przez człowieka, nabiera formy słownej, nie wszystko jest 
przedstawiane za pomocą języka i nie wszystkie informacje, które pochodzą ze świata ze-
wnętrznego, nabywają językowego wyrazu [Космеда 2000, 12].

Można się zgodzić z tymi stwierdzeniami – językowy obraz świata to tylko część ob-
razu konceptualnego.

Konceptualny obraz świata i jego fragmenty to zjawisko dynamiczne; jednostki 
językowe, które go wyrażają, ulegają przekształceniom i nabywają konceptualnych 
znaczeń. Poza granicami konceptualnego obrazu świata pozostają peryferyjne ob-
szary, które służą za przekazicieli dodatkowych informacji o świecie.

Informacje konceptualnego obrazu świata i tej części językowego obrazu świata, które się 
zbiegają przy nakładaniu jednego modelu na inny, są inwariantywne, to znaczy niezależne od 
tego, którym językiem są wyrażone, ponieważ tworzą uniwersalne kategorie pojęciowe. Jest 
również na odwrót – informacje, które zawierają się w obszarach peryferyjnych, to znaczy 
te, które pozostają poza granicami konceptualnego obrazu świata, zmieniają się w różnych 
językach. Im większy stopień zmienności dodatkowych informacji, tym bardziej różnią się 
zestawiane języki [Брутян 1973, 109].

Jednostką konceptualnego obrazu świata jest koncept. Ten termin pochodzi 
z łac. conceptus і oznacza ‘myśl’, ‘pojęcie’. Сучасний словник іншомовних слів [pol. 
Współczesny słownik słów obcych] [Півторак (ред.) 2002, 381] podaje następujące 
defi nicje konceptu: 1) w logice – sens znaku (nazwy); 2) ogólna myśl, sformuło-
wanie. Powyższe defi nicje słownikowe wyrażają tylko ogólnofi lozofi czne traktowa-
nie konceptu, chociaż ten termin wprowadzono do obiegu naukowego w związku 
z badaniem problemu języka i myślenia. Problem istoty pojęcia <koncept> jest roz-
patrywany również w pracach С. Аскольдова-Алексєєва, w których koncept jest 
utożsamiany z pojęciem i traktowany jako „twór myślowy, zastępujący nam w pro-
cesie myślenia nieskończoną mnogość przedmiotów jednego rodzaju” [Асколь-
дов-Алексєєв 1928, 30]. Rozpowszechniony w dziedzinie fi lozofi i i logiki koncept 
przez ostatnie dziesięciolecia ulegał ponownym przemyśleniom w paradygmacie 
społecznym, psychologicznym i kulturowym [Лисиченко 2004].
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Короткий словник когнітивних термінів [pol. Krótki słownik terminów ko-
gnitywnych] podaje następującą defi nicję konceptu:

Koncept (concept, konzept) to termin, który jest wyjaśnieniem jednostek mentalnych albo 
psychicznych zasobów naszej świadomości i tej struktury informacyjnej wyrażającej wiedzę 
i doświadczenie człowieka; operatywna treściowa jednostka pamięci odpowiadająca wy-
obrażeniu o tych sensach, którymi operuje człowiek w procesach myślenia i które wyrażają 
treść doświadczenia i wiedzę, treść wyników całej działalności ludzkiej i procesów poznaw-
czych świata w formie „kwantów”, „wiedzy” [Кубрякова 1996, 90].

Lingwistyczne opracowanie konceptu aktywizowało się w związku z tezauruso-
wym badaniem lingwistyki i określeniem zasad układania słowników ideografi cz-
nych. Rozpatrując strukturę słowników ze względu na jej związek z obrazem świata, 
Ю. Караулов uważa, że 

podobna struktura stanowi, szczególnie w swojej inwariantywnej części, jeden z kompo-
nentów obrazu świata, a właściwie jej komponent statyczny, który zawiera zasady podziału 
leksykalnego składu języka [Караулов 1976, 259].

Na wyjaśnienie konceptu „nakładają się fi lozofi czne, etniczne, mitologiczne, reli-
gijne, psychologiczne i inne czynniki pozajęzykowe, które zresztą wyznaczają jego 
kompleksowy charakter [Кононенко 2004, 14]. І. Голубовська rozpatruje koncept 
jako

mentalny twór, który w całości reprezentuje przedmiot lub zjawisko we wszystkich jego licz-
nych związkach z innymi przedmiotami i zjawiskami w świadomości człowieka [Голубовська 
2004, 90].

В. Жайворонок uważa, że koncept to

jednocześnie forma pojęcia i jego idea, wcielenie w słownych obrazach istnienia. Mówiąc 
inaczej, słowo, jako miano realiów, wraz z całym zestawem charakterystycznych dla niego 
cech językowych, występuje nie tylko jako językowa, lecz także konceptualna jednostka… 
[Жайворонок 2007, 10–11].

Przyjmując rozgraniczenie konceptu i pojęcia, akceptuję myśl Л. Чернейко, że 
„koncept zawiera pojęcie, ale nie wyczerpuje się w nim, tylko obejmuje całą treść 
słowa” [Чернейко 1995, 75].

Wśród wielu metodologii analizy konceptualnej wyróżnia się etnocentryczną 
koncepcję A. Wierzbickiej, która wychodzi z założenia, że przy udziale ograniczonego 
zestawu uniwersalnych elementów semantycznych można wykazać całą różnorod-
ność wytwarzanych przez człowieka idei–konceptów, które wcielają się w jednostki 
leksykalne, a także wartości oceniające, specyfi czne dla danej kultury [Wierzbicka 
2001, 3]. A. Wierzbicka wyróżnia koncept–minimum, koncept–maksimum i doda-
tek encyklopedyczny.
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Koncept-minimum to niepełna znajomość znaczenia słowa (mówiący zna realia, ale zdecydo-
wanie nie wszystkie, które go dotyczą; w życiowej praktyce są dla mówiącego nieważne albo 
się z nimi nigdy nie stykał). Koncept-maksimum obejmuje wszechstronną (pełną) znajomość 
sensu słowa przez mówiącego (realia są mu znane we wszystkich aspektach), w tym wiado-
mości encyklopedyczne, wiedzę profesjonalną o realiach [Wierzbicka 1996, 34].

J. Bartmiński,1 w ślad za R. Langackerem, proponuje metodologię „profi lowa-
nia”. Obie te metodologie porównuje U. Majer-Baranowska:

według Bartmińskiego, jak i według Langackera, profi lowaniu podlega pewna struktura 
mentalna (nazywana przez lubelskiego językoznawcę „pojęciem”, przez amerykańskiego 
– „bazą kognitywną”). U Bartmińskiego jest to pojęcie (wyobrażenie) dające się nazwać 
pojedynczym leksemem (rzadziej – grupą leksemów), u Langackera są to także pojęcia zło-
żone, łączone z wieloleksemowymi wyrażeniami oraz „treści” schematyczne przypisywane 
strukturom gramatycznym… Według obydwu badaczy istotą tego procesu jest wyróżnienie 
pewnych elementów w jakiejś większej strukturze mentalnej… Z analiz Bartmińskiego i jego 
współpracowników wynika, że profi le pojęć ujawniają się przede wszystkim na poziomie tek-
stu i w dyskursie [Majer-Baranowska 2004, 103].

Badaczka słusznie zauważa, że:

koncepcje profi lowania pojęć zostały wypracowane na gruncie językoznawstwa kognityw-
nego, które w centrum swego zainteresowania stawia procesy ludzkiego poznania i ich 
odzwierciedlenie w języku, a także wpływ języka na procesy poznawcze człowieka [Majer-Ba-
ranowska 2004, 86].

Sprzeczna natura konceptu pozwala na sformułowanie, według Є. Кубрякової, 
następujących antynomii:

1) koncept stały (konstans) i zamknięty w swojej budowie – koncept, który kiedyś się po-
jawił i wiecznie ewoluuje;

2) koncept istnieje dzięki temu, że jest wykorzystywany i uzewnętrznia się w językowo-ro-
zumowej aktywności użytkowników języka (istnienie konceptu jest subiektywne) – kon-
cept istniejący niezależnie od czyjejś wiedzy o jego istnieniu (istnienie konceptu jest 
obiektywne);

3) koncept archetypowy, uniwersalny – koncept wyjątkowy i na swój sposób aktualny dla 
każdego narodu i każdej kultury [Кубрякова 1996, 90].

Zatem we wszystkich defi nicjach konceptu chodzi o związek między werbalnym 
potencjałem jego wyrażania, do którego należą: słowa, związki wyrazowe, jednostki 
frazeologiczne, zdania, a nawet całe teksty. Wielu uczonych używa tu sformułowa-
nia leksykalne określenie konceptu (Л. Синельникова, В. Жайворонок, С. Нікітіна).

1 J. Bartmiński, R. Tokarski (red.), Profi lowanie w języku i w tekście, Lublin; J. Bartmiński (red.), 
Profi lowanie pojęć. Wybór prac, Lublin.
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Analiza konceptualna przewiduje „włączenie do systemu pojęć różnych katego-
rii kognitywnych – przedmiotowości, określoności i procesualności” [Кононенко 
2004, 7]. W konceptualnej sferze krzyżują się i nakładają na siebie kategorie, które 
obejmują różnorodne, pojęciowe konstanty różnych planów i aspektów. Spośród 
kompleksu takich pojęć i kategorii zwraca uwagę system, w którym skoncentro-
wały się wartości zarówno ogólnoludzkie, jak i zorientowane narodowo. To zestaw 
moralno-etycznych kategorii, takich jak dobro, zło, wiara, prawda, grzech, zdrada 
itp., które szeroko reprezentuje literatura piękna oraz teologiczna. „Wartości du-
chowe aktywizują się jako istotowe wskaźniki archetypowości, egzystencji, natural-
ności ludzkiego istnienia” [Кононенко 2004, 8]. Analiza kognitywna jest faktycznie 
odkrywaniem treści konceptów, przewiduje „analizę znaczeń systemowych i słow-
nego użycia jednostek leksykalnych, które werbalizują odpowiedni koncept, a także 
logiczną analizę denotatów” [Полюжин 2002, 110].

T. Вільчинська kwalifi kuje metodologię skierowaną na pogłębienie poznania se-
mantyczno-konotacyjnych cech charakterystycznych konceptów jako metodę pola 
semantyczno-aksjologicznego, która przewiduje:

1) określenie etymologii słów-reprezentantów konceptu, ich formy wewnętrznej, którą po-
równuje się do etymologii konceptu kulturowego w szerokim rozumieniu i która wydaje się 
komunikatywnie znacząca dla planu treści konceptu; 2) z jednej strony leksykalno-seman-
tyczną aktualizację konceptów, określenie mniej więcej ustalonych defi nicji w fi lozofi i, mi-
tologii, teologii, psychologii, lingwistyce itp., które przejawiają się na poziomie naukowego 
uzusu; z drugiej strony ich indywidualno-autorską interpretację w tekstach artystycznych, 
gdzie często ulegają obiektywizacji na poziomie semantycznych okazjonalizmów; 3) ustale-
nie mechanizmów językowych realizacji oceniającej składowej konceptu, powiązanej z men-
talnością narodową, narodową skalą wartości moralnych, które przejawiają się zarówno 
w leksykografi cznych znaczeniach słów-reprezentantów, jak i w tłumaczeniach autorskich; 
4) określenie związków dystrybutywnych, przede wszystkim różnych atrybutywnych i apo-
zytywnych syntagm z odpowiednimi leksemami jako dowód na indywidualno-autorski świa-
topogląd; 5) analiza słowotwórcza, szczególnie ze względu na wielki słowotwórczy potencjał 
słów-reprezentantów konceptów, które z kolei znajdują swoje potwierdzenie w tekstach ar-
tystycznych; 6) określenie miejsca i roli konceptów w autorskich obrazach świata, które eks-
plikują narodowy językowo-konceptualny obraz świata ukraińskiego etnosu [Вільчинська 
2008,103].

W ukraińskim językoznawstwie zbadano wiele oceniających konceptów, m.in. 
В. Кононенко badał takie abstrakcyjno-emocjonalne koncepty ukraińskiego dys-
kursu jak wolność, swoboda, niewola, sława, marzenie, nadzieja, los, niedola, wiara, 
kochanie, miłość, strach, śmiech, smutek, tęsknota, grzech, pokuta, zło, dobro, 
zdrada, wierność, a także tradycyjno-charakterologiczne koncepty rodzinność, po-
bratymstwo [Кононенко 2004], Н. Брагінець, Н. Іванова2 rozpatrywali koncepty 

2 Н. Брагінець, 2004, Концепти ДУША і СЕРЦЕ в національно-мовних картинах світу, „Нау-
кові записки. Філологічні науки” том 34, с. 21–26; Н. Іванова, 2014, Вербалізація концепту ‘Серце’ 
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dusza i serce w narodowo-językowych obrazach świata, z kolei koncepty kobieta, 
mężczyzna badali Ю. Вороніна, Л. Бурківська, С. Григораш,3 a koncept prawda 
w twórczości ukraińskiego poety T. Szewczenki badała О. Маленко4 i in.

W polskim językoznawstwie J. Puzynina5 przedstawiła typologię pojęć i kate-
gorii dotyczących wartości, a szczególnie takich jak tolerancja, wolność, honor. 
Do ich opisu badaczka zaproponowała swoisty model–matrycę etycznych sensów 
w języku polskim, który przewiduje: rozpatrzenie etymologii i rozwoju semantyki 
słowa w całej grupie spokrewnionych i niespokrewnionych języków, odtworzenie 
słowotwórczych i innych związków systemowych (synonimicznych, antonimicznych, 
holistycznych) jednostek, a także analizę danych dotyczących mentalności, fi lozo-
fi i i różnorodnych tekstów, w których dany leksem funkcjonuje, łącznie z wiedzą 
współczesną, rejestrami i kontekstami związanymi ze zmianą i rozwojem oceniają-
cych znaczeń odpowiedniego leksemu [Puzynina 1992, 338]. J. Bartmiński podkreśla 
wagę nadania nazw wartości:

współcześnie ważnym zadaniem jest zbadanie zmian zachodzących w semantyce nazw 
wartości (antywartości), takich jak godność i honor, tolerancja, wolność, liberalizm, praca, 
strajk i bezrobocie, kariera i sukces, solidarność, sprawiedliwość i konkurencja, społeczeń-
stwo i naród, władza, państwo, urząd, region i regionalizm, ojczyzna, patriotyzm, suweren-
ność, europejskość, globalizacja [Bartmiński 2003, 66].

Przedmiotem badania w niniejszym artykule są charakterystyczne seman-
tyczno-konotacyjne cechy konceptu prawda / правда, który odnosi się do kon-
ceptów porządku moralnego i przedstawia ogólne wyobrażenia o wartościach 
moralnych, formułuje moralny ideał, proponuje pewne modele zachowania, orien-
tuje na ich przestrzeganie i jest jedną z najbardziej znaczących jednostek kogni-
tywnych. Aby określić pewne wyobrażenie o badanym koncepcie, rozpatrzymy nie 

в українських народних прислів’ях, „Вісник Донецького національного університету”, сер. Б, Гума-
нітарні науки вип. 1–2, с. 20–124; file:///C:/Users/filolog/Downloads/2485%D0%A2%D0%B5%D0%
BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-5006-1-10-20160907.
pdf [доступ 03.01.2022].

3 Ю. Вороніна, 2013, Концепт „чоловік” у сучасній українській чоловічій прозі, „Science 
and Education a New Dimension: Philology”, I(3), Issue: 13, https://seanewdim.com/uploads/
3/4/5/1/34511564/voronina_y.v._concept_man_in_modern_male_prose.pdf; Л. Бурківська, 
С. Григораш, 2018, Концепт „жінка” та “чоловік” у сучасному газетному дискурсі, „Філологічні 
науки” випуск 48. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, с. 69–73.

4 О. Маленко, 2014, Тарас Шевченко: пророк у пошуках правди (концепт правда), „Культура 
слова” № 80, с. 158–166.

5  Tu warto wymienić prace: J. Puzynina, 1989; Jak pracować nad językiem wartości [w:] Język 
a Kultura, t. 2; J. Puzynina, 1992, Język wartości, Warszawa; J. Puzynina, 1993, O znaczeniu warto-
ści [w:] J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz-Brzozowska (red.), Nazwy wartości. Studia leksykalno-seman-
tyczne, Lublin; J. Puzynina, 1997, Słowo – wartość – kultura, Lublin; J. Puzynina, 2014, Kłopoty z na-
zwami wartości (i wartościami) [w:] „Etnolingwistyka”.
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tylko semantykę leksemów, które go reprezentują, lecz także spróbujemy wyodręb-
nić cechy pojęciowe, które formują się w świadomości człowieka i realizują w kon-
tekście.

Філософський енциклопедичний словник [pol. Encyklopedyczny słownik fi -
lozofi czny] [Шинкарук 2002, 506–507] podaje taką defi nicję pojęcia правда / 
prawda:

PRAWDA (od prasłowiańskiego *prav – zasada, przysięga, prawo, umowa) – szczególna 
forma połączenia istoty prawdy z życiowymi zasadami człowieka. Prawda to istota prawdy, 
która stała się zasadą życia. Dlatego nie może istnieć prawda uniwersalna, dopóki nie ist-
nieje człowiek uniwersalny. Dzięki temu, że prawda wymaga pewnych form połączenia istoty 
prawdy z życiem, ma ona wiele postaci, może określać rożne wytwory, podczas gdy prawda 
jest jedyna w stosunku do pewnego przedmiotowego obszaru. Prawdę się buduje, a istotę 
prawdy odkrywa. Istota prawdy jest dowodzona, a prawda jest poświadczana życiem lub 
przykładem osobistym. Kategoria prawdy jest szczególnie ważna dla poznania artystycz-
nego, zwłaszcza w literaturze, w której dziełach każdy bohater może mieć swoją prawdę. 
Ta mnogość prawdy jedynie potwierdza artyzm utworu, bo wyjaśnianie życia przewiduje 
różnorodność stanów jego odpowiedniego wypełnienia / wykonania czy odtworzenia. Ale 
przy całej wielopostaciowości prawda zawiera aspekt normatywny, ideał. W tym rozumie-
niu łączy się ona z ideą sprawiedliwości, która ma intersubiektywne znaczenie [Шинкарук 
2002, 506–507].

Filozofi czne i religijne pojęcie prawdy, które wywodzi się z fi lozofi i greckiej (Hera-
klit,6 Parmenides7, Sokrates,8 Platon9), a także z pytania Piłata „Co to jest prawda?”, 
uogólnił W. Kopaliński: 

Co to jest prawda?, łac. quid est veritas, w Wulgacie, Ew. wg Jana, 18, 38, sceptyczne pytanie 
Piłata na słowa Jezusa: „Wszelki, który jest z prawdy, słucha głosu mego”. Pytanie to stawiała 
sobie fi lozofi a grecka już co najmniej na pół tysiąca lat przed Piłatem. Heraklit uważał postrze-
ganie zmysłowe za pierwszy dopiero stopień poznania: „Złymi świadkami są oczy i uszy dla ludzi 
mających duszę barbarzyńców”. Parmenides głosił, że myśl, jeśli nie błądzi, nie różni się treścią 
od tego, co rzeczywiście istnieje. Sofi ści uważali, że nie ma prawdy powszechnej, bo prawda 
jest dla każdego inna, a lepsza jest ta, która się okaże praktyczniejsza. Sokrates nie obiecywał 

6 Heraklit dzieli ludzi na mądrych i nierozumnych. Według niego nierozumni żyją według własnych 
osądów, znajdują się we władzy swoich pragnień, a mądrzy rozumieją, że szczęścia nie znajdziemy w 
uciechach cielesnych, ale w umiejętności mówienia prawdy i działaniu zgodnie z przyrodą (logosem).

7  W Prologu do poematu O naturze Parmenides opisuje podróż do Bogini, której towarzyszą 
metaforyczne obrazy, takie jak rydwan, którym kierują „córki słońca”, brama na szlaku i Prawda, która 
je ochrania.

8 Według Sokratesa każdy człowiek może mieć swoje wyobrażenia o różnych pojęciach, ale istota 
jest jedna. Z pojęciem prawdy Sokrates wiąże pojęcie moralności. Znana jest fraza Sokratesa: Платон 
мені друг, але істина дорожче, pol. Miłuję Platona, lecz milsza mi prawda; dosł. łac. Аmicus Plato, 
sed magis amica veritas.

9 Platon wynosił godność istoty prawdy ponad swoich towarzyszy, uważał, że powinniśmy kochać 
swoich bliskich szczególnie ze względu na istotę prawdy.
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uczniom, że ich nauczy prawdy, ale że będzie jej razem z nimi szukać. Platon twierdził, że po-
znanie ma obejmować idee, a postrzeganie zmysłowe nie nadaje się do ich poznawania, bo 
poznać je można tylko myślą; dlatego zadaniem fi lozofi i jest w części tylko poznanie prawdy; 
ważniejsze jest „spokrewnienie duszy z tym, co moralne i piękne” [Kopaliński 2003, 1028].

Koncept правда w języku polskim werbalizuje się poprzez leksem prawda, w ję-
zyku ukraińskim poprzez leksemy правда i істина. Etymologia: ukr. правда, pol. 
prawda utworzono od ogólnosłowiańskiego przymiotnika prawy *pravъ (por. cz. 
pravý, ros. правый, ukr. правий) – ‘znajdujący się po innej stronie ciała ludzkiego 
niż ta, gdzie jest serce’, ‘szlachetny, uczciwy’, ‘zgodny z prawem, legalny’, ‘rzeczywi-
sty, prawdziwy’, ‘sprawiedliwy’ [Długosz-Kurczabowa 2005, 412]. Dalsza etymologia 
jest niejasna, stąd powstało na ten temat kilka hipotez. Zgodnie z pierwszą, prasłow. 
przymiotnik *pravъ pochodzi z kontaminacji dwóch leksemów *prěmъ ‘prosty’ 
i *orv-ьnъ ‘równy’. Zgodnie z inną hipotezą prasłow. *pravъ jest odpowiednikiem 
praindoeuropejskiego *prõuos ‘skierowany do przodu’, a zatem etymologicznie 
*pravъ to ‘skierowany do przodu’ – ‘prosty, równy’ – ‘taki jak należy’, ‘rzeczywisty, 
prawdziwy’ i ‘uczciwy, szlachetny’. W XIV wieku od przymiotnika praw utworzył się 
rzeczownikowy derywat prawda – ‘zgodność z rzeczywistością, prawdziwość, szcze-
rość, rzetelność’, ‘rzeczywistość, stan faktyczny’, ‘wiedza objawiona’. W epoce staro-
polskiej rzeczownik prawda miał jeszcze jedno konkretne znaczenie – ‘podstawka, 
koło żelazne, na którym gorące misy stawiano’ [Długosz-Kurczabowa 2005, 415]. W. 
Kopaliński również wyodrębnia to znaczenie: ‘w dawnej Polsce wyraz prawda ozna-
czał też krążek z herbem gospodarza, podkładany pod talerz gościa’, stąd powstało 
przysłowie Insza prawda w uściech, insza pod półmiski [Kopaliński 2003, 1028].

W XV–XVI wieku wyraźnie podkreślano opozycję wartości przymiotnika prawy 
w znaczeniu ‘prawdziwy, należyty, niewinny’ (wraz z ‘położony po prawej stronie’) 
do przymiotnika krzywy w znaczeniu ‘fałszywy, niesłuszny, winny’ (wraz ze ‘zgięty, 
skrzywiony’) [Jakubowicz 2003, 172]. Przeciwstawiano również derywaty, które zo-
stały utworzone od tych przymiotników:

stp. prawda znaczyło ‘prawda’ oraz ‘sprawiedliwość’, krzywda zaś ‘nieprawda’ i ‘niesprawie-
dliwość’. Zanik znaczenia ‘nieprawda, kłamstwo’ rzeczownika krzywda oraz przyjęcie zna-
czenia ‘sprawiedliwość’ przez inny derywat zatarło wyrazistą symetrię istniejącą w dawnej 
polszczyźnie. Niemniej motywacja wyrazów oznaczających ‘kłamstwo’ przez pojęcie ‘krzywy’ 
jest żywa i dziś, o czym świadczą takie wyrazy, jak kręcić, krętacz, krętactwo [Jakubowicz 
2003, 173].

W języku ukraińskim znajdujemy słowo кривда / krzywda w znaczeniu ‘не-
правда’ / ‘nieprawda’ z kwantyfi katorem ludowo-poetyckie, co poświadczają słow-
niki – akademicki Словник української мови [pol. Słownik języka ukraińskiego] jako 
trzecie znaczenie słowa кривда / krzywda podaje: ‘to samo, co nieprawda” – Крив-
дою світ пройдеш, та назад не вернешся [Білодід (ред) 1970–1980, т. 4, 338].
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Uniwersalny słownik języka polskiego [Dubisz 2003, 536] rejestruje trzy znacze-
nia leksemu prawda:

1. ‘zgodna z rzeczywistością treść słów, interpretacja faktów, przedstawienie czegoś 
zgodne z realiami, odpowiadające obiektywnej rzeczywistości’: Ten zapis odpowiada 
prawdzie. Głęboka, szczera, rzetelna prawda. Gorzka, przykra prawda. Odstępstwa od 
prawdy. Głosić, mówić prawdę. Mieszać prawdę z fantazją.

2. ‘to, co rzeczywiście jest, istnieje, lub było, zdarzyło się; obiektywna rzeczywistość’: Czy 
to prawda, że on wygrał ten konkurs? Dowiedział się prawdy o przyjacielu. Prawda hi-
storyczna, dziejowa. Dojść, doszukać się prawdy. Odkryć, wyjawić prawdę. Zatrzeć, za-
tuszować prawdę.

3. ‘zasada, teza dowiedziona naukowo lub wynikająca z doświadczenia, uważana po-
wszechnie za niepodważalną’: Prawda psychologiczna, fi lozofi czna. Prawdy życiowe. 
Prawda moralna. Prawdy podstawowe, odwieczne, niepodważalne.

Kolejne trzy użycia słowa prawda to użycia homonimiczne w roli wykrzyknika, 
partykuły oraz składnika spójnika złożonego.

W Тлумачному словнику української мови [pol. Słownik języka ukraińskiego] 
[Яремко, Сліпушко 1998, т. 3, 654] leksem правда również ma trzy znaczenia:

1. ‘to, co odpowiada realności; istota prawdy’; ‘pewien zbiór sprawdzonych wiadomo-
ści o czymś’; ‘prawdziwy stan rzeczy’: А як же ти, Гелене, одріжняєш брехню від 
правди? (Л. Українка, ІІ, 297); Відкрий їм правду про подружжя наше (Л. Українка, 
ІІ, 451);

2. ‘prawdziwość; prawidłowość; ‘który odpowiada prawdzie, rzeczywistości’: Вірю я в правду 
свого ідеалу (Л. Українка, І, 271);

3. ‘sprawiedliwość; porządek, który opiera się na sprawiedliwości; przeciwieństwo: 
krzywda’; ‘społecznie ukształtowane rozumienie sprawiedliwości’: За правду, браття, 
єднаймось щиро (Л. Українка, І, 55); З хазяйської правди наймитові очі лізуть (ukr. 
przysłowie).

W języku ukraińskim występuje jeszcze jeden leksem, który częściowo jest utoż-
samiany z prawdą – to istota prawdy. W tym słowniku [Яремко, Сліпушко 1998, 
t. 2, 199] istota prawdy jest defi niowana jako:

1. ‘to samo, co prawda 1; sprawiedliwość’.
2. ‘książ. ideał moralny, sprawiedliwość’.
3. ‘filozof. sprawdzona wiedza, która prawidłowo przedstawia realną rzeczywistość 

w świadomości ludzkiej’.
4. ‘stwierdzenie, sąd sprawdzony w praktyce, doświadczalnie, dogmat, postulat’.

Słowo правда ma szersze znaczenie i zawiera również znaczenie słowa істина. 
W szczególnych wypadkach правда / prawda to to samo, co справедливість / 
sprawiedliwość, por. Не в силі Бог, а в правді [pol. Nie w sile jest Bóg, a w praw-
dzie] (prawda = sprawiedliwość) czy Немає правди у світі [pol. Nie ma prawdy na 



102

PORADNIK JĘZYKOWY 10/2022

OLGA ŁAZAROWYCZ

świecie] (= nie ma sprawiedliwości); słowa правда, істина, справедливість mogą 
się wzajemnie zastępować: Платон мені друг, але істина (= правда, = справед-
ливість) дорожче [pol. Platon to mój przyjaciel, ale prawda / istota jest ważniejsza] 
(= prawda, = sprawiedliwość) [Шепітько, Волошина 2009, 342].

Na podstawie słownikowych analiz defi nicji leksemu правда / prawda w dwóch 
językach można wyodrębnić następujące komponenty semantyczne: [1] odpowiada 
obiektywnej rzeczywistości, [2] zbiór sprawdzonych wiadomości, [3] prawdziwość, 
[4] to, co istnieje, [5] prawidłowość, [6] sprawiedliwość, [7] porządek, który opiera 
się na sprawiedliwości, [8] społecznie ukształtowane rozumienie sprawiedliwości.

Oprócz podstawowego leksemu koncept правда / prawda werbalizuje się po-
przez słowa–synonimy. W języku polskim Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych 
[Latusek, Pilarski 2012, 427] podaje następujące synonimy słowa prawda: (mówić 
prawdę) prawdziwość, wiarygodność; (prawda życiowa) pewnik, dogmat, aksjomat; 
prawo, zasada, prawidło, reguła. Słowa synonimiczne do правда w języku ukraiń-
skim: ‘to, co odpowiada istocie prawdy’ – to істина, правдивість, правильність, 
справедливість, правдонька, аксіома (незаперечна) / prawda, istota, prawdzi-
wość, prawidłowość, sprawiedliwość, prawdulka, aksjomat (niezaprzeczalny) [Bu-
riachok 1999, 379].

Dokoła słowa правда tworzy się pole semantyczne, do którego zaliczają się 
przymiotniki i rzeczowniki utworzone od tego rzeczownika. W języku polskim to: 
prawdziwy – 1) ‘zgodny z rzeczywistością, z prawdą, niezmyślony; realny, rzeczywi-
sty’: Prawdziwa opowieść. Prawdziwa wiadomość; 2) ‘autentyczny, niesfałszowany, 
naturalny’: Prawdziwy jedwab. Prawdziwa perła. Prawdziwe antyki; 3) ‘zgodny 
z czyimś wyobrażeniem czegoś, taki jak zwykle bywa, typowy; także: mający wła-
ściwości, cechy osoby, stanu, przedmiotu, do których jest porównywany’: Postąpił 
jak prawdziwy przyjaciel. Prawdziwa miłość [Dubisz, t. 3, 537]; sprawiedliwy – 
1) ‘postępujący wobec innych zgodnie z nakazami etycznymi, uznający bezstron-
nie prawa przysługujące innym ludziom, osądzający bezstronnie’: Sprawiedliwy 
człowiek. Sprawiedliwy sędzia; 2) ‘oparty na obiektywnym sądzie, na bezstronnym 
osądzaniu czegoś; uzasadniony, słuszny’: Sprawiedliwy wyrok. Sprawiedliwa kara. 
Sprawiedliwa walka. Ten przymiotnik ma jeszcze znaczenie ‘człowiek sprawiedliwy, 
moralny, uczciwy’: Stawać po stronie sprawiedliwych [Dubisz, t. 3, 1349]; prawdo-
mówny – ‘taki, który zawsze mówi prawdę, nie kłamie’, ‘wyrażający, odsłaniający 
w danej chwili prawdę; szczery, otwarty’: Prawdomówna twarz; prawdopodobny – 
(prawdopodobna opowieść): ‘możliwy, niewykluczony’; prawdopodobny termin 
czegoś – ‘ewentualny, potencjalny, przypuszczalny, hipotetyczny’; prawidłowy – 
książk. ‘zgody z prawidłami, odpowiadający określonym przypisom, normom’; 
Prawidłowa odpowiedź na pytanie. Od przymiotników pochodzą rzeczowniki: praw-
dziwy – prawdziwość: ‘zgodność z rzeczywistością; bycie prawdziwym; cecha tego, 
co jest prawdziwe, zgodne z prawdą; sprawiedliwy – sprawiedliwość: ‘uczciwe, 
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prawe postępowanie, obiektywne odnoszenie się do rzeczywistości; bezstronność, 
rzetelność’: Poczucie sprawiedliwości. Dochodzić, domagać się, szukać sprawie-
dliwości. Walczyć o sprawiedliwość; prawdomówny – prawdomówność: książk. 
‘cecha charakteru człowieka prawdomównego; mówienie prawdy’: Prawdomów-
ność rozmówcy, świadka w sądzie; prawidłowy – prawidłowość: książk. ‘prawidło-
wość funkcjonowania mechanizmu’ [Dubisz, t. 3, 537–538].

W języku ukraińskim również istnieją liczne przymiotniki, które pochodzą od 
rzeczownika правда: правдивий – 1) ‘який в ідповідає правді, істині’, 2) ‘який 
говорить правду; чесний, справедливий’: Щирій, правдивій дівчині стало чо-
гось ніяково, навіть соромно (Нечуй-Левицький); ‘який виражає правду, слу-
жить для вираження правди’: Христина рівно, правдивими очима подивилася 
на матір (М. Стельмах); 3) ‘справжній, явний’: Ми друзів правдивих в біді піз-
навали (М. Стельмах); справедливий – ‘який ґрунтується на справедливості, 
правді’ – законний, слушний, правий, праведний, правдивий. Справедливий 
суд; Справедливе врегулювання міжнародних конфліктів; – Вимога цілком за-
конна! – почулись голоси з залу (А. Головко); правдешній – ‘який відповідає дій-
сності, справжній’: Я не люблю правдешнього сільського життя, далека від 
романтики людина. Та й метушливого міста не зумів полюбити, хоч батьки 
з села до обласного центру перебрались, коли я в шостий ходив (В. Дрозд); 
правдомовний – ‘який говорить правду’; праведний – ‘який дотримується за-
повідей, моральних приписів якоїсь релігії; безгрішний, непогрішний, святий, 
преподобний’: З лози колисочку плете / Та плаче праведная мати (Т. Шев-
ченко). Najczęściej używa się w połączeniu z rzeczownikiem путь / droga, szlak: на 
путь праведну вивести – ‘стати праведником, почати суворо дотримуватись 
заповідей, моральних приписів якоїсь релігії або допомогти комусь зрозуміти 
хибність поглядів, поведінки і под.’ [Яремко, Сліпушко 1998, 655]. Праведне 
діло – ‘благородна справа, здійснення якої служить встановленню справед-
ливості, людському благополуччю’ [Яремко, Сліпушко 1998, 656]. Przymiotniki 
posłużyły jako podstawy derywatów rzeczownikowych: справедливий – справедли-
вість, правдивий – правдивість, праведний – праведність. Tworzy się również 
rzeczowniki złożone z cząstką правд-: правдошукач, правдошукачка – ‘той, хто 
прагне домогтися справедливості’; правдошукацтво – ‘прагнення домогтися 
справедливості’: Серед дітей завжди були сильні правдошукацтво і свобо-
долюбство, але для більшості таких героїв це погано закінчувалося, прав-
доборець – ‘той, що виборює правду’; правдоборство – ‘боротьба за правду, 
виборювання правди’. Ten rzeczownik utworzono na podstawie правдоборець.

W ukraińskim języku poezji częściej jest tworzona deminutywno-pieszczotliwa 
forma правдонька: Мовчить і гнеться, мов жива, В степу пожовклая трава; 
Не хоче правдоньки сказать (Т. Шевченко); Маленька правдонька всі не-
правди переважить (przysłowie).
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Jak wykazano, wokół leksemu правда tworzy się pole leksykalno-semantyczne, 
którego składowymi są słowa–synonimy (rzeczowniki) i szeregi słowotwórcze (przy-
miotniki i rzeczowniki). W zależności od kontekstu mogą zajmować różne miejsca 
w hierarchii pola (od centrum do peryferii). Można zgodzić się z В. Кононенко uwa-
żającym, że

wokół słowa, które oznacza koncept i związanych z nim słów-pojęć, tworzy się swego rodzaju 
pole semantyczne, maksymalny i wystarczający kontekst, w którego granicach przejawiają 
się liczne konotacyjne dodatki, dodatkowe znaczenia, asocjacyjno-oceniające szeregi [Ко-
ноненко 2004, 19].

Rzeczownik prawda jest dość aktywnym komponentem frazeotwórczym. Słow-
nik frazeologiczny języka polskiego [Skorupka 1999, 746] podaje następujące fraze-
ologizmy: gorzka, niezbita, oczywista, rzetelna, szczera prawda ‘prawdziwość, brak 
fałszu, kłamstwa’; ‘wypowiedzi, które odpowiadają prawdziwemu stanowi rzeczy’; 
święta prawda – ‘słowa niezaprzeczalnie prawdziwe’. W języku ukraińskim10 takie 
związki wyrazowe nie są uznawane za frazeologizmy, jednak pojawiają się związki 
asocjatywne słów щира, гірка, свята, істинна, суща, чиста, чистісінька / 
szczera, gorzka, święta, jedyna, czysta, czyściusieńka ze słowem правда, to znaczy 
істина / prawda, istota, która nie podlega żadnym wątpliwościom. Zarówno w ję-
zyku polskim, jak i ukraińskim znajdujemy związki wyrazowe naga prawda ‘czysta, 
bez fałszu, niczym nieupiększona prawda’.11

Polskiemu frazeologizmowi Bogiem a prawdą odpowiada w języku ukraińskim 
związek wyrazowy вірою і правдою – ‘щиро, віддано’: Нехай ясна пані візьме 
мене до себе за покоївку, я служитиму пані вірою і правдою (М. Старицький). 
Pełne odpowiedniki w obu językach mają frazeologizmy: pol. popatrzeć, spojrzeć, 
rzadk. zajrzeć prawdzie w oczy / ukr. дивитися, глянути правді в очі (в лице) – 
‘вміти погодитися із ситуацією, з фактичною дійсністю’; pol. ciąć, mówić, pisać, 
powiedzieć, rzucać, wygarnąć, rąbać prawdę (w oczy), gorzką prawdę, słowa 
prawdy / ukr. говорити, кидати, рубати, різати правду (в очі), (у вічі); різати 
правду-матінку – ‘говорити про все кому-небудь прямо, відверто критикувати 
кого-небудь’: Що думають, те й ріжуть у вічі; Хліб їж, а правду ріж; pol. dojść, 
dowiedzieć się prawdy / ukr. дійти правди; pol. nie ma (nie było) w tym cienia, 
krzty prawdy / ukr. не було ні крихти правди; pol. zamykać oczy na prawdę / ukr. 
закривати очі на правду; pol. mijać, minąć, rozmijać się z prawdą / ukr. розми-
нутися з правдою – ‘нечесно, несправедливо поводитися, свідомо говорити 

10 Ukraińskie frazeologizmy cyt. za: В. Винник, 2003, Словник фразеологізмів української 
мови, Київ.

11 Naga prawda (łac.) – czysta, niezafałszowana, niczym nieozdobiona rzeczywistość (bajka głosi, 
że Prawda i Fałsz poszły się kąpać; Fałsz pierwszy wyszedł z wody, ustroił się w szaty Prawdy i poszedł 
między ludzi; Prawda, nie chcąc przybrać stroju Fałszu, poszła w świat nago) [Kopaliński 2003, 1028].
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неправду’; pol. prawda boli; prawda w oczy kole / ukr. правда болить, правда 
в очі коле – ‘неприємно визнавати себе винним, слухати істину’; pol. prawda 
leży pośrodku / ukr. правда посередині. Nie znaleziono ukraińskich odpowiedni-
ków polskich frazeologizmów owijać prawdę w bawełnę – ‘говорити про щось 
правдиве не прямо, відкрито, а використовуючи алюзії’; dawać świadectwo 
prawdzie – ‘виразно підтвердити, задокументувати’; za grosz prawdy – ‘щось 
є абсолютно неправдиве’. W języku polskim nie ma również odpowiedników 
ukraińskich frazeologizmów ніде правду діти – w znaczeniu: ‘сказати відверто, 
беззаперечно’; правди нічого ховати – ‘дійсно, справді, звичайно’; усякими 
правдами і неправдами – ‘різними способами, навіть порушуючи певні норми, 
етикет, будь-що’; щоб так по правді дихав – ‘для вираження незадоволення, 
лайливе’.

W tekstach religijnych i poetyckich można spotkać związek wyrazowy Сонце 
Правди – tak jest nazywany Jezus Chrystus, który oświeca wszystkich błądzących 
w ciemności ignorancji i głupoty. Tym mianem bywa również określany krzyż cer-
kiewny, który jest otoczony kręgiem z zaznaczonym blaskiem (można go często zo-
baczyć na frontonach cerkwi) – Т. Шевченкo: Може, ще раз Сонце Правди хоч 
крізь сон побачу [Жайворонок 2018, 599].

W przysłowiach ludowych12 jest stawiana wyraźna opozycja правда / брехня, 
prawda / kłamstwo: ukr. Брехня на столі, а правда під порогом; Брехні много, 
а правда одна; Брехня стоїть на одній нозі, а правда на двох; Воно то правда, 
та брехнею дуже пахне; Краще гірка правда, ніж солодка брехня; pol. Da-
leko jest kłamstwo od prawdy. Nie mniej charakterystyczna jest opozycja правда 
/ неправда: За правду б’ють карають, за неправду величають; Маленька 
правдонька всі неправди переважить; Правда неправду перетягне; Правда 
у трісках, а неправда в подушках. Prawdzie towarzyszy sakralizowana cecha чис-
тий: Кинь правду в калюжу – вона чистою буде; Топчи правду в калюжу, а все 
чиста буде.

W przeciwieństwie do правди funkcjonuje брехня i неправда – ‘свідоме 
й злісне викривлювання дійсності на шкоду кому-небудь’. Z dawien dawna lu-
dzie potępiają kłamstwo i kłamców, a kłamstwo ma wiele twarzy: Брехні много, 
а правда одна. Stąd przestrogi: pol. Kłamstwo uczciwemu nie przystoi; Kłamstwo 
przeminie, prawda nie zginie; ukr. Брехня правдою живе; Брехні без правди не 
буває; Брехня густа, але пуста, правда рідка, зате як квітка; Правдою цілий 
світ зійдеш, а неправдою ані до порога.

12 Ukraińskie powiedzenia i przysłowia cyt. za: Прислів’я та приказки про брехню і правду 
http://kazkar.info/ua/prisl_v_ya_pro_brehnyu_pravdu/; В. Плав’юк, 1998, Приповідки або 
українсько-народня філософія, Едмонтон, Канада. Polskie przysłowia cyt. za: B. Hermann, J. Syjud, 
2005, Księga przysłów, Warszawa.
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Przed kłamstwem ostrzega również apostoł Paweł: „Не кривіть словами один 
проти одного”, bo sam Chrystus nazwał je dziełem diabła. Nieprzypadkowo krąży 
powiedzenie: Бреши, бреши, гаразд заверши, під кінець правду скажи та й за-
божись [Жайворонок 2018, 57]. Najbardziej podstępne jest prawdopodobne kłam-
stwo: Воно правда, та брехнею дуже пахне; Коли не бреше, то правду каже; 
Проти дня брехня, а проти ночі правда. O ile każde kłamstwo jest świadomą 
nieprawdą, o tyle nie każda nieprawda jest kłamstwem; ten, kto głosi nieprawdę, ale 
jest szczerze przekonany o prawdziwości swoich słów, po prostu się myli: Я ніколи не 
брешу, хіба часом неправду скажу; świadome posługiwanie się nieprawdą przez 
lekarza w stosunku do ciężko chorego pacjenta nie jest kłamstwem.

Jak wykazano powyżej, w opozycji правда – неправда (брехня) przeciwsta-
wione są sobie dobro i zło, światło – ciemność, góra – dół: pol. Prawda na światło 
wychodzi; Nic nie jest milsze od światła prawdy; Prawda górą lata jak orzeł; Prawda 
jak oliwa na wierzch wypływa; ukr. Правда не боїться світла; Правда світліша 
від сонця; Правда як сонце: її долонею не прикриєш; Правда одна, а брехні 
скільки завгодно; Брехня на столі, а правда під порогом; Правда кривду пе-
реможе. Правді przeciwstawia się nie tylko брехня i неправда, ale też гріх, біда, 
помилки, фальш: pol. Prawda lepsza niż pozór; Bez prawdy fałszu nie znać; Droga 
do prawdy wiedzie przez błąd; Gdzie pochlebstwo w cenie, prawdy tam nie pytaj; 
ukr. Правда біди не приносить; Біда на світі, коли нема правди. Czasem trudno 
słuchać prawdy, dlatego że odkrywa ona prawdziwy stan rzeczy, świadczy prze-
ciwko temu, kto mówi: pol. Prawdę każdy chwali, ale nie każdy chętnie słucha; ukr. 
Правди люди не люблять, але її шукають.

W przysłowiach podkreśla się, jak wielka jest siła prawdy, jej wieczność, trwa-
łość: pol. Prawda zawsze zwycięża; I siłacz prawdy nie uniesie; ukr. Велика є правда, 
бо саме ім’я переконує всякого; Хоч правду женуть люди, та правда завше 
буде; Все минеться, одна правда залишиться; Правда в вогні не згорить, 
і в воді не втоне. W powiedzeniach występuje personifi kowany obraz prawdy: 
Правда в постолах, а кривда в чоботях.

В. Жайворонок zalicza leksem правда do szczególnych znaków ukraińskiej et-
nokultury:

правда (pieszczot. правдонька, правдочка) – to, co odpowiada rzeczywistości; prawda / 
istota. W życiu codziennym mamy do czynienia z prawdą życiową, przy czym godzimy nasze 
słowa z naszą myślą i zachowaniem (stąd правдомовність / prawdomówność), a także po-
twierdzamy odpowiedniość między naszymi wyobrażeniami a twierdzeniami dotyczącymi 
stanu otaczających rzeczy. Zgodność naszego rozumu i doświadczenia naukowe to наукова 
правда / prawda naukowa; twierdzenia, które przyjmujemy na wiarę to релігійна правда / 
prawda religijna, por. przykazanie „Я – Господь Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, 
крім мене” [pol. „Jam jest Pan, Bóg twój, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”] 
(stąd uosobienie Prawdy w postaci Jezusa Chrystusa – Słońca Prawdy); poszukiwania istoty 
prawdy stworzyły prawdę fi lozofi czną.
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Naród ukraiński, w ślad za swoimi wybitnymi przedstawicielami, przez słowo prawda rozu-
mie wcielenie Bożej i ludzkiej sprawiedliwości, zgodnie ze słowami Chrystusa: „Jestem drogą 
i prawdą, i życiem”. Ludowy psalm, który ma kilka wariantów, przeciwstawia prawdę nie-
prawdzie, która zapanowała między ludźmi („Тепер уже правда стоїть край порога, а тая 
неправда сидить кінець стола”). W jednym z wariantów wartość wyrazu prawda dorów-
nuje istocie Boga („Бо сам Господь – Правда і смирить гординю, сокрушить неправду, 
вознесе святиню”), a w innym – jest utożsamiana z archetypem matki („Тільки тої правди, 
що рідная мати”). Т. Шевченко nawołuje: „Борітеся – поборете. Вам Бог помагає; за вас 
сила, за вас воля і правда святая!”.
W Piśmie Świętym nigdzie nie powiedziano niczego o naturalnym zwycięstwie dobra nad 
złem, prawdy nad nieprawdą, sprawiedliwości nad niesprawiedliwością. Wręcz przeciwnie, 
Biblia mówi o naturze człowieka, osłabionej przez grzech pierworodny, której bliższe jest zło 
niż dobro. Dopiero końcowe Objawienie wieńczy walkę dobra ze złem wygraną sprawiedli-
wości [Жайворонок 2018, 507].

W Katechizmie Kościoła Katolickiego również podkreśla się, że prawda to sam 
Bóg. Oto kilka cytatów:13

Bóg jest Prawdą, ponieważ jest „światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności” (1 J 1, 5).
Podstawą Twego słowa jest prawda, i wieczny jest każdy Twój sprawiedliwy wyrok (Ps 119, 
160). O Panie mój, Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowa są prawdą (2 Sm 7, 28). Dlatego zawsze 
spełniają się Boże obietnice. Bóg jest samą Prawdą, Jego słowa są nieomylne. Właśnie dla-
tego we wszystkim z pełnym zaufaniem można zawierzyć prawdzie Jego słów. Początkiem 
grzechu i upadku człowieka było kłamstwo kusiciela, który doprowadził do zwątpienia 
w słowo Boga, w Jego życzliwość i wierność.
Prawda Boga jest jego mądrością, która kieruje całym porządkiem stworzenia i rządzenia 
światem (Por. Mdr. 13, 1–9). Tylko Bóg, który stworzył niebo i ziemię (Por. Ps. 115, 15) może 
sam dać prawdziwe poznanie każdej rzeczy stworzonej w jej relacji do Niego (Por. Mdr. 7, 
17–21).
Bóg jest prawdziwy także wtedy, gdy się objawia: nauka, która pochodzi od Boga, jest nauką 
prawdy (Por. Ml. 2, 6). Pośle on swojego Syna, aby dać świadectwo prawdzie (J 18, 37). 
Wiemy… że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Praw-
dziwego (1 J 5, 20).

Znaczenia leksemu правда, które zawierają się w przytoczonych przykładach, 
mają przede wszystkim charakter etyczny, przecież правда [prawda] jest przeciw-
stawiana брехні [kłamstwu], które jest początkiem grzechu, світло [światło] jest 
przeciwstawiane тьмі [ciemności]. Prawda Boga to moralne prawo dla prawdzi-
wych chrześcijan, według którego mają żyć i zgodnie z którym ma powstawać i ist-
nieć pewne społeczeństwo.

13 Cyt. za: Słownik zagadnień omawianych w Katechizmie Kościoła Katolickiego, h  ps://www.
teologia.pl/m_k/kkk1o10.htm [dostęp 17.01.2022]; Katechizm Kościoła Katolickiego, h  p://apaulo.
org.pl/uploads/DK/ksiazki/Katechizm_Kosciola_katolickiego.pdf [dostęp 16.01.2022].
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Божій правді [prawdzie Bożej] przeciwstawiana jest людська правда [prawda 
ludzka], przy czym każdy ma swoją. Poetycko „różne prawdy” przedstawił A. Mic-
kiewicz:

Są prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi,
Są takie, które szepcze swemu narodowi,
Są takie, które zwierza przyjaciołom domu;
Są takie, których odkryć nie może nikomu [A. Mickiewicz, Stopnie prawd].

Частотний словник сучасної української художньої прози [pol. Frekwencyjny 
słownik współczesnej prozy ukraińskiej] podaje, że słowo правда ma dużą frekwen-
cję zarówno w języku standardowym, jak i w języku pisarzy [Перебийніс 1981, 91]. 
Interpretacja semantyki prawdy / nieprawdy jako konceptu zintegrowanego zacho-
dzi najwyraźniej na przykładzie kontekstów, które eksplicytnie wyrażają przeciwień-
stwo: pol. Prawda daje ci wybór, kłamstwo nie daje ci szans (L. Nawrocki); och, jakie 
trudne jest życie, od prawdy do kłamstwa jeden krok i jeden od szczęścia do rozpaczy 
(Z. Chądzyńska); ukr. Вам, ясні панство, я ворожити не хочу… Бо боюся гнів на-
вести на себе. Брехня – гріх, а правди люди не люблять. Правди тепер не зі-
скати. Вона сиротою бездомною скитається. Нині тут а завтра там. Хто 
з нас знає, хто її в серці має14… (Б. Лепкий); Кожен у собі половину правди і по-
ловину кривди носить, і хто кого в собі переміг – Бог визначить (М. Матіос). 
Nie tylko podstawowe leksemy tworzą antynomie, ale również te, które uosabiają 
prawdę lub kłamstwo: правда – щастя, віра, брехня – гріх, обман.

Szczególnej identyfi kacji leksykalno-semantycznej w kontekście artystycznym 
nabyły substantywne związki wyrazowe ze słowem правда, które zarejestrowano 
w Новому словникові епітетів української мови [pol. Nowym słowniku epitetów 
języka ukraińskiego] [Єрмоленко, Єрмоленко, Бибик 2012, 285–286]: безрадісна, 
безсмертна, безцінна, Божа, болюча, велика, вигадана, висока, всенародна, 
всесвітня, гірка, глибока, гола, грізна, дійсна, довершена, жахлива, жива, 
жорстока, золота, істинна, людська, мудра, мужня, невесела, незабутня, 
неприкрашена, неспалима, нетлінна, оголена, пророча, реальна, розстрі-
ляна, розумна, світла, світова, свята, священна, сердечна, скажена, сліпуча, 
страшна, сувора, сумна, терпка, трагічна, тяжка, Христова, чиста, щира, 
ясна i in. (ponad 100 przymiotników, w tym autorskich, idiolektalnych). Ponadto 
w języku polskim: szczera, święta, czysta, głęboka, rzetelna, trudna, bolesna, gorzka, 
przykra, przyziemna, płytka, jątrząca, niewiarygodna, smutna, trwała, stała, pewna, 
tajemnicza, stara, obiegowa, prosta, zabroniona, straszna, zwyczajna, oczywista, 
intymna, pozłacana;15 epitety podkreślają wartościujące oceny: Бабусенько, голу-

14 Ten i pozostałe przykłady cyt. za: Корпус української мови, http://korpus.org.ua/
15 Przymiotniki wybrano metodą doboru próby.
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бонько, Серце моє, ненько! Скажи мені щиру правду – Де милий-серденько? 
(Т. Шевченко); За правду пресвятую стать / І за свободу (Т. Шевченко); 
Ще невідомо, чи це все правда, чи дівчисько збрехало. – Все чиста правда 
(М. Стельмах). W języku polskim słowo prawda również tworzy długi szereg epite-
tów: Była to święta prawda: życie kochało Tomka, ale i on kochał je płomienniej niż 
większość ludzi (A. Fidler);16 Uczymy się i czytamy po nocach. I była to czysta prawda 
(E. Białołęcka); Po raz pierwszy możemy mówić prawdę. To jest prosta i zwyczajna 
prawda, ale była zabroniona (S. Mrożek).

Przymiotnik гірка w połączeniu ze słowem правда podkreśla zabarwienie emo-
cjonalno-ekspresyjne słowa, czyli jest to prawda, która przynosi smutek, a czasem 
ból: pol. A Justynka wychodząc za niego ukryła pewną panieńską gorzką prawdę. 
Otóż miała nieślubne dziecko. W przytułku je trzymała. Panieńska gorzka prawda 
wyszła na jaw. Panieńskie gorzkie prawdy zawsze wychodzą na jaw (T. Bołdak-Ja-
nowska); Dotknie pani prawdy, która może otworzy oczy. Myślę, że lepiej poznać 
najgorszą prawdę, niż nadal brnąć w niewiedzy i oszustwie (W. Korczyńska); ukr. 
А потім нам гірка відкрилась правда: панують тут наруга, хамство, 
зло. Народ тут наш, але не наша влада… (Р. Юзва); Але не бійся при-
крого рядка / Прозрінь не бійся, бо вони як ліки / Не бійся правди, хоч яка 
гірка, / Не бійся смутків, хоч вони як ріки (Л. Костенко).

Cechy pojęciowe ujawniają się w wyrażeniach predykatywnych, w których wy-
raźnie można zaobserwować personifi kację prawdy: ukr. правда спить, ранить, 
встає, болить, оживає, відкривається; pol. boli, dźwiga, spoczywa; rani, nie 
znika, zwycięża, wychodzi, przychodzi, gniecie, wyzwala, krzyczy: na przykład, ukr. 
Кати знущаються над нами / А правда наша п’яна спить. / Коли вона про-
кинеться? (Т. Шевченко); Встане правда! Встане воля! (Т. Шевченко); pol. 
Prawda musi boleć i kryć się… Prawda dźwiga człowieka / Kiedy człowiek nie 
dźwignie siebie (K. Wojtyła); Ci, którzy wyposażali rozum w cechy diaboliczne, wy-
bierali wiarę, ponieważ w niej spoczywa prawda (Cz. Miłosz); Nie zmieni pan ze-
znań? Prawda powinna wyjść na wierzch; Przekonałyśmy się na własnej skórze, że 
prawda nie tylko nie istnieje, ale w dodatku rani (A. Bojarska); Ta prawda nie przy-
szła do mnie z mądrych książek. Ja się dobrze z nią uszarpałem; Ta prawda zewsząd 
krzyczała. Ta prawda gniotła mocniej niż bieda (I. Newerly); Prawda nigdy nie 
znika, choć często bywa zakrywana fałszywymi wyobrażeniami o niej (K. Ostrow-
ska). Jak widać, większość wyrażeń to metafory, правда jest ożywiana, nabiera cech 
istoty żywej.

Szczególną grupę tworzą wyrażenia czasownikowe: ukr. рознести, розпус-
тити, возвістити, благовістити, проректи правду; pol. powiedzieć, mówić, 
pisać, rzucać, ciąć, wygarnąć, rąbać prawdę – ‘розповсюджувати правдиву інфор-

16 Ten i inne przykłady cyt. za: Narodowy Korpus Języka Polskiego, h  p://www.nkjp.uni.lodz.pl/
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мацію’; ставати, згинути за правду; pol. walczyć o prawdę – ‘правдолюбство, 
боротьба за правду’; молитися, діждатися, просити, шукати правди; pol. 
szukać, poszukiwać, dokopać się, dojść, dotrzeć, prawdy; odnaleźć prawdę – ‘пошук, 
бажання чи очікування чогось’: Wiesz, co było fajne z tobą? Że ty rzeczywiście 
chciałaś poznać prawdę, szukałaś prawdy, sprawiedliwości, a teraz ja mam takie 
uczucie, że w momencie, w którym teraz ta prawda mogłaby być dla ciebie niewy-
godna, to się wykręcasz (Z. Chądzyńska); Potem zaczął myśleć tym razem trzeźwo, 
chłodno i logicznie. Przy takim podejściu wystarczyło parę chwil, by dokopać się 
prawdy (A. Baniewicz).

W tekście artystycznym znajdujemy metafory z sakralnymi leksemami ангел 
(апостол) правди [pol. anioł (apostoł) prawdy], co symbolizuje jej czystość: І знов 
ангел правди зліта в подвір’я неправди (В. Винниченко); Dusza zostaje osą-
dzona przez Mitrę, którego wspomagają Rasznu (Rashnu) – anioł Sprawiedliwości, 
który dzierży w ręku wagę, i Sraoszę – anioła Prawdy. Oni to we trójkę oceniają 
działania człowieka, jakie były za życia. Myśli, słowa i czyny duszy zmarłego wa-
żone są na owej wadze (A. Sarwa). Znany jest obraz–symbol Апостол правди і 
науки (Т. Шевченкo) jako wzorzec umiłowania prawdy, як взірець правдолюб-
ства, obrony prawdy narodowej, uczciwej służby istocie prawdy.

‘Każdy ma swoją prawdę’ – taki komponenet semantyczny pojawia się w wielu 
utworach literackich. Jest podkreślany zaimkami моя, твоя, своя, ваша, наша, 
його правда zarówno w języku polskim, jak i w ukraińskim: pol. Jaka jest twoja 
prawda? W co ty naprawdę wierzysz? Czym żyjesz? Jakie świadectwo dajesz swoim 
życiem (M. Maliński); Mowy nie ma. Chcieliście prawdy? Macie prawdę. Nie obie-
cywałem, że będzie to wasza prawda (M. Harny); To byłaby moja prawda o niej. 
Ale obiektywna prawda o tej kobiecie nie istnieje. Ona sama też chyba jej do końca 
nie znała (M. Nurowska); ukr. Так, брате, твоя правда. Муж і жона – одна са-
тана; чужому нема що туди пальці втикати (І. Франко); У своїй хаті своя 
правда, / І сила, і воля (Т. Шевченко).

Wyrażenia metaforyczne, ukr. зерно правди / неправди, крихта правди, 
окрайчик правди, світоч правди, сонце правди, доля правди, слово правди, pol. 
ziarno prawdy, kawałek prawdy, szczypta prawdy, podkreślają siłę i wagę prawdy: 
ukr. Втрачені ілюзії і гіркий досвід – це тільки крихта правди (Ч. Карел); Ми 
будемо світити світлом правди (Л. Українка); Думаю, що якась доля правди 
в цьому є (Г. Костюк); pol. Tyś szczęśliwy, tobie wystarczą naskórkowe doznania, 
a ja muszą podrążyć, wyłuskać ziarenka prawdy, przeliczyć. Nawet zrozumieć głu-
potę, która potrafi  na trwałe dzielić (W. Żukrowski); No to szczęśliwa jesteś. Bo ja 
tobie i wierzę, i ufam, chociaż czuję, że ani kawałka prawdy o sobie nie wyjawiłaś. 
Ale nie mam wyboru (A. Baniewicz); Wywalczyć kawałek autentyczności, szczyptę 
własnej prawdy. Tylko o to chodziło! (A. Szczypiorski).
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***

Podsumowując, badanie konceptów głębokich, zlokalizowanych w świadomości 
ludzkiej, wysuwa na plan pierwszy ważne zadanie – wyodrębnienie zestawu cech, 
które tworzą ich treść. Pierwszą cechą jest to, że koncept jako uniwersalna kategoria 
pojęciowa jest obdarzony treścią, nie tak jak leksem, będący zjawiskiem językowym. 
Semantyka leksemów dzieli się na komponenty semantyczne, natomiast treść kon-
ceptu – na cechy pojęciowe.

Każda analiza lingwistyczna przeprowadzana w kierunku od semantyki słowa do 
treści konceptu za pomocą semów, aktywizujących się w różnych użyciach słowa, 
daje możliwość wyodrębnienia cech pojęciowych, tworzących treść konceptu [По-
люжин 2002, 110].

Dominantą semantyczną konceptu правда jest <sprawiedliwość> jako odpo-
wiedniość prawnych i moralnych norm, a składnikami jego struktury semantycznej 
są komponenty ‘odpowiedniość z rzeczywistością’, ‘prawdziwość’, ‘prawidłowość’, 
‘istota prawdy’.

Koncept правда jest interpretowany nie tylko w słownikowych defi nicjach słów, 
które go reprezentują (pol. prawda, sprawiedliwość; ukr. правда, істина, справед-
ливість), ale również poprzez myślenie, przeżywanie, refl eksje i emocje. Na pod-
stawie analizy etymologii, defi nicji słownikowych i kontekstów można wyodrębnić 
podstawowe cechy pojęciowe konceptu правда: 1) jego cechy moralne i wartości, 
to znaczy odpowiedniość do moralno-etycznych przykazań (na przykład tych, które 
są zapisane w Piśmie Świętym), stąd formowanie ideału moralnego; 2) cechy nor-
matywne i wartości związane z wyobrażeniami o tym, co jest słuszne w życiu (czło-
wieka lub społeczeństwa); 3) prawna (prawnicza) strona konceptu правда związana 
z prawami i obowiązkami człowieka w społeczeństwie; prawda i sprawiedliwość po-
winny służyć jako podstawa prawa i struktur władz państwowych; 4) strona poznaw-
cza, związana z wyobrażeniami człowieka o ich zgodności z rzeczywistością.

Odrębnego badania wymaga temat „Koncept правда w dyskursie politycznym”. 
Swoje zdanie w tej kwes  i w następujący sposób wyraził J. Stępień: „Polityka nie 
lubi prawdy, zaś prawda nie lubi polityki” [Zamyślenia].

Zarówno w polskiej, jak i w ukraińskiej tradycji stosunek do prawdy jest nie-
jednoznaczny: z jednej strony prawda jest wartością, której nie sposób przecenić, 
z drugiej strony prawda może przysporzyć nieprzyjemności czy bólu, w szczególnych 
wypadkach trudno przyjąć prawdę czy ją przeżyć: Nie miał sił przepchnąć tę prawdę 
przez gardło, oddychał z trudem, pot ściekał wzdłuż kręgosłupa (A. Zaniewski). W tej 
sytuacji nie można jednoznacznie określić, czy należy mówić prawdę czy też nie. 
Każdy powinien określić sam, gdzie leży jego prawda, odnaleźć siebie i zdecydo-
wać, jakimi zasadami moralno-etycznymi będzie się kierował, aby czuć się komfor-
towo w społeczeństwie. Jednakże trzeba pamiętać, że prawda zawsze wyjdzie na 
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jaw: Prawda zawsze wychodzi; Prawda prawdą być nie przestajе; Sumienie prawdę 
mówi lub Правдою світ обійдеш та назад вернеш; Все минеться, а правда 
лишиться.

Koncept prawda / правда jest wielofunkcyjny i określa podstawowy kierunek 
kultury narodowej, a przede wszystkim pragnienia wyższych ideałów dobra i spra-
wiedliwości, które są kamieniem węgielnym we wszystkich sferach życia człowieka 
i społeczeństwa. Słusznie zauważył Є. Сверстюк: świat czasem zsyła pomoc tym, 
którzy walczą o prawdę. Prawda była i wciąż pozostaje językiem komunikacji mię-
dzyludzkiej. Ma swoich posłańców i kapłanów na całym świecie. Prawda i jej siostra 
autentyczność są w świecie duchowym tym, czym złoto i diamenty w świecie mate-
rialnym [Є. Сверстюк, Правда полинова].
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Semantyczno-konotacyjne cechy charakterystyczne konceptu prawda / правда

Streszczenie

W zaproponowanym artykule rozpatrywany jest koncept prawda / правда w języku polskim 
i ukraińskim, a także jego semantyczno-konotacyjne cechy charakterystyczne. Dominantą 
semantyczną konceptu prawda / правда jest „sprawiedliwość” jako odpowiedniość do zasad 
prawnych i moralnych; składnikami jego struktury są komponenty ‘odpowiedniość do obiektywnej 
rzeczywistości’, ‘prawdziwość’, ‘autentyczność’, ‘istota prawdy’, ‘porządek, który opiera się na 
sprawiedliwości”, a jego cechami pojęciowymi są cechy moralne i wartości, na podstawie których 
formuje się ideał moralny, cechy normatywne i wartości, związane z wyobrażeniami o tym, co jest 
autentyczne w życiu człowieka lub społeczeństwa; prawna (prawnicza) strona konceptu правда 
jest związana z prawami i obowiązkami, natomiast poznawcza jest powiązana z wyobrażeniami 
człowieka o odpowiedniości do rzeczywistości.

Koncept prawda / правда jest wielofunkcyjny i wyznacza podstawowy kierunek kultury 
narodowej, a dokładnie pragnienie wyższych ideałów dobra i sprawiedliwości, które są kamieniem 
węgielnym we wszystkich sferach życia człowieka i społeczeństwa.

Słowa klucze: koncept – analiza konceptualna – cechy pojęciowe – semantyczno-konotacyjne 
cechy charakterystyczne – prawda – sprawiedliwość – istota prawdy.

Seman  c and connota  ve characteris  cs of the concept of prawda / правда (truth)

Summary

The proposed ar  cle discusses the concept of prawda / правда (truth) in the Polish and 
Ukrainian languages and its seman  c and connota  ve characteris  cs. The seman  c dominant of 
the concept of prawda / правда is “jus  ce” as correspondence to legal and moral principles; its 
structure is composed of ‘correspondence to the objec  ve reality’, ‘genuineness’, ‘authen  city’, 
‘essence of truth’, ‘order based on jus  ce’, and its conceptual characteris  cs are the moral 
characteris  cs and values underlying the moral ideal, the norma  ve characteris  cs and values 
concerned with the representa  ons of what is authen  c in the life of a human being or a society; 
the legal aspect of the concept of правда is associated with rights and obliga  ons, while the 
cogni  ve aspect is related to a human being’s representa  ons of correspondence to reality.

The concept of prawda / правда is mul  func  onal and sets the main direc  on for the 
na  onal culture or, to be more specifi c, the desire of higher ideals of good and jus  ce, which are 
the founda  on stone in all spheres of the life of a human being and a society.

Keywords: concept – conceptual analysis – conceptual characteris  cs – seman  c and connota  ve 
characteris  cs – truth – jus  ce – essence of truth.

Trans. Monika Czarnecka
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SYNTAGMY SKONWENCJONALIZOWANE 
ZAWIERAJĄCE WYRAZY GŁĘBOKI I ГЛИБОКИЙ 

W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM

1. WSTĘP

Leksemy jako jednostki językowe współistnieją, wchodząc ze sobą w relacje pa-
radygmatyczne i syntagmatyczne. Te ostatnie odzwierciedlają linearny charakter 
języka i są oparte na regułach łączliwości wyrazów. W literaturze przedmiotu łączli-
wość wyrazów z kolei jest rozpatrywana głównie w dwu kierunkach: g r a m a t y c z -
n y m  (por. terminy łączliwość gramatyczna [Markowski 2005, 252]; łączliwość 
składniowa / syntaktyczna [Kaczmarska, Zasina 2020, 198, 204; Grodziński 1984, 
15]) oraz l e k s y k a l n y m  (łączliwość semantyczna [Grodziński 1984, 15]; łączli-
wość leksykalna [Kaczor 2013, 63; Mosiołek-Kłosińska 1997, 6; Seretny 2019, 284; 
Żochowska 2012, 229]; łączliwość leksykalno-semantyczna [Markowski 2005, 252; 
Seretny 2019, 278; Krawczuk 2011, 223]; łączliwość semantyczno-leksykalna [Labo-
cha 2021, 128]). Każdy z tych typów łączliwości w zależności od stopnia regularno-
ści związków wyrazowych, przewidywalności ich schematów może mieć charakter: 
1) s y s t e m o w y  (k a t e g o r i a l n y  – przysługuje wyrazowi jako reprezentan-
towi całej klasy gramatycznej lub znaczeniowej), 2) n o r m a t y w n y  (z w y c z a -
j o w y  –  dotyczy łączliwości poszczególnych wyrazów, jest bardziej ustabilizowany) 
[Bu  ler i in. 1987, 184].

W niniejszym artykule interesować nas będą zagadnienia łączliwości (zarówno 
systemowej, jak i normatywnej) pewnych jednostek językowych ze względu na ich 
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znaczenie. Skupimy się na grupie wyrazów tworzących semantyczno-składniową 
całość, zbudowaną według schematu ‘Adj + N’: przez ‘Adj’ rozumiemy przymiotnik 
(polski leksem głęboki lub ukraiński глибокий), przez ‘N’ natomiast – każdy rze-
czownik wchodzący z nim w relacje semantyczne. Zbadane połączenia określamy 
jako s y n t a g m y  lub też szeroko rozumiane k o l o k a c j e,1 w których (za [Pałka, 
Kwaśnicka-Janowicz 2017, 27]) wyodrębniamy o ś r o d e k  ( wyraz–centrum, któ-
rym jest tu przymiotnik)  oraz k o l o k a t  (wyraz współwystępujący z nim, czyli rze-
czownik). W wyniku badań empirycznych z szeregu przeanalizowanych połączeń 
wydzielamy jednostki skonwencjonalizowane.

Należy nadmienić, iż łączliwość semantyczna niejednokrotnie była obiektem 
zainteresowań językoznawców. I tak, zakres łączliwości poszczególnych polskich 
wyrazów na podstawie materiału korpusowego zbadano w pracach [Górski 2008; 
Szymańska 2020; Szymańska 2021; Zaucha 2014; Żochowska 2012]. Analizę rela-
cji syntagmatycznych pewnych polskich leksemów w ujęciu aksjologicznym, czyli 
zagadnienia dotyczące tzw. prozodii semantycznej,2 przedstawiono w artykułach 
[Eźlakowski 2021; Nikołajczuk 2018; Nikołajczuk 2021]. Komparatywne badania 
dotyczące łączliwości semantycznej wyrazów różnych języków są zaprezentowane 
m.in. w publikacjach [Nowakowska 2008] – francuski, polski; [Białek 2009; Labo-
cha 2021; Novodvorska 2017] – rosyjski, polski; [Kononienko 1999] – ukraiński, 
polski. Ostatnia praca dotyczy porównania łączliwości 20 polisemicznych polskich 
i ukraińskich przymiotników, a mianowicie zestawienia kolokatów wyekscerpowa-

1 Terminów syntagma i kolokacja użyto też w pracach [Śliwiński 2008; Leśniewska 2006]. W. Śli-
wiński jednak – jak się wydaje – przez te terminy rozumie połączenia bardziej utrwalone, w których rzą-
dzą mocniejsze związki semantyczne (np. administracja rządowa, akt administracyjny, ciało ustawo-
dawcze [Śliwiński 2008, 317]). Por. też wyjaśnienie terminu kolokacja: „Zacieśniwszy zakres obserwacji 
do kolokacji nominalnych, skoncentrujmy się teraz na samym pojęciu podstawowym. W pracach 
językoznawczych terminem tym określa się „cechującą elementy systemu leksykalnego zdolność do 
wstępowania w stałe skonwencjonalizowane związki syntagmatyczne z innymi wyrazami, np. ang. 
rough paper = ‘szorstki papier’, ale rough road = ‘wyboista droga’; franc. vêtement de laine = ‘ubiory 
wełniane’, ale jupe en laine = ‘spódniczka wełniana’”. Według Podręcznego słownika językoznawstwa 
stosowanego określenie to wprowadził do lingwistyki John Rupert Firth do oznaczenia połączeń 
wyrazowych powstałych na zasadzie asocjacji, a spopularyzował je Michael Alexander Kirkwood 
Halliday, który rozumiał przez nie kombinatorykę wyrazową. Następnie Eugen Coseriu w podobnym 
znaczeniu posługuje się terminem zgodności leksykalne (= lexikalische Solidaritäten), a Aleksander 
Szulc odpowiednikiem syntagmy skonwencjonalizowane. W rodzimych opracowaniach kolokacjom 
najbliższe byłyby – jak przypuszczam – Klemensiewiczowskie skupienia nierozerwalne, łączliwe, wy-
miennoczłonowe związki frazeologiczne Stanisława Skorupki, a także frazemy Wojciecha Chlebdy” 
[Śliwiński 2008, 314-315]. W niniejszej pracy śladem R. Przybylskiej przez kolokację rozumiemy nie 
tylko związki łączliwe S. Skorupki, lecz także związki luźne: „Termin kolokacja jest rozumiany na użytek 
niniejszego tekstu dość szeroko, jako nazwa odnosząca się do różnorakich związków wyrazowych (syn-
tagmatycznych), w które wchodzi w tekstach dany wyraz hasłowy”; „(…) zarówno związki luźne, jak 
i związki łączliwe znajdują się w naszym polu obserwacji (…)” [Przybylska 2020, 44-45]. Szczegółowo 
o szerokim i wąskim rozumieniu terminu kolokacja piszą [Burkhardt 2010; Targońska 2014].

2 Zjawisko prozodii semantycznej szczegółowo opisuje M. Bańko [Bańko 2008].
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nych z ankiet, których respondentami byli polscy i ukraińscy studenci. Szczegółowej 
komparatywnej analizy wyrazów wchodzących w relacje semantyczne z przymiot-
nikami głęboki, глибокий w kontekstach korpusów, o ile nam wiadomo, dokonuje 
się po raz pierwszy; co prawda, strukturę znaczeniową wyrazu głęboki wraz z jego 
kolokatami w ujęciu diachronicznym opisała w rozprawie doktorskiej A. Ziembińska 
[Ziembińska 2015: 153–162].

Celem niniejszej pracy jest ukazanie syntagm skonwencjonalizowanych za-
wierających wyrazy głęboki, глибокий w obrębie poszczególnych znaczeń tych 
przymiotników. Wyznaczony cel osiągnięto poprzez dokładne zbadanie materiału 
empirycznego wyekscerpowanego z haseł słownikowych3 i korpusów NKJP i ГРАК4 
obu języków. Analizą objęto 430 kolokatów wyrazu głęboki (182 pochodzą ze słow-
ników; 248 – z kontekstów) oraz 394 kolokaty wyrazu глибокий (65 – ze słowników; 
329 – z kontekstów).

2. LEKSEMY GŁĘBOKI ORAZ ГЛИБОКИЙ W SŁOWNIKOWYCH 
DEFINICJACH I TEKSTACH

Leksemy głęboki, глибокий mają dość rozgałęzioną strukturę znaczeniową. W za-
kres semantyczny obu wyrazów wchodzą bogate ciągi kolokatów, które na podsta-
wie przeprowadzonej analizy przyporządkowano do 17 poszczególnych grup.

3 Uwzględniono następujące słowniki polskie: SJPDor (tu i dalej stosujemy skróty źródeł 
materiału – słowników i korpusów (zob. Spis źródeł), SWJPDun, USJP, ISJP, WSJP, SFJPS; słowniki 
ukraińskie: СУМ-11, ВТСУМ, ІЛССУ, СУМ-20.

4 Do przeszukiwania korpusu polskiego wykorzystano wyszukiwarkę Poliqarp [h  p://nkjp.pl/
poliqarp/, dostęp: 20.01.2022], która wyświetla 1000 kontekstów wybranych z całej wersji korpusu. 
W celu zrównoważenia materiału badawczego za pomocą specjalnych opcji ograniczono również 
do 1000 wyniki przeszukiwania w korpusie ukraińskim (próbki w obu korpusach mają charakter 
zrównoważony, zawierają bowiem teksty z różnych źródeł). Opracowanie wszystkich wyników (77 507 
użyć wyrazu głęboki, 74 350 użyć wyrazu глибокий) byłoby niezwykle pracochłonne, wręcz mało 
możliwe.

W lingwistyce korpusowej do wyszukiwania kolokacji używane są tzw. kolokatory. Narzędzie to jest 
dostępne do przeszukiwania NKJP (o zaletach i wadach automatycznego kolokatora zob. [Przybylska 
2020: 47]), jednak na bazie ГРАК nie zostało ono jeszcze uruchomione, stąd nie korzystamy z możliwości 
wyszukiwania automatycznego. Zdajemy sobie sprawę, że na 1000 kontekstów liczba wystąpień 
analizowanych jednostek jest znacznie mniejsza niż w całej wersji korpusu (por. np. konfl ikt – 3 konteksty 
w wyszukiwarce Poliqarp, 13 – w kolokatorze, 117 – w całym korpusie) lub też możliwy jest brak wystąpień 
kolokatorów odnotowanych w słownikach przy użyciu ich w pełnej wersji korpusu (por. np. milczenie – 
0 kontekstów w wyszukiwarce Poliqarp i kolokatorze, 58 kontekstów w całej wersji korpusu). Niemniej 
jednak uważamy, że w celu głębszej analizy kolokacji przymiotników głęboki, глибокий najbardziej 
sprawdza się przeszukiwanie ręczne umożliwiające jednoznaczne „wychwycenie” z kontekstu kolokatu, 
który może znajdować się w oddalonej od ośrodka kolokacji pozycji, odrzucenie powtórzeń i kontekstów, 
w których użyto nazw własnych typu ulica Głęboka, сeло Глибоке etc. Stąd też uzyskane wyniki badań 
mają charakter reprezentatywny i nadają się do wyciągania konkretnych wniosków.
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2.1. Kolokaty leksemów głęboki, глибокий w znaczeniu ‘mający dużą odległość 
od powierzchni do dna, ciągnący się daleko w dół, w głąb’

Podstawowe znaczenie wyrazów głęboki oraz глибокий da się wyrazić poprzez de-
fi nicję ‘mający dużą odległość od powierzchni do dna, ciągnący się daleko w dół, 
w głąb’ [USJP].5 W tym znaczeniu analizowane słowa łączą się z leksemami nastę-
pujących grup.

Pierwszą grupę tworzą wyrazy typu jezioro, озеро,6 czyli nazwy związane z ob-
szarami zawierającymi w mniejszym lub większym stopniu wodę: głęboki – 9 KS,7 
9 KK, глибокий – 5 KS, 11 KK. Większość z nich w połączeniu z analizowanymi przy-
miotnikami wskazuje na dość dużą warstwę wodną (sięgającą od powierzchni do 
dna akwenu), np. morze, jezioro; річка, океан etc., a także część (np. rzeki); місце 
(напр. у річці). Wśród kolokatów leksemów głęboki, глибокий są również takie, 
w których strukturze semantycznej oprócz semu ‘woda’ jest inny sem: ‘ziemia’, 
‘lepka masa’ etc. (np. błoto, kałuża; багно, багнюка).

Analizowane ośrodki kolokacji, wchodząс w relacje syntagmatyczne z niektó-
rymi leksemami nazywającymi przede wszystkim ciała stałe o różnej gęstości i spo-
istości, czyli wyrazy typu śnieg, сніг, wskazują na duży rozmiar (wielką warstwę) 
tych ciał w linii pionowej. Liczba kolokatów tej grupy wynosi: głęboki – 7 KS, 9 KK, 
глибокий – 1 KS, 9 KK. Sporą odległość od powierzchni ziemi w kierunku ‘do góry’ 
oznaczają syntagmy głęboki śnieg, głęboka tama; глибокий сніг, глибокий покрив 
(снігу): chodzi bowiem o wielką warstwę śniegu / piasku, kamieni etc. o różnej 
rozciągłości, pokrywającą ziemię / dno rzeki. Podobne znaczenie mają syntagmy 
глибока трава i глибокий килим, które w linii pionowej można przedstawić sobie 
w postaci warstwy. W odróżnieniu od poprzednich przykładów nazywających nagro-
madzenie dużej ilości pewnego typu drobniejszych cząstek (np. kryształków lodu) 
syntagmy глибока трава i глибокий килим wyrażają zbiór odpowiednio roślin 
(cienkich listków) i nici o znacznej długości. Semy ‘znaczna długość’, ‘duża rozcią-
głość od powierzchni w głąb’ są w strukturze semantycznej syntagm zawierających 
wyrazy korzenie; коріння, корені. Tym semom jednak towarzyszy sem ‘do dołu’ 
(a nie ‘do góry’, jak wyżej). Wielką warstwę zalegającą pod powierzchnią ziemi wyra-
żają syntagmy z kolokatami підґрунтя, чорнозем, a także z leksemami związanymi 
z geologią: pokłady, zaleganie rud. Co prawda te ostatnie w połączeniu ze słowem 

5 W tekście przytaczamy zwykle defi nicję tylko jednego słownika. Słowniki (zarówno polskie, jak 
i ukraińskie) podobnie tłumaczą odpowiednio leksemy głęboki, г либокий. Co prawda, w niektórych 
źródłach podaje się większą liczbę znaczeń, które jednak w innych są uogólnione i przedstawione w ob-
rębie jednej defi nicji. Na poziomie słownikowym różnica w tłumaczeniu z jednej strony leksemu głę-
boki, z drugiej глибокий jest nikła.

6 W nazwach grup pojawiają się leksemy, które uznano za najbardziej typowe.
7 Tu i dalej używamy następujących skrótów: KS – kolokat zawarty w słownikach; KK – kolokat 

wchodzący w relacje syntagmatyczne z wyrazami głęboki, глибокий w korpusach.
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głęboki mogą wskazywać nie tyle na wielką warstwę, ile na sporą odległość warstw 
kopalin od powierzchni ziemi. Dużą odległość od powierzchni – tym razem ciała – 
oznacza syntagma głębokie mięśnie, czyli mięśnie znajdujące się bliżej środka ciała. 
Znaczną rozciągłość od zewnętrznej strony ciała w głąb wyrażają syntagmy z kolo-
katami oparzenie, poparzenie; відмороження, опік. Wszystkie te wyrazy jako część 
syntagmy nazywają poważne (ciągnące się daleko w głąb) uszkodzenie zewnętrznej 
warstwy tkanek w organizmie ludzkim. W tej grupie kolokatów znalazły się również 
wyrazy olej i tłuszcz, które w połączeniu z leksemem głęboki określają wielką war-
stwę pewnego płynu (znajdującego się w odpowiednim głębokim naczyniu).

Do kolejnej grupy – wyrazy typu rów, рів – należą przede wszystkim słowa nazy-
wające otwory, zagłębienia, miejsca etc. powstałe naturalnie lub wydrążone w jakiejś 
powierzchni, wykopane w ziemi etc., a także wgłębienia, będące skutkiem niepo-
żądanego procesu niszczenia jakiejś powierzchni (nawierzchni drogowej, ciała etc.). 
Odnotowano 18 KS i 41 KK leksemu głęboki oraz 14 KS i 40 KK – глибокий. Liczny 
ciąg tworzą kolokaty, które są nazwami naturalnych zagłębień w powierzchni lądu 
i ogólnie rzecz biorąc, skorupie ziemskiej (np. jar, zapadlisko; провалля, ущелина 
etc.). Między krańcami, zboczami, ścianami takich obszarów jest zwykle prześwit, 
pusta przestrzeń, choć też może być woda (np. kanion; koryto, русло). W tej grupie 
kolokatów są również nazwy otworów, zagłębień sztucznych, zrobionych przez czło-
wieka (fosa, studnia; колодязь, могила etc.), m.in. w pewnym celu, np. wydobywa-
nia bogactw naturalnych (kopalnia, odwiert; шахта etc.). Rodzajem długich, raczej 
wąskich, otworów (naturalnych czy sztucznych) są: krater, tunel; прохід, тунель. 
Spore wydrążenia w skale czy też duże zagłębienia znajdujące się pod powierzch-
nią zwykle ziemi, będące pod pewnym względem pomieszczeniem, oznaczają syn-
tagmy zawierające wyrazy jaskinia, piwniczka; печера, пивничка etc. Znaczenie 
części kolokatów jest związane z uszkodzeniami powierzchni jakiegoś przedmiotu 
albo drogi (dziura, rysa, wgniecenie; вибоїни, діра, поріз, тріщина etc.), a także 
ludzkiego ciała (rana, zmarszczki; борозенка, шрам etc.). Wskutek tych uszko-
dzeń powstają defekty w postaci ugięć, zagłębień w pewnej powierzchni (ziemi, 
drodze, ciele).

Znaczenie syntagm kolejnej grupy – wyrazy typu orka, оранка – zawiera sem 
‘duża odległość od powierzchni do dna’, któremu jednak towarzyszy sem ‘pewien 
proces’. Z badań korpusowych wynika, że słownikowe kolokaty (głęboki – 1 KS, 
глибокий – 2 KS) tej grupy rzadko występują w kontekstach: orka – tylko 1 kontekst, 
оранка, буріння – 0. Ujawniono jednak nowe kolokaty (głęboki – 5 KK, глибокий – 
6 KK), wśród których np. są związane z ogrodnictwem: лущення землі, рихлення 
землі. Ponadto w tej grupie znalazły się wyrazy nazywające inne procesy wykony-
wane na znaczną głębokość (np. głębokie wiercenie – robienie otworu, sięgającego 
daleko w głąb jakiegoś przedmiotu; głębokie nurkowanie, глибоке занурення – 
proces pogrążenia się w wodzie na dużą odległość od jej powierzchni i in.).
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Sem ‘pewien proces’ wraz z semem ‘duża głębokość’ da się wyodrębnić w zna-
czeniu syntagm zawierających wyrazy typu oddech, дихання: głęboki – 5 KS, 3 KK, 
глибокий – 2 KS, 8 KK. Wymienione procesy (oddech, дихання) zachodzą dzięki 
wciągnięciu i wypuszczeniu dużej ilości powietrza (czy też dymu papierosa), czemu 
z kolei towarzyszą znaczne (właśnie ‘głębokie’) naprzemienne wysunięcia klatki 
piersiowej i/lub ściany brzucha do przodu i z powrotem. W wypadku procesów 
określanych jako westchnienie, зітхання (kolejne kolokaty tej grupy) wypuszcze-
nie powietrza odbywa się wraz z odgłosem i jest ‘wyrazem pewnego stanu emo-
cjonalnego’ [WSJP]. Do kolokatów typu oddech, дихання zaliczono także wyrazy 
кашель, сміх: chodzi bowiem o silne wypchnięcie powietrza z płuc wskutek po-
wtarzającego się skurczu przepony oraz głośne chrząknięcie (w wypadku kaszlu) 
/ charakterystyczne odgłosy (dźwięki typu ha ha ha, he he he, hi hi hi w wypadku 
śmiechu). Ruch ciała przy kaszlu, śmiechu jest podobny do jego ruchu podczas 
oddychania.

W obrębie pierwszego znaczenia leksemów głęboki, глибокий osobno należy 
rozpatrzeć kolokaty będące nazwami przedmiotów mających dużą odległość między 
krawędzią a dnem, między brzegiem a najdalszym punktem wnętrza, czyli wyrazy 
typu talerz, тарілка. Chodzi o nazwy pojemników, mebli, obuwia i ubrania (ra-
czej elementów ubrania mających kształt pewnego zagłębienia: np. kieszeń): głę-
boki – 14 KS, 10 KK, глибокий – 2 KS, 8 KK. Co prawda, ukraińskie słowniki podają 
kolokaty będące nazwami tylko naczyń: тарілка, миска. W korpusie ГРАК nato-
miast w sąsiedztwie leksemu глибокий pojawiają się również nazwy mebli i obuwia 
(np. крісло, кальоші). Należy nadmienić, że kolokaty typu talerz, тарілка w obu 
językach nie są nazwami jednorodnych przedmiotów i ich ‘głębokość’ wizualnie po-
strzegamy inaczej. I tak, różne typy pojemników (miska, rondel; миска, сковорідка 
etc.) rzeczywiście są bardzo podobne do siebie: są to naczynia o prostych lub lekko 
pochylonych ściankach z płaskim czy zaokrąglonym dnem. Jeżeli używamy w połą-
czeniu z nazwami naczyń słów głęboki, глибокий, mamy na myśli naczynia, których 
dno znajduje się na znacznej odległości od górnej krawędzi. W wypadku mebli jed-
nak ‘głębokość’ można zinterpretować w różny sposób. Wanna swoim kształtem 
bardziej przypomina naczynie: jej głębokość jest pionowa i mierzy się od górnej 
krawędzi do dna. Głębokość półki (полиці) ma raczej kierunek poziomy (ponie-
kąd jest to rodzaj przewróconego naczynia, do którego coś się wkłada horyzontal-
nie). Jeżeli meble typu fotel (fotelik, kanapa; крісло) są głębokie, to mają zaś duże 
siedzenie (chodzi o sporą odległość między jego brzegiem a najdalszym punktem 
wnętrza przylegającym zwykle do oparcia). Wszystkie kolokaty tej grupy jednak są 
nazwami pewnego pojemnika, przedmiotu, służącego do przechowywania cze-
goś, umiejscowienia, przewożenia czegoś lub kogoś etc. i będącego wytworem rąk 
ludzkich.
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2.2. Kolokaty leksemów głęboki, глибокий w znaczeniu ‘mający dużą rozciągłość 
w przestrzeni, sięgający daleko ku wnętrzu, znajdujący się daleko od brzegu’

Liczba kolokatów leksemów głęboki, глибокий w ogólniejszym znaczeniu ‘mający 
dużą rozciągłość w przestrzeni, sięgający daleko ku wnętrzu, znajdujący się daleko 
od brzegu’ [USJP] wynosi: głęboki – 18 KS, 11 KK, глибокий – 4 KS, 19 KK (wyrazy 
typu las, ліс). Przymiotnik głęboki o bardziej szczegółowym znaczeniu ‘mający dużą 
rozciągłość w przestrzeni’ tworzy syntagmy np. z leksemami puszcza, knieja. Ukraiń-
skie źródła leksykografi czne nie podają tego typu kolokatów, które jednak występują 
w kontekstach ГРАК: ліс, пуща. W haśle słownikowym глибокий wśród kolokatów 
nie ma również wyrazów декольте, реверанс, уклін etc., takie jednostki jednak 
udało się odnotować w korpusie. Podobne przykłady na materiale polskim ujaw-
niono zarówno na poziomie leksykografi cznym, jak i korpusowym: np. dekolt, ukłon, 
zakręt. W połączeniu z tymi wyrazami (np. dekolt, уклін) leksemy głęboki, глибокий 
mają znaczenie ‘sięgający daleko ku wnętrzu’. W relacjach syntagmatycznych z wy-
razami defensywa, tył; атака, тил etc. analizowane przymiotniki znaczą ‘znajdu-
jący się daleko od brzegu’ (‘oddalony’). Ponadto syntagmy, w których skład wchodzą 
nazwy terenów, miejscowości oznaczają nie tylko miejsca oddalone, lecz także ob-
szary zacofane (np. głęboka prowincja, wieś; глибока провінція).

2.3. Kolokaty leksemów głęboki, глибокий w znaczeniu ‘znacznie oddalony w czasie 
od swego początku lub teraźniejszości’

Leksemy głęboki, глибокий w znaczeniu ‘znacznie oddalony w czasie od swego 
początku lub teraźniejszości’ [WSJP] wg danych słownikowych łączą się z 9 KS 
(głęboki), 4 KS (глибокий) – są to wyrazy typu przeszłość, давнина. Analiza korpu-
sowa pozwala na wyodrębnienie jeszcze odpowiednio 5 i 9 kolokatów. W połącze-
niu z kolokatami tej grupy leksemy głęboki, глибокий mają znaczenia: 1) ‘dawny, 
wczesny’ (średniowiecze, PRL, tradycja; давнина, традиція etc.), 2) ‘o porze doby, 
roku: późny’ (noc; осінь etc.), 3) ‘o wieku człowieka: późny’ (starość; старість 
etc.). Ponadto w zależności od typu kolokatów tej grupy wyrazy głęboki, глибокий 
w syntagmach dodatkowo wskazują na stadium jakiegoś okresu: w wypadku kolo-
katów pierwszej grupy (np. średniowiecze, давнина) – raczej na początek pewnego 
przedziału czasowego; w wypadku kolokatów drugiej i trzeciej grupy (np. noc, осінь, 
старість) – raczej na koniec.

2.4. Kolokaty leksemów głęboki, глибокий w znaczeniu ‘przenikający istotę rzeczy’

Opisując znaczenia przenośne wyrazów głęboki, глибокий, słowniki języka pol-
skiego i ukraińskiego przeważnie już w samej defi nicji doprecyzowują zakres użycia 
tych przymiotników oraz defi niują je poprzez podawanie synonimów. Analizowa-
nych jednostek używa się w ogólnym znaczeniu ‘przenikający istotę rzeczy, wyraża-
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jący istotę rzeczy, sięgający do istoty rzeczy; do sedna’ [SJPDor], które w źródłach 
leksykografi cznych bywa wyjaśniane też poprzez przytoczenie rozmaitych wyrazów 
bliskoznacznych.8 Z podawanych w defi nicjach oraz wyekscerpowanych z korpusów 
połączeń da się wyodrębnić kilka grup kolokatów, z którymi używa się przymiotni-
ków głęboki, глибокий.

W słownikach ukraińskich, a także starszych polskich, odnajdujemy informacje, 
z których wynika, że przymiotników głęboki, глибокий używa się w połączeniu z wy-
razami typu człowiek, людина (głęboki – 4 KS, глибокий – 3 KS). W korpusie znale-
ziono jeszcze kilka leksemów – odpowiednio 5 i 7. Z analizy kontekstów wynika, że 
głęboki, глибокий w stosunku do ludzi oznacza przede wszystkim kogoś, kto ‘sięga 
do sedna sprawy’, jest ‘wnikliwy, dociekliwy, mądry’ (por. głęboki twórca; глибокий 
знавець). W przebadanych próbkach korpusów pojawiają się też użycia, które stają 
się podstawą wyodrębnienia semu ‘prawdziwy’.9 Częstotliwość występowania lek-
semów z tej grupy jest mała, co może świadczyć o zanikaniu łączliwości analizowa-
nych przymiotników z nazwami osób, szczególnie w języku polskim.10

Kolejną grupę kolokatów (wyrazy typu myśl, думка), którą można wyodręb-
nić na podstawie opisów słownikowych i danych korpusowych, stanowią nazwy 
związane z działalnością umysłową człowieka, zdolnością myślenia, czynnościami 
mentalnymi: głęboki – 15 KS, 15 KK, глибокий – 9 KS, 26 KK. Większość jednostek 
wykazała dość dużą frekwencję, zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Sporą 
część kolokatów stanowią wyrazy oznaczające procesy związane z działaniem in-
telektualnym człowieka (np. analiza, przemyślenia; розуміння, роздуми etc.). Do 
tej grupy kolokatów zaliczamy też słowa typu myśl, pomysł; ідея, філософія etc., 
które są wynikiem procesów mentalnych. W połączeniu z wymienionymi słowami 
przymiotniki głęboki, глибокий mogą oznaczać ‘wnikliwy, dociekliwy, niepowierz-
chowny’. W obrębie znaczeń analizowanych jednostek możemy zauważyć też sem 
‘dokładny, rzetelny, szczegółowy’, który jest aktualizowany w kolokacjach z lekse-
mami typu wiedza, znajomość; знання, обізнаність etc. Znalazły się tu też słowa 
wejrzenie, погляд realizujące w kontekście znaczenie związane z działalnością umy-
słową człowieka, a nie zmysłem wzroku.11

Analizowane ogólne znaczenie ‘przenikający istotę rzeczy’ realizowane jest 
w syntagmach, w których skład wchodzą wyrazy typu utwór, твір: głęboki – 5 KS, 

 8 Niepowierzchowny [SJPDor; USJP], ważny, istotny [SJPDor], znający się na rzeczy [SJPDor; 
SFJPS, 239], wnikliwy, dociekliwy [USJP], mądry [SFJPS, 239], silny [ISJP, 449]; значущий, змістовний, 
серйозний, вдумливий [СУМ-11; СУМ-20].

 9 Por. Proszę powiedzieć: czy jest pani feministką? Jestem jak najgłębszą feministką. Uważam, 
że kobieta jest człowiekiem!!! [NKJP].

10 Por. np. analizę rozwoju semantycznego przymiotnika głęboki [Ziembińska 2015, 158].
11 Por. Święta to czas pokory i głębokiego wejrzenia we własne sumienie [NKJP], І справді, 

у представлених роботах відчувається глибокий філософський погляд на зв’язки людини зі 
світом [ГРАК].
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29 KK, глибокий – 3 KS, 42 KK. W omawianej grupie kolokatów możemy wyodręb-
nić nazwy szeroko pojętych wytworów działalności intelektualnej i artystycznej czło-
wieka, czyli coś, co zostało wypowiedziane, zapisane, stworzone, np.: fi lm, książka, 
wypowiedź; виступ, пісня, праця etc., a także leksemy nazywające coś, co możemy 
przypisać tym wytworom, coś, co je charakteryzuje, np.: sens, wartość, znaczenie; 
вияв, зміст, структура etc. Łącząc się z wymienionymi wyrazami, analizowane 
ośrodki kolokacji aktualizują semy ‘niepowierzchowny, wnikliwy, dociekliwy’. W tym 
miejscu należy dodać, że leksemy typu sens, зміст mogą dotyczyć nie tylko dzieł 
człowieka, ale także rozmaitych wydarzeń, procesów i zjawisk społecznych, pojęć 
abstrakcyjnych. Mimo to tworzą one podobne połączenia z przymiotnikami głęboki, 
глибокий w analizowanym znaczeniu, czyli w składzie syntagmy zarówno głęboki 
sens słów, jak i głęboki sens polityki przymiotnik głęboki oznacza ‘przenikający istotę 
rzeczy, sięgający do istoty rzeczy, do sedna, istotny’.

Połączenia przymiotników głęboki, глибокий z wyrazami spojrzenie, oczy, 
wzrok, погляд, зір, очі w źródłach leksykografi cznych są odnotowane jako związki 
frazeologiczne. Wspólne znaczenia łączące owe jednostki (wyrazy typu spojrze-
nie, погляд) to ‘pełne wyrazu’ [SFJPS, 239], ‘bardzo wyraziste, wnikliwe’ [СУМ-11; 
СУМ-20] i tylko w słownikach ukraińskich глибокі очі – ‘oczy ciemne lub z wielkimi 
źrenicami’ [СУМ-11; СУМ-20]. W zbadanych korpusach odnotowano jeden nowy 
kolokat – spoglądanie,12 który został użyty raczej okazjonalnie.

Jedno z przenośnych znaczeń wyrazów głęboki, глибокий związane jest z czymś, 
co płynie z wnętrza człowieka: ‘o uczuciach, stanach psychicznych: prawdziwy, 
szczery, mocny’ [USJP]. W tym znaczeniu zbadane przymiotniki wchodzą w relacje 
syntagmatyczne z wyrazami typu uczucie, почуття. Z haseł słownikowych wy-
ekscerpowano 37 KS wyrazu głęboki oraz 7 KS – глибокий. Lista ta dzięki anali-
zie korpusowej zostaje rozbudowana o liczne nowe kolokaty na tle słownikowych: 
odpowiednio 41 i 74, spośród których da się wyodrębnić przede wszystkim słowa 
o znaczeniu hiperonimicznym, np.: emocja, stan, uczucie, wrażenie; відчуття, 
переживання, почуття. W połączeniu z tymi leksemami w przymiotnikach głę-
boki, глибокий na pierwsze miejsce wysuwa się sem ‘mocny, intensywny’. Warto 
tu też nadmienić, że niektóre konteksty użycia wymienionych leksemów mogą stać 
się podstawą wyodrębnienia jeszcze jednego semu – ‘ukryty, znajdujący się głęboko 
w środku’.13 W tej grupie kolokatów znalazły się też wyrazy o charakterze hiponi-
micznym, nazywające poszczególne uczucia człowieka: ból, nienawiść, niezadowo-
lenie, żal; кохання, смуток, образа etc. Jest to najliczniejsza grupa rzeczowników 
tworzących związki syntagmatyczne z przymiotnikami w analizowanym znaczeniu. 

12 Por. Po trzech miesiącach głębokiego spoglądania sobie w oczy byliśmy parą [NKJP].
13 Por. Bliskość świąt Bożych Narodzin wyzwala w nas z reguły uczucia najlepsze i najgłębsze 

[NKJP], Б. Сороцкін вказує, що в основі потреби в досконалості часто лежать глибокі 
переживання сорому [ГРАК].
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Wspólnym semem ‘stan’ charakteryzują się kolokaty na oznaczenie stanów psychicz-
nych i fi zycznych człowieka: pragnienie, rozluźnienie, skupienie; депресія, спокій 
etc. Jeśli w wypadku łączenia się z nazwami uczuć wyrazy głęboki, глибокий aktu-
alizują przede wszystkim znaczenie ‘prawdziwy, szczery, mocny’, to w wypadku nazw 
stanów chodzi raczej o semy ‘mocny’, ‘intensywny’.14 Zaliczamy tu również nazwy 
dotyczące zachowań i postaw człowieka, relacji międzyludzkich: krzywda, sympa  a, 
troska, wiara, współczucie; віра, зневага, прихильність. W materiale znalazły się 
też wyrazy nieodnoszące się do uczuć, stanów czy postaw człowieka (chodzi m.in. 
o słowa: modlitwa;15 посмішка16), związane jednak z człowiekiem i występujące 
w składzie związków syntagmatycznych z przymiotnikami głęboki, глибокий w zna-
czeniu ‘szczery, prawdziwy, mocny’, czego potwierdzeniem są konteksty ich użycia.

2.5. Kolokaty leksemów głęboki, глибокий w znaczeniu ‘będący wynikiem ważnych 
zjawisk, przemyśleń lub procesów nie do odwrócenia’

Wymienione wyżej znaczenie ‘będący wynikiem ważnych zjawisk, przemyśleń lub 
procesów nie do odwrócenia’ [WSJP] można potraktować bardzo ogólnie i odnieść 
je do rozmaitych wydarzeń, zjawisk, procesów, stanów etc. W defi nicji wyrazu głę-
boki zawartej w USJP mamy pewne doprecyzowanie – ‘o procesach, zjawiskach 
(społecznych, psychologicznych): gruntowny, zasadniczy, nieodwracalny’ [USJP]. 
Listę semów można uzupełnić o pojawiające się w źródłach ukraińskich semy 
‘istotny’, ‘znaczący’.

W wyniku badań odnotowano 12 KS i 47 KK przymiotnika głęboki oraz 2 KS 
i 41 KK – глибокий, które można zaliczyć do grupy wyrazów typu kryzys, криза. 
Wśród wyekscerpowanych jednostek pojawiły się takie, które w przeanalizowanych 
kontekstach aktualizują znaczenie związane z życiem społecznym człowieka, np.: re-
forma, zapaść; занепад, модернізація etc. W połączeniu z przymiotnikami głęboki, 
глибокий oznaczają procesy o charakterze zasadniczym, nieodwracalnym. W podob-
nym znaczeniu używa się analizowanych ośrodków kolokacji z nazwami dotyczącymi 
stanów człowieka, przy czym są to najczęściej stany o charakterze ujemnym, np.: apa-
 a, niedosłuch, upośledzenie; порушення, хвороба etc. Analiza kontekstowa użyć 

tych wyrazów pozwala na wyodrębnienie jeszcze jednego semu w obrębie znaczenia 

14  Por. np. głęboka miłość – ‘szczera, prawdziwa’ (Oczywiście istnieje różnica pomiędzy głęboką 
miłością do drugiej osoby a zakochaniem się, romantycznym i płomiennym [NKJP]) i głębokie 
rozluźnienie – ‘mocne’ (Nieraz w czasie zabiegu, w stanie głębokiego rozluźnienia i wyciszenia, 
(…) klientom przychodzi w myślach rozwiązanie problemu [NKJP]), czy też przykłady użycia wyrazu 
глибокий: глибокий жаль (З глибоким жалем сприйняв вістку мого дорогого побратима 
– смерть, що звільнила його від терпінь [ГРАК]) i глибока депресія ((…) у неї була глибока 
депресія, вона плакала щовечора [ГРАК]).

15 Por. Śpiew jest moją pasją i jest to dla mnie głęboka modlitwa [NKJP].
16 Por. Я згадала майстра Джеймса, його глибоку сумну посмішку й добрі зморшки біля 

його очей [ГРАК].
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wyrazów głęboki, глибокий, a mianowicie ‘o dużym stopniu zaawansowania’. Do tej 
grupy kolokatów zaliczamy też rzeczowniki dotyczące relacji międzyludzkich, np.: in-
tegracja, konfl ikt; незгода, суперечка.17 Większość wymienionych w tym akapicie 
słów grupy to wyrazy wieloznaczne, które mogą dotyczyć zarówno człowieka jako 
istoty fi zycznej i psychicznej, jak i życia społecznego i zjawisk z nim związanych. Chodzi 
m.in. o rzeczowniki typu degradacja, kryzys, przemiana; зміна, перетворення. Nie-
które z nich w odnotowanych kontekstach aktualizują tylko jedno ze znaczeń (np. za-
paść fi rmy, załamanie rynku; занепад живопису, порушення життєдіяльності). 
Kolokaty o dużej frekwencji w połączeniu z przymiotnikami głęboki, глибокий często 
natomiast są używane w stosunku do różnych zjawisk, np. kryzys ‘sytuacja, w której 
występują poważne problemy ekonomiczne’ i ‘sytuacja, w której coś straciło swoje 
miejsce w hierarchii wartości niematerialnych’ [WSJP]. Niezależnie jednak od po-
szczególnych znaczeń podobnych rzeczowników przymiotniki głęboki, глибокий 
łączą się z nimi w analizowanym w tym punkcie znaczeniu.

2.6. Kolokaty leksemów głęboki, глибокий w znaczeniu ‘mający duże nasilenie’

Wyekscerpowane ze źródeł leksykograficznych kolokaty leksemów głęboki, 
глибокий w znaczeniu ‘mający duże nasilenie’ [WSJP] można podzielić na kilka grup 
ze względu na ich osobliwości realizacji kontekstowej.

Znaczenie ‘mający duże nasilenie’ słowniki ilustrują użyciem 5 KS wyrazu głę-
boki i 3 KS – глибокий. Przeanalizowane dane korpusowe pozwalają na zaliczenie 
do tej grupy odpowiednio jeszcze 13 i 18 jednostek. Znalazły się tu wyrazy typu 
cisza, тиша, które jednak są dość zróżnicowane pod względem semantycznym: 
nazwy właściwości (cisza; тиша), stanów fi zjologicznych (sen, upojenie alkoho-
lowe; дрімота, наркоз), stanów psychicznych i emocjonalnych (szok, samotność; 
боговідданість) etc. Wspólne dla tych wyrazów jest tworzenie syntagm z przy-
miotnikami głęboki, глибокий, w których składzie realizowane są semy ‘całkowity’, 
‘zupełny’, czyli taki, który ma duży stopień nasilenia.18

Do grupy wyrazów typu błękit, блакить zaliczamy rzeczowniki nazywające 
kolory i odcienie (głęboki – 12 KS, 2 KK, глибокий – 9 KK), a używane z nimi lek-
semy głęboki, глибокий oznaczają ich wielkie nasycenie, intensywność. Wśród 
kolokatów wyekscerpowanych z defi nicji słowników ukraińskich brak przykładów 

17 Warto przypomnieć, że wyrazy nazywające stany psychiczne człowieka czy relacje międzyludzkie 
znalazły się w różnych grupach kolokatów i niektóre z nich zostały już przeanalizowane w punkcie 2.5. 
Jest to związane z tym, że łączą się one z przymiotnikami głęboki, глибокий w różnych znaczeniach 
(por. głęboka przyjaźń – ‘szczera, prawdziwa, mocna’, głęboki konfl ikt – ‘zasadniczy, nieodwracalny’).

18 Por. Dopiero w uniwersyteckim korytarzu uświadomiłem sobie, jaka jest przyczyna głębokiej 
ciszy w całym gmachu. Trafi łem na wiosenną przerwę w zajęciach studentów [NKJP], (…) це розповідь 
про його останній сон, тяжку й глибоку летаргію, в яку він впав, як у відкрите море, без 
відступу й повернення назад [ГРАК].
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z tej grupy, jednak w opisie znaczeń przymiotnika глибокий da się wydzielić semy 
‘pełny’, ‘całkowity’ [por. СУМ-11; СУМ-20; ВТССУМ]. W NKJP pojawiły się tylko dwie 
nowe jednostki – brąz i wypłowienie. Przebadanie korpusu ukraińskiego pozwala 
na stwierdzenie, że ukraiński wyraz глибокий również tworzy syntagmy z lekse-
mami związanymi z pojęciem barwy. Warto tu dodać, że poza nazwami koloru sensu 
stricto do tej grupy kolokatów zaliczamy też słowa typu ciemność, cień; сутінки, 
темрява ze względu na wspólny sposób odbioru tych właściwości, a mianowicie 
drogę wzrokową. Wyraz wypłowienie dotyczy raczej stracenia intensywności koloru, 
jednak w wyniku głębokiego wypłowienia mamy do czynienia z jego całkowitością.

Odrębną grupę kolokatów stanowią wyrazy typu głos, голос mające wspólny 
sem ‘dźwięk’: głęboki 8 KS, 2 KK, глибокий – 1 KS, 2 KK. W połączeniu z tymi wy-
razami analizowane ośrodki kolokacji realizują znaczenie ‘o tonie, głosie: donośny, 
dźwięczny, z przewagą tonów niskich’ [USJP], które związane jest ze znaczeniem 
ogólniejszym ‘mający duże nasilenie’. Poza jednostkami zawartymi w hasłach słow-
nikowych udało się odnotować wyrazy mające wspólny sem ‘dźwięk’ – brzmienie; 
баритон, зойк. Zaliczamy tu również połączenie głęboka barwa głosu, ponieważ 
wyraz barwa oznacza cechę charakterystyczną dźwięku.

3. WNIOSKI

3.1. Analiza haseł słownikowych wyrazów głęboki i глибокий pozwala stwierdzić, 
że znaczenia analizowanych jednostek w języku polskim i ukraińskim z reguły się 
pokrywają. Zauważalne są różnice w sposobie układania defi nicji słownikowych 
(zresztą także w źródłach leksykografi cznych jednego języka) oraz, co jest dużym 
mankamentem słowników ukraińskich, sporadyczne przytaczanie przykładów użycia 
opisywanego leksemu lub wręcz ich nieobecność (z haseł słownikowych przymiot-
nika głęboki wyekscerpowano 182 kolokaty, z haseł ukraińskich prawie trzykrotnie 
mniej; brak w słownikach ukraińskich nazw mebli lub kolorów, choć w korpusie mają 
one znaczną częstotliwość). Drobne różnice zauważamy również w odniesieniu do 
poszczególnych kolokatów, np. syntagma głębokie niebo jest podana tylko w ha-
słach starszych źródeł [SFJPS, 239; SJPDor]; w języku ukraińskim natomiast syntagma 
глибоке небо występuje do dziś, o czym świadczą zarówno dane słownikowe, jak 
i badania korpusowe. Podobną sytuację mamy z kolokatami oznaczającymi osoby: 
nowsze słowniki polskie nie odnotowują takiej łączliwości, w odróżnieniu od prac 
ukraińskich, w których ta łączliwość znajduje odzwierciedlenie w odrębnym znacze-
niu (por. глибока людина). Jeszcze jednym przykładem niepełnej odpowiedniości 
znaczeń może być para syntagm skonwencjonalizowanych głębokie oczy / глибокі 
очі: słowniki ukraińskie kodyfi kują dwa znaczenia, z których jednego brak w źró-
dłach polskich, a mianowicie ‘oczy ciemne lub z wielkimi źrenicami’.
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3.2. 430 kolokatów wyrazu głęboki i 394 kolokaty wyrazu глибокий wyekscerpo-
wane ze słowników i korpusów w podziale na poszczególne typy przedstawiono na 
poniższym wykresie.

Wykres 1. Liczba kolokatów przymiotników głęboki, глибокий
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Źródło: opracowanie własne.

Najbardziej reprezentatywne pod względem liczby kolokatów są grupy zawie-
rające leksemy, z którymi wyrazy głęboki, глибокий występują w znaczeniach prze-
nośnych, co pozwala założyć, że to właśnie przymiotniki w użyciu metaforycznym 
mają szerszy zakres. Badania częstotliwości użycia kolokatów w korpusach pokazują, 
że największą frekwencję mają leksemy łączące się z przymiotnikami głęboki, гли-
бокий głównie w znaczeniach przenośnych: ‘przenikający istotę rzeczy’ (np. prze-
myślenia – 32 konteksty, аналіз – 28), ‘prawdziwy, szczery, mocny’ (np. wiara – 17, 
співчуття – 11) oraz ‘będący wynikiem ważnych zjawisk, przemyśleń lub proce-
sów nie do odwrócenia’ (kryzys – 24, криза – 16). Gdy centrum kolokacji są wyrazy 
głęboki, глибокий w znaczeniach podstawowych, frekwencja ich kolokatów jest 
o wiele mniejsza.

3.3. Dzięki jakościowej i ilościowej analizie danych korpusowych ujawniono nowe 
kolokaty w stosunku do danych słownikowych. Ze względu na ekscerpcję materiału 
z niedużych, ale reprezentacyjnych, próbek korpusów za wystarczającą uznajemy 
liczbę kontekstów – 2 (por. np. kolokat miłość występujący w mniejszym segmencie 
korpusu dwa razy, w wersji całej pojawia się w 168 kolokacjach). W wyniku badań 
sporządzamy zatem następującą listę niewystępujących dotąd w słownikach syn-
tagm skonwencjonalizowanych (62 polskich i 98 ukraińskich):
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głęboki, глибокий + część (np. rzeki), błoto, вода, море, ріка; olej, mięśnie, tłuszcz, 
коріння, корені, підґрунтя, відмороження; dołek, jaskinia, kanion, kopalnia, krater, piw-
nica, szyb, odwiert, podziemie, studzienka, tunel, wnęka, wyrwa, pęknięcie, rozcięcie, rysa, 
otarcie, zniszczenie, колодязь, долина, урвище, могила, прірва, слід, вибоїна, шрам, 
борозна, віспина; nawilżenie, очищення; wydech, oddychanie, вдих, видих, затяжка, 
кашель, сміх; wózek, półka, rondel, сковорідка, крісло; peryferie, rezerwa, zakamarki, 
ліс, декольте, виріз, реверанс, підпілля, вогонь, рівень; PRL, ніч, традиція; zaduma, 
niezrozumienie, zastanowienie, аналіз, задума, роздуми, осмислення, розум, інтерес, 
усвідомлення, ерудиція, проникнення, розгляд, філософія; treść, symbolika, utwór, 
kazania, rymy, sprawa, wymowa, дискусія, значення, база, образ, праця, розвідка, 
розмова, символізм, текст; nadzieja, poczucie, troska, niezadowolenie, miłość, modli-
twa, skupienie, wyznanie, zaangażowanie, zadowolenie; співчуття, повага, вдячність, 
депресія, жаль, стурбованість, враження, пошана, розчарування, шана, біль, 
відданість, занепокоєння, любов, невдоволення, обурення,  подяка, релігійність, 
відраза, відчуття, неповага, переживання, переконаність, прихильність, розпач, 
спокій, туга; upośledzenie, reforma, zapaść, ubytek, ingerencja, spadek, przewrót, криза, 
проблема, звʼязок, реформа, вплив, реформування, занепад, комплекс, наслідок, 
потрясіння, причина, розбіжність, суперечність, розкол, трансформація; stopień, 
szok, таємниця, інтелігентність; блакить, колір.

3.4. Po zestawieniu polskich i ukraińskich syntagm skonwencjonalizowanych, za-
równo tych słownikowych, jak i o genezie korpusowej, sporządzono listę 85 jedno-
stek ekwiwalentnych – w każdym z przeanalizowanych znaczeń i wyodrębnionych 
grup:

głęboki, глибокий +
 1) wyrazy typu jezioro, озеро (6): jezioro / озеро, miejsce / місце, morze / море, rzeka / 

ріка, річка, staw / ставок, woda / вода;
 2) wyrazy typu śnieg, сніг (2): śnieg / сніг, korzenie / коріння, корені;
 3) wyrazy typu rów, рів (13): blizna / шрам, bruzda / борозна, dół, dołek / яма, kopalnia / 

шахта, odwiert / свердловина, pęknięcie / тріщина, przepaść / прірва, rana / рана, 
rów / рів, studnia, studzienka / криниця, колодязь, wąwóz, jar / яр, яруга, wyrwa / 
вибоїна, zmarszczka / зморшка;

 4) wyrazy typu orka, оранка (1): orka / оранка;
 5) wyrazy typu oddech, дихання (5): oddech, oddychanie / дихання, pociągnięcie dymu, 

papierosa / затяжка, wdech / вдих, westchnienie / зітхання, wydech / видих;
 6) wyrazy typu talerz, тарілка (4): fotel / крісло, miska / миска, rondel / сковорідка, ta-

lerz / тарілка;
 7) wyrazy typu las, ліс (5): dekolt / декольте, las / ліс, niebo / небо, prowincja / провінція, 

tył / тил;
 8) wyrazy typu przeszłość, давнина (4): jesień / осінь, noc / ніч, starość / старість, sta-

rożytność / давнина, старовина;
 9) wyrazy typu człowiek, людина (1): człowiek / людина;
10) wyrazy typu myśl, думка (9): analiza / аналіз, myśl / думка, przekonanie / переконання, 

rozumowanie / роздуми, sens / смисл, umysł / розум, wiedza / знання, zaduma / 
задума, zainteresowanie / інтерес;

11) wyrazy typu utwór, твір (3): rozmowa / розмова, treść / зміст, utwór / твір;
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12) wyrazy typu spojrzenie, погляд (3): oczy / очі, spojrzenie / погляд, wzrok / зір;
13) wyrazy typu uczucie, почуття (17): ból / біль, depresja / депресія, miłość / кохання, 

любов, niezadowolenie / незадоволення, poczucie / відчуття, religijność / 
релігійність, rozczarowanie / розчарування, smutek / смуток, stan / стан, uczucie 
/ почуття, uszanowanie / пошана, wdzięczność / вдячність, wiara / віра, wrażenie 
/ враження, współczucie / співчуття, żal / жаль, zaniepokojenie / занепокоєння;

14) wyrazy typu kryzys, криза (6): kryzys / криза, przeobrażenia / перетворення, przy-
czyna, powód / причина, reforma / реформа, zapaść / занепад, zmiana / зміна;

15) wyrazy typu cisza, тиша (4): tajemnica / таємниця, cisza / тиша, milczenie / 
мовчанка, sen / сон;

16) wyrazy typu błękit, блакить (2): błękit / блакить, kolor / колір;
17) wyrazy typu głos, голос (1): głos / голос.

3.5. Przeprowadzona analiza wykazała, że wyrazy głęboki i глибокий są odpo-
wiednikami zarówno w sferze znaczenia, jak i użycia, czyli tworzenia skonwencjo-
nalizowanych syntagm. Pewne luki w zakresie ekwiwalentów ujawniono jedynie 
w stosunku do poszczególnych wyrazów, np. w języku ukraińskim brak kolokacji głę-
boki olej, tłuszcz. Warto też zwrócić uwagę na wyraz повага, który w języku ukraiń-
skim jest m.in. elementem popularnej formuły kończącej list ofi cjalny – З глибокою 
повагою, którą podkreśla się szacunek piszącego. Z kolei wyrażenie Z głębokim po-
ważaniem jest rzadko stosowane we współczesnej polszczyźnie (w całej wersji NKJP 
odnotowano tylko 9 kontekstów), wyrazu poważanie używa się natomiast w skła-
dzie związku frazeologicznego mieć kogoś, coś w głębokim, najgłębszym poważaniu 
‘ktoś lekceważy kogoś lub coś i nie przejmuje się kimś lub czymś’ [WSJP] mającego 
całkiem inne konotacje.

Przeprowadzenie badania na pełnych korpusach obu języków prawdopodobnie 
umożliwiłoby wyodrębnienie jeszcze większej liczby syntagm, w tym też ekwiwa-
lentnych: już w zrównoważonych wersjach można bowiem zauważyć wspólne kolo-
katy, z których jeden w parze ma małą frekwencję (por. np.: jaskinia (6) / печера (1), 
wnęka (2) / ніша (1), tunel (2) / тунель (1), прірва (2) / otchłań (1)). Analiza kolo-
katów przymiotników głęboki, глибокий na podstawie większego zasobu leksemów 
może być perspektywą przyszłych badań, a dane otrzymane w jej wyniku mogą być 
przydatne do nauki języka polskiego lub opracowywania słowników dwujęzycznych.
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Syntagmy skonwencjonalizowane zawierające wyrazy głęboki i глибокий

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z łączliwością semantyczną wyrazów głęboki 
i глибокий w obrębie każdego z ich znaczeń. Badanie jest oparte zarówno na informacjach 
zawartych w słownikach każdego z języków, jak i danych korpusowych (wykorzystano zasoby 
zrównoważonej wersji NKJP oraz ГРАК). Z materiału leksykografi cznego oraz korpusowego 
wyekscerpowano wszystkie kolokaty obu przymiotników, a następnie ujawniono typowe – 
skonwencjonalizowane – syntagmy zawierające leksemy głęboki i глибокий. Wskutek wnikliwej 
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analizy wyciągnięto wnioski także na temat podobieństw w zakresie łączliwości semantycznej 
badanych przymiotników.

Słowa klucze: łączliwość leksykalna – syntagma – kolokat – język polski i ukraiński – korpus – 
słownik.

Conven  onal syntagmas with words głęboki and глибокий (deep) 
in Polish and Ukrainian

Summary

This ar  cle is devoted to the issues related to the seman  c connec  vity of the words głęboki and 
глибокий (deep) within their respec  ve meanings. The study is based both on the informa  on 
contained in dic  onaries of both languages and on corpus data (the resources of the balanced 
versions of the NKJP and the ГРАК). All collocates of both adjec  ves were excerpted from the 
lexicographic and corpus material, and then typical – conven  onalised – syntagmas with lexemes 
głęboki and глибокий were revealed. As a result of the in-depth analysis, conclusions were 
drawn also about the similari  es within the seman  c connec  vity of the examined adjec  ves.

Keywords: lexical connec  vity – syntagma – collocate – Polish and Ukrainian – corpus – dic  onary.
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O NIEWIARYGODNOŚCI JĘZYKA W DYSKURSIE 
IDEOLOGICZNYM

Podstawowym wymaganiem etycznym stawianym językowi jest wiarygodność, czyli 
zdolność przekazywania prawdy, umożliwienie jej odkrycia. Zdolność ta jest wła-
ściwością języka, ale jej uruchomienie zależy oczywiście od postawy użytkownika, 
od jego kompetencji moralnej i komunikacyjnej. Z doniosłości prawdy w komuni-
kacji i szerzej – w życiu społecznym wynika również ważność języka, który prawdę 
powinien komunikować, a nie ukrywać, zniekształcać i unieważniać. Przekonanie 
o tym, że język jest wartością wynika przede wszystkim (choć nie tylko) z tego, że 
przekazuje prawdę, wyraża treści adekwatne do stanu naszej wiedzy. Rezygnujące 
z tej możliwości użycie języka wiąże się z ryzykiem zredukowania słowa do funkcji 
narzędzia nieuczciwej perswazji albo władzy nad drugim człowiekiem. Takie posłu-
giwanie się słowem skutkuje nie tylko powstaniem tekstów manipulacyjnych czy 
przekazujących nieprawdę, lecz także odebraniem językowi jego wiarygodności.

Za niewiarygodny język uznano w latach osiemdziesiątych XX wieku nowo-
mowę. Tacy wytrawni badacze jak Leszek Bednarczuk, Andrzej Bogusławski, Jerzy 
Bralczyk i Michał Głowiński określali ją jako język propagandowy władzy w syste-
mach totalitarnych. Związek z takimi systemami wydawał się oczywisty, podob-
nie jak spodziewany zmierzch zjawiska nowomowy po zmianie władzy w Polsce. 
W późniejszych tekstach Michała Głowińskiego pojawiły się jednak spostrzeżenia 
o podobieństwie języka IV RP (2005–2007) do nowomowy. Powstał również nowy 
termin – neonowomowa.

Wnikliwy obserwator dyskursu publicznego Walery Pisarek uznał wtedy, że 
cechy języka propagandy komunistycznej da się zaobserwować nie tylko w wypo-
wiedziach prawicy antykomunistycznej, lecz także całym dyskursie politycznym. 
Stwierdził, że podobieństwo języka polskiej polityki do nowomowy PRL-u świadczy 
o tym, że różne ugrupowania polityczne w ciągu kilku lat wypracowały własne dys-
kursy ideologiczne. Cechy przypisywane nowomowie, takie jak magiczność, rytual-
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ność, arbitralność, niedookreśloność, nieprzetłumaczalność znaczeń charakteryzują 
bowiem każdy język ideologiczny.

Potwierdziły to częściowo obserwacje Jerzego Bralczyka o trzech dominujących 
wzorcach komunikacji (socjalistycznym, liberalnym i konserwatywnym) oraz ba-
dania Jerzego Bartmińskiego, który na podstawie istotnych różnic w interpretacji 
kilku ważnych pojęć (równość, naród, patriotyzm) wyodrębnił 6 odmian dyskursu 
politycznego. Badacz wyróżnił dyskurs lewicowy, feministyczny, umiarkowanie li-
beralno-demokratyczny, radykalnie liberalny, liberalno-katolicki i narodowo-prawi-
cowy [Bartmiński 2010].

Nawet pobieżne obserwacje tych dyskursów pozwalają dostrzec, że w każdym 
z nich uczestnicy sięgają po operacje językowe wykorzystywane wcześniej w propa-
gandzie określanej mianem totalitarnej. W gruncie rzeczy korzystała ona przecież 
ze środków typowych, by nie powiedzieć banalnych, bo takimi środkami są przecież 
nienawistne epitety, hiperbole, eufemizmy, arbitralne narzucanie znaczeń, redefi -
niowanie wyrazów. Jej przejawem była też przemoc językowa, której, co prawda, 
w ubiegłym wieku nie analizowano jako zjawiska z obszaru komunikacji, ale która 
była w rzeczywistości codziennym narzędziem władzy komunistycznej. Dziś nowo-
mowę można potraktować jako jeden wielki akt przemocy wobec języka popełniony 
przede wszystkim na jego zasobie semantycznym.1

W warunkach wolności słowa wszystkie ugrupowania polityczne wypracowują 
własne dyskursy ideologiczne, których cechami charakterystycznymi są: sposób 
ujęcia problemów politycznych i społecznych widoczny w opracowanym obrazie 
świata, własny sposób rozumienia wartości, własne sposoby wartościowania oraz 
swoiste dla danego obozu użycie języka służącego myśleniu ideologicznemu. Trwałe 
podporządkowanie rozumienia świata, etyki i języka ideologii sprawia, że zarówno 
wiarygodność obrazu świata, jak i etyki oraz języka zostaje podważona. W tej sy-
tuacji najbardziej traci język, któremu zostają odebrane ważne funkcje – funkcja 
 instrumentu przekazywania prawdy, funkcja synergiczna i w znacznej mierze także 
funkcja wspólnototwórcza ograniczona do podtrzymywania wspólnoty ideolo gicznej.

W dyskursie ideologicznym niezależnie od rodzaju reprezentowanej ideologii 
obraz rzeczywistości jest sprofi lowany tak, by odpowiadał przyjętej ideologii oraz 
programom ośrodków perswazyjnych – par  i i środowisk medialnych, by jego wła-
ściwości mogły stanowić uzasadnienie dążeń, programów oraz interesów grupy. 
Obraz świata będący wynikiem profi lowania nie musi być całkowicie fałszywy, ale 
nie jest również prawdziwy. Obejmuje bowiem fakty wyselekcjonowane w taki spo-
sób, żeby odpowiadały ideologii i nie naruszały przekonań konstruujących dyskurs. 
Jest więc subiektywną interpretacją, a nie adekwatną do rzeczywistości relacją 
o faktach. Arbitralnie nadaje się w niej ważność pewnym zdarzeniom niekoniecznie 

1 W tym artykule nie podejmuję problemu przemocy językowej.
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społecznie istotnym, a unieważnia to, co dany ośrodek uznaje za kwes  e drugo-
rzędne, a co może być ważne dla całej społeczności. Ustala się hierarchię rozumia-
nych w określony sposób problemów i tematów. Dobrze ilustruje to następujący 
cytat z wypowiedzi jednej z dziennikarek „Newsweeka”:

Jezu jak strasznie śmierdzi powietrze w Warszawie. Umieramy tu, dzień po dniu. Chrzanić 
żołnierzy wyklętych i inne propagandowe bzdury. Smog, powietrze które nas zabija, powinno 
być absolutnym numerem 1 dla każdego polityka i obywatela.

Sam dyskurs stanowi zatem prezentację idei i potwierdzenie przynależności ide-
ologicznej nadawcy, co przesądza o jego ograniczonej na rzecz perswazji wartości 
merytorycznej, a więc także i o braku wiarygodności.

Dyskurs ideologiczny ma charakter aksjologiczny. Tożsamość obozu opiera się 
na określonym zestawie swoiście rozumianych wartości, co oznacza, że wartościo-
wanie zjawisk wyraźnie dominujące nad ich opisem polega na odniesieniu do wła-
snego systemu norm i jest tendencyjne, bo inne wartości i normy są unieważnione 
lub a priori zanegowane.

W dyskursie ideologicznym nie weryfi kuje się twierdzeń i ocen, bo jego istotą 
nie jest komunikowanie obiektywnej wiedzy o świecie, lecz odniesienie do wła-
snego systemu oraz oddziaływanie na emocje. Dyskurs taki nie jest zatem racjo-
nalny ani obiektywny. Nie służy również osiągnięciu porozumienia, nie negocjuje 
się w nim znaczeń, bo wszystko zostało już przesądzone – kryterium prawdy nie 
ma charakteru racjonalnego. Jest nim zgodność z przekonaniami i ideologią. Rola 
odbiorcy ogranicza się do przyjęcia gotowej koncepcji i nie obejmuje dokonywania 
wyborów. W interpretacji świata są już gotowe znaczenia i ich defi nicje, ustalony 
porządek aksjologiczny, które nadawca powinien po prostu przyjąć, rezygnując przy 
tym z własnych wyobrażeń i własnego, autonomicznego sposobu myślenia. W prze-
ciwnym wypadku zostanie napiętnowany i wykluczony ze wspólnoty.

W skrajnym wypadku w państwach totalitarnych dyskurs ideologiczny funkcjono-
wał niczym religia państwowa i należało go uznać oraz zgodnie z nim myśleć, co poka-
zał Victor Klemperer w Lingua ter  i imperii i co dziś obserwujemy w Rosji. Oczywiście 
nie każdy dyskurs wyraża tak skrajne idee jak dyskurs faszystowski i nie każdy jest 
narzędziem totalitaryzmu. Dyskursami ideologicznymi są przecież dyskurs ekologów, 
dyskurs edukacyjny, dyskurs patriotyczny, a nawet medialny dyskurs religijny – we 
wszystkich widać pewną oczywistość poglądów i wyobrażeń, we wszystkich ujawnia 
się dążenie do narzucenia własnego systemu wartości, deklarowanych celów i metod 
ich osiągania. Dlatego w dyskursach ideologicznych pojawia się opozycja my – oni 
oraz wyrazista kategoria wroga mającego wyłącznie negatywne cechy i zamiary. Star-
cie z tym wrogiem bez intencji osiągnięcia porozumienia to właśnie rytualny chaos.

Rezerwuar środków i operacji językowych, do którego sięgają dyskursy ide-
ologiczne, pozostaje właściwie niezmienny. Pewne zabiegi zdają się bardziej albo 
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mniej przydatne, pewne są częściej stosowane, niektórych autorzy tekstów trochę 
się wstydzą, a po niektóre sięgają chętnie w przekonaniu, że są one eleganckie albo 
skuteczne.

W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku nie zaobserwowałam porównań prze-
ciwników politycznych i ich działania do postępowania Hitlera, zbrodniarzy wojen-
nych i esesmanów. Po incydencie ze skandaliczną okładką jednego z tygodników 
przedstawiającą znanego dziennikarza w mundurze ofi cera SS i procesie, który po 
tym incydencie się odbył, na kilka lat zaniechano tego rodzaju pomysłów. Pojawiły 
się znowu w związku z kryzysem na granicy z Białorusią. Działania Straży Granicznej 
bezpodstawnie porównano wtedy do zachowania zbrodniarzy hitlerowskich, co po-
kazuje, że wartościowanie w dyskursie ideologicznym opiera się na z góry przyjętych 
założeniach (niekoniecznie zawsze złych, często po prostu idealistycznych albo na-
iwnych). Tendencyjność i wybiórczość w widzeniu rzeczywistości wykluczają akcep-
tację innego punktu widzenia, sprawiają, że to emocjonalność decyduje o wyborze 
językowych sposobów wartościowania tego wszystkiego, co nie zgadza się z prze-
konaniami, wyobrażeniami i uprzedzeniami uczestników dyskursu. Pewnie dlatego 
w dyskursie ideologicznym jest odczuwalny brak określeń aksjologicznie neutral-
nych, a zjawiska społeczne są postrzegane binarnie i pozbawione światłocienia.

Patrząc na dyskurs ideologiczny z perspektywy etycznej, zauważamy, że najważ-
niejsze dla niego są różnego typu operacje kształtujące pożądane znaczenia oraz 
powiązane z nimi zabiegi aksjologiczne. Ich celem jest zbudowanie dualistycznego 
obrazu rzeczywistości, w którym grupa związana z nadawcą wypowiedzi zawsze ma 
rację i jest zawsze wartościowana dodatnio, a jej przeciwnicy się mylą i są zawsze 
oceniani negatywnie. Wartościuje się osobę przeciwnika, jego intencje, sposób my-
ślenia, system wartości, ideały, cele, działania i ich skutki. W ten sposób rozwiewa 
się wątpliwości odbiorcy i sprawia, że pozornie dokonuje on wyboru, ale właśnie 
tego, który narzucił mu nadawca. Gotowe i łatwe do zapamiętania zbitki pojęciowe 
automatycznie wywołują pożądane przez nadawcę skojarzenia.

Zabiegi językowe, których celem jest ukształtowanie pożądanych ze względów 
ideologicznych znaczeń, polegają na zmianie odniesienia terminów i określeń ogól-
nych, redefi niowaniu i modyfi kacji aksjologicznej wartości wyrazów.

Najłatwiejsza do zaobserwowania jest arbitralna zmiana desygnatu wyrazów 
o jednoznacznie negatywnej wartości aksjologicznej i nie dość precyzyjnym znacze-
niu, takich jak faszyzm, nazizm, rasizm, a ostatnio także negacjonizm oraz faszysta, 
nazista, rasista, negacjonista. Dwa pierwsze określenia odnoszą się do zjawisk, nad 
którymi, co prawda, wciąż trwa dyskusja naukowa, ale nieostrość terminów nie jest 
aż tak duża, żeby uczestnicy dyskursów nie znali treści i sensu terminów. Można 
zatem sądzić, że używali ich celowo w funkcji inwektyw.2

2 O używaniu epitetu faszysta pisał już Orwell.
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Odbiorcy nie muszą tych określeń rozumieć dokładnie, ale zdają sobie sprawę 
zarówno z ich pierwotnego znaczenia, jak i z negatywnego nacechowania emocjo-
nalnego. Wiedzą, że słowa faszysta i nazista, a także ich synonimy naziole, katona-
ziole, katofaszyści, faszystowskie hordy mają charakter deprecjonujący i pogardliwy. 
Określenia te odznaczają się zdolnością do wywoływania uprzedzeń i mobilizują do 
sprzeciwu wobec określanych za ich pomocą osób. Sprawdzają się zatem w funkcji 
etykiet, bo są aksjologicznie wyraziste, wyjątkowo „przylepne” oraz trwałe. Wyrzą-
dzają też spore szkody określanym przez nie ludziom oraz językowi. Zmiana desy-
gnatu opiera się na wyjątkowo uproszczonym rozumowaniu. Uznaje się, że wystarczy 
jedna cecha wspólna dla faszystów albo nazistów i jakiejś grupy ludzi (np. antylibe-
ralizm), by określić tę grupę mianem faszystów lub nazistów. Podstawą wyboru 
takich epitetów może być także uogólnienie. Tak stało się z nazwaniem faszystami 
uczestników Marszu Niepodległości. Na odbywających się 11 listopada marszach 
wśród kilkudziesięciu tysięcy maszerujących kilkakrotnie były grupy oenerowców 
z transparentami o treści Cała Polska tylko biała i Biała Europa braterskich naro-
dów. To wystarczyło, by nazwać faszystami wszystkich idących w marszu w rocznicę 
odzyskania niepodległości.

Nieco później tę etykietę nadawano zwolennikom nieprzyjmowania emigran-
tów ze Wschodu, uczestnikom miesięcznic smoleńskich, członkom par  i Janusza 
Korwin Mikkego, biskupom, słuchaczom „Radia Maryja”, przeciwnikom związków 
partnerskich. W Internecie można było zobaczyć, jak tymi słowami określono rów-
nież lekarzy dowodzących, że różnica między płciami ma charakter biologiczny 
(anatomiczny), a nie jedynie kulturowy. W dyskursie środowisk pro life nazywano 
nazistami, naziolami i nazifeministkami zwolenników prawa do aborcji. W ostatnim 
czasie faszystami i nazistami rosyjska propaganda nazywa Ukraińców, co ma sta-
nowić uzasadnienie napaści na Ukrainę. Typowo propagandowe użycie terminów 
faszysta, nazista i określeń od nich pochodzących sprawia, że wyrazy te stają się 
znaczeniowo puste i w funkcji nienawistnych etykiet tracą wartość informacyjną. 
Użytkownik języka natomiast ma ograniczoną możliwość poprawnego nazwania fa-
szysty faszystą i nazisty nazistą, te terminologiczne określenia są bowiem podej-
rzane o przynależność do zbioru określeń ideologicznych.

Do pojęć z tego samego zakresu sięgano w wypowiedziach zarzucających rzą-
dowi, że prowadzi nazistowską narrację, czyli przekazuje treści wywołujące lęk 
przed chorobą (takie jak informacje o liczbie zgonów) i nakłania do powszechnych 
szczepień, a nawet chce do nich zmusić. Przymiotnik jest tu użyty podobnie jak epi-
tety faszysta i nazista wobec grup pro choice, czyli na zasadzie niemal dowolnego 
skojarzenia.

Bliskie określeniu nazistowska narracja jest wyrażenie pandemiczny totalita-
ryzm, oznaczające narzucanie społeczeństwu specjalnych restrykcji w sytuacji pan-
demii wywołanej przez koronawirusa. Przeciwnicy szczepień i obostrzeń zaprzeczają 
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istnieniu pandemii, a postawę rządu starającego się ochronić społeczeństwo przed 
skutkami choroby uznają za totalitarną. Przydawka nie łagodzi tu negatywnego na-
cechowania aksjologicznego rzeczownika, lecz modyfi kuje jego treść, wskazując na 
pandemię jako narzędzie wywoływania strachu przez totalitarną władzę. Połączenie 
określa zbiór wszelkich nakazów wydawanych przez rządzących w związku z pande-
mią, co ma przypominać, że władza totalitarna wnika w sferę prywatną obywatela 
i zawłaszcza ją. Użycie wyrażeń pandemiczny totalitaryzm i nazistowska narracja 
do nazwania działań mających chronić społeczeństwo przed chorobą świadczy nie 
tylko o sceptycyzmie mówiących wobec istnienia pandemii i stosunku do obecnego 
rządu, lecz także o chęci narzucenia odbiorcy koncepcji władzy wykonawczej, która 
nie ma prawa do decydowania o żadnych zachowaniach społecznych, nawet jeśli 
są to zachowania chroniące obywateli. Stanowi więc przykład myślenia ideologicz-
nego, w którym wolność jest ważniejsza niż bezpieczeństwo ludzi.

Podobnie nieproporcjonalnie pod względem semantycznym wyglądało uży-
cie określeń negacjonizm i negacjonista w dyskusji z przeciwnikami koncepcji po-
wszechnego szczepienia ludzi przeciw chorobie wirusowej. W swoim pierwotnym 
znaczeniu odnosiły się one do negowania Holocaustu i zaprzeczania istnieniu komór 
gazowych. Ludzi podważających historyczny fakt tej zbrodni traktuje się dziś jak 
przestępców. W roku 2021 nazwano negacjonizmem zaprzeczanie istnieniu pan-
demii wywołanej przez koronawirusa, a mianem negacjonistów określono ludzi 
wątpiących w jej istnienie. Taki zabieg jest silnie dyskredytujący właśnie przez po-
wiązanie z pierwotnym odniesieniem nazwy.

Zmiana semantyczna jest tu wynikiem przeniesienia wyrazu do innego kontek-
stu i innego dyskursu oraz użycia słowa na określenie innego desygnatu. Negatywne 
nacechowanie aksjologiczne pozostaje dla odbiorcy całkowicie czytelne.

Bywa jednak i tak, że desygnat mający swoją jednoznaczną nazwę, jak wojna, 
napaść na jakieś państwo zostaje określony za pomocą eufemizmu, np. operacja 
specjalna albo słowa denazyfi kacja, co ma ukryć przed odbiorcą prawdę. Z okresu 
PRL-u pamiętamy podobne zabiegi – na przykład zabicie kilkudziesięciu robotników 
w 1970 roku w Gdańsku i Elblągu nazwano wypadkami gdańskimi (wypadkami gru-
dniowymi).

Liczne przekształcenia semantyczne następują również w wyniku nietradycyj-
nego połączenia wyrazu o ustabilizowanym znaczeniu z innym wyrazem wystę-
pującym w funkcji przydawki, np. patriotyzm grillowy, patriotyzm czekoladowy, 
ofensywa dyplomatyczna, covidowy psychopata, nekrofi lia polityczna.

W przywołanych tu wyrażeniach przydawka modyfi kuje znaczenie rzeczownika 
na kilka sposobów. Przymiotniki grillowy i czekoladowy dyskredytują w oczach od-
biorcy tak określony patriotyzm, wskazują na to, że jest pozorny, niepoważny i nie 
łączy się z wysiłkiem na rzecz kraju. Inna jest funkcja przydawki w połączeniach typu 
ofensywa dyplomatyczna. W takim połączeniu odbiera ona militarny charakter wy-
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razowi ofensywa – określa niejako jego zakres. Wyrażenie ma dodatnią wartość ak-
sjologiczną i określa intensywne starania rządu o wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją 
(podobnie przydawka modlitewny zmienia znaczenie wyrazu szturm).

Wyrażenia covidowy psychopata używali wobec członków rządu ludzie powąt-
piewający w istnienie pandemii i konieczność wprowadzenia związanych z nią re-
strykcji. Określało ono nie psychopatę w ogóle, lecz człowieka, który w sytuacji 
pandemii zachowuje się (zdaniem członków par  i Konfederacja) nieracjonalnie, jak 
psychopata, czyli nakłada na społeczeństwo specjalne obowiązki, wymaga zacho-
wywania dystansu, noszenia maseczek i każe się szczepić. Przymiotnik covidowy 
wskazuje więc na przyczynę psychopa  i i na jej zakres – ktoś staje się psychopatą 
z powodu epidemii Covid-19 i w okresie, gdy trwa ta epidemia.

Wyrażenie nekrofi lia polityczna, powstałe po katastrofi e smoleńskiej, było 
używane przez przeciwników PiS i określało chęć politycznego wykorzystania eks-
humacji ofi ar katastrofy. Nekrofi lia ma w tym wyrażeniu znaczenie nienormalnej 
satysfakcji, którą miało uzyskać PiS po otwarciu trumien ofi ar katastrofy i udowod-
nieniu, że znajdują się tam szczątki innych osób niż ofi cjalnie pochowane. Treść 
i sens słowa są więc zmodyfi kowane propagandowo. Zachowana została tylko część 
podstawy znaczeniowej ‘uzyskiwanie satysfakcji z obcowania ze zmarłym’, a przy-
dawka polityczna nadała całemu wyrażeniu sens ‘nienormalna satysfakcja z wynika-
jąca z politycznego wykorzystania zmarłych’(ściślej: z zakłócenia im spokoju).

Innym rodzajem zabiegu wykorzystywanego w dyskursie zideologizowanym 
jest modyfi kacja znaczenia wyrazów przez opatrywanie ich charakterystyczną przy-
dawką prawdziwy (a także zwyczajny, przeciętny, normalny). Mamy więc wyrażenia 
prawdziwy katolik, prawdziwy Polak, prawdziwy patriota. Wyrażenia te nie zostały 
utworzone po to, by dookreślić znaczenia rzeczowników w sposób ideologiczny. Są 
one próbami narzucenia własnego wyobrażenia katolika, Polaka i patrioty po to, by 
uzasadnić konieczność zmiany sposobu myślenia o Polakach, katolikach i patriotach, 
a także o tych, którzy w ocenie nadawcy nie są prawdziwymi Polakami, katolikami 
i patriotami. Połączenia te tworzą więc rodzaj stereotypu oraz są przejawem ste-
reotypowego myślenia o tym, że wszyscy Polacy, wszyscy katolicy i wszyscy patrioci 
powinni mieć kilka wyobrażonych cech wspólnych, które autor wskazuje.3 W nie-
których wypowiedziach prawdziwy katolik to patriota i antykomunista, w innych 
to zwolennik mszy trydenckiej, w jeszcze innych to narodowiec. Analiza użyć tych 
słów w połączeniu z przydawkami prawdziwy i normalny pokazuje, że autorzy wy-
powiedzi mówią o wyobrażonych desygnatach albo o kilku konkretnych osobach, 
odbierając jednocześnie prawo do bycia Polakami, katolikami albo patriotami tym, 

3 O patriocie i patriotyzmie pisałam w artykule Patriotyzm: odświętny, codzienny, sztandarowy 
czy zbędny [w:] A. Cegieła, P. Kuciński, L. Polkowska, M. Stępień, Studia z etyki słowa, Warszawa 2014, 
s. 141–181. Na temat prawdziwego Polaka obszerne dwa teksty napisała I. Benenowska.
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z którymi są właśnie w sporze, a także tym, których polskość jest oczywista, patrio-
tyzm udowodniony, a katolicyzm szanowany.

Szczególna zmiana semantyczna i aksjologiczna wyrazów i wyrażeń zachodzi na 
skutek częstego łączenia ich z wyrazami o negatywnej wartości aksjologicznej lub 
umieszczenia w kontekście zwanym „zaraźliwym”, czyli w szeregu wyrazów o wyra-
zistym nacechowaniu aksjologicznym.

Jeśli odbiorca tekstu widzi, że przymiotnik tęczowy łączy się często z takimi rze-
czownikami jak ideologia, paranoja, najazd, histeria, propaganda, to traktuje go 
jako nacechowany negatywnie. Zabarwienie emocjonalne i aksjologiczne rzeczow-
ników niejako udziela się przymiotnikowi. Takie zjawisko Barbara Kudra nazwała 
semantyzacją ideologiczną słowa [Kudra 2014]. Modyfi kacja znaczenia oraz za-
barwienia emocjonalnego oraz aksjologicznego zachodzi tu zawsze w kontekstach 
wartościujących negatywnie obiekt, który jest określony przydawką tęczowy, np. 
Tęczowa paranoja!4 (…) wszystkie pieniądze idą teraz na walkę z tęczową propa-
gandą, która w szkołach nakłania, ba, zmusza młodych ludzi do robienia tego-tam-
tego nie po Bożemu.5

Jeszcze bardziej widoczna jest zmiana znaczenia wyrazu umieszczonego w kilku-
wyrazowym szeregu o jednoznacznej negatywnej wartości aksjologicznej. Taki za-
bieg powoduje, że neutralny wyraz przyjmuje wbrew logice nacechowanie swojego 
sąsiedztwa. W szeregu pedofi lia, prostytucja, pornografi a i antykoncepcja ostatni 
rzeczownik, zwykle przecież neutralny, zostaje „naaksjologizowany” ujemnie przez 
włączenie go do szeregu nazw określających negatywne zjawiska społeczne. Po-
dobnie dzieje się z wyrażeniem zawodowa praca kobiet umieszczonym w szeregu 
z bezrobociem, narkomanią i alkoholizmem.

Przedstawione tu zjawisko zgubnej koniunkcji jest przejawem subiektyw-
nego osądu zjawisk społecznych. Mówiący wyraża swój pogląd w formie konsta-
tacji – jako prawdziwy sąd o rzeczywistości. W gruncie rzeczy sąd ten oparty jest 
na założeniach ideologicznych i odnosi się do jakiejś rzeczywistości wyobrażonej, 
w której zawodowa praca kobiet i antykoncepcja mogą być uznawane za zjawi-
ska negatywne. Nadawca wypowiedzi próbuje zatem za pomocą zabiegu zmiany 
wartości aksjologicznej słów uzasadnić narzucenie odbiorcy własnego wyobraże-
nia o świecie, a co najmniej o zasadach moralnych, które w tym świecie powinny 
obowiązywać.

Tego rodzaju operacje semantyczne są nazywane neosemantyzacją albo rede-
fi niowaniem perswazyjnym. Zależnie od tego, co wpływa na zmianę znaczenia wy-
razu – połączenie z innym słowem czy umieszczenie w odmiennym kontekście, taką 
redefi nicję można za Jackiem Warchalą nazwać aglutynacyjną albo uznać ją jedynie 

4 Onet, 22.02.2011.
5 Źródło: NKJP: Przemek Franczak, Smecz towarzyski, „Gazeta Krakowska” 19.05.2007.
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za implementację znaczenia do nowego dyskursu.6 Powstające w wyniku operacji 
perswazyjnych neosemantyzmy nie zawsze muszą być trwałe, ale okoliczności uży-
cia mogą je takimi uczynić. Tak się stało z określeniami patriotyzm czekoladowy, 
patriotyzm szalikowy, cyrk smoleński, przemysł patriotyczny.

Niezależnie jednak od tego, czy wyrazy silniej lub słabiej utrwalą się w postaci 
zmodyfi kowanej semantycznie, ich podporządkowanie jakiejś wizji ideologicznej 
czyni wypowiedź mało wiarygodną i budzi nieufność do języka.

Najgroźniejsze w dyskursach ideologicznych wydaje mi się narzucanie sposo-
bów rozumienia wartości ważnych dla ładu moralnego. Do wartości odwołują się 
politycy wszystkich obozów politycznych i związane z nimi media. Dzieje się tak po 
pierwsze dlatego, że myślenie ideologiczne opiera się na wartościach, a po drugie 
dlatego, że odwołanie do konkretnej wartości wskazuje na tożsamość i przynależ-
ność ideologiczną mówiącego. Odwoływanie się do aksjologii nie znaczy jednak, 
że politycy i publicyści podejmują w ten sposób dyskusję nad rozumieniem war-
tości, ich realizacją albo ładem moralnym. Odwołania tego rodzaju pełnią najczę-
ściej funkcje chwytów perswazyjnych w sporach. Można wskazać typowy przebieg 
takich pozornych dyskusji nad wartościami. Jedna ze stron sporu odwołuje się do 
jakiejś wartości, defi niując ją jednocześnie tak, by druga strona nie mogła w cało-
ści zaakceptować takiej defi nicji. Przeciwnik więc jej zaprzecza, proponując inne 
rozumienie albo w ogóle neguje jej sens. To sprawia, że automatycznie odmawia 
mu się prawa do powoływania się na tę wartość. W ten sposób wartość zostaje za-
właszczona przez jedno ugrupowanie, które przypisuje sobie także przywilej jedy-
nie słusznego sposobu wypowiadania się na jej temat. Domniemana racja służy zaś 
usprawiedliwieniu ataków na tych, którzy myślą inaczej. Defi nicje wartości zostają 
więc w dyskursie uproszczone, ograniczają się do jednego profi lu znaczeniowego 
albo unieważnione. Tak instrumentalnie traktowano w dyskursie ideologicznym pa-
triotyzm, wolność, równość, tolerancję, godność, demokrację, wiarę, tradycję. Ba-
dania psychologów moralności pokazują, że odwoływanie się do różnych wartości 
i różne ich rozumienie dzielą ludzi i są przyczyną ostrych, niekończących się sporów 
politycznych [Haidt 2014]. Można przypuszczać, że ze względów ideologicznych róż-
nice w rozumieniu wartości celowo się eksponuje, bo daje to możliwość narzuca-
nia własnej hierarchii problemów i dostarcza argumentów przeciw konkurentowi. 
Spróbujmy się temu przyjrzeć.

Dwie wartości – równość i wolność są akceptowane przez wszystkie strony pol-
skich sporów, a ich realność przejawia się tym, że są rozumiane jako prawa czło-
wieka. Inaczej jednak aktualizują znaczenie wolności i równości ugrupowania 
konserwatywne oraz prawicowe, inaczej ugrupowania lewicowe. Uczestnicy dys-

6 J. Warchala, Redefi niowanie jako forma przemocy symbolicznej [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura 
(red.), Przemoc w mediach, t. I, Lublin 2020, s. 287–301.
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kursu politycznego przywołują je właśnie jako prawa, ale w całkowicie różnych oko-
licznościach i zarzucają jednocześnie przeciwnikom, że wolność niszczą, deformują, 
a równości nie rozumieją i nie chcą realizować.

W dyskursie lewicowym wolność i równość są najwyższymi wartościami (stoją 
ponad godnością i bezpieczeństwem).7 Dla tej grupy uczestników dyskursu wol-
ność (wolność jednostki, wolność przekonań, wolność rynku i wolność wyboru) jest 
nadrzędnym dobrem każdego człowieka, podstawą wszelkich działań społecznych 
i politycznych. W mediach lewicowych najczęściej pisze się i mówi o wolności od in-
doktrynacji, od religii, od przemocy, fundamentalizmu i radykalizmu. Jednocześnie 
jednak odrzuca się wolność wyboru, jeśli oznacza ona klauzulę sumienia lekarza 
i farmaceuty. Zagrożeniem dla wolności są, zdaniem środowisk lewicowych, wła-
dza PiS, dyktat Kościoła i (w nieco mniejszym stopniu) tradycja.

Podobnie rozumieją wolność uczestnicy dyskursu feministycznego, w którym 
wolność obejmuje sferę obyczajów i moralności prywatnej. Tu kładzie się akcent na 
prawo do aborcji i identyfi kacji płciowej oraz orientacji seksualnej.

W dyskursie liberalno-demokratycznym rozumienie wolności jest ujmowane 
jako prawo narodu i obywatela, więc obejmuje wolność polityczną, gospodarczą 
oraz wolność indywidualną przekonań, słowa i wyznania, które odnosi się do praw 
zapisanych w dokumentach europejskich.

Prawa strona sceny politycznej najczęściej mówi o wolności państwa polskiego, 
czyli niepodległości, a następnie o wolności wyboru między dobrem a złem. Media 
konserwatywne wiążą wolność z godnością i kładą nacisk na bycie wolnym ku czy-
nieniu dobra (także społecznego) oraz wskazują granice wolności, którymi są prawo 
naturalne i zasady moralności chrześcijańskiej odnoszące się również do prywat-
nej sfery życia człowieka. W związku z tym ośrodki te widzą zagrożenie nie tylko 
w polityce Pu  na (zagrożenie niepodległości ), lecz także w genderowym zamachu 
na wolność, w uznaniu związków partnerskich i małżeństw jednopłciowych jako 
przeciwstawiających się tradycyjnemu modelowi rodziny. Nieco bardziej radykalne 
i wyraźnie ideologiczne sposoby opisu tych zagrożeń znajdują się w wypowiedziach 
mediów narodowo-katolickich i narodowo-prawicowych. Te ośrodki medialne za-
grożenie wolności widzą w zlaicyzowanej Europie, która może zniszczyć polską kul-
turę i tradycję katolicką. Budują zatem teorię o wojnie kultur.

Charakterystyczne różnice między postrzeganiem zagrożenia wolności w dys-
kursie lewicowym i liberalnym a pojmowaniem go w dyskursie konserwatywnym 
i prawicowym są wykorzystywane w sporach politycznych. Dla lewicy groźna jest 
władza PiS, dyktat Kościoła, dla prawicy – dyktat utopii lewicowej. Jedna strona, pi-
sząc o wolności, rysuje obraz rządu, który zmusza do uczestnictwa w mszach, nauce 

7 W przedstawieniu wolności i równości korzystam z prac Laury Polkowskiej i Stanisławy 
Niebrzegowskiej-Bartmińskiej.
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religii i każe rodzić dzieci z gwałtu oraz prześladuje gejów. Druga strona straszy anty-
kościelnymi atakami mediów lewicowych i strategią gender, a zwolenników prawa 
do aborcji nazywa mordercami.

W wypowiedziach medialnych wolność schodzi na dalszy plan, bo na pierw-
szym planie widać zdecydowanie wyolbrzymiony i nieprawdziwy obraz walki o tę 
wolność zagrożoną albo przez dyktaturę Kaczyńskiego i Kościoła, albo przez opcję 
antykościelną. W ten sztuczny, przerysowany świat odbiorca mediów wchodzi nie-
chętnie, więc dyskusja o odpowiedzialności za decyzje podejmowane w warunkach 
wolności właściwie się nie odbywa, a sama wolność, choć szczególnie dla Polaków 
ważna, ustępuje miejsca równości. W pewnym momencie najważniejszym proble-
mem związanym z wolnością stała się aborcja. Oto wypowiedź w RMF 24: Strajk 
Kobiet przeszedł ulicami stolicy. Aborcja symbolem walki o wolność.

Eksponowanie w dyskursie różnic w rozumieniu treści i zakresu wolności, bez-
radność intelektualna wobec tego pojęcia sprawiły, że jej defi nicja została rozmyta. 
Widzi się jej związki z prawami człowieka, ale odcina się ją od odpowiedzialności 
i od bezpieczeństwa, co pokazał dyskurs opozycji w sprawie migrantów na granicy 
z Białorusią. Wolność przemieszczania się została uznana przez środowiska opozy-
cyjne wobec rządu za ważniejszą od bezpieczeństwa państwa, którego granice zo-
stały przekroczone nielegalnie na skutek działań rządu Łukaszenki. Straż Graniczna 
została w dyskursie opozycji określona mianem rasistów, a pod jej siedzibą w War-
szawie urządzono manifestację pod hasłem „Precz z rasizmem”. Janina Ochojska 
mówiła o ludobójstwie dokonanym przez polski rząd na granicy.

Rozumienie tego ważnego pojęcia modeluje się ideologicznie na potrzeby walki 
politycznej. Katolicyzm jako silnie związany z polskością jest widziany jako część wol-
ności albo jako jej przeciwstawienie, kultura europejska może być postrzegana jako 
gwarant wolności albo jako jej zagrożenie. Niuansowania w takich ujęciach nie ma. 
Z lewicowego rozumienia wolności, która, co zrozumiałe, ma się realizować w de-
mokratycznym państwie, wynika, że można uznać własne państwo za niedemo-
kratyczne i nierespektujące praw człowieka, z takich powodów jak zakaz aborcji, 
obecność religii w szkole, uczestnictwo w obchodach świąt państwowych przedsta-
wicieli Kościoła katolickiego, spotkania opłatkowe w pracy, obecność przedstawicieli 
rządu na uroczystościach kościelnych. Ugrupowania narodowo-katolickie natomiast 
nie dostrzegają możliwości respektowania praw do wolności w państwie zlaicyzo-
wanym.

Z podobnym ideologicznym profi lowaniem mamy do czynienia w dyskursach 
politycznych o równości. W tym wypadku najbardziej rzuca się w oczy nadawa-
nie ważności albo unieważnianie problemów równości kobiet oraz osób o różnych 
orientacjach seksualnych. Jeśli rozumienie równości łączy się z godnością i solidar-
nością, jak się to dzieje w dyskursie katolickim „Więzi”, „Deonu”, „Tygodnika Po-
wszechnego”, to problem respektowania zasad równego traktowania ludzi istnieje 
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w relacjach międzyludzkich i ma charakter moralny. Jeżeli mówi się o równym do-
stępie do władzy, pracy, równej płacy, co obserwujemy w ośrodkach medialnych le-
wicy, problem ma charakter polityczny i wiąże się z demokracją i sprawiedliwością.

Ugrupowania lewicowe i liberalne uwzględniają w swoich postulatach zniesienie 
podziału na biednych i bogatych oraz akcentują postulat równości kobiet oraz osób 
o różnych orientacjach seksualnych. Ugrupowania liberalne domagają się równości 
szans, równości dostępu do nauki i wolnego rynku oraz jednakowego traktowania 
osób o różnych orientacjach seksualnych. Prawica mówi częściej o wyrównywaniu 
nierówności majątkowych.

Specyfi ka dyskursu o równości polega tu na domaganiu się praw i uznaniu, że to 
właśnie te, a nie inne prawa świadczą o realizacji zasady równości w państwie, przy 
czym dość często prawo jest rozumiane jako równy przydział jakichś dóbr. Przykła-
dem takiego rozumienia równości było domaganie się przez ruchy feministyczne za-
gwarantowania kobietom równej z mężczyznami liczby miejsc w parlamencie, mimo 
że w wyborach startowało niewiele ponad dwadzieścia kobiet. Hasła równości czę-
sto pojawiają się na manifestacjach, np. Wolność, równość, aborcja na żądanie! 
W takim kontekście równość jest odniesiona do sytuacji kobiet w innych krajach.

Sposób profi lowania i redefi niowania znaczenia pojęć związanych z wartościami 
jest, jak wcześniej powiedziano, związany z punktem widzenia nadawcy, z jego prze-
konaniami o tym, jak powinien wyglądać świat, opiniami o nim, a nie z wiedzą o fak-
tach. Same zabiegi redefi niowania znaczeń są narzędziem narzucania własnego 
znaczenia całej sytuacji społecznej i politycznej. Znaczenia będące wynikiem mo-
dyfi kacji ideologicznej oraz zabiegi arbitralnej zmiany desygnatów ważnych termi-
nów często pozostają w sprzeczności z wiedzą naukową i czynią szkody językowi. 
Nie zmienia zapewne naszego wyobrażenia o świecie i panujących w nim zasadach 
użycie sformułowań przemysł patriotyczny czy ofensywa dyplomatyczna, więc takie 
neosemantyzmy można potraktować jako nieszkodliwe innowacje. Posługiwanie się 
terminami faszysta, nazista, psychopata, negacjonizm, totalitaryzm i podobnymi 
jako etykietkami przeznaczonymi dla przeciwników politycznych musi być jednak 
uznane za szkodliwe zarówno z perspektywy etyki komunikacji, jak i spójności sys-
temu leksykalno-semantycznego. Używanym w sposób ideologiczny jednostkom 
systemu odbiera ono bowiem funkcjonalność, pozbawia zdolności precyzyjnego 
określania ważnych zjawisk społecznych.

Największą szkodę czyni wspólnocie komunikacyjnej ideologiczne redefi niowa-
nie nazw wartości i arbitralne narzucanie ich hierarchii czynione w imię naprawy 
świata, wprowadzania w nim lepszych praw. Wartości różnie rozumiemy i nada-
jemy im różne funkcje w naszym życiu. Trudno też zweryfi kować, które z nich są 
najważniejsze dla społeczeństwa. Mogą to ewentualnie pokazać badania. Sam spór 
o nie jest wojną opinii i przekonań, a nie dyskusją z argumentacją merytoryczną. 
Wskazywanie, że wolność jest ważniejsza od bezpieczeństwa stoi w sprzeczności 
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z ideą wspólnoty, której istnienie wiąże się właśnie z zapewnieniem jej członkom po-
czucia bezpieczeństwa (oraz z uznaniem przez Polaków rodziny za wartość najważ-
niejszą po zdrowiu). Przeciwstawianie tych dwóch wartości jest szkodliwe – rodzi 
niepotrzebne konfl ikty, których konsekwencją może być domaganie się rezygnacji 
z bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia albo wprowadzenie kontroli państwa nad 
prywatnym życiem obywateli w imię bezpieczeństwa i ochrony przed terroryzmem.8

Gdybyśmy dosłownie potraktowali interpretację rzeczywistości proponowaną 
w dyskursach ideologicznych, mielibyśmy do wyboru dwie skrajne i kompletnie nie-
prawdziwe wizje świata. W pierwszej istnieje państwo, w którym nie ma wolności, 
bo Kościół ma prawo wypowiadać się w kwes  ach prawnych, politycznych i mo-
ralnych; nie ma równości, bo aborcja nie jest dostępna na życzenie, ludzie są in-
doktrynowani przez rząd, a ulicami przechodzą marsze faszystów. W drugiej mamy 
kraj, w którym patriotyzm jest wyśmiewany, wolność ograniczana przez wyznawców 
ideologii gender, którzy chcą zniszczyć rodzinę i zastąpić ją związkami partnerskimi 
osób tej samej płci, a misyjne furgonetki obrońców życia są niszczone przez lobby 
proaborcyjne. Niestety nie mam pewności, że odbiorca przekazów medialnych 
w takie nieprawdziwe wizje świata nie wierzy. Ideologie bowiem uzyskują władzę 
nad emocjami, a te nad refl eksją. A jeśli zrezygnujemy z refl eksji, nie rozpoznamy 
własnego świata, bo język, który go opisuje, stracił już wiarygodność.
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O niewiarygodności języka w dyskursie ideologicznym

Streszczenie

Dyskurs ideologiczny służy narzucaniu odbiorcy wizji świata opartej na przekonaniach nadawcy. 
W tym celu stosuje się zabiegi modyfi kujące znaczenia terminów, nacechowanie aksjologiczne 
wyrazów, narzuca się sposoby rozumienia i hierarchizowania wartości oraz arbitralnie zmienia 
desygnaty słów. Podporządkowanie języka ideologii odbiera mu wiarygodność jako instrumentu 
opisu rzeczywistości, osłabia jego zdolności precyzyjnego wyrażania znaczeń, czyni narzędziem 
podtrzymywania sporów.

Słowa klucze: dyskurs ideologiczny – redefi niowanie – semantyzacja ideologiczna – wartości – 
prawda – wiarygodność.

On incredibility of language in ideological discourse 

Summary

Ideological discourse serves the purpose of imposing a vision of the world based on the sender’s 
beliefs on the recipient. For this purpose, treatments to modify the meanings of terms and 
the axiological marking of words are used, ways of understanding and priori  sing values are 
imposed, and the designata of words are arbitrarily changed. The subordina  on of the language 
to ideology deprives it of its credibility as an instrument for describing reality, weakens its ability 
to express meanings precisely, and makes it a tool for sustaining disputes.

Keywords: ideological discourse – redefi ni  on – ideological seman  sa  on – values – truth – 
credibility.
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OPOZYCJA SWÓJ  OBCY W WIZUALNO WERBALNYCH 
METAFORACH PUBLICYSTYCZNYCH

Badacze kultury i języka wielokrotnie podkreślają doniosłość opozycji swój – obcy, 
która tkwi u podstaw społecznych podziałów, a zarazem służy budowaniu poczucia 
wspólnoty. Obcy znajduje się poza obrębem określonej grupy, lecz jednocześnie po-
zostaje z nią w styczności, stanowiąc przedmiot wzmożonej uwagi i będąc istotnym 
punktem odniesienia przy wyznaczaniu granic danej zbiorowości oraz defi niowa-
niu statusu jej członków [Znaniecki 1931, 19]. Wyróżniając obcych oraz dokonując 
ich charakterystyki, określamy też samych siebie. „Obszary wspólnoty odkrywa się 
poprzez kontakt z obcymi; osobliwe i inne pozwala rozpoznać wspólne i własne” 
[Pajdzińska 2001, 39].

Istotność opozycji swój – obcy uobecnia się w samym języku,1 a także znajduje 
swój wyraz w niezliczonych opowieściach – zarówno tych literackich, jak i medial-
nych. Władimir Propp, analizując strukturę baśni, spostrzega, że kluczową postacią, 
która zapoczątkowuje rozwój akcji, jest właśnie antagonista głównego bohatera. 
Ów obcy zakłóca dotychczasowy spokój, wyrządza krzywdy, wywołuje nieszczęścia, 
a w roli takiego prześladowcy pojawia się m.in. smok, diabeł, wilk, rozbójnik, cza-
rownica czy zła macocha [Propp 2011, 29]. Choć w życiu codziennym zwykle nie 
mamy takich antagonistów, to i opowieści o świecie współczesnym koncentrują się 
wokół licznych przeciwników, których trzeba powstrzymać. Do tego grona przyna-
leżą nie tylko inni ludzie, ale i animizowane (personifi kowane) zjawiska czy procesy 
o destrukcyjnym wpływie na pewną społeczność (np. kryzys, infl acja, epidemia, 
hejt). Należy też zaznaczyć, że wykładniki opozycji swój – obcy stanowią dość róż-

1 Warto zacząć od spostrzeżenia, że już sam zaimek swój odznacza się bogatą warstwą 
pozytywnych konotacji [Pajdzińska 2001; Bartmiński 2007], a wśród czynników kształtujących językowy 
obraz świata jest wymieniany niezbywalny antropocentryzm, ksenofobia, świadomość własnej 
wyższości kulturowej [Tokarski 1999, 80].
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norodny zasób, obejmując komunikaty słowne, a także liczne przekazy wizualne 
(plakaty, rysunki satyryczne, karykatury, fotomontaże, memy).

W niniejszym artykule przedmiotem analizy są wizualno-werbalne przenośnie 
publicystyczne, które odnoszą się do sytuacji konfl iktowych, będąc wykładnikami 
opozycji swój – obcy. Źródło prezentowanych przenośni stanowią okładki czaso-
pism „Newsweek Polska” oraz „Polityka” z lat 2013–2021. Oba tygodniki są bardzo 
krytyczne wobec rządzących, dzięki czemu bogaty staje się zasób wizualno-wer-
balnych przenośni, które polaryzują opozycję swój – obcy. Analizując ów materiał, 
można się koncentrować nie tylko na sposobie przedstawiania wybranych postaci 
oraz związanych z nimi wydarzeń, ale i rozważać ogólniejsze problemy: kim są swoi 
i obcy, za pomocą jakich środków (językowych i grafi cznych) są przedstawiani, komu 
i czemu służą kreowane przekazy. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na te pytania, 
przypatrując się wybranym metaforom oraz ich kognitywnym oraz pragmatycznym 
uwarunkowaniom.

1. SWOI I OBCY, CZYLI KTO? 

Podobnie jak zaimki osobowe czy deiktyczne są ściśle powiązane z elementami sy-
tuacji komunikacyjnej, tak i określenia swój oraz obcy zmieniają swoją referencję 
zależnie od tego, kto mówi, o kim, w jakich okolicznościach. Ten, kto dla jednego 
użytkownika języka jest swój, dla drugiej osoby jest już obcy, a poza tym ów układ 
ról podlega zmianom (niedawny sojusznik może stać się antagonistą i na odwrót). 
Jak podsumowuje Ryszard Kapuściński: „to sytuacja, okoliczność, kontekst decydują, 
czy w danym momencie w tej samej osobie widzimy nieprzyjaciela czy partnera” 
[Kapuściński 2006, 17].

Opozycja swój – obcy przybiera więc wielopłaszczyznowy charakter. Po pierw-
sze, już sam nadawca podlega ocenie, przynależąc do grupy swoich albo obcych, 
np. jedni czytelnicy sięgają po „Newsweeka” czy „Politykę” jako swoją (ulubioną) 
gazetę, podczas gdy drudzy krytykują i bojkotują dane tytuły jako obce, nieprzyja-
zne, wrogie media. Po drugie, bohaterowie przekazów medialnych także dzielą się 
na swoich (ukazywanych w pozytywnym świetle) i obcych (znajdujących się w ogniu 
publicystycznej krytyki). Po trzecie, publicyści nieraz przedstawiają kolejne punkty 
widzenia, wnikając w świat wartości bohaterów wypowiedzi. Przeciwnik może być 
więc prześmiewczo ukazywany jako (rzekomy) bohater, a sojusznik bywa przedsta-
wiany tak, jak widzą go obcy, co świadczy o polifoniczności dyskursu medialnego, 
który – jak stwierdza Maria Wojtak – ma charakter absorpcyjny i wchłania inne dys-
kursy, czyniąc z nich przedmiot prezentacji, źródło podejmowanych tematów oraz 
związanych z nimi form przekazu [Wojtak 2010, 21].
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2. SWOI I OBCY W MULTIMODALNYCH METAFORACH 
PUBLICYSTYCZNYCH

W przekazach publicystycznych wyraźnie się uobecnia postawa nadawcy, który – 
dążąc do pozyskiwania uwagi odbiorców oraz kształtowania społecznych przeko-
nań – wykazuje się inwencją w sposobie wyjaśniania bieżących problemów, dzieli 
się swoimi refl eksjami i nie stroni od formułowania dosadnych komentarzy, w któ-
rych dochodzi do polaryzowania opozycji swój – obcy [zob. m.in. Szulczewski 1961, 
69–80; Bauer 2008, Kozieł 2013].

Powyższym celom (angażowaniu uwagi odbiorcy, komunikowaniu istoty podej-
mowanych problemów oraz narzucaniu przejrzystych ocen) dobrze służy metafora,2 
a zwłaszcza metafora wizualno-werbalna. To właśnie ona przykuwa wzrok czytel-
nika, wprowadzając go w sedno komentowanej sytuacji i stanowiąc środek jej war-
tościowania. W tygodnikach publicystycznych częstą przestrzenią takich przenośni 
jest okładka, która pełni bardzo istotne funkcje komunikacyjne, będąc znakiem roz-
poznawczym czasopisma, zwiastunem jego głównego artykułu i środkiem oddziały-
wania na postawę odbiorcy.3

Przy analizie zarówno słownych, jak i wizualnych przenośni przydatna staje się 
teoria stopu (amalgamatu) pojęciowego. Metafory, które uobecniają się w różnych 
kodach komunikacji, są tu traktowane jako wykładniki przestrzeni mentalnych po-
wstałych na skutek łączenia co najmniej dwóch przestrzeni wyjściowych o wspólnej 
strukturze generycznej [Fauconnier, Turner 2019, 72]. Bohaterowie bieżących histo-
rii politycznych przywodzą na myśl dobrze znane postaci z historii, mitów, legend, 
baśni, komiksów czy fi lmów, czego przejawem i efektem są metaforycznie używane 
imiona, kontaminacje językowe oraz liczne karykatury, które polegają na utożsa-
mianiu rozmaitych postaci. Rządzący politycy są przedstawiani jako historyczni 
władcy, pozytywnie wartościowani liderzy pojawiają się w rolach herosów, a ne-
gatywnie oceniani politycy podlegają ukazywaniu jako znani złoczyńcy. W ten spo-
sób dochodzi do kreowania nowych scen oraz narzucania spolaryzowanego świata 
wartości.

Po okładkach czasopism publicystycznych oraz sposobach przedstawiania poszcze-
gólnych polityków łatwo więc poznać, kim są dla nadawcy swoi i obcy, a także wycią-
gnąć wnioski, jaka wizja rzeczywistości (jaka opowieść o bieżącej sytuacji politycznej) 

2 Retoryczne walory przenośni podkreślał już Arystoteles, stwierdzając, że dzięki metaforze można 
oddziaływać na wyobraźnię odbiorcy, wyolbrzymiać właściwości określanych obiektów i narzucać ich 
ocenę (wyrażać pochwałę bądź naganę) [Arystoteles 2009, 174–178].

3 Co zrozumiałe, okładki czasopism (ich funkcje oraz związane z nimi cechy mul  modalnego 
komunikatu) wzbudzają też uwagę językoznawców oraz medioznawców, stając się przedmiotem 
kolejnych opracowań – zob. m.in. Loewe 2007; Pacuła 2012; Naruszewicz-Duchlińska 2013; 
Maliszewski 2017, 2018, 2021, 2022; Szkudlarek-Śmiechowicz 2019; Lisowska-Magdziarz 2020; 
Bogunia-Borowska 2021.
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będzie rozwijana w dalszych przekazach. Okładka nie tylko zapowiada ich treść, ale 
i ukazuje ideologiczny profi l czasopisma oraz świat wartości jego czytelników:

Tygodniki opinii reprezentują określony (prawicowy, lewicowy, liberalny itd.) punkt widze-
nia. Treści w nich zawarte adresowane są do odbiorców o zbliżonej do nadawcy medialnego 
bazie ideologicznej, wyznawanych wartościach, podobnych sympa  ach politycznych [Szku-
dlarek-Śmiechowicz 2019, 201–202].

Można więc podsumować, że okładka jest wizytówką samego tygodnika (będąc 
jego znakiem rozpoznawczym oraz informując o jego profi lu), a zarazem stanowi 
wizytówkę nadawców i odbiorców, świadcząc o ich zainteresowaniach, poglądach, 
postawach (oraz utrwalając ów świat wartości).

Choć zgodnie z zasadą me-fi rst4 w formule opozycji swój – obcy pierwsze miej-
sce zajmuje człon, który odnosi się do tego, co jest bliższe nadawcy, to jednak 
uwaga krytycznie nastawionych publicystów często skupia się właśnie wokół ob-
cych. Dlatego też analizę wizualno-werbalnych przenośni zaczniemy od sposobów 
portretowania przeciwników politycznych i to właśnie im poświęcimy najwięcej 
miejsca.

3. WIZERUNKI OBCYCH

Walery Pisarek, podsumowując właściwości osób i wydarzeń, które wzbudzają 
uwagę mediów, stwierdza:

Do najważniejszych czynników atrakcyjności wydarzeń z punktu widzenia mediów maso-
wych należą m.in. elitarność bohatera osobowego lub instytucjonalnego; jego konfl iktowość 
(agresywność), wysokie miejsce w hierarchii zagrożonych wartości, bliskość wydarzenia, jego 
emocjonalność (zarówno tragizm, jak i komizm), stereotypowość, dynamiczność, nieprzewi-
dywalność [Pisarek 2000, 17].

Nie dziwi więc to, że na okładki często trafi ają ci politycy, którzy – zajmując ważną 
pozycję – zagrażają podstawowym wartościom, które są wyznawane przez społecz-
ność, do której przynależą nadawcy danego czasopisma oraz jego czytelnicy.

W dobie postępującej tabloidyzacji mediów i coraz silniejszych podziałów spo-
łecznych wizerunek antagonisty podlega licznym deformacjom. Ważne jest bowiem 
to, by za pomocą obrazu i towarzyszących mu słów rozbudzać emocje odbiorców 
(wywoływać kontrowersje, wzmacniać poczucie zagrożenia, a tym samym zwięk-
szać zainteresowanie podjętym tematem oraz utrwalać pożądaną przez nadawcę 
postawę oporu wobec krytykowanych polityków oraz ich działań).

4 Tę zasadę formułują William Cooper i John Ross, zwracając uwagę na aksjologiczne 
uwarunkowania szyku wielu utartych wyrażeń (np. tu i tam, dziś i jutro, swój – obcy). Pierwszy człon 
odnosi się zwykle do tego, co bliższe nadawcy i dlań istotniejsze [za: Lakoff , Johnson 1988, 159–160].
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3.1. Obcy jako złoczyńcy

Wśród sposobów przedstawiania antagonistów politycznych łatwo dostrzec ich 
powielane ujęcia, które eksponują negatywne cechy poszczególnych postaci. Naj-
groźniejsi przeciwnicy są przede wszystkim agresywni oraz nieprzewidywalni – kie-
rują się obsesjami, nie liczą się z panującymi normami i nie zdają sobie sprawy ze 
zgubnych konsekwencji swoich czynów:

„Newsweek” 14/2014 „Newsweek” 45/2012 „Newsweek” 17/2012

Agresywność, a nawet szaleństwo i obłęd – to cechy, które są przypisywane sil-
nym i groźnym antagonistom politycznym, czego wyrazistym przykładem są powyższe 
okładki. Wizerunek rozjuszonego przywódcy w ka  anie bezpieczeństwa, żywioł ognia 
widoczny w tle kolejnej postaci czy karykaturalny obraz polityka jako bezwzględnego 
taliba narzuca ich negatywny obraz jako nieobliczalnych przeciwników, a wyekspono-
wane komponenty werbalne wnoszą kolejne elementy wartościowania (nie tylko po-
przez swoją treść, ale i formę grafi czną – szpitalną biel, ostrzegawczą żółć).

Powyższe okładki świadczą też o tym, że zabieganiu o uwagę odbiorcy oraz polaryza-
cji świata wartości nieraz towarzyszą intertekstualne oraz ikoniczne nawiązania do zna-
nych przekazów. Także na okładkach tygodnika „Polityka” nie brakuje takich odniesień:

„Polityka” 47/2018 „Polityka” 1–2/2016 „Polityka” 50/2014
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Czarne charaktery znane z kinowych ekranów (bandyci rodem z westernu, Lord 
Vader) bądź realne postaci, które zasłynęły z dyktatorskich rządów i dławienia opo-
zycji politycznej (generał Jaruzelski) stają się nośnikami metafory, która pełni kilka 
istotnych funkcji. Przykuwa wzrok odbiorcy (nie w pełni widoczne oblicza przedsta-
wianych postaci koncentrują na sobie uwagę, wymagając rozpoznania bohaterów 
artykułów), wprowadza elementy zaskoczenia (postać wstępnie identyfi kowana 
jako X okazuje się Y-kiem), a także polaryzuje układ ról oraz związany z nimi świat 
wartości.

Sposoby portretowania i określania przeciwników politycznych wartościują ich 
nie tylko pod względem etycznym (jako złoczyńców), ale również pod względem 
statusu (miejsca zajmowanego w politycznej hierarchii):

„Newsweek” 5/2016 „Newsweek” 05/2017 „Newsweek” 30/2020

Prowokacyjne okładki ukazują postaci z najbliższego otoczenia dysponenta, 
ukazując ich karykaturalny obraz jako prześladowców, którzy wykonują powierzone 
im zadania (zlecenia). W sytuacji gdy sam obraz nie narzuca silnie negatywnej 
oceny podmiotu, ów ciężar spoczywa na wyeksponowanych komunikatach języko-
wych, które polaryzują świat wartości i kształtują sposób interpretacji komponen-
tów ikonicznych. Cyngiel to metonimia płatnego zabójcy, a w tym wypadku także 
metafora przedstawianego polityka jako „gangstera”, który eliminuje przeciwni-
ków dysponenta.5 Określenie zomowiec odsyła do nie tak dawnej historii, a zara-
zem umiejscawia przedstawianą postać w roli złoczyńcy, który realizuje odgórne 
polecenia, brutalnie zwalczając opozycję. Samo sformułowanie prawa ręka pre-
zesa nie wnosi już negatywnej oceny podmiotu, ale sugestywny obraz oraz szer-
szy kontekst tego komunikatu zmienia sposób jego odczytywania (ukazywany tu 
agens także jawi się jako prześladowca, który wykonuje polecenia dysponenta). 

5 Podobnie i okładka „Newsweeka Polska” nr 42/2021 z postacią określaną jako Kastet 
Kaczyńskiego polaryzuje układ ról (dysponent oraz jego „narzędzie”) i wnosi też informację o funkcji 
agensa, podkreślając brutalność jego działań.
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Metafory nie tylko pogłębiają negatywne wartościowanie dwóch postaci (uka-
zywanego agensa oraz jego mocodawcy), ale i eksponują panującą między nimi 
hierarchię.

Kolejnym zarzutem wobec polityków złoczyńców jest kierowanie się żądzą zysku 
oraz wykorzystywanie posiadanej władzy do osiągania korzyści majątkowych (a ich 
bogatym źródłem są środki pozyskiwane / wyłudzane z Unii Europejskiej):

„Newsweek” 47/2016 „Newsweek” 42/2017 „Newsweek” 10/2018

Tu również uwagę przykuwają mroczne, czarno-białe sylwetki, z którymi kontrastują 
barwne komponenty obrazu i grafi cznej formy tekstu. Łatwo dostrzec, że częstemu 
wykorzystywaniu podlega złoty (złocisty) kolor – widać go na banknocie o wyso-
kim nominale, w sposobie zapisu wyróżnionego członu €URO oraz w wielkich lite-
rach „tabloidowego” nagłówka (pod wpływem kontekstu także złoty kolor gwiazdek 
z fl agi Unii Europejskiej staje się symbolem bogactwa).

Wyrazistość przekazu potęgują komponenty językowe, które uściślają temat ar-
tykułów, zapowiadając sensacyjny przebieg opisywanych zdarzeń i wnosząc nega-
tywną ocenę przedstawianych polityków oraz ich działań. Eliptyczne zdanie: Ziobro 
musi odpowiedzieć można rozumieć wielorako (odpowiedzieć na pytania, na kry-
tykę, na zarzuty?, odpowiedzieć przed premierem, przed sądem, przed Trybunałem 
Stanu?), lecz obraz polityka jako skazańca z zawiązanymi oczami zawęża ów zakres 
interpretacji, wskazując na proces, którego zwieńczeniem jest surowa (najwyższa) 
kara. Słowo oszuści wartościuje w sposób systemowy, a użyta liczba mnoga świad-
czy o tym, że przedmiotem krytycznej oceny jest nie tylko prezentowana postać, ale 
także jej otoczenie. Tabloidowy tytuł: Wielki skok na kasę odnosi się już do samego 
wydarzenia, lecz obraz i tak kieruje uwagę na jego uczestników.

„Oni” są więc ukazywani jako złoczyńcy, którzy nadużywają władzy, brutalnie 
zwalczając swoich rywali oraz wykorzystując posiadaną pozycję do osiągania oso-
bistych korzyści. Pojawia się zatem kwes  a odpowiedzialności za ujawniane czyny, 
a dostrzegana bezkarność polityków oraz panujące między nimi układy stają się 
przedmiotem dalszej krytyki. Anna Pajdzińska stwierdza, że różny jest stopień pe-
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joratywnego nacechowania stosowanych tu nazw, poczynając od klanu po mafi ę, 
która prymarnie odnosi się do organizacji przestępczej [Pajdzińska 2008, 215]. W ko-
munikatach mul  modalnych ów negatywny ładunek aksjologiczny podlega zwięk-
szaniu również za pomocą obrazów:

„Newsweek” 25/2018 „Newsweek” 48/2018 „Newsweek”14/2021

Mroczna kolorystyka okładek oraz ich grafi czne symbole uwydatniają negatywną 
konotację wyeksponowanych określeń i wraz z nimi wnoszą informację o nieformal-
nych powiązaniach polityczno-biznesowych, potajemnych działaniach i zawłaszcza-
niu kolejnych obszarów życia publicznego.

Można więc podsumować, że na okładkach rządzący są przedstawiani jako ci, 
którzy wykorzystują posiadaną władzę do zwalczania swoich oponentów, osiągania 
osobistych korzyści majątkowych oraz unikania odpowiedzialności za swoje czyny 
(choć – jak można sądzić – ów stan bezkarności ma jedynie charakter tymczasowy, 
a rola krytycznie nastawionych mediów polega właśnie na tym, by próbować zmie-
nić panującą sytuację).

3.2. Obcy jako pseudowybawcy

Co zrozumiałe, w dobie demokracji i wręcz nieustannego zabiegania o głosy wy-
borców wysiłki polityków skupiają się na tym, by – pod kierunkiem specjalistów od 
marke  ngu politycznego – zdobywać kapitał zaufania społecznego, ukazując siebie 
w jak najlepszym świetle, a zarazem dyskredytując swoich przeciwników.

Kim jest więc obcy w świecie, w którym każdy przedstawia się jako dobroczyńca, 
obrońca i wybawca? Z jednej strony antagonistą jest ten, o kim mówi podmiot 
(który przy pomocy licznych sojuszników stara się pokonać swoich rywali), a z dru-
giej strony i on sam jest uznawany za przeciwnika przez tych, którzy nie podzielają 
jego poglądów bądź nieufnie odnoszą się do demonstrowanej przez niego postawy. 
Obcy to ten, kto jedynie usiłuje być swój, dążąc do wzrostu społecznego poparcia. 
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Rola krytycznie nastawionych publicystów polega zaś na tym, by obnażać zabiegi 
politycznych manipulatorów, a jednym ze środków służących temu celowi jest iro-
nia i pas  sz:

„Newsweek” 40/2013 „Newsweek” 13/2018 „Newsweek”43/2015

Do jednej przestrzeni (bardziej konkretnej, lepiej znanej) przynależą tu mniej lub 
bardziej odległe wydarzenia z historii Polski (powstanie warszawskie, działalność 
„Solidarności”, sukcesy piłkarskiej kadry Kazimierza Górskiego). Druga przestrzeń 
obejmuje dyskurs prowadzony przez krytykowanych polityków, którzy właśnie od-
wołują się do określonych momentów historycznych oraz związanych z nimi war-
tości, by w ten sposób kreować swój pozytywny wizerunek i zdobywać poparcie 
społeczeństwa.6 Przestrzeń generyczną stanowi struktura wydarzenia (walka szla-
chetnych bohaterów, podział swoi – obcy ), a w wyniku integracji obu przestrzeni 
dochodzi do groteskowego ukazywania polityków jako (pseudo)bohaterów naro-
dowych. Przeciwnik, który odwołuje się do „naszych” wartości i miejsc wspólnych, 
wcale nie przestaje być obcy, a kolejnym zarzutem wobec niego stają się próby 
manipulowania opinią publiczną oraz instrumentalne wykorzystywanie znanych  
symboli.

6 Wizerunek Jarosława Kaczyńskiego jako powstańca oraz bojowy apel: Warszawo za mną! 
stanowi tu nawiązanie do kontrowersyjnego plakatu PiS, który – zachęcając do udziału w stołecznym 
referendum – wykorzystywał powstańczą symbolikę godziny „W”. Fotomontaż, w którym Jarosław 
Kaczyński jest przedstawiany jako kowboj ze znanego plakatu „Solidarności”, także służy ironicznemu 
podsumowaniu cudzego dyskursu, a jego specyfi kę dookreśla kontaminacja Pistoria, której grafi czna 
forma stanowi kolejne nawiązanie do walki legendarnego ruchu (można więc wywnioskować, że 
przedstawiana postać narzuca zdeformowaną wizję dziejów, umiejscawiając siebie w roli głównego 
bohatera-wybawcy). Obraz polityków w biało-czerwonych strojach sportowych wraz z wyeksponowaną 
metaforą Orły Kaczyńskiego stanowi zaś ironiczne nawiązanie do wyrażenia „biało-czerwona drużyna”, 
którym określali siebie przedstawiciele par  i rządzącej, co miało eksponować ich polskość i jedność 
[zob. Kłosińska, Rusinek 2019, 36–37].
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Kolejnym tematem krytycznych komentarzy są populistyczne działania poli-
tyków, którzy – dążąc do pozyskania kolejnych głosów wyborczych – nie szczędzą 
przedwyborczych obietnic i opowiadają się za rozbudowaną polityką socjalną:

„Polityka” 35/2015 „Polityka” 43/2005 „Newsweek” 51/2017

Odwołania do baśniowych, legendarnych i historycznych postaci, które zasłynęły 
z roli darczyńców (złota rybka spełnia życzenia, Janosik wspiera biednych, Święty 
Mikołaj rozdaje prezenty) z jednej strony ukazują pozytywny obraz polityków jako 
tych, którzy deklarują swoją pomoc oraz wspomagają innych, z drugiej strony depre-
cjonują wartość obserwowanych działań jako gry pozorów i uprawianej demagogii. 

Popularną przenośnią, która akcentuje rozdźwięk pomiędzy tym, co jest przed-
stawiane, a tym, co stanowi skrywaną (oraz krytykowaną) istotę rzeczy, jest meta-
fora teatru (maski, przebrania, spektaklu): 

„Newsweek” 49/2016 „Polityka” 15/2018 „Newsweek” 43/2017

Wyrażenie: Fałszywi obrońcy zwykłych ludzi wprost określa status przedstawianych 
postaci jako tych, którzy jedynie kreują się na wybawców, stosując socjotechniczne 
zabiegi i wcale nie kierując się dobrem tych, o których względy zabiegają. Tytuły: 
Władza się przebiera, Teatr reprywatyzacji wraz z towarzyszącymi im obrazami 
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(łachmany jako kos  um, polityk przy kurtynie) także obnażają polityczny spektakl, 
w którym obcy jedynie udaje swojego, licząc na wzrost społecznego poparcia.

Przedmiotem krytyki są nie tylko działania oraz wypowiedzi poszczególnych po-
lityków, ale i media, które upowszechniają ich wizję świata, służąc celom propagan-
dowym. Jerzy Bralczyk stwierdza, że wypowiedzi propagandowe – podobnie zresztą 
jak inne teksty perswazyjne – zwykle oscylują między rytualnością, informacyjnością 
a nakłanianiem. Rytualność opiera się tu na konieczności wypełnienia kanału komu-
nikacyjnego (poszczególni nadawcy są obligowani do zabrania głosu, omawiania okre-
ślonych tematów), a także polega na narzucaniu określonej wizji świata. Tym samym 
informacyjna funkcja takich przekazów podlega osłabieniu, gdyż zadaniem nadawcy 
nie jest adekwatne ujęcie rzeczywistości, ale kształtowanie pożądanego obrazu świata 
(tzw. propaganda sukcesu) oraz polaryzowanie opozycji my – oni (potrzebny jest obraz 
wroga, by móc kreować postać bohatera chroniącego kraj przed zagrożeniem i budo-
wać zaufanie do władzy jako gwaranta porządku) [Bralczyk 1987, 25–27].

Ów schematyczny, zdeformowany obraz rzeczywistości jest przyjmowany przez 
tych odbiorców, którzy uznają autorytet nadawcy i podzielają ukazywany przez 
niego świat wartości, a zarazem podlega krytycznemu osądowi w innych mediach, 
stając się przedmiotem negatywnych komentarzy:

„Polityka” 21/2016 „Polityka” 36/2019 „Newsweek” 30/2016

Propagandowy plakat z lat pięćdziesiątych XX wieku (przedstawiający rozkwit 
ojczyzny i wspólną pracę na rzecz jej odbudowy), staje się ironicznym podsumowa-
niem obrazu świata, który jest kreowany przez współczesną władzę. Ostrze publi-
cystycznej krytyki skupia się wokół programów informacyjnych telewizji publicznej 
– jako instytucji usłużnej wobec rządzących, a także jako potężnego medium, które 
dociera do wielkiej liczby odbiorców, przyciągając ich uwagę i wpływając na sposób 
postrzegania rzeczywistości. Metafora magla oraz fabryki podkreśla przy tym pewną 
powtarzalność oraz mechaniczność działań, których celem jest narzucanie, kształto-
wanie oraz utrwalanie (pożądanego przez dysponenta) obrazu świata.
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Na podstawie powyższych fi gur można więc stwierdzić, że obcy to bohater ne-
gatywny, który jednak stara się kreować swój pozytywny wizerunek, odwołując się 
do najważniejszych wartości, uprawiając demagogię i manipulując opinią publiczną. 
Świat polityki jawi się zaś jako teatr, a media z jednej strony go podtrzymują (upo-
wszechniając narrację jednych polityków – swoich), a z drugiej strony go demaskują 
(obnażając socjotechniczne zabiegi obcych).

3.3. Obcy jako kreowani wrogowie

Nadawcy kreują nie tylko swój wizerunek, ale i tworzą obraz swoich przeciwników. 
Publicyści, którzy ukazują (oraz krytykują) daną wizję świata, zaczynają więc ukazy-
wać swoich jako obcych, stosując tym samym pewien kontrast aksjologiczny:

„Polityka” 48/2010 „Polityka” 7/2018 „Polityka” 25/2007

Karykaturalny obraz premiera Tuska jako agresora w płaszczu krzyżackim z czer-
woną gwiazdą na piersiach jawi się jako ironiczne podsumowanie wizerunku two-
rzonego przez jego politycznych oponentów (premier, który stara się utrzymywać 
dobrosąsiedzkie kontakty z Niemcami i Rosjanami, a zarazem zwalcza swoich kra-
jowych rywali, jest właśnie przez nich traktowany jako prześladowca, który służy 
obcym interesom). Metafora oblężonej twierdzy z groteskowo przedstawianymi 
nieprzyjaciółmi (ortodoksyjnym Żydem, pruskim żołnierzem, komunistycznym 
rewolucjonistą, feministyczną aktywistką) również stanowi ironiczne podsumo-
wanie cudzej narracji i roztaczanej tam wizji ataków na polską suwerenność oraz 
tożsamość narodową. Prowokacyjne pytanie: O co walczymy z Europą wprowadza 
w świat wartości tych polityków, którzy są nieufnie (czy nawet wrogo) nastawieni 
do państw Unii Europejskiej. Przy uwzględnianiu punktu widzenia wskazywanych 
podmiotów (obcych) odwróceniu podlega podział ról, choć oczywiście (ironiczny, 
satyryczny) sposób ich przedstawiania pozostaje wskaźnikiem poglądów samego 
nadawcy.
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4. WIZERUNKI SWOICH OFIARY I WYBAWCY

Można zakładać, że skoro obcy są przedstawiani jako prześladowcy oraz demagodzy 
(pseudobohaterowie), to wśród swoich znajdują się liczne ofi ary komentowanych 
działań. W tym gronie są nie tylko pojedyncze postaci, ale i określone grupy spo-
łeczne, organizacje, instytucje oraz związane z nimi wartości:

„Newsweek” 43/2016 „Newsweek” 3/2020 „Newsweek” 30/2017

Tytuły: Wykończyć Tuska, Wykończyć Grodzkiego wnoszą informację o zakładanym 
skutku omawianych akcji (wykończyć) oraz określają ich obiekt (konkretną postać). 
Wyeksponowane zdanie: Tak umiera demokracja wraz z symbolem orła, na którym 
dokonano egzekucji, także kieruje uwagę na ofi arę, którą staje się cała sfera demo-
kratycznych wartości.

Swoi to jednak nie tylko bierne ofi ary cudzych działań, ale i wyczekiwani wy-
bawcy, którzy mają do spełnienia bardzo ważną misję:

„Newsweek” 28/2020 „Newsweek” 46/2017 „Newsweek” 28/2021
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Intertekstualny tytuł: Marsz, marsz Trzaskowski wskazuje na przedstawianą postać 
jako wodza, który ma doprowadzić Polaków (swoich) do zwycięskiej walki, odsunąć 
od władzy obcych, zakończyć czas „zaborów” i wyznaczyć początek nowego okresu 
w dziejach Polski. Wyeksponowany komunikat: Stawka większa niż Warszawa sta-
nowi zaś podwójną metaforę – polityki jako gry hazardowej, a także jako walki (przy-
wodząc na myśl tytuł popularnego serialu i jego głównego bohatera, który niweczył 
plany silniejszego wroga). Zwięzły tytuł: Ratownik wraz z portretem znanego poli-
tyka także narzuca jego obraz jako herosa, na którego można liczyć w dramatycznej 
sytuacji. Swoi są więc ofi arami działań prześladowców i obiektem ich ataków, ale 
– zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej – jawią się też jako dzielni obrońcy oraz 
wyczekiwani wybawcy.

5. WNIOSKI

Na podstawie zaprezentowanych przykładów można stwierdzić, że w mul  modalnych 
przenośniach publicystycznych polaryzacji podlega podział swój – obcy, a osnowę licz-
nych opowieści – podobnie jak w baśniach, legendach czy westernach – wyznacza 
układ trzech ról: prześladowcy, ofi ary i wybawcy [zob. Karpman 1968; Lakoff  2003].

Choć repertuar środków (grafi cznych i językowych), które służą pozytywnemu 
wartościowaniu swoich oraz negatywnemu wartościowaniu obcych, jest dość bogaty, 
to jednak łatwo dostrzec pewne schematy w sposobie przedstawiania poszczególnych 
postaci. Obcy są agresywni, nieprzewidywalni, groźni, pazerni, nieuczciwi, lecz pozo-
stają bezkarni, tworząc kliki i zawłaszczając kolejne sfery życia publicznego. Z pomocą 
specjalistów od wizerunku starają się jednak budować swój pozytywny obraz jako 
herosów, zabiegając o jak największe poparcie społeczne. Swoi zaś to ofi ary działań 
prześladowców (obiekty ich ataków) oraz wyczekiwani (prawdziwi) wybawcy.

Choć ów układ jest bardzo schematyczny, to jednak należy mieć na względzie 
jego wielopłaszczyznowość (można bowiem przejmować różne punkty widzenia 
i o swoich mówić to, co mówią o nich obcy, aby właśnie w ten sposób przedsta-
wiać, komentować czy wyśmiewać cudzą narrację).
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Okładki czasopism publicystycznych świadczą o panujących podziałach społecz-
nych, a zarazem je utrwalają oraz pogłębiają, będąc elementem nieustannie prowa-
dzonej walki o odbiorców i wyborców. Istotny jest tu bowiem wymiar marke  ngowy 
( pozyskiwanie uwagi czytelników, wywoływanie kontrowersji, zachęcanie do lektury 
oferowanego czasopisma), a także wymiar polityczny (kształtowanie postaw spo-
łecznych, jednoczenie wyborców przeciwko napiętnowanemu prześladowcy oraz 
wokół postaci wskazywanego herosa).

Bibliografi a

Arystoteles, 2009, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, tłum. H. Podbielski, Warszawa.
J. Bartmiński, 2007, Opozycja swój/obcy a problem językowego obrazu świata, „Etnolingwistyka” 

t. 19, s. 35–59.
Z. Bauer, 2008, Gatunki dziennikarskie [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat 

mediów. Nowa edycja, Kraków.
M. Bogunia-Borowska, 2021, Politycy na okładkach tygodników społeczno-politycznych w latach 

wyborów prezydenckich 2015 i 2020. Analiza tygodników „Sieci” i „Newsweek”, „Res Rhe-
torica” nr 8(3), s. 54–74.

J. Bralczyk, 1987, O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych, Uppsala.
G. Fauconnier, M. Turner, 2019, Jak myślimy. Mieszaniny pojęciowe i ukryta złożoność umysłu, 

tłum. I. Michalska, Warszawa.
R. Kapuściński, 2006, Ten Inny, Kraków.
S. Karpman, 1968, Fairy Tales and Script Drama Analysis, „Transac  onal Analysis Bulle  n” 

nr 7(26), s. 39–43.
K. Kłosińska, M. Rusinek, 2019, Dobra zmiana, czyli jak się rządzi światem za pomocą słów, Kraków.
A. Kozieł, 2013, Publicystyka wizualna w prasie: karykatura, rysunek satyryczny, fotomontaż [w:] 

K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń (red.), Komunikacja wizualna w prasie 
i w mediach elektronicznych, Warszawa.

G. Lakoff , 2003, Metafory i wojna: system metafor użyty, by usprawiedliwić wojnę w Zatoce Per-
skiej, tłum. A. Wysocka, „Etnolingwistyka” t. 15, s. 29–48.

G. Lakoff , M. Johnson, 1988, Metafory w naszym życiu, tłum. T.P. Krzeszowski, Warszawa.
M. Lisowska-Magdziarz, 2020, Czytać warstwami! – w stronę wielomodalnej analizy obrazowa-

nia w mediach [w:] J. Winiarska, A. Załazińska (red.), Między słowem a obrazem, Kraków.
I. Loewe, 2007, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice.
B. Maliszewski, 2017, Obrazowo mówiąc. O grach wizualno-werbalnych na okładkach tygodni-

ków publicystycznych, „Półrocznik Językoznawczy Ter  um” nr 2(2), s. 21–35.
B. Maliszewski, 2018, Przez słowa i obrazy – o mul  modalności metafory na okładkach czasopism 

publicystycznych [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Media mul  mo-
dalne, t. 1, Lublin.

B. Maliszewski, 2021, Przywódcy, partnerzy, przeciwnicy: wizerunek polityków w mul  modalnych 
metaforach publicystycznych, „Półrocznik Językoznawczy Ter  um” nr 6(1), s. 21–35.

B. Maliszewski, 2022, Nowe historie to znane historie – publicystyczne metafory jako wykładniki 
opowieści [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.) , Współczesne media. Współczesne dyskursy 
medialne, t. 2, Lublin.



162

PORADNIK JĘZYKOWY 10/2022

 BARTŁOMIEJ MALISZEWSKI

A. Naruszewicz-Duchlińska, 2013, Analiza językowa okładek tygodników opinii na przykładzie 
„Polityki”, „Przekroju” i „Wprost”, „Prace Językoznawcze” nr 15(1), s. 57–72.

J. Pacuła, 2012, Grafi zacja i wizualizacja słowa w zapowiedziach medialnych, „Media i Społeczeń-
stwo” nr 2, s. 74–93.

A. Pajdzińska, 2001, My, to znaczy… : z badań językowego obrazu świata, „Teksty Drugie” nr 1(66), 
s. 33–53.

A. Pajdzińska, 2008, O nepotyzmie, kumoterstwie i kolesiostwie słów kilka, „Etnolingwistyka” 
t. 20, s. 171–178.

W. Pisarek, 2000, Język w mediach, media w języku [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), 
Język w mediach masowych, Warszawa.

W. Propp, 2011, Morfologia bajki magicznej, tłum. P. Rojek, Kraków.
E. Szkudlarek-Śmiechowicz, 2019, Sposoby wyrażania emocji w propaga ndowych przekazach 

werbalno-wizualnych (na przykładzie okładek tygodników opinii), „Prace Językoznawcze” 
nr 21(2), s. 189–209.

M. Szulczewski, 1961, Publicystyka, Warszawa.
R. Tokarski, 1999, Językowy obraz świata w metaforach potocznych [w:] J. Bartmiński (red.), Ję-

zykowy obraz świata, Lublin.
M. Wojtak, 2010, Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin.
F. Znaniecki, 1931, Studja nad antagonizmem do obcych, Poznań.

Opozycja swój – obcy w wizualno-werbalnych metaforach publicystycznych

Streszczenie

Na podstawie okładek tygodników publicystycznych łatwo zauważyć, że w centrum uwagi 
mediów są sytuacje konfl iktowe. Przy ich komentowaniu polaryzacji podlega podział swój – obcy, 
który znajduje  swój wyraz w sposobie grafi cznego i językowego przedstawiania świata polityki.

Choć repertuar wizualnych i werbalnych środków, które służą pozytywnemu wartościowaniu 
swoich oraz negatywnemu wartościowaniu obcych, jest dość bogaty, to pojawiają się 
wyraźne schematy w sposobie portretowania poszczególnych postaci. Obcy są agresywni, 
nieprzewidywalni, groźni, pazerni, nieuczciwi, a przy tym usiłują budować swój pozytywny obraz, 
by pozyskiwać głosy wyborców. Swoi zaś to ofi ary działań prześladowców (obiekt ich ataków) 
oraz wyczekiwani (prawdziwi) wybawcy.

Okładki czasopism publicystycznych świadczą o panujących podziałach społecznych, 
a zarazem je utrwalają oraz pogłębiają, będąc elementem nieustannie prowadzonej walki 
o odbiorców i wyborców. Ważny jest bowiem wymiar marke  ngowy (pozyskiwanie uwagi 
czytelników) oraz polityczny (jednoczenie odbiorców przeciwko wskazywanym antagonistom 
oraz wokół postaci przedstawianego herosa).

Słowa klucze: przenośnie publicystyczne – tygodnik publicystyczny – okładka czasopisma – 
podziały społeczne – opozycja swój – obcy.
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Friend – foe opposi  on in visual and verbal journalis  c metaphors

Summary

Based on covers of weekly magazines, it is easy to no  ce that the focal point of mass media is 
confl ict situa  ons. Their comments lead to the polarisa  on friend – foe, which is expressed by 
the visual and verbal presenta  on of the world of poli  cs.

Despite the fact that the visual and verbal repertoire, which allows the posi  ve evalua  on of 
friends and nega  ve evalua  on of foes, is quite plen  ful, clean pa  erns in portraying individuals 
are no  ceable. Foes are aggressive, unpredictable, menacing, rapacious, dishonest and, at the 
same  me, determined to build their posi  ve image in order to a  ract new voters. Friends, 
in turn, are the vic  ms of stalkers and their ac  ons (the target of their a  acks) and the long-
awaited (true) saviours.

Magazine covers evidence social divisions and simultaneously consolidate and develop 
them, being an element of a relentless struggle to win audience and voters. This is because the 
marke  ng (a  rac  ng readers’ a  en  on) and poli  cal (uni  ng the audiences against specifi ed 
antagonists and around the fi gure of the depicted hero) aspects are of great importance here.

Keywords: journalis  c  metaphors – weekly newspaper – magazine cover – social divisions – 
friend – foe opposi  on.

Adj. Monika Czarnecka
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STATUS JĘZYKA POLSKIEGO WŚRÓD UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ 
W KLASACH Z JĘZYKIEM POLSKIM 

JAKO JĘZYKIEM NAUCZANIA 
NA PRZYKŁADZIE IWANO FRANKIWSKA, UKRAINA

WSTĘP

Do 1939 roku Stanisławów (od 1962 roku – Iwano-Frankiwsk) znajdował się w gra-
nicach II Rzeczpospolitej. Zgodnie z danymi statystycznymi znanego etnografa 
В. Кубійовича (stan na 1 stycznia 1939 roku) przed drugą wojną światową w Sta-
nisławowie żyło 41,4% Żydów, 36,7% Polaków i 18% Ukraińców [Кубійович 1983]. 
Dzisiaj Iwano-Frankiwsk jest wielkim centrum rejonowym zachodniej Ukrainy, czę-
sto nazywanym „małym Lwowem”.1 Miasto leży na ukraińsko-polskim pograniczu. 
Nieznana jest liczba mieszkańców, którzy obecnie zamieszkują Iwano-Frankiwsk, 
ponieważ procesy ukrainizacji w mieście nasiliły się po 1991 roku, kiedy Ukraina 
uzyskała niepodległość, a ostatni spis ludności w Ukrainie odbył się w 2001 roku 
[Łozyński 2011].

Dzięki programowi rządu polskiego, dotyczącemu wydawania Karty Polaka 
obywatelom innych krajów, w tym Ukrainy, można dokładniej oszacować wskaźniki 
określające liczebność mieszkańców polskiego pochodzenia. W związku z tym liczbę 
1,9 tys. Polaków (obwód Iwano-Frankiwski) z 2001 roku uważamy za zaniżoną.2

1 Leżący na Pokuciu Iwano-Frankiwsk (Stanisławów) był w międzywojennej Polsce stolicą wo-
jewództwa. Ponad jedną trzecią jego ludności stanowili Polacy. Po wojnie wszedł w skład radziec-
kiej Ukrainy, a w 1962 roku, podczas świętowania 300-lecia miasta, na cześć wybitnego ukraińskiego 
pisarza i poety Iwana Franki zmieniono jego nazwę na Iwano-Frankiwsk. Do dziś żyje tu niewielka 
społeczność polska [https://polacynawschodzie.pl/miejsca/iwano-frankiwsk-iwano-frankiwsk-
ukraina].

2 h  p://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/na  onality/ivano-frankivsk/
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Poza tym niektórzy mieszkańcy jeszcze w 2001 r. bardzo bali się mówić o swojej narodowości, 
pamiętając również o możliwych prześladowaniach w totalitarnym państwie. Niektórzy lu-
dzie nie umieli odróżnić pojęć narodowość i obywatelstwo. Biorąc pod uwagę program rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący Karty Polaka, można stwierdzić, że w Iwano-Frankiwsku 
mieszka obecnie około 2500 Polaków [Pelekhata 2021, 92].

W Liceum nr 3 w Iwano-Frankiwsku utworzono na potrzeby polskiej mniej-
szości narodowej klasy z językiem polskim jako językiem nauczania.3 Liceum 
nr 3 Iwano-Frankiwskiej Rady Miasta jest ogólnokształcącą szkołą państwową 
I– III stopnia, która prowadzi działalność oświatową na trzech poziomach kształ-
cenia (podstawowym, średnim ogólnym i średnim profi lowanym). Na wszystkich 
trzech poziomach nauka odbywa się w języku polskim i jest skierowana przede 
wszystkim do osób polskiego pochodzenia. Zgodnie ze Statutem Szkoły językiem 
komunikacji jest język ukraiński, dlatego na przerwach uczniowie rozmawiają po 
ukraińsku. Z dniem 25 lutego 2020 roku Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 3 z pol-
skim i rosyjskim językiem nauczania została przemianowana na Liceum nr 3 mia-
sta Iwano-Frankiwsk. Taka zmiana nazwy jest związana z realizacją zapisów ustawy 
O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego w oświacie 
szkolnej.4

Analizując ustawę O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako pań-
stwowego po jej wprowadzeniu w 2019 roku, Nadia Gergało z Centrum Europy 
Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaznacza, że:

jest pierwszą ustawą uchwaloną od czasu odzyskania przez Ukrainę niepodległości, która 
prawnie wspiera i wzmacnia pozycję języka ukraińskiego w administracji publicznej, 
usługach, edukacji i mediach, chroni język państwowy, określa ramy i zakres jego stosowania, 
wprowadza również odpowiedzialność urzędników za brak znajomości języka [Gergało-Dą-
bek 2019, 5].

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie ustawy O zapewnieniu funkcjonowania 
języka ukraińskiego jako państwowego do szkolnej oświaty było bardzo potrzebne. 
Zmiana nazwy na Liceum nr 3 nie doprowadziła do zamknięcia klas z polskim języ-
kiem nauczania. Należy także zauważyć, że w wielu szkołach Iwano-Frankiwska na 
życzenie rodziców już ponad 10 lat temu wprowadzono nauczanie polskiego jako 
drugiego języka obcego (zamiast niemieckiego czy francuskiego) i liczba takich szkół 
z każdym rokiem się zwiększa.

3 Statut Liceum: h  ps://drive.google.com/fi le/d/1parAVYUG8Y-TXpp8mlqUK1ADESxJqAXz/view.
4 Ustawa O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego [„Wiadomości 

Rady Najwyższej Ukrainy” – Werchownej Rady] Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 21, 
ст.81]; Закон визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), згідно з 
Рішенням Конституційного Суду № 1-р/2021 від 14.07.2021, Стаття 21. Державна мова у сфері 
освіти [h  ps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text].



166

PORADNIK JĘZYKOWY 10/2022

OLENA PELEKHATA

Wprowadzono do programu nauczania przedmiot „drugi język obcy – język polski”. Ucznio-
wie od klasy 5. mają dwie godziny tygodniowo. Język polski zajmuje drugie miejsce co do 
intensywności nauczania, zaraz po języku angielskim [Pelekhata 2022, 95].

Niewątpliwie decydujące znaczenie co do wyboru języka polskiego jako dru-
giego obcego języka nauczania w szkołach miały czynniki społeczno-ekonomiczne 
w Ukrainie, które doprowadziły do masowej emigracji zarobkowej do Polski. Stąd 
ekonomiczna atrakcyjność języka polskiego jest przesłanką dla rosnącej popular-
ności wyboru Liceum nr 3 jako placówki edukacyjnej dla dzieci wśród mieszkań-
ców Iwano-Frankiwska. W klasach z językiem polskim jako językiem nauczania mają 
prawo uczyć się uczniowie różnych narodowości.

1. CEL, MATERIAŁ BADAWCZY I METODYKA

Celem artykułu jest analiza wyników badań socjolingwistycznych (ankiet), które 
zostały przeprowadzone w 2019 roku w Iwano-Frankiwsku (Zachodnia Ukraina) 
wśród młodzieży szkolnej w wieku 12–17 lat, uczącej się w Ogólnokształcącej 
Szkole Średniej nr 3 z językiem polskim i rosyjskim jako językiem nauczania. Bada-
nia przewidywały analizę różnic co do określania statusu języka polskiego wśród 
uczniów polskiego pochodzenia i uczniów, którzy nie mają polskiego pochodze-
nia. Należy zaznaczyć, że obie grupy uczą się razem w klasach z polskim językiem 
nauczania. Aby osiągnąć cel badania, przeprowadzono ankiety wśród wszystkich 
uczniów  (12–17 lat) w klasach z polskim językiem nauczania, a w następnym eta-
pie dokonano podziału młodzieży na dwie grupy: na tych, którzy zadeklarowali 
swoje polskie pochodzenie, i na tych, którzy zaznaczyli brak polskiego pocho-
dzenia. Ogółem zebrano 170 wypełnionych ankiet. Utworzono z nich dwie, nie-
równe pod względem liczebności, grupy – 42 uczniów (25%) zaznaczyło w ankiecie 
swoje polskie pochodzenie, 16 osób jest posiadaczami Karty Polaka, co oznacza, 
że tylko 9% uczniów miało udokumentowane polskie pochodzenie. Do drugiej 
grupy należy 128 uczniów (75%), którzy zadeklarowali w ankietach brak polskiego 
pochodzenia.

Ekonomiczna atrakcyjność języka polskiego w szkolnej oświacie Iwano-Frankiw-
ska wciąż rośnie, dlatego masowe przeprowadzenie ankiet wśród uczniów z polskim 
językiem nauczania, a dokładnie w klasach, które zostały utworzone w celu naucza-
nia osób z polskiej mniejszości narodowej, potwierdzałoby hipotezę o szybkim wzro-
ście ekonomicznego statusu języka polskiego wśród dwóch grup młodzieży w wieku 
12–17 lat, a dokładniej – z polskim pochodzeniem i bez niego. Wcześniej uważano, 
że czynnik ekonomiczny jest istotny tylko dla rodziców uczniów, dlatego niniejsze 
badanie miało na celu pokazanie różnicy w statusie języka polskiego dla dwóch grup 
młodych ludzi, którzy uczą się razem w jednej szkole.
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Po zastosowaniu metody Barneya Glasera i Anselma Straussa [Glaser, Strauss 
2009] przed rozpoczęciem badań miałam możliwość zmiany hipotezy. Aby prze-
prowadzić analizę statusu języka polskiego wśród uczniów klas z polskim językiem 
nauczania, zdecydowałam się na wybór metody ankietowej, dlatego że ankiety 
cechuje przewaga ze względu na brak potrzeby otrzymywania dodatkowej zgody 
rodziców każdego z dzieci. Wystarczająca była zgoda dyrekcji szkoły na przepro-
wadzenie ankiety wśród uczniów, dlatego inne zalety ankiet, takie jak oszczędność 
czasu, operatywność, możliwość uzyskania odpowiedzi od stosunkowo dużej liczby 
uczniów, nie miały zasadniczego znaczenia przy wyborze tej metody.

2. STAN BADAŃ SOCJOLINGWISTYCZNYCH

Badaniu języka polskiego w Ukrainie poświęcono wiele prac naukowych. Wśród nich 
należy wspomnieć analizę charakterystycznych cech funkcjonowania dialektów ję-
zyka polskiego we Lwowie i w Tarnopolu [Kurzowa 2007; Rieger 2002, 2019]; analizę 
polskiego dziedzictwa kulturowego w donieckim i zaporoskim obwodzie w połu-
dniowo-wschodniej Ukrainie [Krasowska 2012]; monografi czne badanie dotyczące 
polskiego towarzystwa kulturowego w Berdiańsku [Bonusiak, Suchomłynow 2008]. 
Monografi a Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dzie-
dzictwa narodowego to przykład gruntownego badania dziedzictwa kulturowego Pola-
ków mieszkających na terytorium Bukowiny Karpackiej, której części należą do Ukrainy 
i Rumunii. Sytuację języka polskiego w Ukrainie analizuje w swoich licznych pracach 
Stanisław Dubisz, szczególnie w artykule Sytuacja języka polskiego na Litwie, Ukrainie 
i Białorusi [Dubisz 2015], a także Natalia Szumlańska [Szumlańska 2013]. Naukowe 
opracowania o terytorialnych i społecznych różnicach w funkcjonowaniu współcze-
snego języka polskiego w Ukrainie [Dzięgiel 2017]; o języku przesiedleńców z dawnych 
polskich województw II Rzeczypospolitej [Augustyniak-Żmuda 2020, 2021a, 2021b]; 
o sferach funkcjonowania języka polskiego w Iwano-Frankiwsku, elementach językowej 
biografi i Polaków Iwano-Frankiwska [Pelekhata 2020, 2022] świadczą o znacznym za-
interesowaniu naukowców problemami funkcjonowania języka polskiego w Ukrainie. 
Należy zaznaczyć, że w 2020 roku wyszła drukiem monografi a autorstwa Павла Лев-
чука na temat ukraińsko-rosyjsko-polskiej trójjęzyczności wśród Ukraińców, którzy nie 
mają polskiego pochodzenia. W monografi i przeanalizowano badania przeprowadzone 
zarówno na terytorium Ukrainy, jak i w Polsce w latach 2015–2017 [Levchuk 2020].

We Wstępie do książki Павла Левчука Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska 
Ukraińców niepolskiego pochodzenia Władysław Miodunka pisze:

Tradycja uczenia się polszczyzny przez cudzoziemców niepolskiego pochodzenia – tradycja 
stara, bo 500-letnia, zaczynająca się w latach 20. wieku XVI i trwająca do dziś… Warto o tej 
tradycji przypominać, gdyż jest ona zjawiskiem nieuświadamianym przez Polaków, także 
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przez wielu językoznawców polskich, przekonanych, że polskiego uczą się za granicą tylko 
osoby polskiego pochodzenia [Levchuk 2020, 12].

Analizując status języka polskiego także wśród młodzieży niepolskiego pocho-
dzenia, należy przytoczyć słowa W. Miodunki, który charakteryzuje obecny stan 
badań nad językiem młodzieży jako innowacyjny w glo  odydaktyce [Miodunka 
2016]. Badania te są utrudnione ze względu na to, że niełatwy jest kontakt z mło-
dymi respondentami, którzy w dodatku nie zawsze wyrażają zgodę na branie udziału 
w ankietach, uznając je za stratę czasu.

Analizę problemu dotyczącego niewielkiej liczby prac poświęconych badaniom 
funkcjonowania języka polskiego jako obcego wśród uczniów poza granicami Polski 
przedstawiono w artykule Beaty Jędryki:

Współczesna glo  odydaktyka polonistyczna jeszcze w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku 
koncentrowała się przede wszystkim na dorosłych użytkownikach języka polskiego jako ob-
cego. Nieliczni językoznawcy podejmowali się prowadzenia badań stricte lingwistycznych 
wśród młodzieży posługującej się polszczyzną poza granicami Polski, a analizy języka dzieci 
należały do rzadkości [Jędryka 2022, 167].

Niewątpliwie na poziom zainteresowania naukowców problemami dotyczącymi 
funkcjonowania języka polskiego wśród młodzieży wielki wpływ miało wprowadze-
nie w 2017 roku egzaminu ze znajomości języka polskiego jako obcego dla osób 
w wieku 14–17 lat. Pojawiła się także potrzeba nauki języka polskiego i zdawania eg-
zaminu certyfi katowego ze znajomości języka polskiego jako obcego – początkowo 
wynikała ona w dużej mierze ze względów ekonomicznych, które stały się przyczyną 
emigracji dorosłych obywateli Ukrainy do Polski. Bez wątpienia ekonomiczna atrak-
cyjność języka polskiego przyczyniła się do obniżenia statusu języka niemieckiego 
jako drugiego języka nauczania (obcego) po angielskim.

Kwestie funkcjonowania języka polskiego wśród młodzieży, która uczy się 
w szkołach z polskim językiem nauczania, przeanalizowano w pracach E. Dzięgiel 
[2020], Ł. Korol [2019], M. Zielińskiej [2011], K. Geben i M. Zielińskiej [2016]. Ba-
daczki analizują sytuację socjolingwistyczną w szkołach ukraińskich z polskim ję-
zykiem nauczania, które znajdują się we Lwowie, w Мостиському (Mościskach) 
obwodu lwowskiego, w Стрілецькому (Strzelczyskach), w Лановичах (Łanowiczach) 
obwodu lwowskiego, w Городку (Gródku) obwodu lwowskiego. Warto dodać, że 
Ewa Dzięgiel badała polsko-ukraiński bilingwizm wśród młodzieży ze wsi Стрілецьку 
(Strzelczyska), która leży jedynie 30 km od polskiej granicy i jest wręcz unikatowa – 
zamieszkuje ją 499 Polaków i zaledwie 5 Ukraińców.

Podstawę źródłową badań stanowią zarejestrowane w 2017 r. wywiady częściowo standa-
ryzowane z 20 respondentami reprezentującymi dwa pokolenia: młodzież (14–16 lat) oraz 
najstarszych mieszkańców (66–86 lat). Zestawienie tych dwóch generacji pokazuje zmiany, 
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jakie zaszły w badanym środowisku w ciągu ponad 70 lat od zakończenia II wojny światowej, 
gdy miejscowość znalazła się w granicach ZSRR. Badania prowadzą do wniosku, że polski jest 
językiem pierwszym strzelczan, ukraińskiego uczą się w wieku szkolnym (ich bilingwizm ma 
charakter sukcesywny) [Dzięgiel 2020, 1].

W pracy L. Korol przeanalizowano wyniki badań, dotyczących stosunku do ję-
zyka polskiego i zachowania młodzieży (236 uczniów polskich szkół w Ukrainie), opi-
sano sfery użycia języka polskiego, a także stosunek młodych ludzi do południowego 
wariantu dialektu języka polskiego na Kresach.

Młodzież ta jest bilingwalna i przywiązana do języka ojczystego. Młode pokolenie Polaków 
nie ma negatywnego stosunku do wariantu regionalnego polszczyzny południowokresowej, 
ale przekonane jest, że można go używać tylko w określonych sytuacjach komunikacyjnych 
(w kontaktach nieofi cjalnych). Młodzi respondenci zdają sobie sprawę z odmienności tej 
polszczyzny. Ważne dla uczniów jest też utrzymanie tradycji narodowych i kościelnych [Korol 
2019, 128].

W 2018 roku ukazała się monografia Marii Zielińskiej, która jest poświę-
cona zagadnieniom komunikowania się w języku polskim wśród jego użytkow-
ników na terenach zachodnich obwodów Ukrainy. Dla wyżej określonej grupy 
dzieci i młodzieży jest właściwe, że wszyscy mają polskie pochodzenie i są świa-
domi swoich polskich korzeni, chodzą do sobotnich czy niedzielnych szkół, w któ-
rych uczą się języka polskiego [Zielińska 2018]. O potrzebie zbadania leksykalnych 
kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym, które mieszkają poza granicami Pol-
ski, na przykładzie porównania sytuacji w Ameryce i w Ukrainie, pisze Beata 
Jędryka [Jędryka 2022].

3. KONSTRUKCJA ANKIETY I INTERPRETACJA JEJ WYNIKÓW

Podczas opracowywania ankiety dla uczniów klas z polskim językiem nauczania 
w Szkole Ogólnokształcącej nr 3 wzięto pod uwagę kilka podstawowych wymogów, 
które pozwalają na otrzymanie odpowiedzi w kwes  i statusu języka polskiego wśród 
uczniów polskiego i niepolskiego pochodzenia, ich stosunku do języka polskiego, 
sfer funkcjonowania języka polskiego w grupie wiekowej 12–17 lat. Miejscem prze-
prowadzenia ankiety była szkoła. Przed rozpoczęciem ankiety uzyskano od dyrekcji 
szkoły pozwolenie na jej realizację oraz zgodę nauczycieli języka polskiego na prze-
prowadzenie ankiety podczas lekcji. Należy zaznaczyć, że w każdej klasie z polskim 
językiem nauczania stale przebywa od dwóch do czterech nowych uczniów, którzy 
przeszli z innych szkół, w których nie uczyli się języka polskiego. Decydujący wpływ 
na budowę ankiety w obu językach miała Ustawa o funkcjonowaniu w ukraińskim 
systemie oświaty języka ukraińskiego jako języka narodowego.
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Zgodnie ze Statutem Liceum Nr 3 (w czasie prowadzenia badania – Szkoła 
Ogólnokształcąca Nr 3 z polskim i rosyjskim językiem nauczania) uczniowie z in-
nych  liceów, w których nie uczyli się języka polskiego, mają prawo korzystać 
z możliwości rozpoczęcia nauki w takich oddziałach niezależnie od klasy, do któ-
rej zostali przypisani. Nowy uczeń może uczestniczyć w lekcjach języka polskiego 
przez cały semestr, a także ma prawo do obserwacji, słuchania i do bycia nieoce-
nianym w danym semestrze. Uczeń jest zobowiązany do nadrobienia programu 
z zakresu języka polskiego w ciągu jednego semestru poprzez dodatkowe za-
jęcia z repetytorem – dopiero od następnego semestru jego wiedza jest podda-
wana ocenie przez nauczyciela. Warto podkreślić, że ze względu na ekonomiczną 
atrakcyjność języka polskiego lub z innych przyczyn rodzice zapisują dzieci do ta-
kich klas, myśląc, że język polski jest bardzo łatwy, dzięki czemu dziecko szybko 
dogoni rówieśników. Jednak sytuacja bywa skomplikowana. Dzieci już od pierw-
szej klasy uczą się języka z nauczycielami z Polski, to znaczy z etnicznymi użyt-
kownikami języka polskiego (obecnie w Liceum Nr 3 jest zatrudnionych pięciu 
nauczycieli z ORPEG-u). Poziom przygotowania uczniów Liceum Nr 3 uznaje się 
za wysoki.

Opracowanie ankiety dla uczniów w wieku 12–17 lat nie było zadaniem ła-
twym, ponieważ w pytaniach trzeba było zawrzeć wiele informacji, a na sam 
proces ankietowania przeznaczono – po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły – maksy-
malnie 15 minut lekcji języka polskiego. Ograniczenie czasu przeznaczonego na 
napisanie odpowiedzi aktywizowało spontaniczność podczas wypełniania ankiety 
przez uczniów, otwartość i brak możliwości zastanowienia się nad „prawidłowo-
ścią” czy też „nieprawidłowością” udzielonych odpowiedzi. Nie było również czasu 
na przedyskutowanie pytań z kolegami z klasy. Ankietę przeprowadzali nauczy-
ciele, którzy pracują w danej klasie i których znają uczniowie, co wyeliminowało 
ewentualny sprzeciw uczniów. Warunki, które panowały podczas przeprowa-
dzania ankiet, skłoniły uczniów do udzielania szczerych i otwartych odpowiedzi. 
Przed rozdaniem ankiet nauczyciel prosił, aby uczniowie się nie rozpraszali i szybko 
odpowiadali, ponieważ trwa lekcja i nie ma wiele czasu na zastanowienie nad 
odpowiedziami.

Ze względu na fakt, że wszyscy uczniowie mieszkają w jednym mieście i uczęsz-
czają do jednej szkoły, wprowadzająca część ankiety, metryczka, która przewiduje 
zaznaczanie takich informacji jak wiek, płeć, zawód czy miejsce przeprowadzenia 
ankiety, zawierała tylko jeden parametr – wiek ucznia. Należy podkreślić, że przed 
przeprowadzeniem badań nie dysponowaliśmy statystykami co do liczby uczniów 
z polskim pochodzeniem. Dyrekcja szkoły przewidywała, że takich uczniów może 
być niewielu ze względu na trwające procesy migracyjne oraz fakt, że wiele dzieci 
polskiego pochodzenia już wyjechało z rodzicami w celu stałego zamieszkania na 
terenie Polski.



171

PORADNIK JĘZYKOWY 10/2022

STATUS JĘZYKA POLSKIEGO WŚRÓD UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W KLASACH…

Pytania składające się na ankietę miały na celu optymalizację czasu potrzeb-
nego na udzielenie odpowiedzi. Ankieta zawierała pytania zamknięte, półotwarte 
i otwarte. Składała się z trzech pytań (patrz: Dodatek 1). Na pytanie numer 1 „Dla-
czego uczysz się języka polskiego?” uczniowie mogli wybrać kilka odpowiedzi oraz 
mieli możliwość dodania swoich przemyśleń i uwag, dla dopełnienia odpowiedzi 
w ankiecie. Należy podkreślić, że na pytanie numer 2 „Mój stosunek do języka pol-
skiego” uczeń mógł wybrać tylko jedną z czterech wymienionych odpowiedzi. Py-
tanie numer 3 „Gdzie i z kim rozmawiasz po polsku?” przewidywało możliwość 
udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi. Z kolei zaznaczenie pierwszej odpowiedzi 
„Rozmawiam po polsku w domu” przewidywało jej dalsze doprecyzowanie: należało 
odpowiedź skonkretyzować i określić, z kim z rodziny uczeń porozumiewa się po pol-
sku – z mamą, tatą, babcią czy dziadkiem. Jedna z odpowiedzi zawierała informacje 
o Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego5 ze względu na jego dużą rolę 
w rozpowszechnianiu języka polskiego w Iwano-Frankiwsku. Liczne aktywności Cen-
trum, m.in. prowadzenie kursów języka polskiego oraz egzaminu certyfi katowego 
z języka polskiego jako obcego, szerzenie idei wolontariatu, organizacja różnych 
wydarzeń, np. Dnia polskiego kina, obchodów z okazji Dnia Konstytucji Trzeciego 
Maja, Święta Niepodległości, konferencji skoncentrowanych wokół dawnego Stani-
sławowa i wiele innych ciekawych przedsięwzięć, przyciągają uwagę wielu młodych 
ludzi nie tylko z miasta, lecz także z obwodu.

Po przeprowadzeniu ankiety wśród młodzieży w wieku 12–17 lat, która uczy się 
w Ogólnokształcącej Szkole Średniej Nr 3 w klasach z polskim językiem nauczania, 
co znajduje unormowanie prawne w Ustawie o ochronie praw mniejszości naro-
dowych, zebrano 170 ankiet ze 171 rozdanych. 8 ankiet (około 5%) zostało odrzu-
conych, ponieważ okazały się niewypełnione albo wypełnione częściowo. Podczas 
analizy wyników wyodrębniono dwie grupy ankiet, które nazwano odpowiednio: 
grupa PP – na oznaczenie grupy osób, która zadeklarowała swoje polskie pocho-
dzenie, w tym posiadanie Karty Polaka, i grupa NP – na oznaczenie osób, które za-
deklarowały brak polskiego pochodzenia. Okazało się, że 42 uczniów (prawie 25%) 

5 h  ps://www.ckpide.eu/pl/o-nas/misja-cele-i-zadania; Realizacja misji Centrum odbywa się 
poprzez wykonywanie poszczególnych celów i zadań: 1. Wspieranie rozwoju środowiska polskiego 
w Ukrainie, a w szczególności w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie), poprzez animowanie 
działań zmierzających do aktywizacji społeczności oraz podnoszenie jej poziomu kulturalnego 
i obywatelskiego. 2. Promocja współczesnej Polski, jej kultury, historii, nauki oraz sukcesu polskich 
przemian po 1989 roku. 3. Wspieranie i rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. 
4. Nauczanie języka polskiego w środowisku polskim i ukraińskim. 5. Troska o ochronę praw polskiej 
mniejszości narodowej w Ukrainie. 6. Wspieranie dążeń Ukrainy do uczestnictwa we wspólnocie 
europejskiej. 7. Dbałość o dobre relacje między Polakami a Ukraińcami. 8. Wymiana, współpraca, 
ułatwianie wzajemnych kontaktów i relacji na rzecz rozwijania międzynarodowej wspólnoty młodzieży. 
9. Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych w Polsce i na Ukrainie, zainteresowanych 
wzajemną współpracą i wymianą doświadczeń. 10. Udział we współpracy polskich miast i regionów 
partnerskich Iwano-Frankiwska oraz obwodu iwanofrankiwskiego.
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ze wszystkich 170 uczniów, którzy zostali poddani ankietowaniu, zaznaczyło w swo-
ich ankietach polskie pochodzenie, natomiast spośród nich 16 uczniów (9%) ma 
Kartę Polaka, czyli ma udokumentowane polskie pochodzenie. Bez wątpienia taka 
liczba osób w różnym wieku szkolnym z potwierdzonym w dokumentach polskim 
pochodzeniem byłaby niewystarczająca do utworzenia szkoły z osobnymi klasami 
do nauczania osób należących do polskiej mniejszości narodowej. Stąd logiczny jest 
wniosek, że prawo nauki w takich klasach powinni mieć wszyscy chętni, niezależnie 
od swojego pochodzenia.

Należy podkreślić, że otrzymanie Karty Polaka przez osoby niepełnoletnie 
(Ustawa o Karcie Polaka, art. 15)6 bywa utrudnione, ponieważ wymaga się, aby 
chociaż jedno z rodziców tych dzieci miało Kartę Polaka. Jednakże nie każdy rodzic, 
wiedząc o swoim pochodzeniu, jest w stanie zdać egzamin ze znajomości polskiej 
kultury i historii w obecności konsula, przy niewystarczających umiejętnościach z za-
kresu języka polskiego. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że bywa, iż tacy rodzice zapi-
sują swoje dzieci do klas z polskim językiem nauczania, a potem sami mogą się 
uczyć języka polskiego od nich, aby w przyszłości zdać egzamin na Kartę Polaka. 
Wszystko to przy założeniu, że brakuje im czasu i środków na odpowiednie kursy. 
Biorąc powyższe pod uwagę, uważamy, że 26 nastolatków spośród 42 osób z pol-
skim pochodzeniem, którzy nie potwierdzili w ankiecie posiadania Karty Polaka, 
otrzyma dokument potwierdzający ich przynależność do narodu polskiego w póź-
niejszym czasie.

Analizując odpowiedzi wszystkich 170 uczniów (grupa PP i grupa NP) na pierw-
sze pytanie ankiety, dotyczące przyczyny wyboru nauki w klasach z polskim językiem 
nauczania, trzeba zaznaczyć, że 95 uczniów (56% całości) wybrało te klasy, ponie-
waż lubi się uczyć języków obcych, a 94 uczniów (55%) planuje wyjazd do Polski na 
naukę, co świadczy o wysokim statusie ekonomicznym języka polskiego wśród mło-
dzieży. 52 uczniów (prawie 30% wszystkich ankietowanych) podkreśla konieczność 
nauki języka polskiego spowodowaną bliskością geografi czną z Polską. Ciekawy jest 
fakt, że tylko 61 uczniów (36% wszystkich ankietowanych grupy PP i grupy NP) wska-
zuje rolę rodziców przy wyborze nauki w klasach z językiem polskim. Niezaprzeczal-
nym dowodem ekonomicznej atrakcyjności języka polskiego wśród mieszkańców 
Iwano-Frankiwska jest to, że ponad jedna trzecia młodzieży omawia te kwes  e 
w domu rodzinnym.

Uważamy, że do interpretacji wyników ankiet przeprowadzonych wśród mło-
dzieży (42 uczniów, grupa PP), która już się uczy języka polskiego w szkole, niezbyt 
odpowiedni jest termin język odziedziczony (успадкованa мовa) na określenie sta-
tusu języka polskiego, ponieważ pierwszym kodem funkcjonalnym, służącym do ko-
munikacji wśród takich dzieci, jest język ukraiński, język kraju, w którym się urodziły 

6 h  p://www.polskieustawy.com/print.php?ac  d=4057&lang=&adate=20210721.
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i mieszkają [Lipińska, Seretny 2021]. W wypadku terminu język przodków (мова 
предків), który zaproponowała Ewa Dzięgiel [Dzięgiel 2017] na określenie statusu 
języka polskiego wśród Polaków, którzy się urodzili za granicami Polski i tam miesz-
kają, uważamy, że jego znaczenie jest szersze i w związku z tym termin jest bardziej 
odpowiedni do wykorzystania w sytuacji, gdy w rodzinach uczniów grupy PP nie 
używa się języka polskiego z powodu jego nieznajomości, to znaczy, że język nie jest 
dziedziczony przez młodych potomków. Dla takich rodzin język polski niesie silny 
ładunek emocjonalny, ponieważ jest językiem przodków, a dzieci o nim słyszą od 
dzieciństwa.

12 uczniów (29%) z grupy PP zaznaczyło w swoich ankietach, że rodzice wpły-
wali na ich wybór szkoły. Rodzice w domu podkreślają zalety nauki w klasach dla 
polskiej mniejszości narodowej oraz jej wagę ze względu na polskie pochodze-
nie dzieci. Z kolei 49 uczniów (38%) z grupy NP wskazywało wpływ rodziców przy 
wyborze szkoły. Można zatem zaobserwować różnicę rzędu 10%, która świad-
czy o ekonomicznej atrakcyjności języka polskiego wśród dorosłych mieszkańców 
Iwano-Frankiwska. W pytaniu o stosunek do języka polskiego – 25 uczniom (około 
60%) z grupy PP i 70 uczniom (55%) z grupy NP podoba się nauka języków obcych. 
Bez wątpienia język polski często wydaje się obcy, wtórny w stosunku do języka pry-
marnego – ukraińskiego w wypadku uczniów z grupy PP. Ponadto 12 uczniów (29%) 
z grupy PP i 52 uczniów (41%) z grupy NP zaznaczyło, że języka polskiego należy się 
uczyć, ponieważ Polska jest krajem sąsiedzkim. Swoją przyszłość wiąże z językiem 
polskim około 40 uczniów (95%) z grupy PP i 54 uczniów (42%) z grupy NP – zazna-
czyli w swoich ankietach, że chcą wyjechać do Polski w celach edukacyjnych. Tak 
wysokie wskaźniki, dotyczące wyjazdu w przyszłości do Polski, świadczą o określo-
nym statusie ekonomicznym języka polskiego dla obu grup młodzieży. Odpowiedzi 
uczniów na pytanie numer 1 pozwalają wysnuć wniosek, że dla grupy PP język pol-
ski ma status nie tylko języka odziedziczonego, języka przodków; również dla grupy 
NP ma on określony status ekonomiczny i jest językiem z wysokim statusem języka 
nauczania.

Pytanie numer 2, dotyczące stosunku do języka polskiego, przewidywało wybór 
przez uczniów tylko jednej odpowiedzi. Należy zaznaczyć, że język polski podoba 
się 40 uczniom (95%) z grupy PP i 88 uczniom (69%) z grupy NP. Po przeprowa-
dzeniu wyliczeń dla wszystkich 170 osób okazało się, że 130 uczniom (76%) po-
doba się nauka języka polskiego. Interesujący jest fakt, że jedna osoba z grupy 
NP napisała dodatkowo, że język polski jest dla niej drugim językiem ojczystym. 
Ponadto 4 nastolatków (3%) z grupy NP napisało, że nie lubi się uczyć języka pol-
skiego, bo jest trudny, a 29 uczniów (23%) z grupy NP wskazało, że jest im obo-
jętne, którego języka obcego się uczą. W ankietach grupy PP nie było żadnych 
emocjonalnych komentarzy, ale 7 uczniów (15%) z grupy PP podkreśliło ekono-
miczną atrakcyjność języka polskiego poprzez komentarz, że język polski będzie im 
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potrzebny, bo jest drogą do lepszego życia. Wynika z tego jasno, że w rodzinach 
tych uczniów, podczas rozmów z rodzicami, kwes  a wysokiego statusu ekonomicz-
nego języka polskiego jest często podejmowana. Ogólnie język polski podoba się 
większości uczniów grupy PP i grupy NP. Zdecydowanie negatywne reakcje w sto-
sunku do języka polskiego, jak zaznaczono powyżej, znalazły się w ankietach tylko 
4 uczniów (3%) grupy NP.

Analiza odpowiedzi na pytanie nr 3, dotyczące możliwości komunikowania 
się w języku polskim poza murami szkoły, wykazała, że 8 uczniów (19%) grupy PP 
ma ograniczony kontakt rzeczywisty z językiem przodków, to znaczy, że ci nasto-
latkowie nie wykazują jeszcze świadomej potrzeby komunikacji w języku polskim. 
Można założyć, że identyfi kacyjna funkcja języka przodków nie jest zaprezentowana 
w należyty sposób w wypowiedziach 8 uczniów, którzy mimo to zadeklarowali pol-
skie pochodzenie. Ponadto 95 uczniów (74%) grupy NP zaznaczyło, że rozmawia 
po polsku tylko podczas lekcji w szkole. Po przeanalizowaniu odpowiedzi obu grup 
uczniów okazało się, że 103 nastolatków (61%) mówi po polsku wyłącznie podczas 
lekcji języka polskiego. Bez wątpienia w Iwano-Frankiwsku można przy pewnym wy-
siłku znaleźć możliwość komunikowania się w języku polskim [Pelekhata 2020], na-
leży bowiem podkreślić, że 29 uczniów (69%) grupy PP i 34 uczniów (27%) grupy NP 
przychodzi regularnie do Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. O cho-
dzeniu do kościołów napisało 16 uczniów (38%) grupy PP i 13 uczniów (około 11%) 
grupy NP. Możliwość komunikowania się w języku polskim z sąsiadami została zazna-
czona w odpowiedziach tylko 5 uczniów (około 12%) grupy PP. Interesujące, że 28 
uczniów (67%) grupy PP rozmawia w domu po polsku, co świadczy o statusie języka 
polskiego jako języka odziedziczonego. Ponad połowa uczniów tej grupy podkreśliła, 
że rozmawia w domu po polsku z babcią, a w drugiej kolejności z mamą i tatą. Z kolei 
34 uczniów (27%) grupy NP również rozmawia w domu po polsku, co świadczy o sta-
tusie ekonomicznym języka polskiego dla tych nastolatków, ponieważ są „bezpłat-
nymi korepetytorami” języka polskiego dla swoich rodziców. Podsumowując, poza 
szkołą w języku polskim komunikuje się ponad 81% uczniów, którzy zadeklarowali 
swoje polskie pochodzenie oraz 26% uczniów bez polskiego pochodzenia. Najwięcej 
uczniów wykorzystuje możliwość komunikowania się w języku polskim w Centrum 
Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, a także w rodzinie i kościele.

4. PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY BADAWCZE

Wzrost statusu ekonomicznego języka polskiego, szczególnie w zachodnich regio-
nach Ukrainy, można określić nie tylko poprzez czynniki społeczno-ekonomiczne, ale 
również poprzez wzrost jego roli poznawczej, komunikacyjnej i identyfi kacyjnej we 
współczesnym, wielokulturowym świecie.
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Młodzież polskiego pochodzenia (grupa PP), która uczy się w klasach z pol-
skim językiem nauczania, marzy o wyjeździe do Polski w celach edukacyjnych (95% 
uczniów), to znaczy wiąże swoją przyszłość z krajem przodków. Dla jednej trzeciej 
uczniów grupy PP  język polski m a określony status języka odziedziczonego, dla więk-
szości innych uczniów język polski ma określony status ekonomiczny, a język polski 
ma z kolei wysoki st atus jako nauczany drugi język obcy.

Młodzież niepolskiego pochodzenia (grupa NP), która uczy się w klasach 
z polskim językiem n auczania, również pragnie wyjechać do Polski w celach edu-
kacyjnych (42% uczniów), widzi swoją przyszłość w kraju emigracji. Język pol-
ski ma dla grupy NP określony status ekonomiczny oraz wysoki status jako drugi 
język obcy.

Porównanie dwóch grup uczniów, tj. grupy PP (uczniowie z polskim pocho-
dzeniem) i grupy NP (uczniowie bez polskiego pochodzenia) ukazało pres  ż ję-
zyka polskiego wśród wszystkich mieszkańców Iwano-Frankiwska. Powszechne 
wśród mieszkańców Iwano-Frankiwska przekonanie, że większość uczniów, którzy 
uczyli się w wymienionych klasach Ogólnokształcącej Szkoły Średniej Nr 3 (dziś Li-
ceum Nr 3) ma polskie pochodzenie i jest posiadaczem Karty Polaka, nie potwier-
dziła się.

Znaczący wpływ na podwyższenie atrakcyjności ekonomicznej języka polskiego, 
jego komunikacyjnej, poznawczej i identyfi kacyjnej roli w Iwano-Frankiwsku ma 
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, do którego regularnie przychodzi 
młodzież obu grup. Pewien wpływ na podwyższenie statusu języka polskiego jako 
języka komunikacji w sferze religijnej (dla grupy NP) i jako języka przodków (dla 
grupy PP) ma Kościół rzymskokatolicki. Status języka polskiego jako języka rodzin-
nej komunikacji, języka odziedziczonego, ma miejsce w odniesieniu do grupy PP, 
natomiast język polski w komunikacji rodzin uczniów z grupy NP ma jedynie status 
ekonomiczny.

W dalszej perspektywie planujemy przeprowadzenie ankiet wśród uczniów 
w kategorii wiekowej 15–17 lat we wszystkich szkołach Iwano-Frankiwska, w któ-
rych uczy się języka polskiego, a także we wszystkich miastach regionalnych obwodu 
Iwano-Frankiwskiego (Верховина, Калуш, Коломия, Косів, Надвірна – Wercho-
wyna, Kalusz, Kołomyja, Kosiw, Nadwirna). Mamy zamiar przygotować ankiety w Li-
ceum Nr 3, aby określić, czy na status języka polskiego wśród uczniów w wieku 
12–17 lat wpłynął czas pandemii COVID-19 w związku z tym, że granice były za-
mknięte i z tego powodu wybór Polski jako kraju dalszej nauki stał się na pewien 
czas utrudniony.
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ANEKS. ANKIETA

Proszę podkreślić swój wiek – 12 lat, 13 lat, 14 lat, 15 lat, 16 lat, 17 lat

1. Dlaczego uczysz się języka polskiego? (Чому ти вчиш польську мову?)
1) Tak zdecydowali moi rodzice (Так вирішили мої батьки)
2) Lubię uczyć się języków obcych (Люблю вчити іноземні мови)
3) Polska jest sąsiadem Ukrainy, dlatego  konieczna jest znajomość języka państwa 

sąsiedniego (Польща є сусідом України. Тому є необхідність вивчення мови 
сусідньої держави)

4) Planuję wyjechać na studia do Polski (Планую поїхати на навчання до Польщі)
5) Jestem polskiego pochodzenia (posiadam Kartę Polaka) (Я маю польське 

походження (Карту поляка)

2. Jakie jest Twoje nastawienie (stosunek) do języka polskiego? (Як ти ставишся до 
польської мови?)
1) Język polski podoba mi się. Jest podobny do ukraińskiego (Napisz inne powody, jeśli 

podoba Ci się język polski) (Польська мова мені подобається. Вона подібна до 
української. Напиши інші причини, якщо тобі подобається польська мова)

2) Język polski nie podoba mi się. Jest skomplikowany i trudny do nauczenia (Польська 
мова мені не подобається. Вона є складна і важка у вивченні)

3) Język polski jest mi obojętny. Uczę się go, bo jest w programie nauczania (Польська 
мова не викликає в мене емоцій. Я вчу її, бо вона є в програмі)

4) Napisz, jakie jest Twoje nastawienie, stosunek do języka polskiego, jeśli nie wybra-
łeś(aś) żadnej z odpowiedzi (Напиши, як ти ставишся до польської мови, якщо ти 
не вибрав (ла) жодної з зазначених відповідей)

3. Gdzie lub z kim rozmawiasz po polsku? (Де і з ким ти розмовляєш польською 
мовою?)
1) Rozmawiam po polsku w domu (z mamą, tatą, babcią, dziadkiem). – Podkreśl, z kim 

rozmawiasz po polsku (Розмовляю польською вдома – з мамою, татом, бабцею, 
дідусем. – Підкресли, з ким розмовляєш польською)

2) Rozmawiam po polsku z sąsiadami (Розмовляю польською з сусідами)
3) Rozmawiam po polsku w kościele (Розмовляю польською в костелі)
4) Rozmawiam po polsku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego (Розмов-

ляю польською в Центрі польської культури та європейського діалогу)
5) Rozmawiam po polsku tylko na lekcjach języka polskiego i literatury polskiej (Роз-

мовляю польською виключно на уроках польської мови та польської літера-
тури)

Z języka ukraińskiego tłumaczyła Aleksandra Samadowa.
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Status języka polskiego wśród uczniów uczących się w klasach z językiem polskim 
jako językiem nauczania (na przykładzie Iwano-Frankiwska, Ukraina)

Streszczenie

W artykule przestawiono wyniki badania socjolingwistycznego, przeprowadzonego w 2019 roku 
wśród młodzieży polskiego i niepolskiego pochodzenia, która uczy się razem w klasach 
przeznaczonych dla polskiej mniejszości narodowej w Ogólnokształcącej Szkole Średniej 
Nr 3 (obecnie Liceum Nr 3) w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie). Przeprowadzono 
170 ankiet dotyczących statusu języka polskiego wśród młodzieży w wieku 12–17 lat, która uczy 
się w klasach z polskim językiem nauczania. Zgodnie ze statutem szkoły w tych klasach mają 
prawo uczyć się także uczniowie, którzy nie mają polskiego pochodzenia. Dla grupy uczniów 
polskiego pochodzenia – 42 uczniów (25% od ogólnej liczby ankietowanych) – język polski ma 
status języka odziedziczonego, języka przodków, a także status ekonomiczny, język polski jest 
powiązany z nauką w przyszłości i życiem w Polsce. Dla grupy uczniów niepolskiego pochodzenia – 
128 uczniów (75% od ogólnej liczby ankietowanych) – język polski ma status ekonomiczny i status 
języka polskiego jako drugiego języka obcego nauczania; około 40% tych uczniów wiąże swoją 
przyszłość z emigracją do Polski.

Słowa klucze: język polski w Ukrainie – status języka polskiego – uczniowie polskiego i niepol-
skiego pochodzenia – metody ankietowania – badania socjolingwistyczne.

Status of the Polish language among pupils learning in classes with Polish 
as the language of instruc  on (on the example of Ivano-Frankivsk, Ukraine)

Summary

This ar  cle presents the results of a sociolinguis  c survey of 2019 conducted among the youth 
of Polish and non-Polish descent studying together in classes dedicated to the Polish na  onal 
minority in the 3rd Upper-Secondary School in Ivano-Frankivsk (formerly: Stanyslaviv). The 
survey was composed of 170 ques  onnaires concerning the status of the Polish language among 
the youth aged 12–17 studying in classes with Polish as the language of instruc  on. Under the 
statute of the School, pupils of non-Polish descent may also study in such classes. For the group 
of pupils of Polish descent, i.e. 42 pupils (25% of the total number of respondents), Polish has 
the status of an inherited language, the language of ancestors, and the economic status, Polish is 
associated with studying and living in Poland in the future. For the group of pupils of non-Polish 
descent, i.e. 128 pupils (75% of the total number of respondents), Polish has the economic status 
and the status of Polish as a second foreign language of instruc  on; around 40% of the pupils 
intend to emigrate to Poland in the future.

Keywords: Polish language in Ukraine – status of the Polish language – pupils of Polish and non-
Polish descent – survey methods – sociolinguis  c research.

Trans. Monika Czarnecka
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W DYDAKTYCE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 
NA NIŻSZYCH POZIOMACH ZAAWANSOWANIA JĘZYKOWEGO 

A1 I A2

1. WPROWADZENIE

Warsztat dydaktyczny nauczyciela języków obcych na przestrzeni ostatnich dwu-
dziestu lat zmienił swój charakter. Jeszcze na początku XXI wieku zupełnie nowym 
zjawiskiem było wykorzystywanie Internetu oraz jego zasobów na zajęciach ję-
zykowych. Teraz obecność technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) jest 
czymś standardowym, nie tylko podczas zajęć stacjonarnych, ale przede wszyst-
kim on-line. TIK znalazły się także w programach kształcenia przyszłych nauczy-
cieli, którzy pracują także poza szkołą. Zmiany w edukacji dotyczą zarówno obszaru 
narzędzi, jak i metod oraz technik nauczania, co dobrze widać na przykładzie ję-
zyka polskiego jako obcego (JPJO). Obecnie charakter pracy lektora języka obcego 
wymaga od niego wykorzystywania nowoczesnych technologii, personalizowania 
zajęć oraz sięgania po niestandardowe rozwiązania dydaktyczne, których celem 
jest, oprócz podniesienia atrakcyjności lekcji, efektywna nauka nowego kodu 
komunikacyjnego. Dlatego prowadzący muszą wychodzić poza schematy pod-
ręczników, zeszytów ćwiczeń, gier językowych, mul  mediów oraz standardowej 
metodyki nauczania JPJO. Nowoczesny glo  odydaktyk jest poszukiwaczem, który, 
chcąc doskonalić własny warsztat, sięga po niekonwencjonalne sposoby rozwijania 
wszystkich sprawności i kompetencji językowych na swoich zajęciach, ale również 
poza nimi.

Często zastanawiamy się, gdzie należy szukać źródeł, z których moglibyśmy czer-
pać, budując por  olio lektorskie tak, aby było ono zgodne z podstawami metodyki 
nauczania JPJO oraz wpisywało się w nowoczesne trendy dydaktyczne. Z problemem 
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tym borykają się nauczyciele dopiero rozpoczynający pracę z osobami uczącymi się 
polszczyzny jako języka obcego, ale także lektorzy pracujący poza granicami Polski, 
dla których język ten nie jest kodem prymarnym. Mam tu również na myśli studen-
tów fi lologii polskiej oraz slawistyki na zagranicznych uczelniach, którzy w przyszło-
ści będą nauczycielami języka polskiego w swoim kraju i mają ograniczony dostęp 
do materiałów dydaktycznych. Zazwyczaj najwięcej zapożyczamy z rozwiązań stoso-
wanych w nauczaniu popularnych języków obcych, np. angielskiego, hiszpańskiego 
czy niemieckiego. Jednak ze względu na specyfi kę polszczyzny jako języka fl eksyj-
nego, nie wszystko można implementować. Dodatkowo w trakcie procesu naucza-
nia należy brać pod uwagę to, kogo uczymy nie tylko pod względem kulturowym, ale 
także językowym, ponieważ sięgamy po inne metody, kiedy pracujemy z uczniami 
słowiańskojęzycznymi, a po inne, kiedy spotykamy na zajęciach uczniów, dla których 
językiem rodzimym jest język pozycyjny lub tonowy [Lipińska, Seretny 2019; Gworys 
2020, Turek 2021; Gębka-Wolak, Walkiewicz 2021; Izdebska-Długosz 2021; Ruszer 
2021; Młyński 2021; Karolczuk 2022].

Dopiero od niedawna glo  odydaktycy, szczególnie polonistyczni, zaczęli doce-
niać inne dyscypliny naukowe wspierające nauczanie języka obcego. Coraz częściej 
mówi się głośno o wykorzystywaniu wyników badań neurolingwistyki czy neuro-
obrazowania na potrzeby opracowywania nowych metod wspomagających opa-
nowywanie przez człowieka kolejnego języka. Jednak zanim neuronauka na dobre 
zadomowi się w dydaktyce JPJO, należy sięgać po rozwiązania sprawdzone na innych 
polach, gdzie właśnie język jest w centrum uwagi. Takim obszarem jest logopedia, 
która dla dydaktyki języka polskiego cudzoziemców może wnieść wiele.

Trzeba dostrzec, jak dużo wspólnego mają ze sobą logopedia i glo  odydak-
tyka. E. Łuczyński napisał, że logopeda zawodowo wsłuchuje się w to, co mówią 
inni, obserwuje mowę ludzką oraz określa stan mowy dziecka albo osoby dorosłej. 
Jego zadaniem jest identyfi kowanie nieprawidłowości języka w użyciu, a następnie 
ustalenie takiego programu naprawczego, który pozwoli pacjentowi tak usprawnić 
jego język, aby kontakty językowe, w które wchodzi, nie stanowiły dla niego ba-
riery, także psychologicznej [Łuczyński 2019, 11]. Podobne działania w swojej pracy 
zawodowej podejmuje nauczyciel języka obcego, który także pracuje z językiem: 
ocenia poziom biegłości językowej, identyfi kuje podłoże i rodzaje błędów, które po-
jawiają się w mowie nadawanej przez cudzoziemca, aby ostatecznie poprowadzić 
proces dydaktyczny umożliwiający mu swobodną komunikację po polsku z rodzi-
mymi użytkownikami języka. Tak jak logopeda wspiera rozwój mowy najmłodszych, 
tak glo  odydaktyk czuwa nad rozwojem polszczyzny tych, którzy uczą się jej jako 
języka obcego.

W tym miejscu pojawia się pytanie, co logopedia może zaoferować glo  ody-
daktyce polonistycznej. Odpowiedź na nie brzmi – bardzo wiele, co do tej pory nie 
było dostrzegane przez środowisko zajmujące się nauczaniem polszczyzny cudzo-
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ziemców. Najczęściej mówi się o tym, że współczesny nauczyciel JPJO, który pracuje 
zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi, w swojej praktyce dydaktycznej wykorzystuje 
logopedyczne rozwiązania dotyczące kształtowania i rozwijania słuchu fonematycz-
nego oraz poprawnej artykulacji poszczególnych głosek polskich.

Propagowanie wielojęzyczności spowodowało, że nauczyciele JPJO coraz czę-
ściej spoglądają w stronę logopedii, szukając w niej wsparcia w procesie nauczania 
polszczyzny. R. Młyński wyszczególnił 6 obszarów logopedycznych w glo  odydak-
tyce, które przede wszystkim są obecne w pracy z dziećmi migrującymi, ale warto na 
nie zwrócić uwagę. Są to: (a) ocena etapów rozwoju językowego dziecka stającego 
się lub będącego wielojęzycznym, (b) zastosowanie odpowiednich metod i technik 
nauczania i/lub stymulacji przyswajania języka polskiego, (c) wstępna identyfi ka-
cja zaburzenia artykulacji i jego prawdopodobnej przyczyny, (d) wstępna identy-
fi kacja objawów alalii prolongaty, (e) wstępna identyfi kacja zaburzeń ze spektrum 
autyzmu, (f) wstępna ocena specyfi cznych trudności w czytaniu i pisaniu (dyslek-
sja) [Młyński 2021]. Z powyższego widać, że środowisko glo  odydaktyczne zachę-
cane jest przede wszystkim do korzystania z dobrodziejstw diagnozy logopedycznej 
w kierunku konkretnych zaburzeń oraz sięgania po wybrane elementy terapii z nimi 
związane, mam tu na myśli konkretne działania językowe w postaci odpowiednio 
wyselekcjonowanych ćwiczeń.

W tym miejscu powinniśmy podkreślić, że logopedia jest samodzielną nauką, 
zajmującą się bardzo szczegółowo językiem jako narzędziem komunikacji mię-
dzyludzkiej. Pola, na których działa, dotyczą zaburzeń mowy związanych z niewy-
kształconą kompetencją językową, (głuchota, dyslalia, alalia prolongata, oligofazja, 
opóźnienie rozwoju mowy, dysleksja rozwojowa, autyzm) oraz zaburzeń mowy 
związanych z zaburzeniami sprawności realizacji (dysfonia, dysglosja, niepłynność 
mówienia, dyzartria). Logopedzi zajmują się także zaburzeniami mowy związanymi 
z rozpadem sprawności językowych i komunikacyjnych, wśród których należy wyróż-
nić afazję, schizofazję, pragnozję, neurodegenerację, otępienie, zespół czołowy oraz 
zespół zamknięcia [Grabias, Panasiuk, Woźniak 2015; Grabias 2019].

Logopedia to działania nie tylko diagnostyczne, ale przede wszystkim rehabili-
tacyjne, które wykorzystują szereg rozwiązań terapeutycznych związanych z języ-
kiem, dlatego też glo  odydaktycy powinni czerpać z jej doświadczeń i rozwiązań 
nie tylko podczas nauczania cudzoziemców polskiej wymowy. W swojej pracy jako 
metodyk JPJO i czynny glo  odydaktyk, pracujący w różnych grupach wiekowych, 
zwracam szczególną uwagę na możliwości wykorzystywania na zajęciach materia-
łów terapeutycznych oraz elementów postępowania logopedycznego, stosowanych 
w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenie mowy związane z rozpadem spraw-
ności językowych i komunikacyjnych, jakim jest afazja. W trakcie nauczania JPJO na 
różnych poziomach zaawansowania często sięgam po rozwiązania stosowane przez 
logopedów w pracy z osobami, które straciły całkowicie lub częściowo możliwość 
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rozumienia i tworzenia komunikatów językowych. Techniki odbudowywania zasobu 
leksykalnego oraz struktur językowych właściwych polszczyźnie można swobodnie 
przenosić na obszary glo  odydaktyczne.

Od dziesięciu lat, pracując z osobami ukraińskojęzycznymi w różnym wieku, 
które uczą się języka polskiego jako obcego w Polsce oraz w Ukrainie, wykorzystuję 
materiały przygotowane specjalnie dla afatyków. W dydaktyce polszczyzny wspo-
magają one uczniów w rozwijaniu kompetencji fonologicznej, leksykalnej, grama-
tycznej oraz narracyjnej, niezależnie od tego, na jakim poziomie biegłości językowej 
się znajdują. Techniki proponowane przez logopedów opierają się na naturalnych 
konstrukcjach językowych nasyconych codzienną leksyką, których niestety brakuje 
w podręcznikach do nauczania JPJO. Uczniowie chętnie wykonują zadania opiera-
jące się na strategiach terapeutycznych. Niektóre z nich muszą zostać zmodyfi ko-
wane – przede wszystkim na poziomie instrukcji do potrzeb dydaktycznych JPJO, ale 
są także takie, które można od razu wprowadzić do konspektu zajęć językowych.

2. AFAZJA: PRZYCZYNY  OBJAWY  TERAPIA

Afazja od momentu jej zdiagnozowania u pierwszego pacjenta zajmuje szczególne 
miejsce nie tylko w neuropsychologii, ale także logopedii. Pod tym pojęciem ukry-
wają się, oprócz trudności językowych, będących skutkiem ogniskowych uszkodzeń 
mózgu zlokalizowanych w obszarze mowy w półkuli dominującej, również zabu-
rzenia mowy przy wszelkich dysfunkcjach i uszkodzeniach mózgu [Panasiuk 2012a, 
569]. W neurologii afazja jest klasyfi kowana jako skutek choroby, a nie samodzielna 
jednostka chorobowa. Logopedia traktuje afazję jako osobną jednostkę zaburzeń, 
która wymaga odpowiednio przeprowadzonej diagnostyki oraz wdrożenia właściwie 
zaprogramowanej rehabilitacji [Prigatano 2009; Panasiuk 2012b; Panasiuk 2019].

Trudno jest odpowiedzieć jednym zdaniem, czym tak naprawdę jest afazja, po-
nieważ na przestrzeni kilkudziesięciu lat badacze różnych dyscyplin naukowych de-
fi niowali ją i klasyfi kowali w rozmaity sposób. Najprościej mówiąc, afazja to utrata 
zdolności rozumienia oraz tworzenia komunikatów językowych, co jest skutkiem 
uszkodzenia struktur mózgowych. Utrata tych zdolności może być częściowa lub cał-
kowita i dotyczy nie tylko kompetencji gramatycznej, ale także narracyjnej, leksykal-
nej oraz fonologicznej. To również problemy z dekodowaniem symboli językowych 
i pozajęzykowych, które występują w danym języku lub wspólnocie komunikacyjnej.

Wśród czynników wywołujących afazję wymienia się przede wszystkim udary 
mózgu, urazy czaszki (wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy), guzy mózgu 
(oponiaki, glejaki), ropnie mózgu (stany po infekcjach bakteryjnych) oraz zatrucia 
toksyczne mózgu (alkoholem, tlenkiem węgla, narkotykami, metalami ciężkimi, le-
kami). U pacjentów z uszkodzeniami mózgu obok defi cytów językowych diagnozuje 
się dodatkowo zaburzenia ruchowe, zaburzenia spostrzegania, zaburzenia orienta-
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cji, napady padaczkowe oraz otępienie umysłowe [Pąchalska 2012; Panasiuk 2018; 
Panasiuk 2019b]. Najczęstszą przyczyną afazji są udary. Pacjenci oprócz klasycznych 
objawów, o czym będzie niżej, mają problemy z samym procesem porozumiewania 
się, co rzadko wykazywane jest w diagnostyce. Dotyczy to przede wszystkim orga-
nizacji narracji, utrzymywania udziału w rozmowie, szczególnie po zmianie tematu, 
oraz przestrzegania zasad pragmatyki [Pąchalska 2007].

Mówiąc o afazji, należy także wspomnieć o współwystępujących z nią zaburze-
niach, przejawiających się w warstwie językowej, komunikacyjnej oraz ruchowej. Są 
to: dyzartria – zaburzenia związane z funkcjonowaniem aparatu mowy, agnozja – za-
burzenia w obrębie poszczególnych zmysłów, np. trudności w rozpoznawaniu bodź-
ców, apraksja – zaburzenia ruchu, amnezja – zaburzenia procesów zapamiętywania, 
agrafi a – zaburzenia pisania, aleksja – zaburzenia czytania ze zrozumieniem oraz 
akalkulia – zaburzenia liczenia [Panasiuk 2012b; Panasiuk 2015; Panasiuk 2019b].

Objawy afazji w sferze odbioru i nadawania mowy są różne. Pacjenci, którzy 
są tuż po udarze, na samym początku nie rozumieją komunikatów kierowanych do 
nich przez osoby z najbliższego otoczenia. Nie reagują nawet na proste polecenia 
wspierane elementami komunikacji alternatywnej, którymi są gesty. Nie potrafi ą 
wskazać przedmiotów znajdujących się dookoła nich. Mają problem z identyfi ka-
cją własnych części ciała, imienia oraz nazwiska. Dzięki terapii z czasem podejmują 
próby odzwierciedlenia obserwowanych przez siebie gestów, a następnie pojawiają 
się reakcje na nadawane do nich komunikaty, pod warunkiem, że są one bardzo pro-
ste, oparte na konstrukcji: orzeczenie (wyrażone czasownikiem w formie osobowej) 
oraz dopełnienie. Ćwiczenia w zakresie rozumienia mowy uznawane są za podstawę 
rehabilitacji osób z afazją. Bez niej pacjent nie przejdzie na wyższy stopień – nada-
wania mowy [Panasiuk 2013].

Pacjenci cierpiący na afazję, w zależności od jej typu, mają zróżnicowane pro-
blemy związane z samodzielną produkcją komunikatów. Niektórzy z nich w począt-
kowym okresie nie wypowiadają żadnego słowa, inni próbują nadawać mowę, która 
jest niezrozumiałym dla odbiorcy ciągiem fonicznym. U większości chorych odno-
towywana jest anomia (trudności z nazywaniem obiektów oraz czynności). Czę-
sto powtarzają partykuły lub zbitki partykuł. W wypowiedziach pacjentów brakuje 
słów, które zastępują embolem (sylabą, grupą sylab lub wyrazem powtarzającym się 
w mowie zastępującym wszystkie słowa danego języka). Podstawowe zwroty grzecz-
nościowe pojawiają się sporadycznie albo w ogóle ich nie ma. Trzeba jednak wspo-
mnieć, że wśród chorych są także tacy, którzy potrafi ą budować krótkie, urwane 
wypowiedzenia – zdania lub równoważniki zdań [Pszczółka, Jankowska 2017].

Różne typy afazji mają niektóre zaburzenia wspólne. Należą do nich zakłóce-
nia w obszarze gramatyki mowy nadawanej. Jednym z takich zaburzeń w obszarze 
struktury komunikatu jest styl telegrafi czny, przez co rozumie się opuszczanie wyra-
zów funkcyjnych, czy logorea (wielomówność, nadmiernie rozbudowana struktura 
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zadania). U pacjentów afatycznych odnotowuje się następujące zaburzenia: agra-
matyzm, perseweracje (powtarzanie słów), peryfrazy (zastępowanie nazw omówie-
niem funkcyjnym, kontaminacje (zlepki występujących po sobie słów), neologizmy 
(tworzenie nowych słów), zastępowanie słów wyrazami dźwiękonaśladowczymi, 
długotrwałe poszukiwanie wzorca słuchowo-ruchowego słowa, stosowanie form 
deminutywnych, żargon afatyczny (nagromadzenie neologizmów w wypowie-
dziach) [Panasiuk 2015; Pszczółka, Jankowska 2017]. Za interesujący należy u znać 
fakt, że komponenty języka najbardziej odporne na uszkodzenia mózgu to nazywa-
nie, powtarzanie, rozumienie rzeczowników oraz odpowiedzi typu tak i nie. Dzieje 
się tak, ponieważ funkcje te mogą być realizowane częściowo przez mechanizmy 
prawej półkuli [Pąchalska 2007, 107].

Terapia pacjenta, jej przebieg oraz efekty zależą od wielu czynników. Oprócz lo-
kalizacji miejsca uszkodzenia oraz rozległości i głębokości urazu mózgu ważną rolę 
odgrywa czas, który upłynął między wystąpieniem incydentu neurologicznego a in-
terwencją medyczną. Już na etapie diagnostycznym zbierane są właściwe dane takie 
jak: wiek pacjenta, stan zdrowia pacjenta przez urazem, wykształcenie, opis środo-
wiska społecznego oraz stylu życia przed udarem. Na przebieg terapii ma również 
wpływ motywacja samego pacjenta oraz wsparcie ze strony najbliższych.

Na świecie do dziś opracowano setki metod i programów rehabilitacji chorych 
z afazją [Pąchalska 2012]. Wybór właściwej drogi terapeutycznej uzależniony jest 
od wyników diagnozy logopedycznej, stanu klinicznego pacjenta, warunków pro-
wadzenia oraz okresu terapii. Wspólnym celem wszystkich strategii jest odbudowa-
nie sprawności językowej pacjenta w trzech obszarach: poznawczym, interakcyjnym 
oraz grupotwórczym. W literaturze przedmiotu mówi się o trzech rodzajach terapii: 
maksymalistycznej, realistycznej oraz minimalistycznej [Panasiuk 2015].

Terapię pacjenta z afazją powierza się zazwyczaj neurologopedzie, ale może 
ją także poprowadzić logopeda, który został przygotowany do pracy z tego typu 
chorymi. Rehabilitant przede wszystkim musi nawiązać kontakt emocjonalny z pa-
cjentem oraz określić zasady współpracy z jego rodziną. Po jego stronie jest dosto-
sowanie form i metod pracy do rodzaju i głębokości zaburzenia, z uwzględnieniem 
aktualnej wydolności psychofi zycznej pacjenta. Proces terapeutyczny opiera się na 
zachowanych funkcjach mowy oraz wykorzystuje pomoce polimodalne [Pszczółka, 
Jankowska 2017].

Osoby prowadzące terapię korzystają z metod pośrednich lub bezpośrednich. 
Celem pierwszych jest pobudzenie pacjenta do podejmowania samodzielnych prób 
komunikacji, natomiast celem drugich jest ćwiczenie tych czynności językowych, 
które zostały zaburzone, z wykorzystaniem rezerw tkwiących w uszkodzonej oko-
licy. W zależności od typu afazji w terapii wykorzystywane są inne ćwiczenia oraz 
narzędzia. Na potrzeby niniejszego artykułu przedstawiam wybrane kategorie zadań 
terapeutycznych bez ich przypisania konkretnemu zaburzeniu. Poniższe działania 
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terapeutyczne można stosować swobodnie w dydaktyce JPJO. Zostały one wyselek-
cjonowane z programów logopedycznej terapii zaburzeń mowy w następujących 
typach afazji: akustyczno-gnostycznej, akustyczno-mnestycznej, semantycznej, mo-
torycznej kinestetycznej (aferentnej), motorycznej kinetycznej (eferentnej) oraz mo-
torycznej dynamicznej [Panasiuk 2015].

Tabela 1. Działania terapeutyczne afazji możliwe do wykorzystania w glo  odydaktyce języka 
polskiego jako obcego

Działania terapeutyczne afazji możliwe do wykorzystania w glo  odydaktyce JPJO

rozpoznawanie dźwięków otoczenia, ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,
słuchowe różnicowanie sylab opozycyjnych, różnicowanie znaczenia wyrazów paronimicznych, 
odbudowa relacji pomiędzy pojęciem a desygnatem, odbudowa relacji pomiędzy pojęciem a nazwą, 
odbudowa relacji pomiędzy nazwą a desygnatem, ćwiczenie rekonstrukcji treści i formy dłuższych 
wypowiedzi, ćwiczenia stylistyczne, aktualizacja słów na podstawie kryteriów semantycznych oraz 
kryteriów formalnych, ćwiczenia w rozumieniu związków składniowych, odbudowa rozumienia 
i tworzenia złożonych struktur składniowych, ćwiczenia kompetencji metajęzykowej, ćwiczenie 
słuchu fonematycznego, ćwiczenie słownika biernego na materiale konkretnym oraz słownictwa 
czynnego na materiale obrazkowym i wyrazowym, ćwiczenia prozodyczne, odbudowa schematów 
składniowych zdań oznajmujących, rozkazujących oraz pytających, ćwiczenia w aktualizacji 
czasowników na podstawie ich akomodacji składniowej i semantycznej, ćwiczenia sprawności 
dialogowych metodą dramy, ćwiczenia sprawności monologowych, odbudowa związków logicznych 
i czasowych w obrębie zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie, ćwiczenia w realizowaniu 
wypowiedzi monologowych o różnej charakterystyce gatunkowo-stylistycznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Panasiuk, 2015, Postępowanie logopedyczne w przy-
padkach afazji.

3. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW TERAPEUTYCZNYCH 
W DYDAKTYCE JPJO

Narzędzia, z których korzystają neurologopedzi oraz logopedzi w pracy z osobami 
cierpiącymi na afazję, można podzielić na dwa typy. Pierwszy z nich opiera się na 
materiale ilustracyjnym – kolorowe obrazki, grafi ki oraz zdjęcia. Drugi typ to ćwicze-
nia wykorzystujące słowo drukowane w postaci samodzielnych ćwiczeń, kart pracy 
lub zestawy zadań. Wśród nich znajdują się także takie, które łączą w sobie słowo 
pisane oraz materiał ikonografi czny. Oczywiście TIK, o których wspominałam we 
wstępie, są obecne w terapii, np. aplikacja AFAST czy program mul  medialny Afazja. 
Mul  medialna Rehabilitacja Afazji, jednak te rozwiązania nie są wstanie zastąpić 
osoby terapeuty i służą one jedynie wspieraniu rehabilitacji pacjentów w terapii 
gabinetowej.

Materiały logopedyczne przygotowane do pracy z chorymi z afazją są na tyle 
różnorodne, że może po nie sięgać nauczyciel JPJO w różnych sytuacjach dydaktycz-
nych, nawet na wyższych poziomach zaawansowania, czyli B oraz C. Są one dobrym 
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uzupełnieniem pomocy glo  odydaktycznych dostępnych powszechnie na rynku 
edukacyjnym. Wśród narzędzi znajdziemy takie, które koncentrują się na kompeten-
cji fonologicznej, leksykalnej lub gramatycznej. Są też takie, które z punktu widzenia 
dydaktyki języków obcych można nazwać mieszanymi, ponieważ praca z nimi roz-
wija więcej niż jedną kompetencję, np.: fonologiczną i leksykalną, leksykalną i gra-
matyczną, gramatyczną i kulturową.

Nie sposób jest omówić każde dostępne narzędzie do pracy z chorymi z afazją 
pod kątem wykorzystywania ich w dydaktyce języka polskiego jako obcego, dla-
tego poniżej prezentuję trzy wybrane materiały terapeutyczne, które sprawdziły się 
w mojej praktyce dydaktycznej z osobami ukraińskojęzycznymi rozpoczynającymi 
naukę JPJO. Znajdują się wśród nich pomoce przeznaczone do rozwijania trzech 
kompetencji: leksykalnej, gramatycznej oraz kulturowej.

A. Znowu poznaję świat Magdaleny Hinz

Nauczyciele języka polskiego jako obcego powinni przyjrzeć się serii Znowu poznaję 
świat. Materiały do terapii afazji, która została opracowana przez Magdalenę Hinz 
[Hinz 2013, 2014]. Autorka deklaruje, że pod względem leksykalnym zakres tema-
tyczny poszczególnych książek wiąże się z życiem codziennym. Każda z nich poświę-
cona jest jednemu zagadnieniu. Dotychczas ukazało się 6 pozycji, których celem jest 
odbudowywanie słownika – przede wszystkim rzeczowników, w obszarze następu-
jących pól semantycznych: części ciała, ubrania, owoce, warzywa, posiłki – śniada-
nia, obiady i kolacje. Pośrednim działaniem podczas pracy z narzędziem jest także 
rekonstrukcja tych form gramatycznych, które przybiera dane słowo w codziennej 
komunikacji. Materiał został sporządzony w taki sposób, że nawet bliscy, nie tylko 
wyłącznie terapeuta, mogą wspomagać nim chorego w sposób intuicyjny.

Wszystkie książki zostały przygotowane według jednego schematu dla osób do-
rosłych dotkniętych afazją. Na każde słowo poświęcono dwie strony, na których 
zostały umieszczone cztery fotografi e. Należy zwrócić uwagę na układ zdjęć. Pierw-
sze zawsze prezentuje pojedynczy leksem, natomiast kolejne trzy pokazują ten de-
sygnat w scenkach lub typowych sytuacjach z życia. Pod fotografi ami pojawiają się 
niedokończone zdania. Są one specyfi czne, ponieważ zostały skonstruowane tak, 
aby ostatnim wyrazem było słowo z pierwszego zdjęcia w różnych przypadkach gra-
matycznych. Zabieg ten jest celowy, ponieważ zastosowanie zdań otwartych ma 
prowokować pacjenta do wielokrotnego wypowiadania danego słowa, które dodat-
kowo przybiera różne formy gramatyczne.

Pod względem trudności językowy materiał terapeutyczny można podzielić na 
dwie części. Pierwszy zestaw zadań polega głównie na identyfi kowaniu pojedyn-
czych przedmiotów z obrazków, natomiast drugi zestaw – umieszczony na ostatnich 
stronach publikacji, ma zachęcić pacjenta do podjęcia próby samodzielnego bu-
dowania zdań – głównie pojedynczych. W tym celu autorka wykorzystała zestawy 
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pytań do konkretnych zdjęć, dzięki którym można sprawdzić nie tylko nadawanie, 
ale i rozumienie mowy.

Seria Magdaleny Hinz dla nauczycieli JPJO, pracujących na poziomie A1, jest 
przede wszystkim źródłem fotografi i, które są niezbędne w trakcie wprowadzania 
nowego słownictwa. Prowadzący zajęcia ma możliwość skorzystania z wachlarza 
technik prezentujących nową leksykę [Lipińska, Seretny 2005, 86; Seretny 2015, 
119–156]. Najczęściej lektorzy na tym etapie nauki języka sięgają po obrazki lub 
ilustracje. Dzięki serii Znowu poznaję świat. Materiały do terapii afazji mają oni do 
dyspozycji 496 kolorowych zdjęć zebranych tematycznie. Należy podkreślić wartość 
fotografi i prezentujących poszczególne słowa, na których desygnat pokazany jest 
w izolacji na białym tle. Z glo  odydaktycznego punktu widzenia jest to ważne, po-
nieważ podczas prezen  tacji leksemu uczący się nie ma wątpliwości, że to, co słyszy – 
(komunikat nauczyciela) lub odczytuje (podpis), oznacza tylko to, co jest pokazane 
na ilustracji. Nie musi się domyślać, które słowo odpowiada któremu desygnatowi, 
tak jak ma to miejsce w wypadku zdjęć prezentujących grupy przedmiotów w nie-
których podręcznikach do nauczania JPJO [por. Stempek, Stelmach, Dawidek, Szym-
kiewicz 2011, 52, 58, 161].

W publikacjach M. Hinz nauczyciele znajdą materiał ilustrujący 124 jednostki 
leksykalne (tabela 2.), które wypełniają dwa obszary tematyczne wskazane w Pro-
gramach nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2: człowiek (ubra-
nia, wygląd zewnętrzny) i żywienie ( artykuły spożywcze oraz posiłki, dania, napoje). 
Należy wspomnieć, że autorzy publikacji sugerują, iż stopień uszczegółowienia każ-
dego pola tematycznego zależy od wieku uczących się, ich potrzeb oraz zainte-
resowań [Janowska i in. 2016, 17–18]. Dlatego też słusz ne byłoby wykorzystanie 
w dydaktyce pozycji z serii Znowu poznaję świat… na zajęciach, ponieważ prezen-
tują one leksykę podstawową, która jednocześnie jest ukierunkowana na rozwijanie 
kompetencji kulturowej oraz interkulturowej, opierających się na materiale realio-
znawczym typowym dla danego kraju, w tym wypadku Polski [Gębal 2006; Dzie-
wanowska 2009; Kuchta 2017; Róg 2017]. W przywołanych pozycjach znajduje się 
właśnie nazewnictwo ściśle związane z życiem w naszym kraju – kulinaria, którego 
zabrakło w niektórych podręcznikach do JPJO dla poziomu A1, albo nie zostało ono 
zilustrowane, np.: Język polski? Chcę i mogę! Część I (E. Gałat, B. Sałęga-Bielowicz), 
Polski jest cool (E. Piotrowska-Rola, M. Porębska), Hurra!!! Po polsku 1 (M. Mało-
lepsza, A. Szymkiewicz), Polski na dobry start (B.K. Jędryka, M. Buława, A. Mijas). 
Chodzi tu o następujące leksemy: porzeczki, agrest, omlet, kotlet schabowy, kotlet 
mielony, gołąbek, pyzy czy zapiekanka (tu: danie z zapiekanego makaronu, kala-
fi ora lub ziemniaków). Niektóre publikacje z proponowanej serii pomogą lektorowi 
uzupełnić lukę leksykalną, która dla uczących się szczególnie w Polsce może być kło-
potliwa, ponieważ w kontaktach z rodzimymi użytkownikami, np. na targu czy w re-
stauracji, spotykają te słowa albo w formie zwerbalizowanej, albo pisanej.
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Tabela 2. Komponenty leksykalne serii Znowu poznaję świat. Materiały do terapii afazji M. Hinz

Źródło: opracowanie własne.

Analizowany materiał logopedyczny pod względem rozwijania kompetencji gra-
matycznej wśród osób uczących się JPJO na niższych poziomach zaawansowania do-
skonale sprawdza się jako niestandardowa forma utrwalania konkretnych struktur. 
Leksemy w proponowanych zdaniach otwartych, w których pełnią najczęściej funk-
cję dopełnienia lub okolicznika, przyjmują formy przypadków za leżnych poznanych 
już na poziomie A1 (tabela 3.). Jak widać, nie ma wśród nich celownika oraz woła-
cza, które pod względem statystycznym rzadko występują w codziennej komunikacji 
i są dopiero wprowadzane na zajęciach objętych poziomem A2.

Tabela 3. Występowanie form przypadków zależnych rzeczowników w serii Znowu poznaję świat. 
Materiały do terapii afazji M. Hinz

Źródło: opracowanie własne. SYMBOL % BEZ SPACJI PO LICZBIE
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Nauczyciel prowadzący zajęcia może wykorzystywać technikę zaproponowaną 
przez autorkę lub dodatkowo samodzielnie rozbudować zestaw fotografi i oraz zdań 
tak, aby prezentowały one przypadki: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, 
narzędnik oraz miejscownik. Taka forma pracy okazała się bardzo dobrym rozwiąza-
niem dydaktycznym w pracy z moimi uczniami. To skłoniło mnie do zastosowania jej 
w ćwiczeniach z języka polskiego jako odziedziczonego przedstawionych w Koloro-
wej gramatyce. Karty pracy dla uczniów [Jędryka 2018]. Mimo że zadania językowe 
są prymarnie przeznaczone dla uczniów polonijnych, to można je wykorzystywać 
w nauczaniu JPJO. Wśród nich znajdują się nie tylko ćwiczenia poświęcone deklinacji 
wybranych rzeczowników, ale są także zadania automatyzujące koniugację konkret-
nych – trudnych w polszczyźnie – czasowników.

Pomocne w prowadzeniu zajęć z JPJO mogą okazać się zestawy pytań oraz fo-
tografi i umieszczone na końcu każdej książki. Niektóre z nich wykraczają poza lek-
sykę, która jest używana w pierwszej części publikacji, ale użycie ich należy uznać 
za konieczne, aby zadania nie ograniczały się wyłącznie do realizowania przez uczą-
cego się funkcji informacyjnej – identyfi kowania przedmiotów. Do każdego zestawu 
przewidziano trzy działania. Pierwsze sprawdza rozumienie mowy – uczeń wskazuje 
konkretne przedmioty. Drugie wymaga od niego podjęcia decyzji – odpowiedź na 
pytania rozstrzygające, rozpoczynające się od partykuły czy. Trzecie działanie sty-
muluje ucznia do nadawania komunikatu w języku polskim. Szczególnie polecam 
zestawy w pozycji poświęconej nazwom części ciała. Lektorzy znajdą tam ćwiczenia 
automatyzujące praktyczne używanie wybranych przymiotników w stopniu wyż-
szym i najwyższym.

Po materiał leksykalno-gramatyczny zebrany w książkach z serii Znowu poznaję 
świat… można sięgać na różnych etapach lekcji. Ćwiczenia te dobrze sprawdzają się 
jako przerywnik między poszczególnymi częściami zajęć, niwelując znużenie uczą-
cych się, szczególnie na intensywnych kursach językowych. Ten typ zadań sprawdza 
się również przy rozpoczęciu lub zakończeniu spotkania z uczniami.

B. Nazwij i wpisz Magdaleny Hinz

Na początku trzeba zaznaczyć, że narzędzie to nie zostało przygotowane wyłącz-
nie dla osób cierpiących na afazję. Wśród jego dodatkowych odbiorców autorka 
widzi także dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i specyfi cznymi zaburzeniami 
językowymi. Publikację można uznać za materiał terapeutyczny kontynuujący 
zagadnienia leksykalne poruszone w serii Znowu poznaję świat… tej samej 
autorki.

Jest to zestaw 34 obrazkowych krzyżówek, które reprezentują różne klasy rze-
czowników. Celem książki jest pomoc we wzbogacaniu słownictwa osób mających 
ubogi zasób słów i chcących poznać oraz zapamiętać pojęcia związane z życiem co-
dziennym. Analizując szczegółowo zgromadzony materiał leksykalny, który zawiera 
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589 rzeczowników, można zauważyć, że jest to słownictwo w dydaktyce JPJO przy-
pisywane głównie poziomowi A1 oraz A2. Niektóre krzyżówki dotyczą pojęć podsta-
wowych, np. ubrania, a inne obejmują słownictwo bardziej szczegółowe, np. nazwy 
kwiatów. W jednej krzyżówce znajdują się wyrazy, które mają dużą frekwencję w co-
dziennym użyciu rodzimych użytkowników języka, ale także i takie, którymi posłu-
gujemy się rzadziej.

Krzyżówki zostały tak przygotowane, aby terapeuta wraz z pacjentem mogli 
pracować z pojęciami dotyczącymi wszystkich najważniejszych sfer życia. Autorka 
materiału podzieliła je na 9 kategorii tematycznych, które można odnaleźć także 
w katalogu tematycznym w Programach nauczania języka polskiego jako obcego. 
Poziomy A1–C2 [Janowska i in. 2016]. Każda kategoria jest reprezentowana przez 
kilka krzyżówek, które można przypisać konkretnym zakresom tematycznym w dy-
daktyce JPJO (tabela 4.).

Tabela 4. Realizacja obszarów tematycznych krzyżówek z narzędzia Nazwij i wpisz M. Hinz 
w dydaktyce JPJO 

Krzyżówka w Nazwij i wpisz Obszar tematyczny 
w dydaktyce JPJO

Części ciała, Ubrania i dodatki, Relacje między ludźmi, Emocje i uczucia, człowiek

Przedmioty codziennego użytku, Narzędzia, życie codzienne

W pokoju i w przedpokoju, Meble, Sprzęty domowe, Porządki mieszkanie

W łazience, Zdrowie zdrowie i higiena osobista

W kuchni, Posiłki i napoje – śniadania i kolacje, Posiłki – obiady, 
Owoce, Warzywa, Produkty spożywcze, Słodycze i przekąski żywienie

Miejsca publiczne, Na ulicy, Budynki i budowle miejsca

Zwierzęta domowe, Ptaki, Zwierzęta leśne, Zwierzęta egzotyczne, 
Zwierzęta wodne i wodno-lądowe, Rośliny i ich części, Kwiaty, Pojęcia 
meteorologiczne, Miejsca przyrodnicze

środowisko naturalne

Środki transportu podróże i środki transportu

Zawody praca

Artykuły biurowe edukacja

Źródło: opracowanie własne.

Krzyżówki zawierają od 13 do 18 haseł, które zostały zobrazowane kolorowymi 
fotografi ami. Rozwiązaniami są hasła zbudowane z jednego, dwóch lub trzech wy-
razów, stanowiących dodatkowe leksemy wypełniające dane pole semantyczne. 
Rozwiązania zostały także pokazane na zdjęciach. Pod krzyżówką znajdują się do-
datkowe fotografi e (od 2 do 3), przedstawiające słowa z tego samego subpola. 
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Rozwiązujący zadanie powinien także nazwać desygnaty, które zostały na nich 
pokazane.

Książka Magdaleny Hinz jest dobrym materiałem, który nauczyciel JPJO może 
wykorzystać jako zadania podsumowujące pracę z danym zakresem tematycznym. 
Krzyżówki można dawać uczącym się jako prace domowe lub rozwiązywać je wspól-
nie na zajęciach. Dla osób bardziej zaawansowanych językowo, będących między 
poziomem A2 a B1, dodatkowym wyzwaniem może być zastąpienie haseł (zdjęć) 
zdaniami defi niującymi słowo do wpisania. Taka modyfi kacja pracy z krzyżówką 
sprawdza się w pracy z podziałem grupy zajęciowej na mniejsze zespoły. Dzięki temu 
oprócz leksyki uczniowie ćwiczą poprawność gramatyczną. W trakcie pracy warto 
zachęcić także uczniów do pracy ze słownikami jednojęzycznymi, które zostały opra-
cowane na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego, zob. np. Słownik mi-
nimum języka polskiego H. Zgółkowej czy Ilustrowany słownik podstawowy języka 
polskiego Z. Kurzowej.

C. Posłuchaj, pokaż, opowiedz Anny Tońskiej-Szyfelbein

W celu rozwijania sprawności słuchania, mówienia oraz czytania  można sięgnąć 
po zestawy obrazków oraz zdań pojedynczych, które opracowała Anna Tońska-Szy-
felbein [Tońska-Szyfelbein 2014, 2016]. Materiał terapeutyczny, wydany w dwóch 
częściach, został przygotowany w celu usprawniania koncentracji słuchowej oraz 
rozumienia słyszanego tekstu między innymi dla osób z afazją. Każda z części za-
wiera 36 kolorowych dwustronnych kart. W pierwszej są to fotografi e, w drugiej 
rysunki. Do zestawu dołączono trzy czarno-białe karty, na których wydrukowano 
podpisy do ilustracji oraz broszurę z opisami zdjęć / rysunków, poleceniami do nich 
oraz pytaniami.

Budowa karty w obu zestawach jest taka sama – układ czterech ilustracji. Na 
fotografi ach, w części pierwszej, zostały pokazane różne podmioty, które wykonują 
czynności w różnych kontekstach sytuacyjnych lub znaczeniowych. Na rysunkach 
w drugiej części znalazły się obrazki różniące się szczegółami. Materiał leksykalny 
wykorzystany do zadań jest bardzo urozmaicony (tabela 5. i 6.).

Praca z zestawem przebiega w kilku fazach. Najpierw terapeuta czyta jedno po-
lecenie z broszury, zaczynające się od słów Pokaż, gdzie…. dla zestawu pierwszego, 
natomiast dla zestawu drugiego jest to nazwa jednego z obrazków. Zadaniem pa-
cjenta jest wskazanie właściwego zdjęcia. Ćwiczenie to sprawdza rozumienie mowy, 
jednocześnie zmusza do analizy konstrukcji całego zdania przed dokonaniem wy-
boru. Autorka dodatkowo proponuje dla części drugiej zadanie typu prawda / fałsz, 
kiedy pokazuje jedną kartę, a następnie odczytuje nazwy obrazków, zmieniając ko-
lejność zdań.

Kolejnym krokiem jest udzielenie odpowiedzi na pytania szczegółowe zaczyna-
jące się od zaimków pytających, np.: co?, kto?, gdzie?, jaki?, jaka?, jakie?, jak? oraz 
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pytań, które rozpoczynają się od fraz przyimkowych, np.: na czym?, po co?, nad 
czym? W ten sposób pacjent ćwiczy nie tylko rozumienie pytań, ale także nadawa-
nie mowy – samodzielne konstruowanie pełnych zdań pojedynczych prostych: pod-
miot – orzeczenie – dopełnienie lub podmiot – orzeczenie – dopełnienie – okolicznik. 
Ta forma ćwiczeń sprawdza także poprawność gramatyczną nadawanych komunika-
tów wynikającą z rekcji czasownika oraz przyimka.

Ostatnim etapem jest dopasowywanie podpisów do ilustracji, którego celem 
jest ćwiczenie czytania ze zrozumieniem. W tym miejscu należy podkreślić, że 
wszystkie zdania wykorzystane w obu częściach zostały przygotowane w czasie te-
raźniejszym, a orzeczenia występują w formie 3. os. lp. lub 3. os. lm. Są one repre-
zentowane zarówno przez czasowniki statyczne, jak i dynamiczne. Niektóre z nich 
mają po dwie formy: czynną oraz zwrotną.

Tabela 5. Materiał leksykalny z publikacji Posłuchaj, pokaż, powiedz. Część 1. Anny Tońskiej-Szyfelbein 

Źródło: opracowanie własne.

Materiał z publikacji Posłuch aj, pokaż, powiedz na zajęciach z JPJO można 
wykorzystywać przede wszystkim w celu rozwijania kompetencji gramatycznej. 
Ze względu na komponent leksykalny część pierwsza dobrze sprawdza się na po-
ziomie A1, natomiast druga na poziomie A2. Bogactwo zastosowanych przyim-
ków oraz rodzajów czasowników automatyzuje deklinację rzeczownika (część 1.) 
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oraz deklinację rzeczownika i przymiotnika (część 2.). Warto podkreślić, że po-
ziom trudności drugiego zestawu jest wyższy, ponieważ pojawiają się imiesłowy, 
które w dydaktyce JPJO są przewidziane dla poziomu B1. Dlatego należy uważ-
nie wybierać karty do pracy lub modyfi kować je do umiejętności językowych 
uczniów.

Tabela 6. Materiał leksykalny z publikacji Posłuchaj, pokaż, powiedz. Część 2. Anny Tońskiej-Szyfelbein 

Źródło: opracowanie własne.

Zestawy zadań – udzielanie odpowiedzi na pytania szczegółowe dobrze przygo-
towują uczniów do samodzielnego tworzenia takich pytań, które są jednym z zadań 
na państwowym egzaminie poświadczającym znajomość polszczyzny na poziomie 
B1. Z mojego doświadczenia jako egzaminatora wiem, że zdający popełniają dużo 
błędów w tym zadaniu, szczególnie kiedy należy zbudować pytanie z wykorzysta-
niem frazy przyimkowej.
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4. PODSUMOWANIE

Nauczanie języka polskiego jako obcego w Polsce oraz poza jej granicami wymaga 
od lektora stosowania różnorodnych działań dydaktycznych, do których wykorzy-
stuje materiały typowo glo  odydaktyczne opracowane nie zawsze przez osoby ma-
jące długie doświadczenie w tym obszarze. To skutkuje tym, że dostępne ćwiczenia 
nie do końca odzwierciedlają język, pod względem leksykalnym oraz strukturalnym, 
którym na co dzień posługują się jego rodzimi użytkownicy. Aby język polski osób 
uczących się był nasycony naturalnymi konstrukcjami, na zajęciach z JPJO powinno 
się stosować zadania, które reprezentują faktyczny kod komunikacyjny Polaków.

Nie ma konieczności opracowywania coraz to nowszych repetytoriów czy zbiorów 
zadań, ponieważ takimi zasobami dysponują logopedzi, szczególne ci, którzy zajmują 
się terapią afazji – kompleksowym odbudowywaniem systemu językowego pacjenta. 
Analiza wybranych narzędzi logopedycznych pokazuje, że zostały one zbudowane na 
podstawie naturalnych komunikatów językowych, dlatego też swobodnie mogą być 
wykorzystywane przez dydaktyków JPJO. Ich konstrukcja i przejrzystość nie wymaga 
od nauczycieli wprowadzania dużych zmian, a niektóre w całości nadają się do pracy 
z cudzoziemcami już na najniższych poziomach zaawansowania językowego.
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Wykorzystywanie wybranych materiałów do terapii afazji w dydaktyce języka polskiego 
jako obcego na niższych poziomach zaawansowania językowego (A1 i A2)

Streszczenie

Autorka w artykule podejmuje zagadnienia związane z nauczanie m języka polskiego jako obcego 
z wykorzystaniem narzędzi logopedycznych obecnych w terapii chorych cierpiących na afazję. Na 
przykładzie wybranych materiałów rehabilitacyjnych pokazuje, w jakim stopniu mogą pojawić 
się one na zajęciach z języka polskiego jako obcego na poziomach A1 oraz A2. Przywołane 
narzędzia w dydaktyce JPJO mogą posłużyć rozwijaniu kompetencji leksykalnej, gramatycznej 
oraz kulturo wej.

Słowa klucze: język polski jako język obcy – afazja – dydaktyka – kompetencja językowa – 
logopedia.

Use of selected materials for aphasia therapy in teaching Polish 
as a foreign language at lower levels of language profi ciency (A1 and A2)

Summary

The author takes up issues concerned with teaching Polish as a foreign language with the use 
of speech therapy tools present in the treatment of pa  ents suff ering from aphasia. On the 
example of selected rehabilita  on materials, she shows the extent to which they can be used in 
classes of Polish as a foreign language at levels A1 and A2. The enumerated tools can be used in 
PFL didac  cs to develop lexical, gramma  cal, and cultural competences.

Keywords: Polish as a foreign language – aphasia – didac  cs – language competence – speech 
therapy.
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NEUROBIOLOGICZNE UWARUNKOWANIA NAUKI 
JĘZYKÓW OBCYCH

1. WPROWADZENIE

Proces nabywania języka, czy to ojczystego, czy obcego, zależy od wielu uwarunko-
wań związanych z wrodzonymi predyspozycjami człowieka, czynnikami osobowościo-
wymi oraz szeregiem zmiennych środowiskowych. Dużą rolę w kształtowaniu stylu 
poznawczego i dominujących strategii uczenia się odgrywają także czynniki kulturowe, 
które mogą mieć wpływ na przyzwyczajenia edukacyjne. Określenie zestawu cech 
i działań, charakteryzujących uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce języków 
obcych (Good Language Learner – GLL) jest problemem, który od lat zajmuje bada-
czy z różnych dziedzin nauki, szczególnie jednak stanowi obszar zainteresowań glot-
todydaktyków. W typologii J. Rubin i H. Sterna wśród cech dobrego ucznia wymienia 
się przede wszystkim kwes  e związane ze znajomością własnego stylu uczenia się, 
zaangażowaniem w proces dydaktyczny i świadomym podejściem do nauki języka 
[Rubin 1975; Stern 1975]. Kolejne badania i klasyfi kacje podkreślają rolę stosowa-
nych strategii, których celem jest optymalizacja procesu uczenia się, wsparcie udziału 
w aktach komunikacyjnych oraz umiejętna kompensacja braków językowych [Naiman 
i in. 1978; Oxford 1989; Griffi  ths 2008]. Wymienione badania opierają się głównie na 
obserwacji działań podejmowanych przez uczniów osiągających bardzo dobre wyniki 
oraz tych, których osiągnięcia były zdecydowanie słabsze w celu wyłonienia czynników 
różnicujących. Zwracano także uwagę na kontekst środowiskowy oraz podstawowe 
zmienne uczniowskie, takie jak: wiek, płeć, osobowość czy motywacja. Należy jednak 
zwrócić uwagę na to, że wybór i stosowanie skutecznych strategii nabywania języka 
zależne są w dużej mierze od czynników związanych z naturalnymi predyspozycjami 
ucznia, wśród których szczególną rolę odgrywają uwarunkowane biologicznie prefe-
rencje zdobywania i przetwarzania informacji. Rozwój wiedzy na temat funkcjonowa-
nia mózgu i zależności pomiędzy poszczególnymi jego strukturami pozwala spojrzeć 
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na prowadzone dotychczas empirycznie badania (badania kwes  onariuszowe, bio-
grafi e językowe, badania w działaniu) z innej perspektywy i uzasadnić, które cechy 
uczącego się są istotne oraz jakie działania pozwalają zoptymalizować proces uczenia 
się w wypadku określonych trudności. Z tego względu konieczne jest bliższe przyj-
rzenie się sposobom przyswajania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności języ-
kowych w odniesieniu do uwarunkowań biologicznych, z których szczególnie ważna 
jest dominacja stronna. Drugim argumentem, dla którego warto sięgnąć do badań 
z zakresu neurobiologii, jest fakt, że większość czynników związanych z naturą uczenia 
się (np. modalność, typ inteligencji) zależeć może od preferencji półkulowych, na które 
z kolei wpływa formuła lateralizacji, czyli asymetria czynnościowa prawej i lewej strony 
ciała. Dominacja stronna, a szczególnie lewouszność, determinuje również sprawność 
odbioru dźwięków mowy, warunkując częstokroć stopień rozumienia wypowiedzi mó-
wionych oraz sprawność artykulacyjną [Prizel-Kania 2017].

Neurobiologia nabywania języka i posługiwania się nim stanowi podstawowy 
obszar zainteresowań logopedów, dla których znajomość biomedycznych uwa-
runkowań rozwoju funkcji językowych jest podstawą w planowaniu i prowadzeniu 
terapii. Zdecydowanie rzadziej stanowi przedmiot dociekań językoznawców zajmu-
jących się kształceniem językowym. Warto zatem przybliżyć najistotniejsze kwes  e 
glo  odydaktykom, którzy poprzez stosowanie metod i technik uwzględniających 
naturalne predyspozycje uczniów mogą przyczynić się do bardziej efektywnego roz-
woju ich wiedzy językowej i umiejętności komunikacyjnych.

W niniejszym artykule opisane zostaną kwes  e związane z mózgową organi-
zacją funkcji mowy oraz neurobiologicznymi podstawami przetwarzania informa-
cji werbalnych przez prawą i lewą stronę mózgu ze wskazaniem czynników, które 
odgrywają istotną rolę w procesie nauki języka obcego. Spośród zagadnień neuro-
psychologicznych szczególną uwagę należy zwrócić na znaczenie asymetrii mózgu, 
ponieważ kwes  a ta bywa nadinterpretowana – zwłaszcza w doniesieniach popu-
larnych (publikacjach w sieci, podczas szkoleń i treningów). Część tych interpreta-
cji opiera się na naukowych faktach, część stanowi niczym niepoparte, choć często 
atrakcyjne, powiązania. Wiedza wsparta dowodami klinicznymi pozwala zweryfi -
kować krążące mity, ale przede wszystkim umożliwia zrozumienie różnych stylów 
uczenia się. Pozwala także rozpoznać przyczyny niepowodzeń w nabywaniu języka 
obcego u niektórych uczących się.

2. LATERALIZACJA FUNKCJI JĘZYKOWYCH W MÓZGU

Lateralizacja, zwana także asymetrią funkcjonalną prawej i lewej strony ciała, wy-
nika z różnic w budowie i funkcjach obu półkul. Różnice te ujawniają się w: 1) spo-
sobie przetwarzania informacji, 2) zróżnicowaniu w opracowywaniu elementów 
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składowych bodźców, 3) osobniczej zmienności wynikającej z różnic strukturalnych 
lub/i z działania czynników zewnętrznych [Cieszyńska-Rożek 2013, 39]. Należy przy 
tym pamiętać, że w proces odbioru i przetwarzania wszystkich bodźców zawsze 
zaangażowane są obie części mózgu. Inny jest sposób analizy danych. Lewa pół-
kula specjalizuje się w linearnym i analitycznym przetwarzaniu informacji, pod-
czas gdy prawa strona mózgu przejawia dominację w wykonywaniu złożonych 
zadań wzrokowo-przestrzennych oraz syntetycznym, całościowym przetwarzaniu 
bodźców.

U większości ludzi za funkcje językowe odpowiada lewa półkula, w której znaj-
dują się dwa podstawowe ośrodki odpowiedzialne za tworzenie i odbieranie komu-
nikatów werbalnych. Pierwszym badaczem, którego zajmowała lokalizacja funkcji 
mowy w mózgu był Paul Broca.1 Badając mózgi pacjentów, którzy za życia przeja-
wiali problemy z nadawaniem komunikatów mówionych, stwierdził on, że defi cyty 
te związane były z uszkodzeniem okolicy w korze przedruchowej w lewym płacie 
czołowym. Zlokalizowany przez niego obszar znajdujący się w lewej półkuli w tyl-
nej części środkowego i dolnego zakrętu płata czołowego nazywany jest ośrodkiem 
Broca [Gleason, Ratner 2005, 69]. Pole Broca (lub pole Broki) odpowiedzialne jest 
za łączenie głosek w wyrazy, wyrazów w zdania oraz za formułowanie płynnych 
wypowiedzi.

Podobne metody badawcze stosował Carl Wernicke,2 który poszukiwał ob-
szaru odpowiedzialnego za odbiór wypowiedzi językowych. Pole to zlokalizowane 
zostało w tylnej górnej części lewego płata skroniowego. Ośrodek Wernickego za-
angażowany jest w percepcję bodźców akustycznych i dekodowanie fonemowe 
umożliwiające odbiór bodźców językowych. Oba ośrodki połączone są pęczkiem 
łukowatym, który umożliwia opracowywanie i scalanie danych językowych uzyski-
wanych na drodze recepcji i ekspresji [Gleason, Ratner 2005, 85–86], będąc biolo-
gicznym dowodem współzależności procesów odbioru i tworzenia komunikatów 
językowych.

Kolejnych informacji na temat dominacji półkulowej dla funkcji mowy dostar-
czyły badania pacjentów po komisurotomii, czyli operacji rozszczepienia półkul mó-

1 Odkrycie obszaru odpowiedzialnego za sprawność komunikacji ustnej miało miejsce w 1861. 
Paul Broca zbadał wówczas mózg niemego od 30 lat pacjenta, który trafił do niego z innymi 
dolegliwościami i wkrótce po pierwszej wizycie zmarł. Badanie uszkodzeń w mózgu tego pacjenta, 
a także kolejnych z podobnymi defi cytami mowy, pozwoliło na lokalizację uszkodzonego fragmentu 
kory mózgowej. Było to pierwsze badanie, w którym wykazano związek konkretnej funkcji z danym 
obszarem mózgu, co stanowiło przyczynek do dalszych badań w tym zakresie.

2 Carl Wernicke (1848–1905) to psychiatra, patolog i neurolog, którego badania i prace znacząco 
przyczyniły się do rozwoju nauk neurologicznych. Zlokalizował pole odpowiedzialne za rozumienie 
mowy, którego uszkodzenie sprawia, że ludzie potrafi ą dość płynnie mówić, ale mają problemy 
z rozumieniem ustnych i pisemnych przekazów werbalnych innych osób. Mają także problemy 
z przypomnieniem sobie nazw przedmiotów. Uszkodzenie tej części mózgu prowadzi do zaburzeń 
afatycznych (afazji Wernickego, zwanej obecnie afazją czuciową).



204

PORADNIK JĘZYKOWY 10/2022

ADRIANA PRIZEL KANIA

zgowych.3 Operacja ta wstrzymuje wymianę informacji między półkulami, dając 
jednocześnie możliwość obserwacji sposobu przetwarzania bodźców przez każdą 
z półkul. Wyniki badań potwierdziły tezę o przewadze lewej półkuli w opracowy-
waniu bodźców językowych. Kolejną, mniej inwazyjną, metodą badania aktywności 
mózgu jest test Wady4 [Grabowska 2012, 445]. Metoda ta polega na uśpieniu jed-
nej z półkul poprzez wstrzyknięcie do tętnicy szyjnej amytalu sodu. Obecnie, dzięki 
technikom neuroobrazowania (PET, fMRI, EEG5), stosuje się głównie metodę reje-
stracji aktywności mózgu podczas wykonywania wybranych czynności o charakterze 
językowym.

Wszystkie dotychczas prowadzone badania dowodzą, że chociaż obie półkule 
mózgu są w stanie do pewnego stopnia rozumieć język, to dominującą rolę w rozu-
mieniu i tworzeniu komunikatów u ponad 95% osób praworęcznych i u około 80% 
leworęcznych pełni lewa część mózgu [Kalat 2006, 423]. Z danych tych wynika, że je-
dynie u 20% osób leworęcznych mowa opracowywana jest w prawej półkuli. Uwagę 
zwraca fakt, że w polskich publikacjach naukowych dane te prezentowane są nieco 
inaczej. J. Cieszyńska i M. Korendo zwracają uwagę, że 96% osób praworęcznych 
przetwarza język w lewej półkuli. Wśród osób leworęcznych odsetek ten spada do 
70%, a nawet 60%. Znacznie częściej w tej populacji występuje także obupółkulowe 
przetwarzanie języka (około 15% przypadków) [Cieszyńska, Korendo 2015, 267]. Ba-
dania pacjentów z afazją dowodzą natomiast, że

u osób praworęcznych uszkodzenie prawej półkuli tylko w 3% przypadków prowadzi do za-
burzeń mowy, u osób leworęcznych zaś takich przypadków jest aż 25%. Uszkodzenie lewej 
półkuli prowadzi do zaburzeń mowy w 62% przypadków osób praworęcznych i 53% osób 
leworęcznych [Grabowska 2012, 472].

Dane te wskazują zatem, że u osób leworęcznych większe obszary mózgu zaanga-
żowane są w procesy mowy, co z kolei prowadzi do wniosku, że być może struktury 
językowe wykazują mniejszy stopień specjalizacji.

Dominującą rolę lewej półkuli mózgu w przetwarzaniu komunikatów języko-
wych należy uznać za sytuację normatywną, typową dla większości ludzi. Należy 
jednak pamiętać o odsetku ludzi, u których to prawa część mózgu będzie bardziej 
zaangażowana w odbiór i analizę bodźców językowych. Zakres i stopień prawopół-
kulowej dominacji dla funkcji językowych może mieć podłoże konstytucjonalne 

3 Pierwszej operacji przecięcia spoidła wielkiego i rozszczepienia mózgu dokonał Robert Sperry. 
Szczegółowy opis badań prowadzonych przez R. Sperry’ego można znaleźć w wielu pozycjach z zakresu 
neuropsychologicznych podstaw przetwarzania języka i lokalizacji funkcji językowych [zob. Gleason, 
Ratner 2005, 91–94; Szeląg 2012, 493–495; Cieszyńska, Korendo 2015, 274–277].

4 Nazwa pochodzi od nazwiska badacza, który opracował tę metodę – Juhna A. Wady.
5 Badanie potencjałów wywołanych przez EEG jest metodą technicznie trudną, ale może do-

starczać cennych danych, które nie są dostępne przy zastosowaniu innych metod neuroobrazowania 
[zob. Kalat 2006, 424].
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(odmienna organizacja struktur mózgu), wynikać z opóźnień w ustaleniu wzorca 
dominacji stronnej (leworęczności, lewouszności i lewooczności) lub być skutkiem 
przestymulowania dźwiękiem i obrazem przy jednoczesnej deprywacji doświadczeń 
werbalnych we wczesnym okresie życia (czynniki środowiskowe).6 Aby lepiej zrozu-
mieć wpływ dominacji stronnej na opanowywanie języka, należy przyjrzeć się bliżej 
sposobom przetwarzania danych językowych przez lewą i prawą stronę mózgu. Po-
zwoli to na wyciągnięcie wniosków, które mogą okazać się istotne z dydaktycznego 
punktu widzenia.

3. SPOSOBY PRZETWARZANIA INFORMACJI 
PRZEZ LEWĄ I PRAWĄ PÓŁKULĘ MÓZGOWĄ

Opracowywanie bodźców przez lewą półkulę cechuje linearność, dokładność i se-
kwencyjność. Wszystkie te aspekty odgrywają znaczącą rolę w analizie danych 
językowych, ponieważ odbiór i interpretacja wypowiedzi mówionych i pisanych wy-
maga systemowego porządkowania, opartego na dekodowaniu kolejnych elemen-
tów składowych – fonemów lub liter. Zaburzenia tej linearności prowadzić mogą do 
zniekształceń w obrębie komunikatu (elizji, epentez, metatez) i skutkować utratą 
dokładności danych, co w sposób znaczący wpływa na uczenie się nowych słów, po-
prawne ich zapamiętywanie i artykułowanie, zapis zgodny z normą, a także śledze-
nie toku przyczynowo-skutkowego w dłuższych tekstach mówionych lub pisanych. 
Przetwarzanie danych w sposób analityczny pozwala na rozpoznawanie i nadawanie 
sekwencji dźwięków w sylabach, szeregu liter w zapisywanych wyrazach oraz wy-
razów w zdaniach. Zaburzenia linearnego opracowywania informacji werbalnych 
prowadzić mogą do trudności przejawiających się problemami w wymowie oraz 
w sprawnym odbiorze komunikatów mówionych. Lewa półkula odpowiada także 
za pilnowanie porządku czasowego i związane z tym rozumienie temporalności, co 
może wpływać na pojmowanie kategorii czasów w systemie gramatycznym. Jej do-
meną jest także tworzenie i zapamiętywanie reguł, a przede wszystkim ich odkry-
wanie na drodze indukcji.

Z tego względu uczący się, u których dominującą rolę dla funkcji językowych 
odgrywa lewa część mózgu, potrafi ą w większym stopniu skoncentrować się na sys-
temie języka, chętnie angażują się w odkrywanie zasad gramatycznych i formuło-

6 Kwes  a wspomnianego przestymulowania obrazem i dźwiękiem oraz konsekwencji rozwoju 
w cyfrowym świecie jest coraz częściej podejmowana przez neurologów i psychologów ze względu na 
inny sposób zdobywania i przetwarzania wiedzy (nie tylko językowej), inne potrzeby oraz odmienne 
preferencje (a nawet możliwości) uczenia się przez dzieci i osoby dorosłe wychowane i żyjące w świe-
cie nowych technologii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w książce M. Spitzera Cyfrowa 
demencja [2013].
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wanie reguł oraz umiejętne ich wykorzystanie w praktyce językowej. Cechuje ich 
wyższa świadomość językowa i umiejętność planowania działań związanych z pro-
cesem uczenia się. Ich notatki są zwykle dobrze zorganizowane i usystematyzowane. 
W miejscu nauki również preferują porządek i wymagają precyzyjnego formułowa-
nia instrukcji. W wykonywaniu różnych zadań podążają za poleceniem, tropią nieści-
słości, zauważają błędy i koncentrują się na ich poprawie. W rozumieniu znaczenia 
nowych wyrazów są dociekliwi i dokładni. W tej grupie uczniów nie wyróżnia się 
neurobiologicznych czynników i ograniczeń, które w sposób szczególny należy wziąć 
pod uwagę w procesie edukacyjnym.7 W tym wypadku wybór sposobów uczenia 
się podyktowany jest czynnikami indywidualnymi (np. temperamentem lub czyn-
nikami osobowościowymi) i wcześniejszymi doświadczeniami edukacyjnymi (wpły-
wami środowiskowymi i kulturowymi).

Większą uwagę należy zwrócić na osoby przejawiające trudności w linear-
nym opracowywaniu ze względu na zaburzenia pracy lewej półkuli i konieczność 
przetwarzania języka w prawej części mózgu. Prawa półkula przetwarza nowe 
bodźce całościowo i na podstawie podobieństwa do elementów znanych, co pro-
wadzić może do zniekształceń i utraty dokładności danych językowych na każdym 
poziomie analizy. Na poziomie kategoryzacji fonemów mogą pojawić się trudno-
ści w rozpoznawaniu głosek o podobnym brzmieniu, co utrudnia naukę nowych 
wyrazów. Problemy w różnicowaniu mogą występować także w zapisie liter o po-
dobnych kształtach lub wyrazów podobnych brzmieniowo. W nowo poznawanych 
słowach dochodzić będzie do metatez i/lub innych nieprawidłowości. Problemy 
w linearnej i opartej na sekwencji analizie prowadzić także mogą do utrudnień 
na poziomie rozumienia i tworzenia zdań oraz spójnych tekstów. W wypadku 
nauki języków fl eksyjnych przyswojenie sobie reguł stosowania końcówek od-
powiednich dla właściwych przypadków i świadome ich używanie stanowi duże 
wyzwanie.

Prawa półkula nie jest w stanie przetwarzać mowy i pisma tak dokładnie jak 
lewa część mózgu, jednak jej rola w przetwarzaniu danych językowych również jest 
znacząca. Prawa półkula wykazuje przewagę w rozumieniu języka mówionego, in-
terpretując słyszaną wypowiedź, opierając się na jej cechach prozodycznych oraz 
w odniesieniu do kontekstu sytuacyjnego [Budohoska, Grabowska 1994, 62]. 
Prawa półkula ma również przewagę w rozpoznawaniu emocji i całościowej anali-
zie wszystkich przesłanek. Rozumie metafory, aluzje, ironię i żarty. W wykonywaniu 
działań o charakterze językowym częściej kieruje się przesłankami oraz własną wie-
dzą niż treścią komunikatów językowych. Prowadzić to może do różnego rodzaju 
zniekształceń w obrębie wszystkich podsystemów językowych. Przykładem zabu-

7 Mowa o uczących się bez zdiagnozowanych dysfunkcji rozwojowych, językowych i komunika-
cyjnych.
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rzenia linearnego przetwarzania bodźców językowych jest dysleksja. Osoby z zabu-
rzeniami dyslektycznymi częściej opierają się na strategiach i działaniach, za które 
odpowiada prawa półkula [Cieszyńska 2011]. Nie jest to kwes  a świadomego wy-
boru, lecz sposób na pokonanie ograniczeń związanych z zaburzeniami funkcji le-
wopółkulowych.8

Jak wynika z powyższego opisu, prawostronne przetwarzanie informacji języ-
kowych jest częstą przyczyną różnego rodzaju problemów w rozwoju językowym 
oraz w nauce języków obcych. Z tego względu w wypadku stwierdzonych zaburzeń 
linearnego opracowywania głównym celem terapii logopedycznej jest wspiera-
nie lub odbudowa lewopółkulowych sposobów analizy danych językowych. Zupeł-
nie inną strategię powinni przyjąć nauczyciele języków obcych. W wypadku osób, 
u których dominującą rolę dla języka odgrywa prawa część mózgu lub mowa prze-
twarzana jest w obu półkulach należy zastosować inne metody nauczania. O ile bo-
wiem rolą terapii logopedycznej jest usprawnianie dysfunkcji, o tyle w kształceniu 
językowym należy wykorzystać potencjał uczącego się i preferowane przez niego 
metody. Osoby z dominacją prawopółkulową, ucząc się języka obcego, często wy-
korzystują intuicję, która pozwala im na tworzenie hipotez co do treści przekazu na 
podstawie kontekstu sytuacyjnego. Lubią zatem uczyć się poprzez obserwowanie 
i udział w różnego rodzaju scenkach komunikacyjnych, chętnie biorą udział w ak-
tywnościach opartych na dramie, angażują się emocjonalnie w zadania wymaga-
jące kreatywności i niestandardowych rozwiązań. Chętnie odgrywają różne role, 
wykorzystując swoje zdolności aktorskie. Interesują się także tekstami poetyckimi, 
które pozwalają na niestandardowe interpretacje. Wizualizują treści, ale ich notatki 
mogą wydawać się nieco chaotyczne. Często nie czytają instrukcji do zadań, pró-
bując odgadnąć sposób ich wykonania na podstawie wcześniejszych doświadczeń 
lub opierając się na przykładowych rozwiązaniach. Z tego względu kwes  ą istotną 
jest zamieszczanie przykładów do każdego zadania. W nauce gramatyki preferują 
ćwiczenia automatyzujące oraz aktywne używanie danych struktur niż uczenie się 
reguł. Dla tych uczących się bardziej efektywne będą dryle językowe, które do-
starczają wielu przykładów użycia danych form gramatycznych niż zadania oparte 
na indukcji i logicznym wnioskowaniu. Uczniowie preferujący strategie prawo-
półkulowe chętnie pracują w grupach, realizując różne projekty. Są zorientowani 
na interakcję i działanie językowe, które jest dla nich istotniejsze niż poprawność 
gramatyczna.

8 Dysleksję cechują zaburzenia w linearnym przetwarzaniu języka w obrębie wszystkich jego 
podsystemów (fonologicznego, morfologicznego, semantycznego i syntaktycznego). W wypadku 
kształcenia osób z dysleksją należy zróżnicować metody nauczania, ponieważ opieranie się głównie 
na technikach wymagających sprawnego przetwarzania lewopółkulowego prowadzi, w wyniku braku 
oczekiwanych efektów, do utraty motywacji, a nawet obniżonej samooceny.
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Dla tej grupy uczących się nauka przez zanurzenie w języku docelowym będzie 
jedną z możliwych form przyswojenia tego języka. Wynika to z otwartości na zgady-
wanie znaczenia na podstawie kontekstu i sytuacji. Ze względu na to, że nauka reguł 
gramatycznych oraz zasad systemowych jest dla nich szczególnie trudna, wybierają 
kursy językowe tworzone na podstawach audiolingwalizmu, np. kursy metodą Cal-
lana oraz zajęcia oparte na konwersacji, podczas których komentarz gramatyczny 
ograniczony jest do minimum.

Powyższa charakterystyka właściwa jest dla dużej grupy uczniów leworęcznych. 
Jak bowiem wskazano, dominacja lewej ręki może wiązać się z odmienną organi-
zacją funkcji w mózgu. Należy przy tym stanowczo rozdzielić pojęcie „preferencji 
półkulowej” od uwarunkowanych neurobiologicznie ograniczeń. Sposoby uczenia 
się nie są bowiem jedynie wynikiem asymetrii czynnościowej, lecz współzależą od 
wielu czynników, z których jedynie stwierdzone zaburzenia stanowią przesłanki do 
rezygnacji z pewnych technik kształcenia. Niemniej jednak proces nauczania i stoso-
wane do tego metody powinny uwzględniać potrzeby wszystkich uczniów. Powinny 
mieć charakter włączający i aktywizujący, nie powinny wykluczać nikogo. Świado-
mość istnienia różnego rodzaju trudności pozwala zrozumieć przyczyny charaktery-
stycznych trudności i w inny sposób spojrzeć na potrzeby uczących się.

4. LEWOUSZNOŚĆ A NAUKA JĘZYKA OBCEGO

W przetwarzanie informacji słuchowych zaangażowane są obie półkule, ponieważ 
mowa dociera jednocześnie do obu części mózgu, jednak silniejszy strumień dźwię-
ków odbierany jest przez półkulę kontralateralną. W wypadku mowy za sytuację po-
żądaną i normatywną uznaje się dominację prawego ucha, co pozwala na sprawne 
opracowanie materiału w lewej półkuli, w ośrodku Wernickego. Nie oznacza to jed-
nak, iż lewe ucho wcale nie bierze udziału w procesach językowych. Odpowiedzialne 
jest ono za analizę cech prozodycznych mowy, różnicowanie tonów muzycznych 
i dźwięków z otoczenia [Kuhl 2007].

Dominację któregoś ucha w odbiorze mowy obserwuje się zwykle po trzecim 
roku życia. Wówczas również można dokonać oceny funkcji słuchowych. Warun-
kiem badania lateralizacji jest bowiem prawidłowe rozumienie przez dziecko wer-
balnych instrukcji słownych. Zdecydowana większość społeczeństwa wpisuje się 
w grupę osób o prawostronnej lateralizacji ucha, co należy uznać za sytuację nor-
matywną. W wypadku lateralizacji prawostronnej informacje językowe docierające 
z prawego ucha są przetwarzane w lewej półkuli mózgu, a ich opracowywanie od-
bywa się w sposób analityczno-sekwencyjny, co umożliwia segmentowanie jedno-
stek dystynktywnych i nadawanie im znaczenia. Szeregowanie dźwięków mowy 
w odpowiedniej kolejności warunkuje prawidłowe rozumienie komunikatu języko-
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wego [Szeląg 1997]. Droga, którą „przebywa” komunikat jest zdecydowanie krót-
sza, a odbiór treści bardziej precyzyjny niż w wypadku lateralizacji lewostronnej. 
Lewouszność wiąże się z wieloma trudnościami, które występują zarówno w trakcie 
rozwoju, jak i w późniejszych latach życia. Uszkodzony mechanizm powoduje zabu-
rzenia przetwarzania sekwencji słuchowych, co generuje problem w wyodrębnianiu 
kolejno występujących dźwięków tworzących wyrazy. Utrudnienia z liniowym upo-
rządkowaniem dźwięków powodują zaburzenia w rozumieniu informacji werbal-
nych. Słuchanie lewouszne wiąże się zatem z trudnościami w nabywaniu systemu 
fonetyczno-fonologicznego, co generuje błędy w nauce znaczeń i reguł gramatycz-
nych. U osób lewousznych często obserwuje się także zaburzenia płynności mowy, 
np. jąkanie9 oraz nieprawidłowości w wymowie. Często zdarzają się przestawki 
głosek, sylab lub wyrazów, a także odkształcenia ilościowe w budowie słowa, czyli 
redukcje sylab lub wyrazów. Podobne braki obserwuje się na poziomie percepcji słu-
chowej, co znacząco wpływa na analizę komunikatów mówionych. Niedoskonałości 
artykulacyjne powodują z kolei trudność z rozumieniem przekazu – tym razem u od-
biorcy komunikatu. Metatezy, reduplikacje czy uproszczenia grup spółgłoskowych 
uwidaczniają się także w trakcie nauki języków obcych. W takiej sytuacji pojawiają 
się trudności w zapamiętywaniu sekwencji dźwięków tworzących wyraz, problemy 
z powtarzaniem słów (przede wszystkim tych, które zawierają głoski nieistniejące 
w systemie fonetyczno-fonologicznym języka ojczystego), a także zniekształcenia 
wymowy.

Osoby lewouszne często próbują odgadnąć znaczenie słów z ruchów warg 
oraz kontekstu. Z tego względu każde nowe słowo powinno być zapisane na ta-
blicy i wyraźnie (nawet przesadnie pod względem artykulacyjnym) wypowiedziane 
kilkakrotnie przez nauczyciela. Lewouszność utrudnia także rozumienie ze słuchu, 
czyli jedno z czterech podstawowych działań komunikacyjnych. Lewouszni uczący 
się opierają rozumienie na kontekście sytuacyjnym, interpretacji cech prozodycz-
nych oraz własnej znajomości tematu. Tego rodzaju strategie kompensacyjne po-
zwalają zazwyczaj na ogólne zrozumienie przekazu, ale w sytuacji gdy konieczne 
staje się zrozumienie szczegółów, mogą okazać się zawodne. Należy przy tym zwró-
cić uwagę, że nauczanie rozumienia ze słuchu odbywa się przy wykorzystaniu ma-
teriałów audio (rzadziej wideo), co znacząco utrudnia zrozumienie przekazu. Jeżeli 
zatem uczący się przejawia szczególne trudności w rozumieniu ze słuchu, ma pro-
blemy z powtarzaniem nowych wyrazów lub pseudowyrazów i zmniejszoną spraw-
ność artykulacyjną, a jednocześnie potrafi  czytać i rozumieć nawet skomplikowane 
teksty oraz tworzyć poprawne wypowiedzi pisemne, warto – chociażby empirycznie 
– sprawdzić lateralizację funkcji słuchowych. Osoby lewouszne są także nadwraż-

9 Lewouszność jest często przyczyną zaburzeń mowy, takich jak blokady emocjonalne lub 
niepłynność mowy. Badania potwierdzają, że ok. 90% osób z jąkaniem odbiera mowę lewym uchem 
[Cieszyńska-Rożek 2013, 45].
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liwe na dźwięki pojawiające się w ich otoczeniu. Hałas nie pozwala im się skupić, 
a długie przebywanie w szumie powoduje zmęczenie i rozdrażnienie. Warto zatem 
wziąć ten czynnik pod uwagę i dostosować warunki do potrzeb i możliwości osób 
lewousznych.

5. BADANIE FORMUŁY LATERALIZACJI

Formuła lateralizacji może zatem stanowić przyczynę określonych trudności w opa-
nowywaniu języka (także obcego) i z tego względu jej ocena stanowi ważny ele-
ment diagnozy logopedycznej. Próby oceny dominacji stronnej mogą także podjąć 
się nauczyciele języków obcych, aby lepiej zrozumieć trudności uczących się, które 
mogą być związane z lewostronnym bądź skrzyżowanym typem lateralizacji. Z per-
spektywy glo  odydaktycznej najistotniejsze jest określenie dominacji stronnej 
ręki i ucha.10

Podczas gdy ocena prawo- bądź leworęczności nie stanowi większego wyzwa-
nia,11 to określenie dominującego ucha wymaga zastosowania specjalistycznej pro-
cedury. W trakcie badania do każdego ucha podawane są w tym samym czasie inne 
słowa, a osoba badana zaznacza ten z wyrazów, który usłyszała. Tego rodzaju ba-
dania wykonywane są stosunkowo rzadko – zazwyczaj na zlecenie logopedy w wy-
padku stwierdzonych trudności w przetwarzaniu słuchowym, opóźnionego rozwoju 
mowy, wad wymowy lub w związku z niepowodzeniami edukacyjnymi. W wa-
runkach klasowych profesjonalna ocena dominacji prawego lub lewego ucha dla 
dźwięków mowy wydaje się zatem niemożliwa. Znając jednak charakterystykę za-
burzeń towarzyszących lewouszności, warto wykonać kilka ćwiczeń, w trakcie któ-
rych możliwa będzie obserwacja częściej wybieranego ucha. Można to zrobić za 
pomocą eksperymentu, a właściwie zabawy językowej, która polega na „podsłu-
chiwaniu sąsiadów”. Dwie lub trzy osoby z grupy wychodzą z klasy i za drzwiami 
odgrywają określoną scenkę, natomiast każdy z pozostałych uczniów podchodzi 
do drzwi w celu „podsłuchania” jakichś informacji i podzielenia się nimi z resztą 
grupy. Ucho, które zostanie przyłożone do drzwi jest zwykle uchem dominującym 
dla funkcji mowy. Próbę należy powtórzyć kilkakrotnie, zwracając przy tym uwagę, 
by przedmioty znajdujące się w sali (krzesła, stoły) nie ograniczały ruchów i nie 
wpływały na to, które ucho zostanie użyte. Należy jednak pamiętać, że sama ob-

10 Warto także zwrócić uwagę na lewooczność. U osób lewoocznych występują zaburzenia 
przetwarzania kierunku stawiania znaków. U dzieci może to prowadzić do odwracania liter zarówno 
w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej oraz przestawianie liter i sylab w czytanych wyrazach. 
Osobom lewoocznym więcej trudności przysparza czytanie nieznanych słów (np. w języku obcym) 
i ich zapamiętywanie.

11 Ustalenie ręczności powinno nastąpić przed czwartym rokiem życia.
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serwacja nie daje sprawdzonej diagnozy, a pozwala jedynie hipotetycznie określić 
dominujące ucho. Profesjonalna diagnoza wymaga zastosowania specjalistycznej 
procedury.

6. AKTYWNOŚCI LEWO  I PRAWOPÓŁKULOWE 
W OPISIE GLOTTODYDAKTYCZNYM

Próbując odnieść przedstawiony powyżej opis do działań omawianych na gruncie 
glo  odydaktyki, należy przywołać teorię interakcyjnych modeli przetwarzania in-
formacji, zgodnie z którą rozumienie ze słuchu, a także czytanie, to procesy zacho-
dzące pomiędzy dwiema płaszczyznami przetwarzania: percepcyjną i pojęciową. 
Działania percepcyjne określa się mianem podejścia wstępującego (bo  om-up), 
natomiast akty pojęciowe to mechanizmy zstępujące (top-down). Niektórzy ba-
dacze defi niują operacje bo  om-up jako text-based processing, czyli przetwa-
rzanie oparte na danych zawartych bezpośrednio w tekście, natomiast działania 
typu top-down jako knowledge-based processing, czyli procesy odwołujące się 
do kontekstu i wiedzy słuchacza [Rost 1990]. Procesy typu bo  om-up to działa-
nia o charakterze lewopółkulowym, natomiast strategie typu top-down będą zwią-
zane z aktywnością prawej półkuli. John Field proponuje konsekwentne używanie 
terminów proces dekodowania (processes-decoding) i budowanie znaczenia (me-
aning building). Nie jest to prosta zmiana terminologiczna, ponieważ określenia 
bo  om-up i top-down narzucają określoną kolejność działań, a jak zostało wspo-
mniane, procesy te mają charakter wzajemnie się uzupełniający i nie mieszczą 
się w ustalonym schemacie. Dekodowanie w tym ujęciu to przełożenie sygnałów 
dźwiękowych na dźwięki mowy, słowa, zdania i przypisanie im dosłownego znacze-
nia, natomiast interpretacja przekazu odbywa się na podstawie informacji zawar-
tej w tekście, wiedzy językowej oraz kontekstu tekstowego i sytuacyjnego [Field 
2008, 125]. Takie ujęcie procesu rozumienia tekstu wymaga aktywności zarówno 
lewej, jak prawej półkuli. Według badań uczący się na niższych poziomach zaawan-
sowania językowego częściej interpretują przekaz poprzez kontekst, kompensując 
w ten sposób braki językowe, podczas gdy osoby zaawansowane językowo wy-
korzystują kontekst do wzbogacenia treści zawartej w przekazie. Należy zwrócić 
uwagę, że faza budowania znaczenia nie stanowi jedynie próby odczytania inten-
cji mówiącego – jest aktywnym procesem, w trakcie którego słuchacz organizuje 
i rozszerza wypowiedź nadawcy o własną perspektywę – postrzega przedstawiane 
przez niego fakty w perspektywie własnych doświadczeń. To odbiorca decyduje, 
które elementy są istotne, tworzy połączenia pomiędzy kolejnymi wątkami, próbu-
jąc ułożyć z nich logiczną całość – w tym celu cały czas sprawdza, czy pojawiająca 
się nowa fraza odpowiada wstępnym założeniom. Kolejno informacje interpre-
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towane są w odniesieniu do kontekstu, znajomości tematu oraz ogólnej wiedzy 
o świecie.

Wyróżnić zatem można trzy etapy budowania znaczenia: dosłowne odczytanie 
informacji zawartych w tekście (aktywność lewej półkuli), wytworzenie własnej in-
terpretacji, a następnie odniesienie jej do szerszego kontekstu w celu dojścia do 
ujęcia całościowego (aktywności prawej półkuli). Proces rozumienia mowy ojczy-
stej przebiega według tego samego opisu, jednak budowanie własnej interpretacji 
opiera się na pełnej informacji zawartej w tekście dzięki automatycznemu dekodo-
waniu (wyłączając różnego rodzaju zakłócenia komunikacyjne) oraz braku luk infor-
macyjnych wynikających z nieznajomości słownictwa lub danych form językowych. 
Podczas słuchania / czytania wypowiedzi w języku obcym braki percepcyjne i ję-
zykowe uzupełniane są na podstawie kontekstu, znajomości tematu oraz wiedzy 
o świecie. Aby jednak móc zinterpretować dany przekaz, konieczne jest wyróżnienie 
wystarczającej ilości danych językowych, które będą stanowić podstawę procesów 
pojęciowych. W wypadku zaburzeń funkcji lewopółkulowych ilość danych języko-
wych ulega jeszcze większemu ograniczeniu ze względu na braki i zaburzenia na po-
ziomie dekodowania, co uniemożliwia działania typu top-down.

7. ZAKOŃCZENIE

Sprawne przetwarzanie języka jest wynikiem współdziałania i prawidłowej pracy 
obu półkul mózgowych. Organiczne bądź nabyte nieprawidłowości w zakresie prze-
twarzania danych werbalnych skutkują szeregiem utrudnień i ograniczeń w przy-
swajaniu języka pierwszego oraz nauce języków obcych. Z tego względu za kwes  ę 
ważną i potrzebną uznaje się wykorzystanie wiedzy na temat przetwarzania mowy 
w praktyce nauczania. Na gruncie glo  odydaktyki polonistycznej problematyka ta 
rzadko bywa poddawana szerszej refl eksji. Wynikać to może z dbałości o unikanie 
uproszczeń i poczucia braku specjalistycznego wykształcenia, a także z konieczności 
ograniczenia się do badań opartych na obserwacji i braku możliwości zastosowania 
bardziej rzetelnych metod badawczych. Z tych także powodów opisane w artykule 
prawidłowości należy traktować jako prawidłowości statystyczne, które dotyczą 
większości, ale nie wszystkich ludzi.

Warto jednak, aby nauczyciele mieli świadomość różnego rodzaju ograniczeń 
wynikających z prawopółkulowego przetwarzania informacji językowych oraz zwią-
zanych z tym trudności w nauce języka obcego, a także preferowanych (oraz od-
rzucanych) sposobów przyswajania podsystemów języka oraz rozwijania działań 
komunikacyjnych. Nauka języka obcego jest bowiem złożonym procesem, o któ-
rego skuteczności decyduje wiele aspektów, związanych zarówno z przyjętą me-
todą i stosowanymi technikami kształcenia, jak i indywidualnymi uwarunkowaniami 
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uczących się. Należy pamiętać, że uczący się zajmuje centralne miejsce w układzie 
glo  odydaktycznym, a jego możliwości i potrzeby stanowią punkt odniesienia przy 
doborze metod kształcenia. Pojęcie autonomii i indywidualizacji procesu nauczania 
od lat stanowi przedmiot refl eksji naukowych i jest jednym z głównych tematów 
poruszanych w pracach dydaktyków, metodyków i psychologów. Warto uzupełnić 
tę perspektywę o kwes  e związane z neurobiologią procesów komunikacyjnych.
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Neurobiologiczne uwarunkowania nauki języków obcych

Streszczenie

W artykule przybliżone zostaną kwes  e związane z mózgową organizacją funkcji mowy oraz 
neurobiologicznymi podstawami przetwarzania informacji językowych ze wskazaniem czynników 
indywidualnych, które odgrywają istotną rolę w procesie nauki języka obcego. Spośród zagadnień 
neuropsychologicznych szczególną uwagę zwraca się na znaczenie asymetrii mózgu, ponieważ 
kwes  a ta bywa nadinterpretowana – zwłaszcza w doniesieniach popularnych. Znajomość 
biomedycznych podstaw przetwarzania języka oraz procesów warunkujących jego nabywanie 
stanowić powinno obszar zainteresowań dydaktyków języków obcych, w tym nauczycieli języka 
polskiego. Podstawą prezentowanych danych są publikacje i badania prowadzone na gruncie 
logopedii, która będąc dziedziną językoznawstwa stosowanego, opiera się na danych klinicznych 
oraz wiedzy z zakresu neurobiologicznych aspektów komunikacji językowej.

Słowa klucze: uczenie się języka obcego – strategie prawopółkulowe – strategie lewopółkulowe.

Foreign language processing from the neurobiological perspec  ve

Summary
This ar  cle covers the issues rela  ng to the cerebral organisa  on of speech func  ons and 
the neurobiological founda  ons of the processing of linguis  c informa  on, and iden  fi es the 
individual factors that play a crucial role in the process of learning a foreign language. With 
regard to neuropsychological considera  ons, special a  en  on is given to the importance of 
cerebral hemisphere asymmetry. Insight into the biomedical founda  ons of language processing 
and the processes that condi  on language acquisi  on should be of interest to those involved in 
teaching foreign languages. The data discussed in the ar  cle are sourced from publica  ons and 
research in speech-language pathology, a subfi eld of applied linguis  cs relying on clinical data 
and fi ndings on the neurobiological aspects of linguis  c communica  on.

Keywords: foreign language learning – right-brained strategies – le  -brained strategies.

Adj. Monika Czarnecka



PORADNIK JĘZYKOWY 10/2022

DOI: 10.33896/PorJ.2022.10.13
Samanta Busiło
(Uniwersytet Warszawski,
Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, 
Iwano-Frankiwsk, Ukraina,
e-mail: se.busilo@uw.edu.pl)
ORCID: 0000-0003-3606-8894

MEDIACJA TEKSTOWA W ROZWIJANIU 
JĘZYKOWYCH KOMPETENCJI AKADEMICKICH 

STUDENTÓW Z UKRAINY 
NA PRZYKŁADZIE ABSTRAKTU

Operowanie wiedzą, analiza i przetwarzanie danych to jedne z ważniejszych kom-
petencji akademickich, w znacznej mierze warunkujących sukces edukacyjny. 
Wiążą się one nie tylko ze zdobywaniem i przekazywaniem wiedzy, ale także 
z uczestnictwem w życiu wspólnoty akademickiej. W dydaktyce języków obcych 
wpisują się w zakres umiejętności mediacyjnych opisanych w opublikowanym 
przez Radę Europy dodatku do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języ-
kowego Companion Volume. Zgodnie ze wskaźnikami biegłości językowej Rady 
Europy do mediacji tekstowej należy właśnie przekazywanie konkretnych infor-
macji, objaśnianie danych i operowanie nimi, przetwarzanie tekstu, tłumacze-
nie tekstu pisanego, notowanie (ze wskazaniem m.in. wykładów i seminariów), 
wyrażanie osobistej reakcji na teksty kreatywne (w tym literackie), analiza i kry-
tyka tekstów kreatywnych (w tym literackich) [CEFR-CV 2018, 104]. Dlatego re-
fl eksja poświęcona kształceniu sprawności mediacyjnych w procesie uczenia się 
języka polskiego do celów akademickich we współczesnym dyskursie glo  ody-
daktycznym, dotychczas zdominowanym przez zagadnienia rozwoju sprawności 
receptywnych i produktywnych, kompetencji kulturowych i międzykulturowych, 
jest szczególnie potrzebna w czasie umiędzynaradawiania uczelni i mobilności 
akademickiej.
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ABSTRAKT NAUKOWY W DYDAKTYCE JĘZYKA POLSKIEGO 
DO CELÓW AKADEMICKICH

Wymienione wyżej umiejętności są wykorzystywane w procesie redakcji tekstów 
akademickich, a szczególnie abstraktu – użytecznego gatunku naukowo-dydaktycz-
nego, związanego z uczestnictwem w konferencjach, przygotowywaniem publikacji 
naukowych. Abstrakt to specyfi czna odmiana streszczenia, formy pisemnej wystę-
pującej w programach nauczania języka polskiego od poziomu B1 [Programy na-
uczania… 2016]. O potrzebie i specyfi ce kształcenia w zakresie redakcji gatunków 
naukowo-dydaktycznych, a także o realizacji cech gatunkowych artykułu nauko-
wego w kontekście koncepcji gatunku Marii Wojtak i Johna Swalesa pisała Anna 
Dunin-Dudkowska [Dunin-Dudkowska 2018, 2021]. Propozycję katalogu gatunków 
naukowo-dydaktycznych w programie nauczania języka polskiego do celów akade-
mickich (JPA), typowe błędy w zakresie JPA studentów z Ukrainy, a także propo-
zycje rozwiązań glo  odydaktycznych przedstawiła Samanta Busiło [Busiło 2022]. 
Z kolei Agnieszka Jasińska [Jasińska 2021] zwróciła uwagę na rolę kompetencji me-
diacji w językowej sprawności akademickiej. Żeby opracować poprawny abstrakt, 
należy nie tylko znać i umieć realizować cechy gatunkowe wzorca, posługiwać się 
odpowiednimi strukturami językowymi (leksykalne i gramatyczne) z rejestru języka 
polskiego w odmianie naukowo-dydaktycznej, ale także opanować umiejętności 
rozumienia tekstów, selekcji informacji, operowania danymi, streszczania. Na te 
umiejętności w swojej propozycji programu nauczania języka polskiego do celów 
akademickich zwraca uwagę Grażyna Zarzycka [Zarzycka 2017].

Abstrakt naukowy należy powiązać co najmniej z rejestrem biegłości językowej 
B2 w skali ESOKJ [Busiło 2022, 233]. Streszczenie jako formę pomocniczą wprowa-
dza się już na poziomie B1, podobnie jak w programach nauczania języka polskiego 
jako obcego [Programy nauczania… 2016]. W celu rozwijania kompetencji redakcyj-
nych w zakresie realizacji wzorca gatunków akademickich w grupach słowiańskoję-
zycznych warto przyjąć metodę ośmiu kroków [Busiło 2022, 237]:

1 Analiza wzorca, praca z wzorcem z wykorzystaniem technik rozwijających rozumienie tekstu;
2. Przedstawienie / odkrycie struktury (metodą indukcji lub dedukcji);
3. Wprowadzenie i utrwalenie struktur językowych (leksykalnych i gramatycznych);
4. Zwrócenie uwagi na cechy gatunkowe, aspekt stylistyczny, aspekt strukturalny, aspekt 

pragmatyczny, aspekt kognitywny;
5. Zwrócenie uwagi na zjawisko interferencji i interkomprehensji;
6. Wykorzystanie strategii mediacji, m.in. techniki przekładu i streszczenia;
7. Wykorzystanie techniki poprawy tekstu, redakcji, edycji;
8. Ćwiczenia w pisaniu kontrolowanym, sterowanym i samodzielnym.

W procesie dydaktycznym należy jednak osobno zaplanować ćwiczenia wspo-
magające sprawności mediacyjne, przygotowujące do mediacji. Pojęcie mediacji 
w nowym ujęciu ESOKJ przybliżył uczestnikom polskiego dyskursu glo  odydaktycz-
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nego Waldemar Martyniuk [Martyniuk 2018], natomiast szczegółową analizę dzia-
łań mediacyjnych w uczeniu się i nauczaniu języka polskiego jako obcego znajdziemy 
w cennej monografi i Iwony Janowskiej i Marty Plak [Janowska, Plak 2021]. W dy-
daktyce języków obcych

mediacja to posługiwanie się językiem mające na celu: tworzenie przestrzeni i warunków 
do komunikacji i/lub uczenia się, odkrywanie i współtworzenie nowego znaczenia oraz uła-
twianie zrozumienia poprzez modyfi kację, upraszczanie, opracowywanie, ilustrowanie lub 
dostosowywanie [Janowska, Plak 2021, 26].

Pojęcie mediacji występuje powszechnie w wielu dziedzinach życia społecznego, 
w polityce, dyplomacji, w handlu, sądownictwie, poradnictwie psychologicznym. Ety-
mologia zdradza pierwotne znaczenie słowa i odwołuje się do dwóch łacińskich lek-
semów: medius ‘być w środku, zająć środkową pozycję’ oraz mediare oznaczającego 
początkowo ‘dzielić na dwie części’, później zaś ‘jednać, godzić’.1 Rola mediatora zawsze 
polegała na pośredniczeniu, wymagała szczególnych kompetencji i siły sprawczej z jed-
nej strony, z drugiej bezstronności i neutralności oraz obiektywizmu. Jak zaznaczono 
wyżej, w sposób wyczerpujący genezę pojęcia i defi nicję terminu w różnych dziedzinach 
nauk społecznych omówiły w swojej publikacji Iwona Janowska i Marta Plak [Janowska, 
Plak 2021, 12–26].2 W dydaktyce języków obcych pozostaje aktualna rola mediatora 
pośrednika, który podejmuje działania mediacyjne, by ułatwić odbiór odbiorcy tekstu, 
pojęcia, wartości, do których z jakichś powodów odbiorca nie ma dostępu.

KOMPETENCJE MEDIACJI W ZAKRESIE REDAKCJI ABSTRAKTU

Wydaje się, że obok streszczenia abstrakt jest przykładem prototypowych działań 
mediacyjnych związanych z mediacją tekstową ze względu na podstawową funkcję 
streszczenia tekstu w celu przybliżenia go potencjalnym odbiorcom. ESOKJ wyróżnia 
trzy typy mediacji: tekstową (związaną z przetwarzaniem tekstów, objaśnianiem 
danych, przekazywaniem konkretnych informacji), pojęciową (odnoszącą się do ne-

1 Według danych Uniwersalnego słownika języka polskiego (USJP) polski termin pochodzi od 
francuskiego media  on. Natomiast autorzy nowszego internetowego Wielkiego słownika języka 
polskiego PAN (WSJP PAN) wskazują na możliwość pochodzenia terminu bezpośrednio z łaciny.

2 Jak autorki zauważają, mediacja rozumiana jako działania służące przekonaniu obu stron 
konfl iktu czy sporu do podjęcia rozmów i polubownego zakończenia sporu rozwinęła się na gruncie 
prawa. Jednak termin ten znalazł również szczególne zastosowanie w dziedzinie fi lozofi i wiedzy 
u G.F. Hegla, wskazując na proces myślenia, negocjowania znaczeń pomiędzy tezą a antytezą, 
które prowadzi do poznania i sformułowania tezy. W naukach o komunikacji społecznej funkcję 
pośredniczenia między rzeczywistością, a także funkcję przekazywania informacji pełnionej przez 
środki masowego przekazu, wiąże się z funkcją mediacyjną, stąd mowa o mediach właśnie. Pod koniec 
XX wieku pojawiło się pojęcie mediacji kulturalnej, międzykulturowej, a także popularyzacja mediacji 
w psychologii, aż w końcu mediacja zagościła w edukacji i dydaktyce języków obcych.
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gocjacji i kształtowania pojęć, współpracy w grupie), a także komunikacyjną (doty-
czącą zarządzania komunikacją). Zgodnie z tą klasyfi kacją umiejętność redagowania 
abstraktu należy do działań mediacji tekstowej. Wśród strategii mediacyjnych wy-
mienia się: strategie wyjaśniania pojęć (odwołanie się do posiadanej wiedzy, dosto-
sowanie języka, dzielenie skomplikowanych informacji) oraz strategie upraszczania 
tekstu (rozwijanie zwięzłego tekstu, skracanie tekstu) [CEFR-CV 2018, 104]. Poniższa 
tabela przedstawia szczegółowy opis kompetencji w zakresie przetwarzania tekstu.

Pisemne przetwarzanie tekstu

Tabela 1. Wskaźniki przetwarzania tekstu CEFR

B2

Potrafi  streścić pisemnie (w języku B) główną zawartość dobrze skonstruowanych, ale do-
głębnie złożonych tekstów (w języku A), których tematy dotyczą obszarów jego zawodowych, 
akademickich lub osobistych zainteresowań.
Potrafi  porównać, skontrastować oraz dokonać pisemnej syntezy (w języku B) informacji 
oraz punktów widzenia przedstawionych w akademickich lub profesjonalnych publikacjach 
(w języku A), dotyczących obszarów jego szczególnych zainteresowań.
Potrafi  wyjaśnić pisemnie (w języku B) punkt widzenia przedstawiony w złożonym tekście 
(w języku A), wspierając wyciągnięte przez siebie wnioski poprzez odwołanie się do konkret-
nych informacji z tekstu oryginalnego.

C1

Potrafi  pisemnie streścić (w języku B) długie złożone teksty (w języku A), interpretując wła-
ściwie ich treści, pod warunkiem, że będzie mógł sporadycznie sprawdzać znaczenie rzadko 
używanych terminów technicznych.
Potrafi  streścić pisemnie dla konkretnych odbiorców długi i złożony tekst (w języku A) (np. 
tekst akademicki, polityczny artykuł analityczny, fragment powieści, artykuł wstępny, recenzję 
literacką, raport lub fragment książki naukowej), respektując styl i rejestr kodu oryginalnego.

C2

Potrafi  wyjaśnić pisemnie (w języku B), w jaki sposób zostały zaprezentowane fakty oraz argu-
menty w tekście (w języku A), szczególnie jeśli przedstawiono w nim czyjś punkt widzenia, zwraca 
uwagę na stosowane przez autora niedomówienia, zawoalowaną krytykę, ironię czy sarkazm.
Potrafi  streścić informacje pochodzące z różnych źródeł, odtwarzając argumenty oraz doko-
nując podsumowań w formie spójnej prezentacji dotyczącej ogólnych wyników.

Źródło: CEFR 2020-CV, 99-101; za: Janowska 2021, 98–99.

Co prawda, przedstawione wskaźniki nie odwołują się do poszczególnych reje-
strów języka, ale autorzy CEFR-Companion Volume [CEFR-CV 2020] taką potrzebę 
opisują w komentarzu do deskryptorów. W wypadku przetwarzania tekstu mediator 
koncentruje się na głównych myślach przedstawionych w tekście mediowanym, jest 
zatem wcześniej zobligowany do szczegółowej lektury tekstu dla pozyskania infor-
macji. Działania mediacyjne przedstawia sekwencja:

zrozumienie ⇒ streszczenie ⇒ przeformułowanie informacji ⇒ argumentowanie.

Tekst wtórny może mieć inną formę niż tekst wyjściowy. Zachodzą tu następu-
jące procedury: streszczanie głównych myśli tekstu, zestawienie informacji i argu-
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mentów pochodzących z różnych źródeł, rozpoznawanie i wyjaśnianie docelowemu 
gronu obiorców tekstu wyjściowego oraz przedstawienie w nim punktów widzenia 
[CEFR-CV 2020, 98; za: Janowska 2021, 95].

Biorąc pod uwagę deskryptory CEFR-Companion Volume dotyczące pisemnego 
przetwarzania tekstów, a także cechy gatunkowe abstraktu, można doprecyzować 
umiejętności, które pozwolą biegle posługiwać się tą formą wypowiedzi. Przedsta-
wia je poniższa tabela.

Tabela 2. Kompetencje komunikacyjne w zakresie JPA niezbędne w redakcji abstraktu

Kompetencje komunikacyjne w zakresie JPA niezbędne w redakcji abstraktu

Opis 
ogólny

Potrafi  pisemnie streścić tekst naukowy, tj. wskazać funkcję tekstu, jego temat, poru-
szoną problematykę oraz jego strukturę, potrafi  zidentyfi kować i przekazać najważniej-
sze informacje, tezy, argumenty i przykłady, pojęcia, wnioski i rekomendacje; potrafi  
rozpoznać i przedstawić cel badań oraz metody badawcze, wyniki badań oraz wnioski 
zgodnie ze wzorcem gatunkowym, zachowując rejestr tekstów naukowych. Fakultatyw-
nie: potrafi  wskazać grupę potencjalnych odbiorców tekstu streszczanego.

Funkcje 
językowe

Potrafi  streszczać, defi niować, klasyfi kować, porządkować, analizować, wnioskować, 
porównywać, wskazywać zależności, przedstawiać dane, opisywać elementy i etapy 
procesu badawczego, poznania naukowego.

Struktury 
językowe

Słownictwo specjalistyczne z rejestru naukowego, naukowo-dydaktycznego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem struktur wykorzystywanych w abstraktach, przedstawiających 
funkcję tekstu, metody badawcze, wnioski (np. „analizie poddano”, „w badaniach pod-
jęto próbę”, „cel badania stanowiło”, „autor defi niuje”, „autor przedstawia” itp.).
Struktury gramatyczne typowe dla rejestru naukowego, naukowo-dydaktycznego bu-
dujące obiektywizm tekstu, abstrakcyjność, logiczność i spójność (m.in. formy bezoso-
bowe czasowników, strona bierna).

Cechy 
gatunkowe

Zna konstytutywne i fakultatywne cechy gatunkowe abstraktu (m.in. strukturę, wyma-
gania redakcyjne, objętość).

Źródło: opracowanie własne.

Oprócz kompetencji komunikacyjnych niezbędne są również kompetencje aka-
demickie ogólne, znajomość pojęć naukowych, metod i nurtów badawczych z dzie-
dziny, którą dany tekst reprezentuje. Stanowią one podstawy dalszych procesów 
kognitywnych, bez nich nie można podjąć działań mediacyjnych.

CECHY GATUNKOWE ABSTRAKTU 
W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM POLSKO UKRAIŃSKIM

Pomocne w planowaniu procesu dydaktycznego z myślą o studentach z Ukrainy zgod-
nie z postulatem uczenia w kontraście jest określenie obszaru transferu pozytywnego 
i negatywnego w ramach oczekiwanych kompetencji. Ukraina jest uczestnikiem pro-
cesu bolońskiego, abstrakt zaś jest formą powszechnie stosowaną w dyskursie na-
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ukowo-dydaktycznym. Według klasyfi kacji gatunków naukowych Hałyny Onufrijenko 
[Онуфрієнко 2009, 131] polskiemu abstraktowi odpowiada ukraińska anotacija 
(transkr.), która może być streszczeniem artykułu naukowego, jak również krótką re-
cenzją monografi i czy podręcznika (samo słowo anotacija oznacza również notatkę, 
komentarz). Nieodłącznymi częściami abstraktu są: bibliografi czny opis (ze wskaza-
niem autora i tytułu tekstu, ewentualnie adresu wydawniczego) oraz tekst abstraktu. 
Jego naczelną funkcją jest zorientowanie odbiorcy w tematyce testu i ocena przydat-
ności tekstu w procesie poszukiwania źródeł. H. Onufrijenko wyróżnia abstrakty (1) in-
formacyjne i rekomendacyjne (ze względu na funkcję), (2) ogólne i specjalistyczne (ze 
względu na stopień interpretacji tekstu przetwarzanego), (3) zbiorowe i niezbiorowe 
(ze względu na liczbę recenzowanych / streszczanych tekstów). Zwraca uwagę na to, 
że abstrakt powinien przedstawić nowatorski aspekt badawczy dzieła recenzowanego. 
Za elementy abstraktu uznaje sekcje opisujące: przeznaczenie tekstu, cele badawcze /
/ inne, które realizuje autor tekstu, metody badawcze, strukturę tekstu, przedmiot 
i temat tekstu, podstawowe idee i wnioski, materiał ilustracyjny, przykłady, załączniki, 
informację biografi czną na temat autora. Objętość tak rozumianego abstraktu nie po-
winna przekraczać 500 znaków i w wyjątkowych wypadkach dopuszczalny jest limit 
800–1000 znaków. Powyższe wykładniki formy przedstawia przykładowy abstrakt:

У статті кандидата філологічних наук, доцента Н. Зубець “Російсько-українська контр-
астивна лексика”, яку опубліcковано у “Віснику Запорізького державного університету. 
Філологічні науки” (2002, No 4, 56–59), йдеться про зіставне вивчення близькоспорід-
нених української та російської мов на сучасному етапі. Автор аналізує конкретні групи 
слів, що відрізняються коренями, афіксами, знання про які необхідні у перекладоз-
навстві, лексикографічній роботі, у викладанні нерідної мови [Онуфрієнко 2009, 152].

W ukraińskim dyskursie akademickim pojawiają się cechy fakultatywne, np. 
słowa klucze dodawane do abstraktu artykułu naukowego, których H. Onufrijenko 
nie wymienia.

W zasadzie analogiczne cechy gatunkowe prezentują polskie wzorce gatun-
kowe oparte na standardach międzynarodowych Europejskiego Stowarzyszenia 
Redaktorów Naukowych [EASE 2012] oraz APA [APA 2010]. Warto dodać, że abs-
trakt artykułu naukowego powinien mieć charakter sprawozdawczy, dla potencjal-
nych odbiorców tekstu jest jedynym źródłem informacji, dlatego powinien dobrze 
oddawać jego treść, a dołączane do niego słowa klucze powinny być precyzyjne 
i adekwatne. Jest pozbawiony ocen czy komentarzy. Zawiera imię i nazwisko au-
tora tekstu naukowego, nazwę jednostki badawczej, tytuł artykułu, przedstawie-
nie problemu badawczego i celu pracy, metodologii badań, najważniejsze wyniki 
(dane i zależności) oraz wnioski płynące z badań.3 Jego objętość może wahać się 

3 Struktura abstraktu jest poniekąd pochodną struktury artykułu prezentującego wyniki badań 
zawartej w skrócie IMRAD (Introduc  on – Materials and Methods – Results – Discusion – Conclusion), 
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od 160 do 600 słów. Wyróżniamy dwa typy abstraktu: informatywny, w którym 
skrótowo opisujemy zawartość naszego tekstu, oraz oznajmujący / opisujący – bar-
dziej rozbudowany, szczegółowy opis testu streszczanego. Abstrakty opisujące za-
mieszcza się w artykułach przeglądowych, metaanalizach oraz innych artykułach 
o szerokiej tematyce. Ten pierwszy zwykle jest zamieszczany przed tekstem artykułu 
w czasopiśmie, ten drugi – po tekście. Najczęstsze błędy redakcyjne autorów abs-
traktów to: zbyt duża objętość, nieadekwatność do treści artykułu, nadawanie funk-
cji wstępu (w artykule pomija się metody badawcze), podawanie skrótów z tekstu 
bez objaśnień, odwołania do tabel i wykresów [EASE 2012].

W obu wzorcach gatunkowych – polskim i ukraińskim – znajdziemy części poświę-
cone: problematyce i tłu badań, celom badawczym, metodom, wynikom i wnioskom. 
Jednak w treści ukraińskich abstraktów zwyczajowo podaje się dane bibliografi czne 
artykułu (autor, tytuł, nazwa czasopisma) oraz opisuje potencjalnego odbiorcę dużo 
częściej niż w polskich. Szczegółowo ten wzorzec omówimy w dalszej części artykułu.

STRUKTURY JĘZYKOWE 
WYRAŻAJĄCE FUNKCJE MEDIACYJNE ABSTRAKTU

W procesie kształtowania kompetencji w zakresie redakcji gatunków naukowych 
ważny jest etap wprowadzania struktur językowych niezbędnych do realizacji 
wzorca gatunkowego, w tym struktur wyrażających konstytutywne (i fakultatywne) 
dla gatunku funkcje komunikacyjne. W wypadku abstraktu naczelną funkcją jest 
przekaz informacji, streszczenie tekstu naukowego, który opisuje operacje men-
talne związane z defi niowaniem pojęć, budowaniem paradygmatów i modeli, 
porządkowaniem, klasyfi kowaniem, wartościowaniem, analizą, interpretacją, 
wskazywaniem relacji logicznych, wnioskowaniem, porównywaniem itp. Są to 
również wyrażenia i frazy, które przedstawiają temat artykułu, problematykę badaw-
czą, metody badawcze. Część z nich należy do ogólnej odmiany języka akademic-
kiego (problem badawczy, artykuł porusza zagadnienie, autor analizuje zjawisko), 
część – do specjalistycznej odmiany polszczyzny akademickiej (terminologia zwią-
zana z konkretną dziedziną). Pomiędzy obie te odmiany JPA należy rozdzielić dane 
dotyczące metod badawczych (np. badanie ankietowe czy ekscerpcja materiału, 
analiza słowotwórcza czy składniowa). Poniżej zebrano jednostki leksykalne o dużej 
frekwencji, które występują w abstraktach w języku polskim i ukraińskim, przypi-
sano je do kilku sekcji wyodrębnionych na podstawie elementów struktury oraz 
funkcji mediacyjnych abstraktu.

zorganizowanej według pytań: Dlaczego warto podjąć dany problem badawczy (tło i temat badań)? 
Jakie metody i materiały badawcze wykorzystano? Co jest wynikiem moich badań? Jak moje wyniki 
mają się do wcześniejszych wyników? Co z tego wynika?



222

PORADNIK JĘZYKOWY 10/2022

SAMANTA BUSIŁO
Fu

nk
cj

on
al

ne
 o

dp
ow

ie
dn

ik
i s

tr
uk

tu
r l

ek
sy

ka
ln

yc
h 

w
yk

or
zy

st
yw

an
yc

h 
w

 a
bs

tr
ak

ci
e 

w
 ję

zy
ku

 p
ol

sk
im

 i 
uk

ra
iń

sk
im

 

Ję
zy

k 
uk

ra
iń

sk
i

Ję
zy

k 
po

lsk
i

1.
 W

st
ęp

 d
o 

ab
st

ra
kt

u 
ar

ty
ku
łu

;
Вс
ту
пн

а 
ча
ст
ин

а 
ан

от
ац

ії
(б
іб
лі
ог
ра

фі
чн

ий
 о
пи

с)
 с
та
тт
і;

ст
ат
тя

, щ
о 
ан

от
ує
ть
ся

, м
ає

 н
аз
ву

;
ст
ат
тю

 п
ід

 н
аз
во

ю
 [

…
] 
оп

уб
лі
ко

ва
но

 в
 ж

ур
на

лі
 

(ч
ас
оп

ис
і) 

[…
] з
а 

(…
 ) 
р.

, №
 (ч

ис
ло

);
ст
ат
тя

 м
іс
ти
ть

 та
бл

иц
і, 
сх
ем

и,
 д
іа
гр
ам

и;

– ar
ty

ku
ł p

t. 
[…

] o
pu

bl
ik

ow
an

o 
w

 c
za

so
pi
śm

ie
 n

au
ko

w
ym

 […
] 

nr
 1

2*
;

ar
ty

ku
ł z

aw
ie

ra
 ta

bl
ic

e,
 sc

he
m

at
y, 

w
yk

re
sy

;

2.
 Te

m
at

 a
rt

yk
uł

u;
 Те

м
ат
ик
а 

ст
ат
ті;

 
ст
ат
тю

 п
ри

св
яч
ен

о 
ак
ту
ал
ьн

ій
 п
ро

бл
ем

i;
пр

ис
вя
че
на

 а
кт
уа
ль
ні
й 
пр

об
ле

м
і

те
м
а 
ст
ат
ті 

—
 ;

ав
то
р 
ст
ат
ті 
ви

св
ітл

ю
є 
пи

та
нн

я;
ав
то
р 
ст
ат
ті 

[…
] з
ді
йс
ню

є 
ґр
ун
то
вн

ий
 a
на

лі
з;

ar
ty

ku
ł 

po
ru

sz
a 

ak
tu

al
ne

 z
ag

ad
ni

en
ie

; 
je

st
 p

oś
w

ię
co

ny
 

pr
ob

le
m

at
yc

e;
 

te
m

at
em

 a
rt

yk
uł

u 
je

st
;

– au
to

r p
rz

ed
st

aw
ia

 k
w

es
 ę

, a
na

liz
uj

e,
 o

m
aw

ia
 za

ga
dn

ie
ni

e;

3.
 P

ro
bl

em
at

yk
a,

 tr
eś
ć 

ar
ty

ku
łu

; П
ро

бл
ем

ат
ик
а 

ст
ат
ті;

 

у 
ст
ат
ті 
ро

зв
’я
зу
ю
ть
ся

, в
ис
ві
тл
ю
ю
ть
ся

, р
оз
гл
яд

аю
тс
я,

до
сл
ід
ж
ую

ть
ся

, п
ор

уш
ую

ть
ся

 п
ро

бл
ем

и,
 п
ит
ан

ня
;

ав
то
р 
фо

рм
ул
ю
є,

 в
из
на

ча
є,

 о
пи

су
є,

 н
аз
ив

ає
, 

кл
ас
иф

ік
ує

, і
нт
ер

пр
ет
ує

,
ав
то
р 
пі
дк

ре
сл
ю
є,

 в
ка
зу
є;

ха
ра

кт
ер

из
ує
ть
ся

 п
он

ят
тя

; 
ав
то
р 
ви

зн
ач
ає

 с
ут
ні
ст
ь  
по

ня
тт
я;

ав
то
р 
ви

св
ітл

ю
є 
в 
хо
ді

 д
ос
лі
дж

ен
ня

 т
ак
і а

кт
уа
ль

ні
 

пи
та
нн

я,
 я
к;

у 
ст
ат
ті 
уз
аг
ал
ьн

ю
ю
ть
ся

 р
ез
ул
ьт
ат
и 
до

сл
ід
ж
ен

ня
;

ав
то
р 
пр

оп
он

ує
 н
ау
ко
во

-ґ
ру
нт
ов

ни
й 
ан

ал
із

;

w
 a

rt
yk

ul
e 

pr
ze

ds
ta

w
ia

 s
ię

 (
pr

ze
ds

ta
w

io
no

), 
om

aw
ia

 s
ię

 
(o

m
ów

io
no

), 
an

al
iz

uj
e 

si
ę 

(d
ok

on
an

o 
an

al
iz

y)
, 

ba
da

 s
ię

 
kw

es
 ę

, p
or

us
za

 si
ę 

(p
or

us
zo

no
) z

ag
ad

ni
en

ia
, p

ro
bl

em
at

yk
ę,

 
kw

es
 ę

; 
au

to
r 

fo
rm

uł
uj

e,
 d

efi
 n

iu
je

, o
pi

su
je

, w
ym

ie
ni

a,
 k

la
sy
fi k

uj
e,

 
in

te
rp

re
tu

je
, 

au
to

r p
od

kr
eś

la
, z

w
ra

ca
 u

w
ag
ę 

na
;

op
isu

je
 si
ę 

po
ję

ci
e;

 
au

to
r o

kr
eś

la
 is

to
tę

 p
oj
ęc

ia
, k

on
ce

pc
ji;

w
 t

ra
kc

ie
 b

ad
an

ia
 a

ut
or

 z
w

ra
ca

 u
w

ag
ę 

na
 n

as
tę

pu
ją

ce
 

ak
tu

al
ne

 za
ga

dn
ie

ni
a;

au
to

r 
pr

ze
ds

ta
w

ia
 (d

os
ł. 

po
ds

um
ow

uj
e,

 u
og

ól
ni

a)
 w

yn
ik

i 
ba

da
ni

a;
au

to
r p

rz
ed

st
aw

ia
 u

gr
un

to
w

an
ą  

na
uk

ow
o 

te
or

ię
;

4.
 P

rz
yk
ła

dy
 a

rg
um

en
tó

w
; 

Іл
ю
ст
ру
ва
нн

я 
ду

м
ок

Пр
ик

ла
да

м
и;

ав
то
р 
на

во
ди

ть
 п
ер

ек
он

ли
ві

 п
ри

кл
ад

и;
ав
то
р 
іл
ю
ст
ру
є 
пр

ик
ла
да

м
и

ав
то
р 
ци

ту
є

у 
ст
ат
ті 
на

ве
де

но
 с
та
ти
ст
ич

ні
 д
ан

і
дл

я 
пе

ре
ко
нл

ив
ої

 іл
ю
ст
ра

ці
ї а
вт
ор

 в
ик

ор
ис
то
ву
є;

за
фі
кс
ов

ан
о 
те
рм

ін
и,

au
to

r p
od

aj
e 

pr
ze

ko
nu

ją
ce

 p
rz

yk
ła

dy
;

au
to

r i
lu

st
ru

je
 p

rz
yk
ła

da
m

i;
au

to
r c

yt
uj

e;
w

 a
rt

yk
ul

e 
pr

ze
ds

ta
w

io
no

 d
an

e 
st

at
ys

ty
cz

ne
;

ja
ko

 il
us

tr
ac

ję
 a

ut
or

 w
yk

or
zy

st
ał

;
za

re
je

st
ro

w
an

o 
te

rm
in

y;



223

PORADNIK JĘZYKOWY 10/2022

MEDIACJA TEKSTOWA W ROZWIJANIU JĘZYKOWYCH KOMPETENCJI AKADEMICKICH…
Fu

nk
cj

on
al

ne
 o

dp
ow

ie
dn

ik
i s

tr
uk

tu
r l

ek
sy

ka
ln

yc
h 

w
yk

or
zy

st
yw

an
yc

h 
w

 a
bs

tr
ak

ci
e 

w
 ję

zy
ku

 p
ol

sk
im

 i 
uk

ra
iń

sk
im

 

Ję
zy

k 
uk

ra
iń

sk
i

Ję
zy

k 
po

lsk
i

5.
 W

ni
os

ki
. P

os
um

ow
an

ie
;

Пі
дс
ум

ок
. В

ис
но

вк
и;

ав
то
р 
на

во
ди

ть
 в
ис
но

вк
и;

ав
то
р 
пі
дб

ив
ає

 п
ід
су
м
ки

;
ав
то
ро

м
 с
тв
ер

дж
ує
ть
ся

, щ
о;

за
ве
рш

ую
чи

 д
ос
лі
дж

ен
ня

, а
вт
ор

 ф
ор

м
ул
ю
є в

ис
но

вк
и;

au
to

r w
yc

ią
ga

 (p
rz

ed
st

aw
ia

) w
ni

os
ki

;
au

to
r p

od
su

m
ow

uj
e;

au
to

r s
tw

ie
rd

za
, k

on
st

at
uj

e;
po

ds
um

ow
uj
ąc

 b
ad

an
ie

, a
ut

or
 fo

rm
uł

uj
e 

w
ni

os
ki

;

6.
 O

db
io

rc
a 

(fa
ku

lta
ty

w
ni

e)
, 

pr
ak

ty
cz

ne
 za

st
os

ow
an

ie
 

w
yn

ik
ów

 b
ad

an
ia

; А
др

ес
ат

 
(д
ля

 р
ек
ом

ен
да

-
ці
йн

ої
 а
но

та
ці
ї) 
ст
ат
ті;

у 
ст
ат
ті 
на

ве
де

но
 п
ро

фе
сі
йн

о 
зн
ач
ущ

ий
 м
ат
ер

іа
л;

ст
ат
тя

 з
ац

ік
ав
ит
ь…

ст
ат
тя

 р
оз
ра

хо
ва
на

 н
а 

(ш
ир

ок
е 
ко
ло

 ч
ит
ач
ів

, 
пе

ре
кл
ад

ач
ів

);

ст
ат
тя

 а
др

ес
ов

ан
а 
на

ук
ов

ця
м

;

pr
ze

ds
ta

w
io

ny
 w

 a
rt

yk
ul

e 
m

at
er

ia
ł m

a 
sz

er
ok

ie
 p

ra
kt

yc
zn

e 
za

st
os

ow
an

ie
 w

 d
zie

dz
in

ie
;

ar
ty

ku
ł z

ai
nt

er
es

uj
e;

ar
ty

ku
ł j

es
t p

rz
ez

na
cz

on
y 

dl
a 

(s
ze

ro
ki

eg
o 

gr
on

a 
od

bi
or

có
w

, 
tłu

m
ac

zy
);

ar
ty

ku
ł z

os
ta
ł o

pr
ac

ow
an

y 
z m

yś
lą

 o
;

ar
ty

ku
ł j

es
t z

aa
dr

es
ow

an
y 

do
 n

au
ko

w
có

w
*;

Źr
ód

ło
: o

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e 
(w

er
sj

a 
uk

ra
iń

sk
a 

na
 p

od
st

aw
ie

 p
ub

lik
ac

ji 
H.

 O
nu

fr
ije

nk
o 

– 
uz

up
eł

ni
on

a 
i z

m
od

yfi
 k

ow
an

a,
 w

er
sj

a 
po

lsk
a 

– 
op

ra
co

w
an

ie
 

w
ła

sn
e)

.



224

PORADNIK JĘZYKOWY 10/2022

SAMANTA BUSIŁO

Jako punkt odniesienia w porównaniu przyjęto język ukraiński w celu ustale-
nia obszaru transferu pozytywnego i negatywnego. Można zauważyć zakłócenia 
w symetrii pomiędzy odpowiednikami fraz polskich i ukraińskich. Struktury opa-
trzone w części polskiej gwiazdką są tłumaczeniem wersji ukraińskiej, rzadko się je 
spotyka w polskich tekstach abstraktów, gdyż nie realizują wzorca gatunkowego. 
Warto zwrócić uwagę, że w ramach ostatniej sekcji w polskich abstraktach przeważ-
nie nie wskazuje się odbiorców, lecz podkreśla się praktyczne zastosowanie wyni-
ków badania w danej dziedzinie, ewentualnie wskazuje obszary badawcze, w które 
wpisuje się dany artykuł. Niektóre frazy nie mają w ogóle swoich odpowiedników 
w języku polskim ze względu na normy językowe dotyczące stylu naukowego (np. 
w tekście ukraińskim dopuszczalna jest obecność równoważników zdań, wypowie-
dzeń pozbawionych orzeczenia, w tekstach polskich dopuszczalne są tylko zdania 
pojedyncze z orzeczeniem w formie osobowej oraz zdania złożone). W tabeli wi-
doczne są również homonimy leksykalne typu ukr. питання (czyt. pytannia) – pol. 
pytanie w rejestrze ogólnym, a kwes  a, zagadnienie w rejestrze specjalistycznym. 
Bardziej subtelna różnica dotyczy ukraińskiego słowa проблемa ‘problem, zagad-
nienie’, które powszechnie występuje w ukraińskich abstraktach i zostało uwzględ-
nione w pracy H. Onufrijenko. W języku polskim nie jest to słowo tak powszechnie 
używane w rejestrze naukowym, raczej jest zastępowane słowem zagadnienie. Na 
uczących się rejestru naukowego czekają inne pułapki językowe. Czasownik ukr. 
розглядаются można przetłumaczyć zgodnie ze słownikowym znaczeniem jako 
rozważa się, ale wyniki analizy tej frazy w kontekście, w ukraińskich abstraktach 
naukowych, przemawiają za wyborem polskiego ekwiwalentu analizuje się (za-
gadnienie). Ku takiemu tłumaczeniu skłania również dopuszczalne w języku ukra-
ińskim połączenie розглядає джерело ‘analizuje źródło’ (nie: ‘rozważa źródło’). 
Okazuje się, że Polacy (w abstraktach) chętniej analizują zagadnienia, zjawiska czy 
fenomeny – zjawisko (ukr. явище) nie znalazło się w spisie podstawowych wyrażeń 
H. Onufrijenko, ma też stosunkowo małą frekwencję w elektronicznym korpusie ję-
zyka ukraińskiego w porównaniu z frazą розглядає проблему ‘analizuje zagadnie-
nie’. Podobne zjawisko dotyczy czasownika ukr. висвітлюються – w pierwszym 
znaczeniu ‘podkreśla’, jednak w połączeniu z rzeczownikiem kwes  a, zagadnienie 
skłania do upatrywania polskiego ekwiwalentu we frazie omawia się zagadnienie. 
Z kolei czasownik наводить będziemy tłumaczyć jako ‘wyciąga (wnioski)’ we frazie 
наводить висновки, ‘przywołuje (szereg artykułów)’ we frazie наводить цілий 
ряд статтей czy ‘przedstawia’, ‘wylicza’, ‘wymienia’ we frazie наводить дев’ять 
значень цієї частки. Podane przykłady świadczą o potrzebie uczenia kolokacji, fraz 
w kontekście.

Odrębne pole interferencji stanowi system gramatyczny. Dotyczy on szczególnie 
struktur typowych dla stylu naukowego (np. form bezosobowych, studenci błęd-
nie wykorzystują 3. os. l.mn. zamiast form zakończonych na -no, -to jako wykładnik 
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bezosobowości w polskich tekstach naukowych). Wyzwaniem dla ukraińskiego stu-
denta jest też łączliwość gramatyczna słów. W opracowanym zestawieniu widzimy 
różnicę pomiędzy ukr. стаття адресована науковцям (adresowany komuś), 
a pol. artykuł jest adresowany do naukowców (adresowany do kogoś). Przy okazji 
warto dodać, że ten przykład, zaczerpnięty z listy H. Onufrijenko, brzmi dość dziwnie 
w polskiej narracji akademickiej i tego typu informacji raczej nie znajdziemy w pol-
skich abstraktach.

DZIAŁANIA MEDIACYJNE W ZAKRESIE REDAKCJI ABSTRAKTU 
NA ZAJĘCIACH Z JPA

Powyższe zestawienie świadczy o tym, jak duży wpływ może mieć zjawisko interfe-
rencji międzyjęzykowej polsko-ukraińskiej w procesie uczenia się redakcji abstraktu 
i jak dużym wyzwaniem dla studentów z Ukrainy jest opanowanie rejestru stylu 
naukowego.4 Inspiruje jednocześnie do uwzględnienia tego zjawiska i zaplanowania 
ćwiczeń wykorzystujących techniki pracy uczenia się i nauczania w kontraście na za-
jęciach z JPA. W ramach ćwiczeń przygotowujących do mediacji należy uwzględnić:
• ćwiczenia leksykalne, gramatyczne i stylistyczne wspomagające opanowanie po-

żądanych struktur z rejestru naukowego, z wykorzystaniem technik tłumacze-
niowych, porównywania, poszukiwania analogii i różnic.
Przyjęcie takich strategii dydaktycznych zwiększy szanse osiągnięcia sprawności 

i poprawności językowej oraz wyeliminowania błędów interferencyjnych.
Znając cechy gatunkowe abstraktu oraz struktury językowe niezbędne do reali-

zacji gatunku, wyznaczywszy obszar transferu pozytywnego i negatywnego, warto 
zaplanować również odpowiednie
• strategie dydaktyczne związane z rozumieniem tekstów (globalnym, selektyw-

nym i szczegółowym, a także krytycznym) rozwijające działania mediacyjne: 
umiejętność wydobywania z tekstu głównych informacji (np. techniki podkre-
ślania słów kluczy, nadawania tytułów akapitom), wyszukiwania informacji, 
skanowania tekstu w poszukiwaniu informacji (np. pytania otwarte, uzupełnia-
nie tabel, uzupełnianie streszczenia itp.),

• strategie dydaktyczne rozwijające działania mediacji tekstowej sensu stricto 
(parafraza, streszczenie, skracanie, transformacje tekstowe, transformacje skła-
dniowe, transformacje leksykalne),

• strategie dydaktyczne rozwijające umiejętności redakcji tekstów w zakresie 
realizacji wzorca gatunkowego abstraktu (analiza wzorca gatunkowego w kon-

4 Katalog i przykłady błędów językowych (jako skutek transferu negatywnego) w tekstach 
naukowo-dydaktycznych studentów ukraińskich opisano szerzej w publikacji: [Busiło 2021].
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traście do J1, ćwiczenia w pisaniu kontrolowane, sterowane i wolne, w tym ćwi-
czenia tłumaczeniowe).
Aby zilustrować zaproponowane wyżej strategie dydaktyczne związane z kształ-

ceniem kompetencji redagowania abstraktu, poniżej przedstawiono propozycję 
scenariusza zajęć z języka polskiego jako obcego do celów akademickich (opraco-
wanego z myślą o potrzebach studentów z Ukrainy), poświęconego właśnie bie-
głości pisania abstraktów. Scenariusz uwzględnia przedstawioną w pierwszej części 
artykułu metodę ośmiu kroków, która przewiduje aktywną analizę wzorca gatunko-
wego, wprowadzenie i utrwalenie struktur językowych z rejestru naukowego, w tym 
właśnie ćwiczenia przygotowujące do działań mediacyjnych (rozumienie tekstu 
globalne, selektywne i szczegółowe, myślenie krytyczne) oraz ćwiczenia oparte 
na działaniach mediacyjnych (streszczanie, parafraza, tłumaczenie) i w końcu 
ćwiczenia redakcyjne (pisanie kontrolowane, sterowane i wolne). W scenariuszu 
uwzględniono działania sprzyjające uczeniu w kontraście, takie jak porównywanie, 
poszukiwanie analogii, przekład). Plan aktywności realizuje układ: od recepcji do 
produkcji, a także od prezentacji struktur, poprzez utrwalenie struktur do użycia 
struktur w kontekście.



227

PORADNIK JĘZYKOWY 10/2022

MEDIACJA TEKSTOWA W ROZWIJANIU JĘZYKOWYCH KOMPETENCJI AKADEMICKICH…

Przykład scenariusza zajęć poświęconego umiejętności 
redagowania abstraktu naukowego z wykorzystaniem strategii mediacji

Poziom: B2/C1
Zadanie 1. Przeczytaj streszczenie artykułu naukowego. Wskaż fragmenty, które odpowia-
dają na poniższe pytania:

• Jaka jest problematyka prezentowanego artykułu?
• Co jest celem badań?
• Jakie metody badawcze wykorzystano?
• Jakie są wyniki przeprowadzonej analizy?

Zadanie 2. Zapoznaj się z defi nicją abstraktu i wskaż elementy struktury tej wypowiedzi 
w przykładzie z zadania 1. Wiesz, jakie są różnice i podobieństwa z abstraktem ukraińskim?

dane autora – tytuł – adres bibliografi czny – problematyka badawcza – cel badań – me-
tody badawcze – wnioski – słowa kluczowe

Abstrakt jest to streszczenie publikacji naukowej lub książki, w którym w formie maksymal-
nie skondensowanej, z jak największą liczbą słów kluczy, zawarte są podstawowe informa-
cje o celu badawczym, tezie artykułu, metodyce przeprowadzonych badań, najważniejszych 
wynikach oraz wnioskach. Do streszczenia zazwyczaj dołączone są dane bibliografi czne źró-
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dła oraz słowa klucze, które pozwalają na odnalezienie i ocenę przydatności tekstu osobom 
zainteresowanym.

Zadanie 3. Pogrupuj frazy i wyrażenia z ramki zgodnie z podanym przykładem, uzupełnij 
diagram o własne przykłady.

autor omawia – celem badań jest – tekst porusza zagadnienie – autor przeprowadził an-
kiety – dokonano ekscerpcji materiału – przedstawiono – opierając się na teorii pól se-
mantycznych

Zadanie 4. Połącz słowa, tworząc frazy. Następnie utwórz z nimi zdania.
Przykład: Praca wpisuje się w krąg badań językoznawczych poświęconych rekonstrukcji ję-
zykowego obrazu świata.

autor dokonano w krąg badań

w artykule przeprowadził analizy

tekst wpisuje się badania ankietowe

praca zawiera szerokie zastosowanie

celem badań mogą znaleźć wyniki badań

przedstawione wnioski jest wykrycie mechanizmów

Zadanie 5. Zaproponuj jak najwięcej połączeń wyrazowych zgodnie z podanymi przykładami.
przeprowadzić: analizę, … zdefi niować: pojęcie, …
przedstawić: zagadnienie, … dokonać: klasyfi kacji, …
omówić: mechanizmy … wykorzystać: teorie…
wyciągnąć: … opisać: zjawisko…
podsumować: … podać: przykłady…   
analizuje: zależności …  bada: mechanizmy…
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Zadanie 6. Dokonaj transformacji zdań zgodnie z przykładem (wykorzystaj formy bezoso-
bowe czasownika).

Przykład: Autor omawia zjawisko interferencji w procesie 
uczenia się polskiej gramatyki. 
…W artykule omówiono… 
1.  Autorka przedstawia wyniki badań ankietowych 

przeprowadzonych wśród Polaków zamieszkałych na 
Ukrainie.

2.  Autor podaje przykłady użycia anglicyzmów w tek-
stach reklamowych.

3.  Autorka dokonuje analizy porównawczej łączliwości 
przymiotnika dojrzały w języku polskim i ukraińskim.

4. Autor defi niuje pojęcie językowego obrazu świata.
5. Autorka omawia klasyfi kacje imiennych części mowy w perspektywie porównawczej.

Zadanie 7. Uzupełnij luki w tekście. Następnie przeczytaj tekst ponownie i zastanów się, 
w jakim zakresie podany abstrakt realizuje cechy gatunkowe.

Zadanie 8. Przekształć podkreślone struktury tak, by zdania zachowały swój sens.
1. W artykule przedstawiono proces tworzenia inwentarzy leksykalnych, opierając się na 

refl eksyjnym podejściu do programów nauczania.
2. Autor analizuje zagadnienie uczenia leksyki nacechowanej stylistycznie w nauczaniu ję-

zyka polskiego Białorusinów. 
3. W niniejszym artykule zostały podjęte refl eksje na temat dydaktyki języków obcych, 

w tym języka polskiego w odmianie akademickiej.
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4. W części wstępnej porównano terminologię  obecną  w naukowej angielskojęzycznej 
i polskiej literaturze glo  odydaktycznej, jak też  omówiono wybrane praktyki w zakresie 
przygotowywania językowego studentów zagranicznych do podjęcia studiów w Polsce.

5. Autorka stawia tezę, że kandydaci na studia w Polsce powinni posiąść określoną  wiedzę  
socjokulturową , rozwinąć kompetencje przydatne w studiowaniu i komunikowaniu się  
z przedstawicielami ś rodowiska uczelnianego.

Zadanie 9. Przetłumacz na język polski. Porównaj struktury językowe polskie i ukraińskie, 
w tabeli wypisz te, które chcesz zapamiętać.
1. У монографії описано морфологічну систему і структуру сучасної української літе-

ратурної мови. 
2. У статті зафіксовано найбільш уживані сучасні російські терміни суспільних наук та 

їх відповідники українською мовою.
3. У статті розглядається вплив різних видів методичного забезпечення самостійної 

роботи студентів на ефективність засвоєння ними навчального матеріалу.
4. У навчальному посібнику з використанням нових методів і принципів пізнання 

державно-правових явищ висвітлено зміни і тенденції їх розвитку, проаналізовано 
світовий досвід з цих питань, сформульовано основні державно-правові положення.

5. Велику увагу приділено теорії народовладдя, видам, системам забезпечення 
і проявам його у нашій державі.

6. У статті наведено характеристики основних правових сімей сучасності.
7. У виданні в доступній формі наведено й прокоментовано основні юридичні поняття.

Język ukraiński Język polski
наводить висновки
наводить приклади
стаття адресована мовознавцям
автор статті висвітлює питання
розглядаются
…

wyciąga wnioski
podaje przykłady
artykuł jest adresowany do językoznawców
autor artykułu omawia zagadnienie
analizuje się
…

Zadanie 10. Znajdź abstrakt artykułu z dziedziny naukowej, która cię interesuje. Przetłumacz 
go na język ukraiński. Następnie wersję ukraińską spróbuj przetłumaczyć ponownie na język 
polski. Wypisz struktury, które chcesz zapamiętać.

Zadanie 11. Wybierz dowolny artykuł naukowy, przeczytaj tekst i dokonaj jego analizy:
• ustal jego tematykę,  
 wyłoń najważniejsze informacje,
•  podkreśl główne fragmenty,
• ustal cel badań, metodologię, 

wnioski oraz ich znaczenie,
• przenalizuj strukturę tekstu.

Następnie zredaguj abstrakt tego artykułu (ok. 160 słów). Pamiętaj o słowach kluczach.
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***

Redakcja tekstów naukowych, naukowo-dydaktycznych jest nieodłącznym elemen-
tem uczestnictwa w życiu akademickim. Jest to umiejętność, która wymaga wielu 
operacji kognitywnych i szczególnych kompetencji, w tym kompetencji w zakre-
sie mediacji tekstowej. Abstrakt, ta krótka forma – wydaje się pomocnicza – pełni 
naprawdę ważną funkcję w procesie poszukiwania materiałów źródłowych i pro-
wadzeniu dyskursu akademickiego oraz w wymianie myśli naukowej. Jej istotą są 
działania mediacyjne polegające na przetwarzaniu tekstu związane z umiejętnością 
ich analizy, myślenia krytycznego, umiejętnością selekcji informacji oraz streszcza-
nia tekstów, a także umiejętnością sprawnej i kreatywnej realizacji wzorca gatun-
kowego z zachowaniem jego podstawowych funkcji. Przedstawiony szczegółowy 
opis kompetencji w zakresie działań mediacyjnych związanych z redakcją abstraktu 
w kontekście potrzeb studentów ukraińskojęzycznych, z uwzględnieniem zjawiska 
interferencji językowej wraz z przykładowym scenariuszem zajęć może znaleźć prak-
tyczne zastosowanie w dydaktyce języka polskiego do celów akademickich. Z kolei 
opracowane zestawienie struktur leksykalnych w języku polskim i ukraińskim, cha-
rakterystycznych dla rejestru naukowego, można rozwinąć z myślą o pozostałych 
gatunkach tekstów naukowych, by zestawić inwentarz leksykalny polszczyzny w od-
mianie akademickiej ogólnej.
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Mediacja tekstowa w rozwijaniu językowych kompetencji akademickich 
studentów z Ukrainy (na przykładzie abstraktu)

Streszczenie

W artykule omówiono strategie rozwijania kompetencji mediacji tekstowej w zakresie dydaktyki 
języka polskiego do celów akademickich z uwzględnieniem potrzeb studentów z Ukrainy oraz 
zjawiska interferencji językowej. Autorka proponuje listę wskaźników biegłości językowej 
w ramach przetwarzania tekstów na podstawie deskryptorów Rady Europy (opublikowanych 
w dodatku CEFR-Companion Volume) na przykładzie abstraktu. Zgodnie z ideą uczenia 
w kontraście określa obszar transferu pozytywnego i negatywnego, porównując cechy gatunkowe 
oraz struktury leksykalne z rejestru naukowego w języku polskim i ukraińskim, by ostatecznie 
przedstawić strategie dydaktyczne pomocne w kształceniu umiejętności mediacyjnych 
związanych z redakcją abstraktu.

Słowa klucze: język polski do celów akademickich – mediacja tekstowa – interferencje językowe 
– abstrakt – gatunki naukowo-dydaktyczne.

Text media  on in developing Polish academic language competences 
of students from Ukraine (on the example of an abstract)

Summary

This ar  cle discusses strategies of developing text media  on competences in the fi eld of Polish 
Language for Academic Purposes taking into account the needs of students from Ukraine and 
the phenomenon of language interference. The author proposes a list of language profi ciency 
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indicators as part of the processing of texts based on the indicators of the Council of Europe 
published in the CEFR-Companion Volume on the example of an abstract. Based on the 
phenomenon of language interference, she defi nes the area of posi  ve and nega  ve transfer, 
comparing genre features and lexical structures from the CALP (Cogni  ve Academic Language 
Profi ciency) in Polish and Ukrainian, to fi nally present teaching strategies helpful in developing 
media  on skills related to wri  ng and edi  ng the abstract.

Keywords: CALP – Polish for Academic Purpose – text media  on – Polish-Ukrainian language 
inteference – abstract – academic genre in language didac  cs.

Adj. Monika Czarnecka
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POETA TŁUMACZ W CZASIE WIELKIEJ WOJNY.
PRZEKŁADY JANA KASPROWICZA W LATACH 1914 1918

Mimo iż wybuchu I wojny światowej spodziewano się od dawna, to był on zaskocze-
niem dla wszystkich. Choć w wielu tekstach z tamtego czasu znaleźć można zapo-
wiedzi, że w obliczu militaryzmu niemieckiego konfl ikt w Europie jest nieunikniony, 
to zakładano, że będzie miał on lokalny zasięg. Powoływano się przy tym na kry-
zys z początku wieku (1908 r.), kiedy to Austro-Węgry zajęły terytorium bośniackie, 
a inne kraje po pewnym czasie zaakceptowały ten fakt. W 1914 r. przystępowanie 
kolejnych państw do sporu serbsko-habsburskiego początkowo wzbudzało aplauz 
i wzmagało patriotyczne uczucia tłumów, jednak już po kilku miesiącach opadły one, 
kiedy pojawiły się pierwsze skutki tego konfl iktu. Wówczas zaczęto sobie zdawać 
sprawę, że będzie to wojna inna niż dotychczasowe. W pierwszej kolejności zagro-
żenie dotknęło tych, którzy znaleźli się na terytorium nieprzyjaciela, ponieważ jeśli 
w porę nie wyjechali, byli internowani jako obywatele wrogich państw. W miarę 
upływu czasu narastająca nieufność wobec wszystkich obcokrajowców stawała się 
dla nich realnym niebezpieczeństwem.

W momencie eskalacji konfl iktu Jan Kasprowicz przebywał we Lwowie, ale jego 
starsza córka spędzała wakacje z matką Jadwigą Przybyszewską w dalekim Mona-
chium. Lęk o najbliższych spowodował, że poeta zaczął przynaglać ją do skrócenia 
pobytu i powrotu do domu. Bojąc się o jej bezpieczeństwo, wyjechał po nią aż do 
Salzburga, co Anna odnotowała po latach w swoich wspomnieniach.1 Zebrawszy 
rodzinę, poeta „ewakuował się” z nią do bezpiecznego Poronina, gdzie przeczekał 
pierwsze miesiące wojny. To wówczas powodowany odruchem serca i ludzkiej soli-
darności wstawił się za rosyjskim emigrantem, którego aresztowano pod zarzutem 
szpiegostwa i osadzono w nowotarskim areszcie. Za poręczeniem autora Hymnów 
został on zwolniony, za co osobiście podziękował mu przed wyjazdem. Emigran-

1 [Kasprowicz-Jarocka 1966, 197].
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tem tym był nie kto inny jak osławiony później wódz proletariatu Włodzimierz Ilicz 
Lenin. Trawestując znane powiedzenie, można ten fakt spuentować: mały gest dla 
człowieka, ale wielkie nieszczęście dla ludzkości…

Początkowo Kasprowicz, podobnie jak wielu współczesnych mu literatów, chciał 
również zaangażować się w działalność społeczną i polityczną. W liście do przy-
jaciela, Zygmunta Wasilewskiego,2 z którym dzielił proendeckie sympa  e, pisał 9 
sierpnia 1914 r.:

Jeżeli moja obecność we Lwowie okazałaby się potrzebną i owocną – trochę miru przynaj-
mniej w części społeczeństwa przecież posiadam – wróciłbym natychmiast do Was, rodzinę 
oczywiście pozostawiwszy na razie tutaj, jako w miejscu względnie najspokojniejszym i naj-
bezpieczniejszym. Wszystko, co tylko jakieś zajmuje stanowisko, poszło – Żeromski, Żuławski, 
Sieroszewski, Daniłowski, Strug etc. etc. Mam przekonanie, że robota ich jest przedwczesna, 
ale zresztą nic nie wiem, może się mylę i dlatego chciałbym jako najbliżej stojący was – choć 
od arkanów odsuwaliście mnie, zasięgnąć rady, co mam z sobą począć. Jestem zdenerwo-
wany tym wszystkim, co się dzieje, że o jakiejś twórczości nie może być już mowy.3

Inter arma silent Musae – jak pisał Cyceron, a już w sierpniu 1914 r. Kasprowicz 
zdawał się potwierdzać to zagrożenie. Wymienieni przez niego twórcy reprezento-
wali odmienne koncepcje, które przeważały w środowisku literackim na ziemiach 
polskich. Pod tym względem autor Hymnów i jego korespondent należeli do mniej-
szości. Stąd nie dziwi, że w ferworze prolegionowej euforii on sam także został za-
liczony do zwolenników trójprzymierza. W „Nowej Reformie” wprost określono go 
jako legionistę polskiego, zdążającego do walki wespół z Jerzym Żuławskim, Karolem 
Adwentowiczem i Henrykiem Barwińskim.4 Wywołało to ostry sprzeciw Kasprowi-
cza i zmusiło go do wysłania demen  . Pisał w nim:

Gdybym się mógł zdecydować na wstąpienie do Legionów, nie odgrywałbym roli gościa łódz-
kiego czy berlińskiego, tylko poszedłbym tam, gdzie istotnie ważą się losy życia. Sprawę Pol-
ski odczuwam nie mniej usilnie i głęboko, jak wszyscy inni, choć mam pod sobą zwykłe pola 
podhalańskie, a nie bruk tego czy owego miasta.5

Na swój list do Zygmunta Wasilewskiego, ówczesnego redaktora „Słowa Pol-
skiego”, musiał otrzymać odpowiedź na tyle uspokajającą, że ostatecznie poniechał 
wyjazdu do Lwowa i starał się wrócić do twórczości literackiej. Innemu z przyja-
ciół Kazimierzowi Twardowskiemu, fi lozofowi i psychologowi, kilka miesięcy później 
 donosił:

2 Z. Wasilewski dwie dekady później opublikował monografi e o poecie m.in.: Jan Kasprowicz. 
Zarys wizerunku [1923] oraz Wspomnienia o Janie Kasprowiczu i Stefanie Żeromskim [1927].

3 [Kasprowicz 2021, 645].
4 [Z Królestwa Polskiego, 1914, 2].
5 [Kasprowicz 2021, 649].
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Ale przeraża mnie wprost, co w najbliższej przyszłości stanie się z tym, co dla nas – ponad 
rodzinę – jeszcze musi być droższego. Nie wiem, czy Polacy w Wiedniu zdają sobie z tego 
wszystkiego sprawę (oczywiście nie mówię o Tobie). I oto w tych sprawach dobrze byłoby 
nieraz z[e] sobą pogadać i powziąć jakieś postanowienia. Ja bywam częstokroć bezradny. 
Tumanię się, jak mogę. Księga ubogich doszła do rozmiarów kilkudziesięciu poematów, od 
półtora miesiąca przecież nie byłem w stanie niczego wyrzucić ze siebie. Obecnie wynają-
łem sobie pokój od Piotrowej (…) i obkładam się na razie Eurypidesem, ale kraj zniszczony, 
a przyszłość Bóg wie jaka.6

Stan ten potwierdzała po latach córka, Anna Jarocka, która wspominała, że 
w zimie lub wczesną wiosną 1915 r. Kasprowicz rozpoczął prace nad tłumaczeniem 
tragedii Eurypidesa. Aby mieć odpowiednie warunki, wynajął wówczas wzmianko-
wany w liście do Twardowskiego osobny pokój, który nazwał „folwarkiem”. 7 Znaj-
dował się on niedaleko letniska w Zakopanem, które zajmował z żoną i córkami, 
w domu „Pod czerwonym dachem”.

Poprawę sytuacji przyniósł powrót do Lwowa w listopadzie 1915 r. i wznowienie 
pracy na Uniwersytecie Lwowskim. Pisał o tym w kolejnym liście do Twardowskiego, 
rektora lwowskiej Alma Matris w latach wielkiej wojny, w którym potwierdzał go-
towość podjęcia wykładów: Dramat przedszekspirowski w Anglii oraz ćwiczeń Czy-
tanie i objaśnianie dramatów Fryderyka Hebbla.8 Będąc w Zakopanem, udzielał się 
społecznie, wygłaszając m.in. wykład O Prometeuszu i prometeizmie, z którego do-
chód miał być przeznaczony na rzecz Komitetu Obywatelskiego.9 W kolejnym roku 
pozytywnie odpowiedział na inicjatywę Władysława Kościelskiego i Aleksandra Gut-
trego, którzy napisali do Kasprowicza z propozycją zamieszczenia swoich utworów 
w serii „Polnische Bibliothek” w wydawnictwie Georga Mülera w Monachium. „Tego 
rodzaju publikacja może sprawie polskiej ogromne oddać usługi, toteż gorąca na-
leży się Panom wdzięczność za podjęcie tej pracy” – pisał do nich w odpowiedzi.10 
I mimo że ostatecznie niczego tam nie wydał, to badacze potwierdzają spostrzeże-
nia poety, iż tłumaczenia Mickiewicza, Orzeszkowej, Sienkiewicza oraz Reymonta 
i Przybyszewskiego, które ukazały się w tej ofi cynie, przyczyniły się do większej zna-
jomości literatury polskiej na Zachodzie. Losy tej trójki wybitnych intelektualistów 
splotły się także po wojnie, kiedy Kościelski założył jeden z najbardziej zasłużonych 
domów wydawniczych dwudziestolecia międzywojennego – Instytut Wydawniczy 
„Biblioteka Polska”. Gu  ry został członkiem jego zarządu, a Kasprowicz prezesem 
Rady Nadzorczej.

6 [Kasprowicz 2021, 653–654].
7 [Kasprowicz-Jarocka 1966, 207].
8 [Kasprowicz 2021, 662].
9 [Kasprowicz 2021, 662].
10 [Kasprowicz 2021, 677].
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W 1915 r. oraz kolejnych latach niepokój, niepewność, coraz częstsze problemy 
aprowizacyjne, a także toczące się w Galicji walki, nie sprzyjały twórczości ani li-
terackiej, ani translatorskiej.11 W 1916 r. nakładem ofi cyny Altenberga ukazała się 
jedyna autorska publikacja poety, nad którą prace rozpoczął jeszcze przed wojną, 
wspomniana w liście do Twardowskiego Księga ubogich [Lwów 1916]. Pojedyncze 
jej fragmenty publikowane były na łamach prasy lwowskiej i poznańskiej.12 Ucieczką 
od codzienności okazały się zatem przekłady, którymi zajmował się od lat. Jak usta-
lił Roman Loth, pierwsze tłumaczenie poeta opublikował już w 1887 r. w „Tanim 
Wydawnictwie” Adama Wiślickiego i była nim Rodzina Cencich Percy’ego Shelleya. 
Wspomniany wydawca i badacz pisarstwa Jana Kasprowicza w jednej z monografi i 
stawiał omawianą działalność translatorską poety tuż za jego twórczością orygi-
nalną. Warto te konstatacje przywołać in extenso:

Tłumaczył z kilku języków: z niemieckiego, angielskiego, francuskiego, z greki i łaciny. Rozpię-
tość tego dorobku jest olbrzymia. W „przekładach zebranych” Kasprowicza – gdyby takie się 
kiedykolwiek ukazały – znalazłoby się ponad osiemdziesiąt nazwisk autorów tłumaczonych, 
nie licząc wielu utworów anonimowych, jak ballady staroangielskie, czy średniowieczna po-
ezja niemiecka. Znalazłyby się tam przekłady z greckiej literatury antycznej, z angielskiej, 
niemieckiej, francuskiej, włoskiej, indyjskiej, belgijskiej, czeskiej, z literatur skandynawskich, 
wreszcie utwory łacińskie i francuskie pisarzy polskich. Dobór nazwisk autorów świadczy za-
równo o wielkiej kulturze literackiej tłumacza, jak i o jego wysokich ambicjach.13

W swoich sądach Loth zdobył się także na krytyczne podejście do badanej ma-
terii, w innej bowiem części rozważań stwierdzał, że dorobek ten był nierównej 
wartości, a obok wielu świetnych przekładów, były i takie, które, nosząc „piętno 
stylistycznych nawyków tłumacza”, zaciemniały oryginał.14

Osobne miejsce w swoich rozważaniach przekładom Kasprowiczowskim po-
święcił Jan Józef Lipski, autor klasycznej już dziś monografi i o początkowym okresie 
twórczości poety.15 Zauważył on, że jego dorobek translatorski „parokrotnie prze-
wyższa objętościowo twórczość oryginalną, dla której zresztą nie jest obojętny, gdyż 
niejednokrotnie autor Marchołta brał na warsztat tłumacza dzieła, które inspiro-
wały jego twórczość”.16 Lipski zaznaczył, że mimo iż Kasprowicz tłumaczył z wielu 
języków, to najpewniej czuł się w oryginałach niemieckich. To z nich przełożył: m.in. 
Ifi genię w Taurydzie Goethego oraz dramaty Hauptmanna, m.in. Dzwon zatopiony 
i Różę Bernd. Z niemieckiego przełożył także dramat holenderskiego autora Her-

11 [Loth (red.) 1994, 93–96].
12 [Zob. Loth (red.) 1994, 90–93].
13 [Loth (red.) 1964, 62].
14 [Loth (red.) 1964, 62].
15 [Lipski 1967].
16 [Lipski 1990, XCVII].
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mana Heijermansa Nadzieja, w którym posłużył się gwarą kujawską, z kaszubskimi 
terminami, dla oddania słownictwa związanego z rybołówstwem.17

Jednak zdaniem Lipskiego wierne przekłady z niemieckiego ustępowały arty-
stycznie lepszym, choć dalszym od oryginałów, tłumaczeniom z języka angielskiego. 
Od 1907 r., kiedy ukazała się po raz pierwszy jego antologia Poeci angielscy, w ko-
lejnych wydaniach stale poszerzał ją o następnych twórców, co ostatecznie zaowo-
cowało pięcioma tomami, wydanymi już po jego śmierci w 1931 r. Szczególnymi 
względami autora Marchołta cieszyli się wspomniani: Percy Shelley, John Keats, 
William Shakespeare oraz głośny w epoce Oscar Wilde.

Ponadto w opracowaniu Lipskiego znaleźć można o wiele bardziej krytyczne 
sądy na temat dorobku translatorskiego Kasprowicza:

Sumarycznie rzecz traktując, można stwierdzić, że Kasprowicz nie ma dziś dobrej opinii jako 
tłumacz. Jego maniery stylistyczne, rażące w oryginalnej poezji, tu przeszkadzają jeszcze 
w większym stopniu, tym bardziej, że stosował je niezależnie od epoki i od indywidualności 
tłumaczonego pisarza. Wierność przekładu również pozostawia wiele do życzenia, tym bar-
dziej, iż poza nieuchronnymi niedokładnościami znaczeniowymi Kasprowicz łatwo zastępo-
wał indywidualnie nacechowane wyrażenia i zwroty oryginału zbitkami frazeologicznymi lub 
ogólnikowymi, ubogimi treściowo i plastycznie kliszami.18

Mimo tego badacz stwierdził, że ostatecznie to właśnie przekłady z literatury 
angielskiej oparły się próbie czasu. A choć tak znaczny dorobek jest dziś de facto 
martwy, to jego rola w epoce była duża. Jak konstatuje Lipski, niewątpliwie była ona 
dużo większa, niż można to obecnie zrekonstruować.19 Nie ulega wątpliwości, że 
tłumaczenia te zapoznawały czytelnika polskiego z najwybitniejszymi zjawiskami li-
teratury europejskiej, tym samym znacznie rozszerzając jego horyzonty artystyczne, 
co było nie bez znaczenia przy prowincjonalizmie kultury krajowej.

Kolejną cechą, na którą warto zwrócić uwagę, jest niezwykła powściągliwość 
wypowiedzi Kasprowicza na temat swojego warsztatu translatorskiego, czy nawet 
szerzej – tłumaczeń jako takich. Zaledwie w kilku miejscach odnaleźć można obszer-
niejsze niż kilkuzdaniowe rozważania na ten temat, jak np. w przekładzie odczytu 
Hugo von Hofmannsthala Poeta i nasze czasy:

Za pomocą właśnie języka poeta kieruje z ukrycia światem; poszczególne członki tego świata 
mogą się go wyprzeć, mogą o nim zapomnieć, a jednak nikt inny, tylko on, skupia i rozstrzela 
ich myśli (…).20

17 [Lipski 1990, XCVII]. Zob. także: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/43987/edi-
 on/40781 [dostęp: 15.01.2021].

18 [Lipski 1990, C].
19 [Lipski 1990, C].
20 [Hofmannsthal 1910, 86–87].
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Zwrócenie uwagi na specyfi kę języka twórcy ginie jednak w rozbudowanej metafo-
ryce – to znamię wielu wypowiedzi Kasprowicza.

Wyjątkowy pod tym względem jest tekst odczytu, który wygłosił on w Zakopanem 
pt. Prometeizm w poezji. Wydaje się on o tyle istotny, że czas jego powstania – rok 
1915 – oraz problematyka ściśle wiążą się z prowadzonymi wówczas tłumaczeniami, 
które są przedmiotem niniejszego szkicu. Choć rozważań o specyfi ce stylu twórców, 
w tym wypadku antycznych, i problemów oddania ich cech w rodzimym języku, od-
naleźć można tu dużo więcej, to relatywnie wobec całości wykładu także nie stanowią 
one dominanty. Tym niemniej dają one możliwość choć częściowego zrelatywizowa-
nia surowego osądu Lipskiego, jeśli nie wobec całości dorobku translatorskiego Ka-
sprowicza, to niewątpliwie w odniesieniu do literatury starogreckiej. Poeta zauważał:

Boć, jak państwu wiadomo, ze wszystkich tragików greckich Ajschylos najbardziej jest mu-
zyczny. (…) pierwiastek muzyczny, którego wrażenie stara się Ajschylos potęgować nie 
samym tylko rytmem, ale nawet takimi środkami, jak aliteracje lub posługiwanie się ono-
matopejami (…). Powtarzanie, i to bardzo często w ściśle określonej, w pewnych odstępach 
powtarzającej się mierze, dziwnie przejmujący, niesamowity wywołuje efekt.21

W innym miejscu zaś przesuwał granice pojmowania przekładu jako czynności 
twórczej, artystycznej, a nie tylko odtwórczej, czysto rzemieślniczej:

Nie jestem z zawodu fi lologiem, ale, o ile wiem, to właśnie na tę dźwiękową stronę Ajschylosa 
stosunkowo mało zwracano uwagi, a jeśli zwracano, to urzędowa, że tak powiem, fi lologia 
czyniła to nawet w formie wyrzutu, że to są zabawki niegodne wielkiego poety. Oczywiście, 
zarzut taki jest najpospolitszym absurdem, dowodzącym, że tego rodzaju uczeni pedanci, 
roszczący sobie prawo do zajmowania się sztuką nie tylko o istocie sztuki, ale i o przysługu-
jących jej środkach żadnego nie mają pojęcia.22

Również z okresu wojennego warto przytoczyć jeszcze jedną uwagę, którą za-
warł on w artykule o Williamie Shakespearze. Tekst opublikowany został w kwietniu 
1916 r. na łamach „Kuriera Lwowskiego”. Pisał w nim m.in.:

Potrąciwszy o ten żywy język ludowy, (…) mimo woli przypominam sobie język jeszcze jeden, 
przypominam sobie styl, któremu wspaniały twórca dramatów królewskich nie mógł się 
oprzeć nie tylko w pierwszych latach swojej twórczości, ale i nieco później, styl, który nie-
jednokrotnie wyszydzał, a w którym się przecież jak gdyby skrycie i po cichu miłował. (…) 
styl tak zwany eufuistyczny, polegający na bombastycznym posługiwaniu się antytezami.23

Niespełna dekadę później Józef Birkenmajer wyraźnie akcentował ten aspekt 
tłumaczeń autora Salome, właśnie w odniesieniu do literatury antycznej. Pisał, że 

21 [Kasprowicz 2015, 665].
22 [Kasprowicz 2015, 684].
23 [Kasprowicz 2015, 944].
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Kasprowicz w przedmowie do Orestei wyjaśnił, iż celowo zrezygnował z archaizowa-
nia języka i odwoływał się do żywej mowy. Zwroty czerpał niekiedy wprost z gwary, 
w której odnajdywał „ową pierwotność fundamentalną języka, która w oryginale 
tragedii greckich wyrażała się przez doryzmy”. Ponadto zauważał, że Kasprowicz, 
sam syn ludu, poprzez owe odwołania osiągał jeszcze jeden cel, nadawał „dykcji dra-
matycznej wielką moc i dobitność”.24 Archaizmy w przekładach Kasprowiczowskich 
tekstów antycznych pojawiały się zaś tam, gdzie dawny wyraz był krótszy, a przez to 
mocniejszy i dobitniejszy od współczesnego.

Zamykając ten wątek, warto na zakończenie przywołać pogląd cytowanego już 
Zygmunta Wasilewskiego, który w monografi i o Kasprowiczu pisał, że o powoła-
niu poety na utworzoną specjalnie dla niego katedrę literatur obcych Uniwersytetu 
Lwowskiego zadecydowała ocena jego tłumaczeń przez świat naukowy. To on uznał 
ich poziom oraz walory artystyczne.25

Przed szczegółową analizą twórczości translatorskiej Jana Kasprowicza w latach 
1914–1918 postawić trzeba jeszcze dwa pytania: czy wcześniej funkcjonowały już 
w literaturze polskiej jakieś przekłady Eurypidesa oraz czy podjęcie się tak szero-
kiego projektu było autonomiczną decyzją samego poety. W pierwszym wypadku 
sytuacja może być łatwa do zweryfi kowania. Bazy danych wskazują, że na przełomie 
wieków wyszło zaledwie kilka spolszczeń dzieł starożytnego tragika (w tym jedno Ka-
sprowiczowskie w ofi cynie Altenberga – Cyklop [Lwów 1902]). W przededniu wojny 
ukazały dwa dramaty Medea i Hekabe, których tłumaczem był Bogusław Butrymo-
wicz. Był on symbolistycznym poetą minorum gen  um, o znacznie większym do-
robku translatorskim niż własnym. Jednak obu tłumaczeń nie można porównywać 
z edycjami Kasprowicza, które ukazały się pięć lat później, choćby ze względu na 
nakład, a co za tym idzie, zasięg ich oddziaływania [Medea, nakł. Księgarni Feliksa 
Westa, Brody 1913 oraz Hekabe, nakł. autora, Brody 1914].

Wspomniany Józef Birkenmajer w jednym z tekstów, starał się wprost odpowie-
dzieć na pytanie o zwrot poety do antyku:

Można się czasem dziwić, co człowieka takiego, jak Kasprowicz, mogło skłonić ku Eurypi-
desowi. Otóż przede wszystkim to, że podobnie, jak Ajschylos, tak i Eurypides w każdym 
dramacie ukazuje nam coś z samego siebie – co powiedzieć należy i o każdym utworze Ka-
sprowicza.26

Natomiast drugi z postawionych problemów wydaje się o wiele bardziej zło-
żony. Można go rozpatrywać, opierając się na teorii skoposu Hansa Vermeera, 
szczegółowo omówionej przez Chris  anę Nord.27 Sprowadzić można ją do rozbu-

24 [Birkenmajer 1925, 198]
25 [Wasilewski 1925, 68].
26 [Birkenmajer 1925, 197].
27 [Nord 2009, 176–177].
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dowanego pytania – czy tłumaczenia Eurypidesa, dokonane przez Jana Kasprowi-
cza, podporządkowane były jakiemuś zewnętrznemu celowi? I czy cel ten mógł być 
uwarunkowany przez zamawiającego? Mogło nim być na przykład zapotrzebowanie 
wydawcy? Wydaje się, że po części na każde z nich można odpowiedzieć twierdząco. 
Prawdopodobne przesłanki, którymi kierował się autor Hymnów, szerzej omówione 
zostaną poniżej. Mogły one być między innymi próbą zrozumienia dziejących się 
wypadków.

Jeśli słuszne są przypuszczenia Romana Lotha, który w komentarzu do jednego 
z listów Kasprowicza zauważał, że inicjatywa tego bezprecedensowego przedsięwzię-
cia wyszła prawdopodobnie ze strony Akademii Umiejętności,28 to może to być jedna 
z głównych przesłanek w określeniu motywów, którymi kierował się poeta, zwłaszcza 
że jako potwierdzenie tej supozycji badacz zauważa, iż wszystkie dramaty ukazały się 
nakładem tej samej instytucji. Pod auspicjami Akademii w 1918 r. wyszła trzytomowa 
edycja w serii „Biblioteka Przekładów Literatury Starożytnej”; edycja, którą wstępem 
poprzedził Tadeusz Sinko [Eurypides, Tragedie, t. I–III, Kraków 1918]. Wówczas cel 
ten można byłoby określić jako misję kulturalną i naukową, biorąc pod uwagę zada-
nia statutowe tej instytucji oraz autora naukowej przedmowy. W tej perspektywie 
istnienie wcześniejszych przekładów Butrymowicza nie byłoby odbierane jako „kon-
kurencyjne” ani nawet równorzędne. Było realizacją innych celów i zamierzeń. Teoria 
Vermeera daje jeszcze jedno narzędzie, które odnieść można do poziomu tłumaczeń, 
o czym była już mowa powyżej. Jeśli w jej świetle dopuszczalne jest, że każdy tekst 
obcy da się przełożyć na inny język na wiele sposobów, a każdy z takich przekładów 
będzie dobry, jeśli spełni swoją funkcję, to rozważania o wierności przekładów Ka-
sprowicza schodzą na dalszy plan. Zastrzeżenia Lipskiego i Lotha tracą wówczas na 
swej ostrości. Ponadto drugorzędne znaczenie będzie miała w optyce fortunności 
przekładu także kwes  a podstawy tłumaczenia i jej kanonicznej wersji.

Przechodząc do szczegółowego omówienia dzieł, które zostały przetłumaczone 
przez Jana Kasprowicza w okresie wielkiej wojny, zobrazować można jego twórczość 
translatorską w postaci sinusoidy. Początek i koniec wojny wyznaczają tłumaczenia 
głównie literatury angielskiej (dzieła Shakespeare’a), między nimi zaś znajduje się 
wysoka krzywa prac nad literaturą starożytną (dzieła Eurypidesa).

W drugiej połowie 1914 r. poeta kończył zatem jeszcze prace, które rozpoczął 
wiosną. Jednak ich publikację zmuszony był odłożyć na bardziej sprzyjający czas, 
który nastąpił dopiero po wojnie. Należały do nich przekłady wierszy wyróżnionego 
wówczas literackim Noblem indyjskiego poety Rabindranatha Tagore’a pt. Gitanjali. 
Była to więc bezcenna inicjatywa zapoznania polskiego czytelnika z dziełem, które 
publikowane i dyskutowane było równocześnie w innych stolicach kulturalnych 

28 [Zob. przyp. 1122 Kasprowicz 2021, 682].
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Europy. Poszczególne utwory z tego zbioru ukazały się w tym roku na łamach za-
przyjaźnionego „Słowa Polskiego”. Osobne wydanie wyszło w poznańskiej ofi cynie 
„Ostoja” dopiero w 1918 r.: Gitanjali (Pieśni ofi arne), „Słowo Polskie” 1914, nr 123, 
135, 168, 198, 204, 221, 223, druk: Spółka Wydawnicza „Ostoja”, Poznań 1918.

Podobnie w wypadku drugiego dzieła tego autora pt. Ogrodnik, które przeło-
żył prawdopodobnie w kwietniu 1914 r., a którego druk nastąpił również w 1918 r. 
w ekspresjonistycznym „Zdroju” (Ogrodnik, „Zdrój” 1918, t. II, z. 1–4; druk: Towarzy-
stwo Bibliofi lijne, Poznań 1923). Do autora tego poeta powrócił jeszcze pod koniec 
wojny, kiedy przełożył jego Księżyc przybierający („Zdrój” 1917, t. I, z. 1–5; druk z Gi-
taniali). Przełożył także najsłynniejszą tragedię o księciu duńskim, która po strzałach 
w Sarajewie nabrała nowego wymiaru.

Jednak twórczością, która pochłonęła autora Hymnów bez reszty i prawdopo-
dobnie była także próbą odnalezienia sensu rozpętanej wojny i zniszczenia ludzko-
ści, stały się przekłady Eurypidesa. Być może tym, co zwróciło uwagę Kasprowicza 
w dramatach tego jednego z największych tragików greckich była ponadczasowość 
poruszanych przez niego wątków związanych z wojnami. Wiele bowiem dzieł Eu-
rypidesa wykorzystywało z jednej strony mity oparte na historii zmagań Achajów 
z Trojanami oraz ostatecznego zniszczenia stolicy Priama. Z drugiej zaś odwoływało 
się do współczesnego konfl iktu Aten ze Spartą, zwanego wojną peloponeską. Kon-
fl iktu, który rozrywał ówczesny cywilizowany świat i doprowadził do upadku pierw-
sze z mocarstw. Poeta dostrzegł w nim odbicie krwawych zmagań, które rozpaliły 
współczesną mu Europę.

Pierwsze utwory: Medeę, Alkes  sa oraz Hyppolytosa uwieńczonego przełożył 
już w 1912 i 1913 r., ale odłożył je, zagłębiając się w najnowszą poezję angielską. 
Wrócił do nich po wybuchu wojny. Kiedy okazało się, że może ona potrwać dłużej, 
niż początkowo zakładano, zdecydował się na ambitne zadanie przetłumaczenia 
wszystkich dzieł tego twórcy. Prace, jak wspomniałem, rozpoczęły się prawdopo-
dobnie pod koniec 1914 r. bądź na początku 1915 r. Biorąc pod uwagę średni czas, 
jaki poświęcał każdemu z utworów, bliższy prawdy wydaje się drugi z wariantów. 
A jeśli tak, to niemal za symboliczne uznać można, że pierwszy rok wojny poeta roz-
począł historią mitycznej królowej Troi Hekuby, która stała się symbolem rozpaczy 
i bólu. Przedstawieniem dziejów kobiety, która straciła dom, dzieci, a sama stała się 
niewolnicą zwycięzcy. Historia ta nabierać zaczęła nowych sensów przy coraz gło-
śniejszych w Europie wybuchach szrapneli i zniszczeniach kolejnych miast. Kiedy 
17 grudnia 1914 r. wojska austriacko-węgierskie zatrzymały pod Limanową i Łapa-
nowem ofensywę rosyjską zmierzającą w kierunku Krakowa, walki zaczęły toczyć się 
już w najbliższej okolicy poety. Śmierć siostrzeńca Jasia Antczaka, który wcielony do 
armii pruskiej zginął nad rzeką Aisne we Francji, oraz odejście matki (31 XII) musiały 
dodatkowo pogłębić pesymizm autora Hymnów.
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W tym kontekście nie dziwi wybór pierwszego z utworów. Prace nad Hekabe 
poeta ukończył 25 lutego,29 a już kilka dni później, ok. 1 marca, rozpoczął nowe, tym 
razem nad tragedią Andromache. Zajęły mu one około dwóch tygodni. Wydaje się, 
że i w tym wypadku wybór dzieła nie był przypadkowy, bowiem historia znękanej 
żony Hektora, która staje się niewolnicą brutalnego, owładniętego rządzą mordu 
i grabieży Neoptolemosa, mogła być lustrem rzeczywistości. Do końca marca 1915 r. 
Kasprowicz przełożył jeszcze Heraklidów i rozpoczął tłumaczenie Elektry, jednego 
z najsłynniejszych dramatów Eurypidesa. Wówczas, 22 marca 1915 r., wojska car-
skie zdobyły Przemyśl, który po krwawych walkach odbity został dopiero po trzech 
miesiącach.

Wiosną 1915 r. w liście do przyjaciela Kazimierza Twardowskiego poeta pisał 
z Poronina m.in.: „Jeżelibyś się spotkał przypadkiem z Ćwiklińskim, powiedz mu, 
że tumanię się obecnie Eurypidesem, i pokłoń się ode mnie” (2 II).30 To jeden z nie-
wielu śladów całkowitego zanurzenia się w pracach nad wspomnianym cyklem 
w całej korespondencji z tego czasu. Po raz kolejny sygnalizować je będzie, kiedy 
ukończy dzieło na przełomie 1917 i 1918 r.

Tłumaczenie Elektry, historii o królewnie mykeńskiej, która została także bru-
talnie doświadczona przez skutki wojny, zajęły poecie więcej czasu niż przekład 
poprzednich dzieł. Trwało ono dokładnie miesiąc od 22 marca do 21 kwietnia i wy-
znaczało pierwszą cezurę omawianego projektu translatorskiego. Kasprowicz za-
jęty sprawami uniwersyteckimi oraz nasilającymi się walkami w samej Galicji, gdzie 
przerwany został front rosyjski, nie tylko odłożył dzieła Eurypidesa, ale jak wynika 
z jego biografi i, pracę literacką w ogóle aż do grudnia. W czerwcu 1915 r. wojska au-
striackie odzyskały Lwów, a w sierpniu oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. 
W efekcie pod protektoratem Niemiec utworzone zostało Generalne Gubernator-
stwo Warszawskie, a Austrii – Generalne Gubernatorstwo Lubelskie. Powoli zaczęła 
się krystalizować przyszłość ziem polskich, tyle tylko, że odmiennie od tej, której 
zwolennikiem był Kasprowicz. Mając proendeckie poglądy, krytycznie odnosił się 
do opcji legionowej i procentralnej.

W tym gorącym politycznie i militarnie czasie światło ujrzały cztery kolejne dra-
maty. Pierwszym z nich były Błagalnice, w których centralnym problemem jest po-
chwała słusznej walki, a akcja toczy się wokół prośby, którą kobiety przyniosły do 
Aten, aby miasto pomogło im w odzyskaniu i godnym pochowaniu ciał poległych 
w boju wojowników. Rozpoczęty tuż przed świętami Bożego Narodzenia 1915 r. 
dramat poeta ukończył ponad miesiąc później, około 22 stycznia 1916. Druga tra-
gedia pt. Helena zajęła mu znacznie więcej czasu, rozpoczął jej tłumaczenie 29 
stycznia, ale ukończył dopiero 7 marca. Wówczas po tygodniu zajął się trzecim 

29 [Loth (red.) 1994, 128].
30 [Kasprowicz 2021, 657].
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z dzieł Eurypidesa, Bachantki, któremu poświęcił się między 13 a 20 marca 1916 r., 
a także  kolejnym, Fenicjanki. Było ono gotowe 3 kwietnia, zgodnie z ustaleniami 
 Romana  Lotha.31

Ten intensywny okres pracy, cztery tragedie w ciągu czterech miesięcy, okupił 
kilkumiesięczną przerwą, kiedy ponownie zawiesił swoją aktywność literacką. Czy 
złożyły się na to, prócz wypalenia, także inne przyczyny – trudno jednoznacznie 
określić. Żadnych przesłanek ku temu nie dostarczają ani listy poety, ani wspomnie-
nia jego córki. Kolejny powrót do pracy nastąpił latem 1916 r. i zaowocował w okre-
sie od sierpnia do października serią następnych przekładów. Czas ten Kasprowicz 
poświęcił trylogii, opowiadającej historię Ifi genii, córki Agamemnona, która swoją 
ofi arą chciała uratować wyprawę na Troję, do czego ostatecznie dochodzi dzięki Ar-
temidzie. W kolejnych odsłonach dziejów ukazane zostały losy Ifi genii jako kapłanki 
tej bogini w Aulidzie, a całość dopełniła opowieść o tragedii jej brata Orestesa. To 
on po powrocie z wojny musiał stawić czoła konfl iktowi w rodzinie i podjąć walkę 
o honor, której skutkiem było zabójstwo własnej matki. Opowieść rozpoczętą w Ifi -
genii w Taurii poeta kontynuował zatem w Ifi genii w Aulidzie i zamknął Orestesem. 
W ciągu trzech miesięcy, od początku sierpnia do początku września 1916 r., cykl 
wzbogacił się o kolejne arcydzieła.

Podobnie jesienią w takich samych odstępach czasu przyswoił kolejną trylo-
gię. We wrześniu przełożył Heraklesa szalejącego (11–18 IX), a następnie Trojanki 
 (19–26 IX), w październiku zaś Iona (3–21 X). Prace nad Rhesosem, którego dziś 
autorstwo Eurypidesa jest kwes  onowane, przeciągnęły się na początek kolejnego 
roku (19 X–31 I 1917).32 Szczególnie pierwszy z utworów mógł ponownie nabrać 
ponadczasowego wymiaru. Opowiadał bowiem historię, kiedy pochłonięty walką 
Herkules, podczas jednej ze swoich 12 prac, nie był w stanie obronić skazanej na 
śmierć w Tebach rodziny, żony i ukochanych dzieci. To dramat większości żołnierzy 
po każdej stronie frontu, którzy paraliżowani byli lękiem o najbliższych.

Ostatni rok wojny, kiedy wykrwawiające się strony przeciągały konfl ikt i liczyły 
na wyniszczenie przeciwnika, pogłębiał niepewność i pesymizm poety. Fiasko wy-
znawanych przez niego koncepcji politycznych przyniosła rewolucja, która wybu-
chła w Piotrogrodzie i zmiotła pierwszy z tronów Europy. Panslawistyczne nadzieje 
głoszone przez Romana Dmowskiego okazały się już nierealne. Dla Kasprowicza ko-
niec prac translatorskich stał się jednocześnie początkiem prac edytorskich. W liście 
z 12 I 1917 r. do Romana Rybarskiego, redaktora „Roku Polskiego”, pisał, wymawia-
jąc się od współpracy: „Poza tym publiczne wykłady kosztują mnie strasznie dużo 
nerwów, jestem też strasznie w tej chwili zajęty – przepisuję Eurypidesa, a nieba-
wem zacznie się i robota uniwersytecka”.33 W marcu tego roku pisał także do Fran-

31 [Loth (red.) 1994, 128].
32 [Loth (red.) 1994, 129–130].
33 [Kasprowicz 2021, 681].



248

PORADNIK JĘZYKOWY 10/2022

GRZEGORZ P. BĄBIAK

ciszka Rawity-Gawrońskiego: „U nas spokój. W Krakowie byłem 2 dni – zawoziłem 
Akademii Eurypidesa – którego drukuje. Czy zobaczymy się tego lata?” (7 III).34

Fragmenty poszczególnych tragedii, np. dramatu Helena: Pieśń o zburzeniu 
Troi, tragedii Trojanki: Pieśń Hekaby czy opowiadanie Antygony o śmierci braci 
i matki z dramatu Fenicjanki oraz kilkanaście innych zaczęły ukazywać się na ła-
mach „Kuriera Poznańskiego” pod wspólnym tytułem Z liryków wojennych Eurypi-
desa w ostatnim tygodniu 1916 r. Fakt ten przyjąć można za koronny argument, że 
wojna miała znaczący wpływ na projekt translatorski Kasprowicza. Wybór miejsca 
druku w tym wypadku także wydaje się jak najbardziej zrozumiały. Redakcja wyja-
śniała to dekadę później, w okolicznościowym artykule, który ukazał się po śmierci 
Kasprowicza:

Redakcję pisma naszego łączyły zawsze stosunki ożywione z Janem Kasprowiczem. Często 
zasilał łamy „Kuriera Poznańskiego” swymi utworami. (…) Gdy z wybuchem wojny rozpoczęły 
się w Krakowie i w ogóle w zachodniej Małopolsce orgie austrofi lizmu i sprzęgania sprawy 
polskiej ze sprawą państw centralnych, Kasprowicz w atmosferze tej dusił się moralnie. Zde-
cydowany zwolennik dążenia do wyzwolenia Polski przez zwycięstwo koalicji nad Niemcami 
i ich narzędziem, monarchią austro-węgierską, poglądów swych nie bardzo ukrywał, nara-
żając się na denuncjację u władz, szczególnie zaciekłych kolegów po piórze, zapatrzonych 
w wiedeńskie „zbawienia słońce”. (…) Szczególnie prasa w stylu „Czasu”, „Nowej Reformy”, 
„Naprzodu” itp. budziła swym wyuzdaniem austrofi lskim w Kasprowiczu odrazę. Tym ser-
deczniejszy był jego stosunek do „Kuriera Poznańskiego”, którego był stałym czytelnikiem”.35

Pierwsze liryki wojenne Eurypidesa ukazały się w świątecznym numerze „Ku-
riera Poznańskiego” w wigilię jeszcze 1916 r. Opublikowano wówczas m.in. Przywi-
tanie sprzymierzeńca oraz Modlitwę o ochronę dla szpiega (z dramatu Rhesos).36 
A w kolejnym numerze, zamykającym rok, m.in. utwory: Bóg wojny (Sprawco po-
wszechnej niedoli…) z Fenicjanek i chór dziewic mykeńskich z dramatu Elektra.37 
Natomiast w sześciu odcinkach w styczniu i lutym 1917 znalazło się kilkanaście ko-
lejnych wierszy. Ostatnia część z obszerną pieśnią O bratobójczej walce także z tra-
gedii Fenicjanki38 znalazła się w numerze z 22 lutego.

Obowiązki uniwersyteckie, prace redakcyjne oraz powrót do literatury współ-
czesnej wypełniły resztę 1917 r. oraz początek następnego roku. Późną jesienią de-
fi nitywnie zamknął zatem ten etap przekładów dzieł greckiego tragika i powrócił 
do literatury doby nowożytnej. Pierwszą próbą, którą podjął, było tłumaczenie dra-
matu dziewiętnastowiecznego, niemieckojęzycznego poety i dramaturga Friedri-
cha Hebbla pt. Gyges i jego pierścień, którego jednak nie ukończył. Natomiast do 

34 [Kasprowicz 2021, 682].
35 [Stosunek Kasprowicza do „Kuriera Poznańskiego”, 1927, 2].
36 [Kasprowicz 1916, 2].
37 [Kasprowicz 1916, 1].
38 [Kasprowicz 1917, 1].



249

PORADNIK JĘZYKOWY 10/2022

POETA TŁUMACZ W CZASIE WIELKIEJ WOJNY…

rangi kolejnego symbolu, a jednocześnie klamry zamykającej poruszane w niniej-
szym tekście zagadnienie, urasta podjęcie zadania spolszczenia innego z klasyków 
literatury światowej – Williama Shakespeare’a. Tuż przed wybuchem wojny wydał 
w lipcu 1914 r. Hamleta, królewicza duńskiego [wyd. II, pierwsze było w 1890]. Nikt 
z czytających nie spodziewał się wówczas, że najsłynniejszy z monologów za kilka 
miesięcy nabierze zupełnie innego znaczenia.

Natomiast kiedy konfl ikt wygasał, a na gruzach starego miał być budowany 
nowy świat, poeta sięgnął po inne z szekspirowskich arcydzieł. Przełożył, a parę lat 
później wydał w Instytucie Wydawniczym „Biblioteka Polska”, Makbeta. Dramat 
o żądzy władzy i zdradzie przyjaciół miał wyrażać nie mniej pesymistyczne prze-
czucia poety co do przyszłości niż tragedia w królestwie duńskim. To Makbetem 
rozpoczął on kolejną serię translatorską, tym razem angielskiego dramaturga. Czy 
kolejny utwór Juliusz Cezar [wyd. 1918], a potem „kroniki dramatyczne” miały od-
bijać kolejne odsłony walki o władzę, które obserwował tym razem w niepodległym 
już kraju? To pytanie pozostaje otwarte. Rangę tłumaczeń dzieł angielskiego dra-
matopisarza w twórczości Kasprowicza wyczerpująco analizuje w swoim artykule 
m.in. Aleksandra Budrewicz-Beratan.39

Wydaje się, że tłumaczenie tragedii Eurypidesa, którym Jan Kasprowicz poświę-
cił się w czasie wielkiej wojny, było czymś więcej aniżeli namiastką twórczości lite-
rackiej. Podobnie zbyt dużym uproszczeniem byłoby traktowanie tych przekładów 
jako próby ucieczki przed otaczającą grozą wojny. Prawdopodobnie poetę motywo-
wały także i powyższe czynniki, ale zarówno wybór autora, jak i jego dzieł wskazuje, 
że program translatorski autora Hymnów odbijał o wiele bardziej złożone motywa-
cje. Sięgając do wzorców antycznych, chciał tym samym postawić pytanie, które 
ludzkość trapiło od wieków – o sens i skutki wojen. Tłumacząc dzieje konfl iktu pod 
Troją, w obliczu niespotykanej rzezi na polach Verdun czy Rokitnej, ukazywał jedno-
cześnie, jak wysoką cenę musiały za nią zapłacić wszystkie strony – zarówno zwy-
ciężeni, jak i sami zwycięzcy. W tekstach greckiego klasyka Kasprowicz starał się 
odnaleźć potwierdzenie, że pęd ku zniszczeniu był częścią irracjonalnej strony na-
tury ludzkiej. Powyższa motywacja nie stoi w sprzeczności z teorią skoposu, przez 
którą także można analizować twórczość translatorską Kasprowicza. O ile bowiem 
celem zewnętrznym mogło być zamówienie Akademii Umiejętności, o tyle drugim, 
wewnętrznym, była właśnie próba zrozumienia fenomenu wojny i poszukiwanie 
jego uzasadnienia w micie trojańskim.

Prace nad czternastoma utworami Eurypidesa stanowiły odbicie losów poety 
w czasie wojny. Prowadzone były nieregularnie i często przerywane na wiele mie-
sięcy, ze względu na sytuację polityczną i przetaczający się przez Galicję front. Były 
jednak konsekwentne jak kolejne odsłony współczesnego dramatu. Mimo iż przed 

39 [Budrewicz-Beratan 2022, 120].
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wybuchem konfl iktu poeta tłumaczył dzieła starożytnych, podobnie jak dziewiętna-
stowiecznych autorów niemieckich i angielskich, to fakt, że skupił się tylko na pierw-
szych z nich wydaje się decyzją świadomą i przemyślaną, podobnie jak powrót do 
drugich już po zakończeniu konfl iktu.
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Poeta tłumacz w czasie wielkiej wojny. Przekłady Jana Kasprowicza w latach 1914 1918

Streszczenie

Tekst przedstawia twórczość translatorską Jana Kasprowicza w okresie I wojny światowej. Omawia 
wpływ, jaki wojna miała na skupienie się na tej formie aktywności literackiej, a także na wybór 
dzieł najwybitniejszego greckiego tragika Eurypidesa. Autor przedstawił pogląd, że podjęcie się 
przez Kasprowicza ambitnego projektu przekładu wszystkich dzieł tego twórcy wypływała z jednej 
strony z zamówienia złożonego przez Akademię Umiejętności, ale z drugiej była świadomą decyzją 
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tłumacza. Poprzez sięgnięcie do antyku Kasprowicz starał się dać odpowiedź na fundamentalne 
w czasie wojny pytania: o jej sens, a także cenę. Obok szczegółowego przedstawienia kalendarium 
przekładów Jana Kasprowicza autor artykułu wskazuje najważniejsze fakty z jego biografi i 
w latach wojny. Przytacza również jego wypowiedzi na temat warsztatu translatorskiego, które 
osadza w kontekście współczesnych teorii przekładu.

Słowa klucze: Jan Kasprowicz – I wojna światowa – przekłady – Eurypides.

Poet–translator during the First World War. 
Transla  ons by Jan Kasprowicz in the period 1914 1918

Summary

The text presents Jan Kasprowicz’s transla  on work during the First World War. It discusses the 
War’s contribu  on to the concentra  on on this form of literary ac  vity and to the selec  on 
of the works by the most dis  nguished Greek tragic drama  st, Euripides. The author presents 
the view that the fact that Kasprowicz took up the ambi  ous project of transla  ng all works 
by Euripides resulted from the Academy of Learning’s commission on the one hand and from 
the translator’s conscious decision on the other hand. By going back to an  quity, Kasprowicz 
endeavoured to answer the ques  ons that were fundamental during the War: about its sense 
and price. Apart from presen  ng the  meline of Jan Kasprowicz’s transla  ons in detail, the 
author men  ons the key facts from his biography during the War. He also quotes the translator’s 
statements about the transla  on techniques and posi  ons them in the context of contemporary 
theories of transla  on.

Keywords: Jan Kasprowicz – First World War – transla  ons – Euripides.

Trans. Monika Czarnecka
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PROZA OLGI TOKARCZUK JAKO WYZWANIE DLA TŁUMACZA:
NOTATKI NA MARGINESACH UKRAIŃSKIEGO PRZEKŁADU 

POWIEŚCI KSIĘGI JAKUBOWE

Główny bohater powieści Olgi Tokarczuk Księgi Jakubowe, XVIII-wieczny żydowski 
przywódca religijny Jakub Frank, należy, jak to określił Przemysław Czapliński,

do historii wszystkich państw Europy Środkowej XVIII w. – Polski, Rosji, Austrii, Niemiec – ale 
żadna z tych historii nie potrafi  przetłumaczyć go na język wspólny. Należy do wszystkich po 
trochu i do nikogo w zupełności [Czapliński 2014].

Można jednak posunąć się nieco dalej i stwierdzić, że każda z tych historii na-
rodowych ma problem z przetłumaczeniem tej postaci nawet na język własny, 
ponieważ Frank, który wraz ze swoimi wyznawcami odbył – jak jest to starannie 
zaznaczone w podtytule powieści – „wielką podróż przez siedem granic, pięć języ-
ków i trzy duże religie” – wymyka się z ram każdej narracji narodowej: niezależnie 
od tego, z jakiej perspektywy patrzymy na tę historię, pewne jej fragmenty będą 
nieuchronnie chowały się w strefi e inności – kulturowej, religijnej lub językowej. 
Nie istnieje żaden język – włącznie z polskim, językiem, w którym powieść została 
napisana – który mógłby w całości ogarnąć świat przedstawiony powieści, nie ze-
tknąwszy się ze specyfi cznymi, często trudnymi do przetłumaczenia realiami innych 
kultur, języków i religii. Frankiści – członkowie heretyckiej żydowskiej sekty religij-
nej założonej przez Jakuba Franka, tego „człowieka z pogranicza kultur” o umyśle 
„synkretycznym, syntetycznym, a nie dogmatycznym i analitycznym” [Tokarczuk 
2015] – w trakcie opowieści dopiero uczą się języka, w którym Księgi Jakubowe zo-
stały napisane; zmieniają imiona z żydowskich na polskie, przyjmują kolejne religie 
– islam, katolicyzm – wraz z całą terminologią teologiczną i rytualną; wędrują w ślad 
za swoim przywódcą, zataczając szerokie kręgi po Europie i Bliskim Wschodzie: Po-
dole, Grecja, Turcja, Rumunia, znowu Podole, Galicja, Mazowsze i Śląsk, Morawy 
i Niemcy.
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Przetłumaczenie takiego utworu na jakikolwiek język to zadanie wymagające 
dużego trudu i starannych przygotowań, skierowanych przede wszystkim na opa-
nowanie wszystkich możliwych kontekstów – historycznych, językowych, religijnych, 
a także tych związanych z kulturą materialną oraz obyczajowością epoki. Szczegól-
nie zaś trudnym wyzwaniem jest przetłumaczenie Ksiąg Jakubowych na jeden z ję-
zyków, które są elementem rzeczywistości przedstawionej w powieści i znajdują się 
w relacjach interferencyjnych z innymi językami, używanymi przez bohaterów lub 
funkcjonującymi w ich środowiskach. Chodzi przede wszystkim o język niemiecki, 
hebrajski, ukraiński, jidysz, w mniejszym stopniu – turecki, rosyjski, francuski lub 
czeski.

Niniejszy tekst jest próbą podsumowania doświadczeń przekładu powieści 
Księgi Jakubowe na język ukraiński, z uwzględnieniem największych trudności, z któ-
rymi przyszło zmierzyć się tłumaczowi. Są to: uwikłania intertekstualne polegające 
na cytowaniu tekstów dawnych, stylizacji oraz implicytnych odwołaniach literackich; 
interferencja językowa; imiona własne (toponimia oraz antroponimia); etykieta ję-
zykowa włącznie z szczególnymi formami adresatywnymi używanymi wśród pol-
skiej szlachty w XVIII wieku, gry słowne oraz świadome błędy językowe w tekście 
oryginału.

INTERTEKSTUALNOŚĆ: CYTATY ORAZ STYLIZACJE

Trudno nie zgodzić się z Anną Majkiewicz, która napisała o Księgach Jakubowych:

Powieść Tokarczuk – uwikłana w sieć powiązań intertekstualnych wszelkiego rodzaju: od 
jawnych, przez półjawne, po ukryte – stawia przed tłumaczami zadanie wymagające prze-
prowadzenia wielu dodatkowych czynności [Majkiewicz 2021, 90].

Takie czynności to oczywiście wstępne zapoznanie się z literaturą przedmiotu, 
dotyczącą historii Europy Środkowo-Wschodniej XVII–XVIII wieku, historii judaizmu 
oraz żydowskiej myśli mistycznej. Oczywiście nawet najbardziej staranne przygoto-
wanie nie zagwarantuje, iż tłumaczowi uda się wychwycić wszystkie ukryte w tekście 
odwołania, są one bowiem często dziełem przypadku, mogą odnosić się do tekstów 
mało znanych lub wręcz marginalnych, które akurat trafi ły autorce do rąk. Na szczę-
ście sama Olga Tokarczuk znacznie ułatwia zadanie czytelnikom i tłumaczom, opa-
trując powieść (w sposób nietypowy dla literatury pięknej) Notą bibliografi czną, 
która nie jest zwykłą listą pozycji książkowych, lecz właściwie krótką prywatną hi-
storią lektur. Inne dwa teksty Olgi Tokarczuk, w których wymienia ona klucze, po-
magające w otwieraniu skrytek intertekstualnych w powieści, to opublikowany 
w „Gazecie Wyborczej” esej Jak powstały „Księgi Jakubowe” [Tokarczuk 2014a] oraz 
poszerzona wersja tego tekstu wygłoszona jako wykład w 2018 roku na Uniwersy-
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tecie Łódzkim i opublikowana w książce Czuły narrator pod tytułem Psychologia 
literackiego stwarzania świata. Jak powstały „Księgi Jakubowe” [Tokarczuk 2020].

We wszystkich tych tekstach autorka wskazuje dwie najważniejsze pozycje 
książkowe, które stały się dla niej najwcześniejszym źródłem inspiracji. Są to Nowe 
Ateny Benedykta Chmielowskiego, pierwsza polska encyklopedia [Chmielowski 
 2018–2019], oraz Księga Słów Pańskich, zbiór wykładów ezoterycznych (tzw. gadek) 
Jakuba Franka w opracowaniu Jana Doktóra [Doktór 1997].

O ile waga drugiej pozycji jest oczywista, o tyle Nowe Ateny mogą wydać się 
tutaj tekstem dość przypadkowym, albowiem nie jest on bezpośrednio związany 
z historią Jakuba Franka. A jednak jest on dla Tokarczuk swoistym kluczem do epoki, 
jej wymiaru intelektualnego i językowego, czego dowodzi nie tylko fakt, że uczyniła 
ona Chmielowskiego jednym z bohaterów książki, ale też liczne cytaty z Nowych 
Aten w tekście powieści, a także barokowy podtytuł Ksiąg Jakubowych (Wielka po-
dróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych. (…) 
Mądrym dla Memoryału, Kompatriotom dla Refl eksji, Laikom dla Nauki, Melancho-
likom zaś dla Rozrywki) otwarcie nawiązujący do podtytułu Nowych Aten: mądrym 
dla memoryału, idiotom dla náuki, politykom dla práktyki, melancholikom dla roz-
rywki.

Nowe Ateny to nie jedyny autentyczny tekst dawny, cytowany w Księgach Jaku-
bowych. Są tutaj również wiersze polskiej późnobarokowej poetki Elżbiety Drużbac-
kiej (która też znalazła się wśród bohaterów powieści) oraz królewski „list żelazny”, 
gwarantujący frankistom wolność i uszanowanie ich praw na terenach Rzeczypospo-
litej. Żaden z tych tekstów nie jest przetłumaczony na język ukraiński, co przysparza 
trudności ukraińskiemu tłumaczowi Ksiąg Jakubowych. Dodatkowym wyzwaniem 
jest to, że wszystkie cytowane teksty, mimo iż pochodzą z tej samej epoki, bardzo 
różnią się pod względem stylistycznym: Nowe Ateny to pełen wtrętów łacińskich 
XVIII-wieczny tekst popularnonaukowy, list królewski jest przykładem niezwykle 
skomplikowanego składniowo i leksykalnie, trudno czytelnego dla współczesnego 
odbiorcy tekstu urzędowego, poezja Drużbackiej zaś jest napisana językiem najbar-
dziej zbliżonym do współczesnej polszczyzny, za to rymowanym i zrytmizowanym.

Oczywiście przetłumaczenie takich fragmentów wymaga od tłumacza nie tylko 
gibkości stylistycznej, ale też sporych kompetencji w zakresie historii języka – za-
równo polskiego, jak i ukraińskiego. Nieocenioną pomocą w znalezieniu adekwat-
nych wzorców stylistycznych dla odtworzenia dawnych tekstów polskich może 
służyć portal internetowy Izbornyk (izbornyk.org.ua), na którym są zebrane liczne 
teksty ukraińskich pamiątek literackich od IX do XVIII wieku. Przydadzą się teksty 
różne: od XVIII-wiecznych wierszy barokowych Feofana Prokopowycza i Stefana Ja-
worskiego poprzez tzw. kroniki kozackie Hryhorija Hrabianki i Samijła Wełyczki do 
zapisków podróżniczych Wasyla Hryhorowycza-Barskiego. Pomocą w przetłumacze-
niu listu królewskiego mogą służyć oryginalne teksty apeli i dekretów ukraińskich 
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hetmanów z początku XVIII wieku, zebrane na stronie h  p://hai-nyzhnyk.in.ua: spe-
cyfi czna składnia (duża liczba zdań wielokrotnie złożonych, zamieszczanie orzecze-
nia na końcu zdania itp.) oraz gramatyka i słownictwo (formy archaiczne sąsiadujące 
z potocznymi, brzmiącymi całkiem współcześnie, wiele terminów pochodzenia ła-
cińskiego i greckiego) bardzo przypominają królewski „list żelazny”. Mimo luźnej 
normy językowej obowiązującej w XVIII wieku nie warto jednak całkowicie polegać 
na intuicji językowej oraz naśladowaniu autentycznych tekstów: dość łatwo popeł-
nić ewidentny błąd lub anachronizm. Warto natomiast sięgnąć do prac z historii 
języka ukraińskiego, jak chociażby Historia ukraińskiego języka literackiego Iwana 
Ohijenki [Огієнко 2004] lub praca o takim samym tytule autorstwa Witalija Rusa-
niwskiego [Русанівський 2001].

Obok tekstów autentycznych z XVIII wieku spotykamy w powieści Olgi Tokarczuk 
również stylizacje tekstów dawnych o różnym stopniu archaizacji, które też można 
uważać za przykłady intertekstualności w szerszym znaczeniu tego terminu: jako od-
wołanie do szeroko pojętego „tekstu epoki”. Takie stylizacje stanowią znaczną część 
tekstu powieści. Chodzi o fi kcyjną korespondencję Benedykta Chmielowskiego i Elż-
biety Drużbackiej; również o fi kcyjny pamiętnik Nachmana, jednego z najbliższych 
współwyznawców Jakuba (taki pamiętnik na pewno nie mógł powstać w języku pol-
skim, Nachman bowiem w trakcie opowieści dopiero uczy się polskiego wraz ze 
swym patronem; najprawdopodobniej był „napisany” po hebrajsku lub w jidysz, 
mamy więc do czynienia ze swoistym „tłumaczeniem”); a także o drobniejsze teksty 
w rodzaju wpisu w dzienniku Sophie von La Roche lub artykułu w gazecie o śmierci 
Franka (te z kolei oryginalnie musiały „powstać” w języku niemieckim).

Tłumacząc te fragmenty, należy brać pod uwagę poziom stylizacji, żeby nie po-
sunąć się w tym za daleko: jest on „wyższy” w wypadku korespondencji Chmie-
lowskiego i Drużbackiej i „niższy” w wypadku pamiętnika Nachmana, który brzmi 
już prawie całkiem współcześnie (niektórzy krytycy uważają nawet, iż poziom ar-
chaizacji w powieści jest właśnie zbyt niski [zob. Lipszyc 2014]). Poza tym strate-
gia tłumaczenia fragmentów stylizowanych w zasadzie nie różni się od tłumaczenia 
fragmentów autentycznych. A jednak obie wyżej wymienione stylizacje nastręczają 
tłumaczowi dodatkowych problemów: chodzi o specyfi czną etykietę językową w ko-
respondencji (o czym poniżej) oraz o odwołania do mistycyzmu żydowskiego w pa-
miętniku. Owe odwołania stają się dla tłumacza ukraińskiego sporym problemem 
z powodu braku tłumaczeń zarówno samych żydowskich ksiąg ezoterycznych, jak 
i prac naukowych w tej dziedzinie (włącznie z zasadniczą pracą Gershoma Scho-
lema Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki [Scholem 1997]). Terminologia 
kabalistyczna w dostępnych publikacjach często jest kopiowana ze źródeł rosyjskich 
bez uwzględnienia różnic fonetycznych między językami. Tłumacz musi więc znowu 
wykonywać dodatkową pracę, stając się w tym wypadku twórcą terminów teolo-
gicznych.
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Obok odwołań eksplicytnych – zarówno cytatów, jak i stylizacji historycznych – 
napotykamy w powieści również odwołania ukryte, swoiste „easter eggs” będące 
„puszczeniem oka” w stronę dobrze zorientowanego czytelnika. Takim odwoła-
niem jest np. zdanie, które matka wypowiada do małego Nachmana: „Mój mały 
osiołku, na tamtym świecie duksel będzie paliła u nas w pescure” [Tokarczuk 2014b, 
819]. Autorka w samym tekście wyjaśnia znaczenie niezrozumiałych słów (duksel 
– ‘księżna’, pescure – ‘piec’), ale nie podaje źródła cytatu, którym jest autobiogra-
fi a niemieckiego fi lozofa żydowskiego pochodzenia Solomona Majmona [Majmon 
2007, 64].

Innym przykładem jest wypowiedź matki najstarszej bohaterki powieści, Jenty, 
skierowana do córki: „Wstawaj, Mesjasz przyszedł. Jest już w Samborze” [Tokarczuk 
2014b, 753]. Jest to początek zaginionej powieści Brunona Schulza Mesjasz; znamy 
go z relacji Artura Sandauera, który go zapamiętał, gdy Schulz czytał mu fragmenty 
powieści. Mamy więc do czynienia z odwołaniem nie tylko ukrytym, ale też ana-
chronicznym, gdyż zdania te powstały ok. 250 lat później niż wydarzenia opisane 
w Księgach Jakubowych.

Czy istnieje jakieś ryzyko błędu, jeśli tłumacz nie wychwyci odwołań takiego 
typu? Raczej nie, gdyż nie istnieją one w języku przekładu ani nie wpływają zna-
cząco na interpretację oryginału. A jednak będąc, jak to określiła Anna Majkiewicz, 
pewnym „naddatkiem semantycznym” [Majkiewicz 2009, 124], pełnią one funkcję 
swoistego „testu” dla tłumacza, który miałby być czytelnikiem „najlepiej zoriento-
wanym”.

INTERFERENCJA JĘZYKOWA

W takim utworze, jakim są Księgi Jakubowe, czyli utworze, którego akcja dzieje się 
na pograniczach państw, kultur i religii, rzeczą nieuniknioną jest interferencja ję-
zykowa. Mamy do czynienia z wzajemnym przenikaniem języka polskiego, hebraj-
skiego i jidysz w pamiętniku Nachmana oraz niektórych innych par  ach tekstowych; 
polskiego i łaciny w cytatach z Nowych Aten i listach Chmielowskiego; polskiego 
i niemieckiego w epizodach poświęconych życiu frankistów w Niemczech; ową 
wielojęzyczność uzupełnia również francuski, którym chętnie posługuje się polska 
szlachta. A jednak najtrudniejsza dla tłumacza jest sytuacja, gdy jeden z języków, 
które oddziałują na siebie i czasami ulegają zniekształceniom w trakcie tej interfe-
rencji, jest językiem, na który tekst jest właśnie tłumaczony. Jak odtworzyć specy-
fi czną perspektywę, z której w tekście oryginalnym patrzy się na język docelowy 
tłumaczenia? Jak oddać tę inność w stosunku do własnej kultury?

Jeśli wziąć pod uwagę, że prawie 1/3 część akcji Ksiąg Jakubowych dzieje się na 
Ukrainie, może wydać się zaskakujące, że język ukraiński słyszymy w opowieści tylko 
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dwa razy, przy czym w jednej z tych sytuacji mamy do czynienia właśnie z wypowie-
dzią zniekształconą, kontaminowaną. Wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy może 
być to, że rzeczywistość Podola i Galicji obserwujemy z punktu widzenia przede 
wszystkim społeczności żydowskiej, która rzadko wchodziła w jakiekolwiek bliższe 
relacje z osobami mówiącymi po ukraińsku; te dwie duże i żywe społeczności nie-
stety istniały niejako równolegle, nieczęsto się kontaktując.

Podolska wieś, w której urodził się Jakub Frank, podobnie jak większość mia-
steczek i wsi na tych terenach, była miejscowością wielokulturową. Gdy więc mały 
Jakub znika i mieszkańcy wsi solidarnie wyruszają na jego poszukiwania, słyszymy 
różne języki, w tym ukraiński: „– Żydom zginęło dziecko! U Żidiw propała dytyna! – 
zwołują się goje” [Tokarczuk 2014b, 777]. Rozwiązanie translatorskie pozwalające 
oddać tę wielojęzyczność wydaje się w tym wypadku dość proste: wystarczy pozo-
stawić nieprzetłumaczoną pierwszą część tej zbiorowej wypowiedzi, drugą, ukraiń-
ską, natomiast zapisać cyrylicą.

Trudniejsze zadanie stoi przed tłumaczem w innym epizodzie.
Roszko, woźnica księdza Chmielowskiego, prawdopodobnie Polak, wjeżdża 

w barwny wielojęzyczny tłum sunący na jarmark w galicyjskim Rohatynie. Żeby rozpę-
dzić ludzi na drodze przed kolaską księdza, Roszko woła: „Nu, poszli! Na bok, ludyny!” 
[Tokarczuk 2014b, 900]. Wyraz ludyny to zniekształcone ukraińskie słowo люди (pol. 
ludzie); jeśli pozostawić je w tekście w kształcie niezmienionym, straci ono swą oczy-
wistą dla polskiego czytelnika inność, a jego niepoprawność będzie odbierana raczej 
jako niezrozumiały błąd. Podjęto więc decyzję, by oddać polifonię językową tej wypo-
wiedzi w inny sposób – poprzez użycie innego języka, który mógł zabrzmieć w ustach 
Roszki w tej sytuacji; a ponieważ kilkoma zdaniami wyżej wspomniano „Żydów, któ-
rzy ściągają na jarmark do Rohatyna z całej okolicy” [Tokarczuk 2014b, 901], za ten 
język wybrano jidysz. Tak, Roszko mógłby zwrócić się do tłumu również w tym języku, 
a ponieważ jest postacią fi kcyjną, możemy założyć, że go znał. Wyraz ludyny został 
więc zamieniony na semantycznie identyczny mentschn (ментшн). Po długich dys-
kusjach z redaktorem przekładu podjęto jednak decyzję napisania tego słowa w for-
mie poprawnej (mimo iż w transliteracji cyrylicą), co – przyznajemy – stwarza pewną 
asymetrię w stosunku do oryginału. W przekładzie to słowo zostało także opatrzone 
przypisem, którego nie ma w oryginale: wyraz ментшн dla ukraińskiego czytelnika 
jest jednak mniej zrozumiały niż ludyny dla polskiego.

ONIMIKON: IMIONA WŁASNE

Imiona własne – toponimy oraz antroponimy – to jedna ze sfer, w których pogranicz-
ność, wielokulturowość, językowa polifonia świata przedstawionego w Księgach Ja-
kubowych ujawniają się najwyraźniej. Te imiona są zmienne, niestabilne, oscylujące 
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między różnymi formami fonetycznymi i gramatycznymi, odwołujące się (czasami 
jednocześnie) do różnych tradycji i kultur.

Toponimy, które spotykamy w tekście powieści, w większości odnoszą się do 
terenów wielokulturowych, naznaczonych trudną przeszłością, zdominowanych 
w różnych okresach swej historii przez różne tradycje, religie, języki: Europa Środ-
kowo-Wschodnia, Bałkany, Bliski Wschód. Użycie tej, a nie innej wersji nazwy geo-
grafi cznej w konkretnym kontekście nie tylko odsyła do pewnej epoki, ale czasami 
też wskazuje na narodowość lub nawet na przekonania religijne lub polityczne tego, 
kto mówi. W procesie tłumaczenia należy więc brać pod uwagę ten naddatek zna-
czenia, zawierający się w nazwie.

Jaskrawym przykładem jest nazwa miasta Izmir, którego nie spotykamy w tek-
ście pod tą właśnie – turecką – nazwą, mimo iż akcja powieści dzieje się w czasach 
osmańskich. Zarówno w „tekście głównym” (opowieści narratora trzecioosobo-
wego), jak i w pamiętniku Nachmana Tokarczuk używa greckiej nazwy Smyrna – 
niejako wyłączając miasto z osmańsko-tureckiego kręgu kulturowego, natomiast 
uwypuklając jego bizantyjską przeszłość. W tekście Nachmana dodatkowo spo-
tykamy inną, dość niezwykłą wersję – Iźmierz. Jest to spolszczony wariant wer-
sji hebrajskiej – Izmer. W przekładzie postanowiliśmy uszanować tę specyfi czną 
perspektywę kulturową, rezygnując ze spolszczenia (naturalnego w tekście ory-
ginalnym, ale zbędnego w tłumaczeniu) i podając pierwotną nazwę hebrajską 
w transliteracji ukraińskiej: Ізмер.

Uzasadnione (i zachowane w ukraińskim przekładzie) jest użycie w tekście nie-
mieckiej wersji nazwy miasta Brna – Brünn. W czasach frankistów Morawy należały 
do imperium Habsburgów i dla Jakuba Brno to przede wszystkim miasto austriackie, 
a nie czeskie. W podobny sposób w tłumaczeniu zachowano użyte w oryginale po-
wieści dawne nazwy miejscowości ukraińskich (jak Lanckoruń, obecnie Zariczanka, 
lub Firlejów, obecnie Łypiwka). Zostały one uznane za nieodłączne elementy „tek-
stu epoki”.

Ciekawsza – i trudniejsza dla tłumacza – jest sytuacja z antroponimami. Przyjąw-
szy chrzest w obrządku katolickim, Jakub Frank oraz jego wyznawcy zmieniają swe 
żydowskie imiona na chrześcijańskie, przy czym są to wyłącznie imiona apostołów 
i ewangelistów: Jan, Piotr, Łukasz, Tomasz, Bartłomiej. To odwołanie jest niezwykle 
ważne, więc w epizodzie chrztu musiały one zostać zukrainizowane – zgodnie z ich 
brzmieniem w ukraińskim przekładzie Nowego Testamentu: Іван, Петро, Лука itd. 
Problem jednak polega na tym, iż dalej frankiści integrują się pod tymi imionami 
z polskim społeczeństwem, skojarzenia biblijne tracą wyrazistość, bohaterowie stają 
się „zwykłymi” Piotrami i Łukaszami. Pozostawienie w tłumaczeniu brzmiących po 
ukraińsku biblijnych imion niepotrzebnie wyróżniałoby frankistów na ogólnym tle, 
nie pozostawało więc nic innego jak spolszczyć ich imiona: Ян, Пьотр, Лукаш, 
Томаш, Бартломєй. Można więc powiedzieć, że w ukraińskim tłumaczeniu boha-
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terowie z konieczności zmieniają imiona dwa razy, podczas gdy w oryginale tylko 
raz. Jedynym wyjątkiem jest sam Jakub, który do końca pozostaje pod imieniem 
biblijnego proroka – Яків. Akurat w jego wypadku wydaje się to usprawiedliwione, 
gdyż on jako przywódca duchowy jawnie wywyższa się nad ogółem, będąc po części 
postacią z jakiejś innej, mistycznej rzeczywistości.

ETYKIETA JĘZYKOWA: TYTUŁY I FORMY ADRESATYWNE

Tytuły oraz formy adresatywne w dialogach i korespondencji okazują się jednym 
z najtrudniejszych problemów, z którymi musi sobie poradzić tłumacz ukraiński. 
Odmienność etykiety językowej w języku polskim i ukraińskim jest bowiem spo-
tęgowana w powieści odległością czasową, a także specyfi czną konwencją komu-
nikacyjną obowiązującą wewnątrz charyzmatycznej sekty, którą jest wspólnota 
frankistów.

Problem stanowi już samo określenie Pan używane przez wyznawców Franka 
w stosunku do swego zwierzchnika. To słowo, pisane w tym kontekście zawsze dużą 
literą, jest jednocześnie formą honoryfi katywną i tytułem, zawierającym w sobie se-
mantyczną komponentę władzy (władca dusz i umysłów wyznawców) oraz wyraźnie 
odwołującym się do kontekstu religijnego.

Przetłumaczenie tego wyrazu jako Пан byłoby więc nieadekwatne. Ukraiński 
odpowiednik bowiem nie wywołuje żadnych skojarzeń religijnych, za to może uwy-
puklać inne, niepotrzebne klasowo-polityczne konotacje, utrwalane w ciągu dzie-
sięcioleci przez radziecką propagandę: „pany” jako „wrogowie klasowi” ludu itd. 
Odpowiednik zaś, który odnosi się do dyskursu religijnego – Господь – jest tutaj 
niedopuszczalny, gdyż może oznaczać jedynie Boga. Wybrano zatem odpowiednik 
Володар, który oznacza przede wszystkim władcę, nie jest zatem też wolny od sko-
jarzeń politycznych, lecz władza, którą przewiduje semantyka tego słowa, to nie 
tylko władza świecka, lecz także władza duchowa. Ale skojarzenie z władzą świecką 
nie jest obce Jakubowi, który stworzył przecież nie tylko sektę religijną, ale także 
minipaństwo żydowskie z własnym prawem oraz gwardią.

Sporym problemem dla tłumacza ukraińskiego okazuje się skomplikowany sys-
tem adresatywny, charakterystyczny dla polskiej szlachty XVII–XVIII wieku. Jego 
cechami szczególnymi są: użycie specyfi cznych formuł grzecznościowych, które 
dziś całkowicie lub częściowo zanikły (w rodzaju waćpanie / waćpani, panie do-
brodzieju / pani dobrodziejko), a także mieszanie gramatycznych form adresatyw-
nych, gdy po zwróceniu się przez pan / pani nagle pojawia się druga osoba liczby 
pojedynczej i odwrotnie. Na ten problem zwraca uwagę również Anna Majkie-
wicz w kontekście tłumaczenia Ksiąg Jakubowych na język niemiecki [Majkiewicz 
2021, 89].
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Pomocą tutaj mogą służyć również dawne dokumenty, zwłaszcza zachowane 
ukraińskie listy kozackie z XVII–XVIII w., w których system honoryfi katywny ujaw-
nia ślady wpływów polskiej tradycji szlacheckiej. To właśnie lektura tych dokumen-
tów podsunęła formę вашмосте jako odpowiednik polskiego waćpanie / waćpani. 
Chaotyczne użycie gramatycznych form adresatywnych zostało zachowane, co może 
wywołać zdziwienie u czytelnika ukraińskiego, ale jest specyfi czną cechą kultury ję-
zykowej tej epoki i jako takie ma odrębną wartość.

GRY SŁOWNE ORAZ ŚWIADOME BŁĘDY JĘZYKOWE

Takie zjawiska jak polisemia i homonimia, zwłaszcza wtedy, gdy stają się one pod-
stawą gier językowych, mogą, jak słusznie zauważa Krzysztof Hejwowski, być źró-
dłem poważnych problemów tłumaczeniowych [zob.: Hejwowski 2012, 106].

W tekście Ksiąg Jakubowych, na szczęście dla tłumacza, gier językowych jest 
niedużo. Jeden z najtrudniejszych przykładów znajdziemy w krótkim rozdziale pt. 
O masztalerzu i nauce języka polskiego. Tytułowy masztalerz to słowo, „które bar-
dzo śmieszy Jakuba” [Tokarczuk 2014b, 449], ponieważ odbiera on je jako dwa 
słowa: masz i talerz. W języku ukraińskim istnieje ekwiwalent машталір jako rza-
dziej używany synonim bardziej rozpowszechnionego конюх, ale homonimia z ta-
lerzem nie występuje (pо ukraińsku talerz to тарілка). Zbudowanie gry na innych 
zasadach, z użyciem innego słowa jest niemożliwe, gdyż gra słowna jest wpleciona 
w opowieść sytuacyjnie: Jakub używa tego kalamburu jako żartu, podając talerz są-
siadowi w czasie kolacji. Tłumaczowi pozostaje więc „ostatnia deska ratunku” – wy-
tłumaczenie gry słownej w przypisie.

Jaskrawym przykładem celowego błędu językowego w powieści jest napis na 
kartce u okulisty służący do badania ostrości wzroku pacjentów: „Młynaż miele 
monke” [Tokarczuk 2014b, 476]. Kłopot stwarza ten fakt, iż w ukraińskich odpo-
wiednikach polskich słów młynarz (мірошник, мельник) i mąka (борошно) trudno 
zrobić naturalny błąd. Za to oczywista przypadkowość i brak powiązań tego napisu 
z jakimkolwiek kontekstem pozwalają na zamianę tekstu. Zostało więc wybrane 
zdanie Пекар пече хліп (jeśli przetłumaczyć to zdanie na polski z uwzględnieniem 
błędu językowego, to byłoby piekarz piecze chlep).

PODSUMOWANIE: PUNKT WIDZENIA TŁUMACZA

Często można usłyszeć opinię, iż tłumacz nie musi mieć własnego punktu widzenia; 
jego światopogląd, wartości nie mają szczególnego znaczenia, gdyż powinny w ca-
łości zmieścić się w cieniu światopoglądu autora lub autorki. Wydaje się jednak, 
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iż co najmniej w wypadku takich tekstów jak Księgi Jakubowe ważny jest nie tylko 
odpowiedni poziom warsztatu translatorskiego, lecz także „optyka wartości”, która 
ma jednoczyć autorkę i tłumacza. Chodzi tutaj o coś więcej niż tylko porozumienie 
w przestrzeni pozatekstowej, ponieważ owa optyka w wypadku tekstu tak otwar-
tego na rozmaite inności, wyczulonego na głosy stłumione, czasami ledwo słyszalne, 
oraz na tożsamości hybrydyczne, płynne, trudno uchwytne za pomocą tradycyjnych 
„narodowych” wzorców tożsamościowych oraz odpowiedniej retoryki, decyduje 
o jakości tłumaczenia. Tłumacz zamknięty na swoiste odmienności kulturowe, my-
ślący dogmatycznie, nieskłonny do kojarzenia odległych faktów i znaczeń, z dużym 
prawdopodobieństwem nie wychwyci wielu subtelnych związków semantycznych, 
efektów interferencyjnych, aluzji i ukrytych cytatów. Ale przede wszystkim może on 
nie uchwycić aktualności tej opowieści, która mimo iż opowiada o czasach odległych 
i sprawach na pozór egzotycznych i dalekich współczesnej świadomości, podejmuje 
problemy nękające również nas, ludzi XXI wieku, takie jak migracje, (nie)tolerancja 
narodowa i religijna, wciąż nowe podziały, powstające w świecie pozornie zgloba-
lizowanym, rzekomo nastawionym na pluralizm i dialog. A to już kwes  a ogólnej 
adekwatności przekładu.
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Proza Olgi Tokarczuk jako wyzwanie dla tłumacza: 
notatki na marginesach ukraińskiego przekładu powieści Księgi Jakubowe

Streszczenie

Powieść Olgi Tokarczuk Księgi Jakubowe to szeroka i skomplikowana panorama epicka, której 
akcja dzieje się na pograniczach państw, kultur i religii. Przetłumaczenie takiego utworu na 
jakikolwiek język to zadanie wymagające dużego trudu i starannych przygotowań, skierowanych 
przede wszystkim na opanowanie wszystkich możliwych kontekstów – historycznych, 
językowych, wyznaniowych. Szczególnie zaś trudnym wyzwaniem jest przetłumaczenie Ksiąg 
Jakubowych na jeden z języków, które są elementem rzeczywistości przedstawionej w powieści 
i znajdują się w relacjach interferencyjnych z innymi językami, używanymi przez bohaterów 
lub funkcjonującymi w ich środowiskach. Takim językiem jest właśnie język ukraiński. Artykuł 
jest próbą podsumowania doświadczenia przekładu powieści na ten język z uwzględnieniem 
największych trudności, z którymi przyszło zmierzyć się tłumaczowi. 

Słowa klucze: przekład – intertekstualność – interferencja językowa – imiona własne – etykieta 
językowa – gry słowne – punkt widzenia tłumacza.
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Olga Tokarczuk’s prose as a challenge for the translator: 
notes on the margins of the Ukrainian transla  on of the novel The Books of Jacob

Summary

Olga Tokarczuk’s novel The Books of Jacob is a wide and complicated epic panorama the ac  on 
of which takes place on the borderlands of countries, cultures, and religions. Transla  ng such 
a work into any language is a task that requires a lot of eff ort and careful prepara  on, aimed 
fi rst of all at exploring all possible contexts: historical, linguis  c, religious. A par  cularly diffi  cult 
challenge is to translate The Books of Jacob into one of the languages that are part of the reality 
presented in the novel and are in rela  onships of interference with other languages used by 
the characters or func  oning in their environments. Ukrainian is such a language. This ar  cle is 
an a  empt to summarise the experience of transla  ng the novel into this language, taking into 
account the greatest diffi  cul  es faced by the translator.

Keywords: transla  on – intertextuality – linguis  c interference – proper names – linguis  c 
e  que  e – word games – translator’s point of view.

Adj. Monika Czarnecka
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prowadząc zajęcia w szkołach polonijnych, szkołach dwujęzycznych oraz wielokultu-
rowych placówkach przedszkolnych w New Jersey. Obecnie zajmuje się nauczaniem 
dwujęzycznym dzieci oraz dydaktyką języka polskiego jako języka edukacji szkolnej. 
Opracowuje materiały dydaktyczne dla uczniów z doświadczeniem migracji. Koor-
dynator i współautor pakietu Nowe narzędzia i metody glo  odydaktyczne – JES 
Przyroda.
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Prof. dr hab. Ałła Krawczuk – ukraińska polonistka, językoznawczyni, kierownik 
Katedry Filologii Polskiej na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki. 
Studiowała fi lologię polską i ukraińską na Uniwersytecie we Lwowie (1990–1995), 
tamże ukończyła studia doktoranckie (1995–1998). Jest absolwentką Podyplomo-
wych Studiów Kwalifi kacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako 
Obcego Uniwersytetu Śląskiego (2008–2009). Główne zainteresowania naukowe 
to frazeologia polska, gramatyka polska i ukraińska w aspekcie kontrastywnym, 
pragmatyka (etykieta językowa) oraz glo  odydaktyka (nauczanie języka polskiego 
Ukraińców). Prace ostatnich lat dotyczą głównie funkcjonowania języka polskiego 
w odmianie ustnej i pisanej w Ukrainie. Jest autorką kilkunastu podręczników, 
w tym akademickich, do nauczania języka polskiego Ukraińców, np. Leksykologia 
i kultura języka polskiego, t. 1–2 (Kijów 2011, 2017); Польська мова. Граматика 
з вправами (Kijów 2015); Metodyka nauczania języka polskiego. Język i kultura 
w dydaktyce polonistycznej na Ukrainie (Kijów 2017, współautor Jerzy Kowalew-
ski). W swoim dorobku ma ponad 180 publikacji naukowych, encyklopedycznych 
i dydaktyczno-naukowych. Jest członkinią rad naukowych ponad dziesięciu poloni-
stycznych wydawnictw w Ukrainie i Polsce. Odbyła liczne staże naukowe i prowa-
dziła wykłady gościnne na uniwersytetach w Polsce. Rozwija badania polonistyczne 
w Katedrze Filologii Polskiej na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana 
Franki, pod jej kierunkiem obroniono osiem prac doktorskich; kierowana przez nią 
katedra zdobyła tytuł „Ambasador Polszczyzny Poza Granicami Kraju” (2017). Od-
znaczona Medalem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód (2012) i laureatka 
Nagrody „Polonicum” (2015), przyznawanej przez Uniwersytet Warszawski, pod pa-
tronatem marszałka Senatu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i rek-
tora Uniwersytetu Warszawskiego.

Doc. dr Olga Łazarowycz w 1986 roku ukończyła fi lologię rosyjską w Instytucie 
Pedagogicznym w Iwano-Frankiwsku. Po ukończeniu studiów została zatrudniona 
w tymże instytucie. W 1995 r. obroniła pracę doktorską na temat Teoretyczne za-
sady analizy fragmentów językowego obrazu świata. W 1998 roku ukończyła eks-
ternistycznie polonistykę w Katedrze Filologii Słowiańskiej Kijowskiego Narodowego 
Uniwersytetu im. T. Szewczenki. Od 2005 roku docent Katedry Języków Słowiańskich 
Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka.

W 2001 roku odbyła staż naukowy w Instytucie Polonistyki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, w latach 2007 i 2013 – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Gorzowie Wielkopolskim, w 2018 r. – w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Lwowskiego im. T. Szewczenki. Zainteresowania naukowe: semantyka porównaw-
cza, dialektologia polska, historia języka polskiego, gramatyka historyczna języka 
polskiego. Kierownik dialektologiczno-etnografi cznych warsztatów dla studentów 
polonistyki.
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Prof. dr hab. Mykoła Łesiuk od września 1996 roku kierownik Katedry Języ-
ków Słowiańskich Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Iwano-Frankiw-
sku (Ukraina). Pracuje na Uniwersytecie od sierpnia 1975 roku, zastępca dziekana 
Wydziału Filologii (1975–1983), kierownik Katedry Języka Ukraińskiego (maj 1983–
styczeń 1992), dziekan Wydziału Filologii (kwiecień 1989–sierpień 2006). Autor 
ponad 400 prac naukowych poświęconych w większości językowi ukraińskiemu. 
Z jego inicjatywy w 1993 roku na Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym po-
wstała polonistyka, którą ukończyły setki polonistów, fi lologów, nauczycieli i tłu-
maczy. Podejmował liczne działania na rzecz współpracy naukowo-dydaktycznej 
z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Rzeszów, 
Lublin, Gorzów Wielkopolski, Słupsk), ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim w Wej-
herowie i in.

Dr hab. Bartłomiej Maliszewski (ur. 31.01.1979) studiował fi lologię polską 
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1997–2002) i tam uzyski-
wał kolejne stopnie naukowe – doktora (2007) i doktora habilitowanego (2020). 
Od 2002 roku pracuje w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziem-
ców UMCS. Prowadzi lektorat języka polskiego, zajęcia metodyczne dla nauczycieli 
oraz wykłady z kultury języka polskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą 
glo  odydaktyki i lapsologii, a także metafory, języka w mediach oraz komunika-
cji mul  modalnej. Autor dość licznych artykułów poświęconych tym zagadnieniom 
oraz dwóch monografi i: Metafora i aksjologia. Wzorzec człowieka w renesan-
sowej literaturze parenetycznej (Lublin 2009), Metafory o Rosji. Wizerunek ro-
syjskiej polityki w przenośniach publicystycznych w prasie polskiej (2000–2012) 
(Lublin 2019). Autor zbioru zadań: Gramatyka z kulturą. Przez przypadki (Lublin 
2020). Kierownik Projektu Lubimy Lublin – fi lmy o Lublinie z lekcjami języka pol-
skiego jako obcego (lubimylublin.umcs.pl). Odznaczony medalem Komisji Edukacji 
Narodowej (2012).

Dr Chrystyna Nikołajczuk – docent Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uni-
wersytetu Lwowskiego im. I. Franki, doktor nauk fi lologicznych. Zainteresowania 
naukowe: frazeologia, glo  odydaktyka, łączliwość leksykalno-semantyczna. Naj-
ważniejsze publikacje: Czy starość nie radość? Polska frazeologia oznaczająca 
starość przez pryzmat teorii pól (2013, „Język Polski” t. XCIII); Jak nie nabawić się 
kłopotu i odnieść sukces: kilka rozważań nad prozodią semantyczną polskich cza-
sowników (2018, w: Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współcze-
snych, pod red. M. Gębki-Wolak, I. Kaproń-Charzyńskiej, J. Kamper-Warejko, Toruń); 
Зміни у значеннєвій структурі польських фразеологізмів із семою ‘вік людини’ 
у словникових дефініціях і текстах (2019, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiań-
skiej” t. 54); Rola komunikacji niewerbalnej podczas zdalnej nauki języka obcego (na 
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podstawie badań ankietowych) (2021, „Postscriptum Polonistyczne” nr 2(28), we 
współautorstwie z I. Bundzą).

Doc. dr Olena Pelekhata od 1994 r. pracuje na stanowisku docenta Katedry 
Języków Słowiańskich Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Ste-
fanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina). Ukończyła fi lologię rosyjską na Narodowym 
Uniwersytecie im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach oraz polonistykę i ukrainistykę 
ze specjalizacją tłumaczeniową na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana 
Franki. W 1994 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych oraz 
w 1996 roku tytuł naukowy docenta Katedry Języków Słowiańskich. W 2016 roku 
brała udział w badaniach terenowych w ramach projektu „Mowa polska na Buko-
winie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego” (prof. dr 
hab. Heleny Krasowskiej, IS PAN w Warszawie). W 2018 r. odbyła staż naukowy po-
święcony programowi badawczemu pt. „Język polski w Iwano-Frankiwsku (dawnym 
Stanisławowie)” w IS PAN (grant Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”). W la-
tach 2019–2020 profesor wizytujący w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Prowadzi badania dotyczące polszczyzny w Galicji Wschodniej 
„Język polski w obwodzie iwanofrankiwskim”.

Dr Adriana Prizel-Kania – adiunkt w Instytucie Glo  odydaktyki Polonistycznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka studiów polonistycznych i logopedycz-
nych, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; członek Zespołu 
Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Ję-
zyka Polskiego jako Obcego. Bierze udział w realizacji projektów badawczych i edu-
kacyjnych współfi nansowanych przez European Commision, MNiSzW oraz MSZ. 
W roku 2015 została laureatką konkursu MNiSzW dla Wybitnych Młodych Naukow-
ców. W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się metodyka nauczania 
języków obcych z wykorzystaniem wiedzy na temat mózgu, terapia zaburzeń mowy 
oraz ewaluacja i ocena w procesie dydaktycznym. Autorka wielu artykułów, pod-
ręczników i materiałów do nauczania języka polskiego jako obcego oraz monografi i 
poświęconej rozwijaniu sprawności rozumienia ze słuchu (2012).

Dr hab. Natalia Siudzińska – profesor uczelni, logopeda, językoznawca, pra-
cownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 
(Zakład Logopedii i Emisji Głosu). Dodatkowo związana zawodowo z Poradnią Psy-
chologiczno-Pedagogiczną nr 24 w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze kon-
centrują się wokół problemów związanych z zaburzeniami kompetencji językowej 
i komunikacyjnej u dzieci (w szczególności u dzieci z rozszczepem podniebienia 
i wargi) oraz z profi laktyką logopedyczną. Zajmuje się także glo  odydaktyką oraz 
rozwojem mowy dziecka. Autorka i współautorka wielu artykułów naukowych.
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Dr Ostap Sływynski – literaturoznawca, tłumacz, poeta, eseista, krytyk literacki. 
Z wykształcenia jest slawistą, doktoryzował się ze współczesnej literatury bułgar-
skiej. Pracuje jako docent w Katedrze Filologii Polskiej Lwowskiego Uniwersytetu 
Narodowego im. Iwana Franki, gościnnie wykładał na Ukraińskim Uniwersytecie 
Katolickim, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Sofi jskim im. św. Klemensa z Ochrydy, Uni-
wersytecie w Greifswald. Autor prac z zakresu antropologii literatury, aspektów 
komunikatywnych tekstu literackiego, historii porównawczej literatur słowiańskich 
Europy Środkowo-Wschodniej, translatologii. Tłumaczył m.in. utwory Czesława Mi-
łosza, Olgi Tokarczuk, Andrzeja Stasiuka, Hanny Krall, Dereka Walco  a, Kennetha 
Kocha,  Georgi Gospodinowa.
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