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I. Skrzydlatolog przed językową mapą 
polskiej pamięci zbiorowej

(zamiast wstępu)

Droga przez tekst może przypominać marsz po ubitym trakcie: cel widocz
ny, krok równy, efekt szybki. Co jednak dla piechura jest prostym przemiesz
czaniem się z punktu A do punktu B, dla wędrowca może oznaczać posuwanie 
się naprzód, ale nawrotami, błądzenie bez jasności celu, nasłuchiwanie głosów 
świeżych, ale i pobrzmiewających jeszcze ech głosów przeszłości, namysł na 
rozwidleniach dróg, niepewność, czy miejsce, do którego się dotarło, jest aby 
na pewno portem przeznaczenia. To, czy przez tekst przechodzi się drogą 
pierwszą, czy drugą, zależy od tego, czy się jest owym, umownie mówiąc, pie
churem czy wędrowcem. W samym tekście bowiem wspomniane „echa daw
nych głosów" i „rozwidlenia", materialne pozostałości cudzych głosów, ślady 
czy choćby poszlaki ich istnienia zawarte są zawsze -  czy się je słyszy i dostrze
ga, czy nie -  tworząc samą jego istotę. Istotę -  gdyż, jak pisał pół wieku temu 
Michaił Bachtin, „każda wypowiedź -  to ogniwo niezwykle złożonego łańcucha 
innych wypowiedzi. (...) Wypowiedzi nie zachowują się obojętnie wobec siebie 
ani do siebie nie przystają: są siebie świadome i nawzajem odzwierciedlają się 
w sobie. (...) Każda wypowiedź pełna jest ech i pogłosów innych wypowiedzi, 
z którymi uczestniczy we wspólnocie obcowania językowego w danej sferze" 
(Bachtin 1986: 361 i 390). Tekst wypowiedzi jest więc dynamicznym wie
logłosem, tkanką polifoniczną o tyle szczególną, że do tworzących ją głosów 
autora i doproszonych przezeń gości może się jeszcze przy lekturze dołączać 
głos czytelnika-,,wędrowca". Owe głosy cudze, pisał Bachtin, mogą wnikać do 
narracji bezpośrednio, w postaci całych cytatów, lub jedynie pod postacią „poje
dynczych słów czy zdań; w ostatnim wypadku figurują one jako reprezentanci 
tamtych całości". Właśnie ten „ostatni wypadek" zainteresuje nas tu najbar
dziej.

Z wędrówek po polskim dyskursie publicznym ostatnich lat przenoszę tu 
dwie wypowiedzi:

[1] Uczniowie zmagają się z XIX-wiecznym i lekturami, których anachronizm u nie poj
mują. U czą się, owszem , „co autor chciał przez to pow iedzieć" i że Orzeszkow a wielką 
pisarką była. Ale potem, kiedy oglądają amerykański, polski albo brazylijski serial, to na
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w et nie przyjdzie im  do głowy, że jest to również tzw. tekst kultury. [MGW  3 6/98]; [2] -  
W racam y do Europy! -  trudno było znaleźć bardziej popularne hasło przed kilkunastu 
laty, gdy nareszcie upadł gnijący od dawna kom unizm  (...). Tylko złe koleje losu i know a
nia w rogów  sprawiły, że zawsze rozdzielały nas przeróżne przegrody, jak ostatnio żelaz
na kurtyna. Teraz nareszcie um ęczony „Chrystus N arodów " może zająć miejsce przy eu
ropejskim  stole, gdzie winna go czekać cześć i chwała należna tym, co (...) solidarnie 
rzucili w yzw anie „im perium  zła" w  Gdańsku. (...) Tym czasem, kiedy to piszę, w ynik na
rodow ego referendum  w cale nie jest przesądzony i nie w iadom o też, czy Unia będzie go
tow a przyjąć pod swój dach polskich złodziei samochodów, w ęgierskich Cyganów i cze
skich obiboków. (...) Gdzież te niedaw ne czasy, gdy Francuzi gotowi byli -  no, może nie 
um ierać -  ale coś oddać za strajkujący Gdańsk... [Rp 291/02]

Narracja wypowiedzi [1] rozpoczyna się ciągiem wyrazów „Uczniowie zmagają 
się z XIX-wiecznymi lekturami", z których każdy, oddzielnie i samodzielnie, 
odsyła do jakiegoś zjawiska, cechy czy aspektu rzeczywistości pozajęzykowej. 
Dzieje się tak do momentu, w którym wyrazy, nanizywane dotychczas poje
dynczo przez autora na niewidzialną nić, przestają wchodzić do ciągu narracji 
oddzielnie: wprowadzane są doń w niewidocznej ramie jako wewnętrzne ogni
wa pewnej gotowej już całostki, której skład ustalony został nie przez autora 
tego właśnie tekstu, lecz przez kogoś innego, gdzie indziej i kiedy indziej. 
W trzech miejscach tekstu [1] narracja rozszczepia się więc i do „słowa własne
go" autora dochodzą „słowa cudze": co autor chciał przez to powiedzieć, Orzeszko
wa wielką pisarką była, tekst kultury, dając czytelnikowi poczucie pewnej osobno
ści, swoistego „naddania" czy nadwyżki tych słów wobec narracji rdzennie 
autorskiej. Te trzy ciągi „spozaautorskie" całymi sobą odsyłają czytelnika nie 
tylko do złożonych pojęć o układach zjawisk rzeczywistości pozajęzykowej, ale 
i do rzeczywistości językowej właśnie: przed każdym z nich -  gdyby tylko po
zwalała na to stylistyka -  dałoby się umieścić wstawkę typu „jak to się mówi". 
Bo istotnie „tak się w polszczyźnie mówi", tak się mawia, taki jest u nas zwy
czaj mówienia o takich to a takich sprawach; tak o tych sprawach mawiali inni 
przed nami i tak mawiają inni wokół nas. Bezpośrednio zasygnalizowane to jest 
w wypadku wyrażenia tekst kultury, które opatrzone zostało metajęzykowym 
operatorem tzw. „Tak zwany" -  czyli 'tak -  zwyczajowo, od dawna, przez wie
lu -  w polszczyźnie nazywany'.

Postępując dalej tym samym tropem, wydzielimy z ciągów wyrazowych 
wypowiedzi [2] inne jeszcze całostki, które również odsyłają nas nie tylko do 
pojęć o zjawiskach i rzeczach tego świata, ale i do polskiego kodu językowego: 
wracamy do Europy, koleje losu, cześć i chwała, rzucić wyzwanie, żelazna kurtyna, 
Chrystus Narodów, imperium zła, umierać za Gdańsk. Ale status tych -  w sumie -  
11 całostek nie jest identyczny: za częścią z nich stoi kod i tylko kod, za drugą 
częścią -  także konkretny, dający się wskazać wręcz z imienia i nazwiska, autor. 
Nawet kilku autorów naraz: dość powszechnie wiadomo, że określenia żelazna 
kurtyna użył 5 marca 1946 r. w Fulton (USA) Winston Churchill, mówiąc 
w przemówieniu, które przyjęło się uważać za początek zimnej wojny: „Od 
Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem w poprzek kontynentu 
zapadła żelazna kurtyna". Mniej znany jest fakt, że rok wcześniej, gdy trwała
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jeszcze wojna gorąca, wyrażenia żelazna kurtyna użył dla scharakteryzowania 
przewidywanej powojennej polityki Związku Radzieckiego Joseph Goebbels; 
stało się to w artykule „Rok 2000" w gazecie „Das Reich" z 23 lutego 1945 r. 
Ale, jak podaje Konstantin Duszenko, już 23 grudnia 1919 r. wyrażenia żelazna 
kurtyna użył George Clemenceau, mówiąc w parlamencie francuskim: „Pragnie
my otoczyć bolszewizm żelazną kurtyną, by nie pozwolić na zniszczenie cywili
zowanej Europy". Jak się okazuje, i on nie był pierwszy: Michaił Heller i Ale
ksander Niekricz podają wiarygodne dane, iż wyrażeniem żelazna kurtyna 
posłużył się już w r. 1917 Wasilij Rozanow, gdy przewrót bolszewicki charakte
ryzował zdaniami: „Z łoskotem, skrzypieniem i zgrzytaniem opuszcza się nad 
Historią Rosyjską żelazna kurtyna. Przedstawienie się skończyło. Publiczność 
wstała. Czas wkładać futra i iść do domów. Obejrzeli się. Ani futer, ani domów 
już nie było"1 (ktoś zapewne i przed Rozanowem użył kiedyś teatralnego termi
nu żelazna kurtyna w sensie metaforycznym, ale jego imienia na razie nie znamy; 
wspomniany Duszenko podaje, że wyrażenia żelazna kurtyna w sensie 'po
lityczna lub wojskowa izolacja kraju' używano już w czasie I wojny światowej; 
flymeHKo 2002: 460). Zza sformułowania Orzeszkowa wielką pisarką była docho
dzi słyszalny głos Witolda Gombrowicza, zza Chrystusa Narodów -  echa głosów 
Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego; za imperium zła kryją się George 
Lucas i Ronald Reagan, za umierać za Gdańsk -  polityk francuski Marcel Deat. 
W lingwistyce należące do kodu języka odtwarzalne całostki wielowyrazowe 
przyjęło się nazywać frazeologizmami, takież wielowyrazowce, ale o imiennie 
znanym autorstwie -  skrzydlatymi słowami. Tym ostatnim poświęcone są ni
niejsze szkice.

Ale w tym momencie tok naszej narracji wypada przerwać, nie jest bowiem 
tak, że nazywanie odtwarzalnych wielowyrazowców imiennych skrzydlatymi 
słowami istotnie się w lingwistyce „przyjęło". Wystarczy otworzyć najważniej
sze polskie leksykony lingwistyczne -  „Słownik terminologii językoznawczej" 
Z. Gołąba, A. Heinza i K. Polańskiego (1970), „Encyklopedię językoznawstwa 
ogólnego pod red. K. Polańskiego (1993) czy „Encyklopedię języka polskiego" 
pod red. S. Urbańczyka i M. Kucały (nawet jej III wydanie z r. 1999, poprawione 
i uzupełnione) -  by przekonać się, że ich siatki hasłowe terminu „skrzydlate 
słowa nie zawierają. Wyrażenie „skrzydlate słowa" oficjalnie uzyskało co pra
wda status terminu, gdy w r. 1976 zostało wprowadzone do „Słownika termi
nów literackich" pod red. Janusza Sławińskiego, ale przyznać trzeba, że jeszcze 
w latach 90. wieku XX -  nawet po ukazaniu się w r. 1990 i 1998 dwóch ksiąg 
Henryka Markiewicza i Andrzeja Romanowskiego pod wspólnym tytułem 
„Skrzydlate słowa" -  wyrażenie to w kręgach językoznawczych odbierane było 
bardziej jako obrazowa metafora, niż jako termin równy na przykład terminom 
„frazeologizm" czy „przysłowie". Symptomatyczne na przykład, że w r. 1977 
Jan Trzynadlowski, pisząc faktycznie o skrzydlatych słowach (tj. o zjawiskach, 
które dziś bezsprzecznie odnosimy do tej klasy), mówił: „jakiś znaczący dobór

1 M. Fejuiep, A. HeKpwM, ymonuH y ÓAacmu, Paris 1986, s. 169 (przekład mój -  W.Ch.).
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słów wyjęty z większej całości", „usamodzielniony cytat o strukturze aforys
tycznej", „powiedzenia te odrywają się potem od swych kontekstów i kur
sują niby to samodzielnie", „uogólnienie myślowe zdolne do oderwania się 
od danego kontekstu, werbalnie sformułowane lub wyraźnie dające się 
sformułować" itp. (Trzynadlowski 1977: 16-17, 31 i 63) -  nigdy i nigdzie 
na przestrzeni całej swej monografii nie używa sformułowania „skrzydlate 
słowa".

Określenie „skrzydlate słowa" wydaje się też obce tym, którzy skrzydlatych 
słów używają bodaj najczęściej: dziennikarzom, felietonistom, eseistom, popu
laryzatorom wiedzy. W liczącym kilka tysięcy cytatów publicystycznym mate
riale tekstowym, jakim dysponuję, wyrażenia mające równocześnie cechy roz
powszechnienia, odtwarzalności i pochodzenia imiennego rzadko opatrywane 
są formułami gatunkującymi, jeśli się już jednak autor na to decyduje, nie jest to 
zwykle określenie „skrzydlate słowo". Wyrażeniom tym, będącym skrzydlaty
mi słowami definicyjnie, towarzyszą więc w tekstach takie określenia, jak: hasło, 
slogan, hasło-slogan, slogan codziennego użytku, zasada, maksyma, aforyzm, sentencja, 
teza, cytat, powiedzonko, powiedzenie, termin, zwrot, frazeologizm, sformułowanie, for
muła, zdanie, myśl, szlagwort, nazwa, określenie, metafora, przysłowie, idiom, porze
kadło, tytuł, kwestia, przykazanie, motto, mantra, bon mot, reguła (poprzedzane nie
rzadko epitetami: słynny, sławny, popularny, pamiętny itp.), np.:

[3] „N ie chcę, ale m uszę" -  kierując się tą maksymą  Lech W ałęsa (...) stał się bardzo czyn
nym  negocjatorem . [Wp 2 3 /92]; [4] Dobry fachowiec, ale bezpartyjny -  to hasło miało de
maskow ać PRL-ow skie zasady awansu. [GW 6 5/00]; [5] Głęboko nieetyczne byłoby 
zastąpienie peerelowskiej zasady  „dobry fachowiec, ale bezpartyjny" czystką pod wezwa
niem  „dobry fachow iec, ale partyjny". [GW 10/02]; [6] Telew izja publiczna rokrocznie 
w prow adza letnią ram ówkę, dając w  pakiecie rzeczy lekkie, łatwe i przyjemne; wszystko 
zgodnie z regułą film ow ego inżyniera M amonia, głoszącą, iż ludzie najbardziej lubią to, 
co zdążyli już dobrze poznać. [P 2 9 /00]; [7] W  inauguracyjnej mow ie Gerharda Schroede
ra w  Bundestagu nie było takich zwrotów, które przechodzą do historii, jak choćby słynna za
powiedź  W instona Churchilla „krwi, potu i łez".. [P 4 7 /98]; [8] Pojednanie polsko-nie- 
m ieckie m iało w dużej m ierze chrześcijańskie korzenie: co najmniej od 1965 r., od 
m em oriału niem ieckich Kościołów  i listu polskich biskupów ze słynnym zdaniem  „przeba
czam y i prosim y o przebaczenie"... [P 27/02]

Częściowo wskaźniki takie są określeniami funkcji, jakie skrzydlate słowa mogą 
pełnić w wypowiedziach (przykazanie, wezwanie, hasło, bon mot, motto...), 
częściowo -  wskaźnikami genetycznymi przypominającymi, co u podłoża dzi
siejszych skrzydlatych słów leżało (kwestie bohaterów filmowych, slogany re
klamowe, szlagworty piosenek, tytuły książek, powiedzenia sławnych ludzi...), 
wreszcie w kilku wypadkach mamy do czynienia z nazwami typów czy rodza
jów jednostek języka (gatunków: frazeologizm, idiom, przysłowie, porzekadło). 
W całym zebranym materiale tekstowym na określenie „skrzydlate słowa" 
natknąłem się zaledwie parokrotnie:

[9] Zaduszki. „Śpieszm y się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..." -  słowa skrzydlate księ
dza Tw ardow skiego. Odchodzą i im  dalej, tym  więcej w yrzutów  sumienia. [J. Turnau; 
G W  2 5 6 /0 2 ; szyk w yrazów  może w skazyw ać na to, że jest to doraźne użycie metaforycz
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ne]; [10] Politycy działają słowam i wyraziściej niż czynami. W iele ich słów, określeń, po
wiedzeń zostaje w  pam ięci powszechnej, często wcale nie na chwałę autorów. Trudno 
orzec, które po latach znajdą się w  księgach cytatów  i skrzydlatych słów, ale dziś można 
spróbować prognozy. [J. Bralczyk, Skrzydlate słowa III RP; P 1 7 /9 7 ; nazw isko autora w ska
zuje na to, że jest to użycie terminologiczne]; [11] Putin ma rzeczywiście bardziej żywy
i dowcipny sposób wyrażania się niż Borys Jelcyn, ale czasem  przypom ina on slang 
z podwórka. Dla inteligencji „skrzydlate słowa" Putina są nieznośne, choć mogą się po
dobać przeciętnym  ludziom . [Aleksiej Piątkow ski o wydanej w Rosji książce ze złotymi 
myślami prezydenta W. Putina; GW  9 9 /0 4 ; nazw isko autora wyjaśnia, że jest to kalka 
z języka rosyjskiego]; [12] Popkultura produkuje również hity językow e. Zdania zapa
dające w  pamięć, cytaty, które zaczynają żyć własnym  życiem, pochodzą z piosenek, fil
mów, kom iksów, reklam. Proponujem y własną dziesiątkę skrzydlatych fraz  polskiej pop
kultury ostatnich 15 lat. [M. Czubaj; P 5 2 /5 3 /0 4 . W kolejnym num erze „Polityki" autor 
przyznał, że inspiracją dla jego „dziesiątki skrzydlatych fraz" był „Leksykon zdań pol
skich" J. Bralczyka -  zbiór 152 skrzydlatych fraz polszczyzny]

Tymczasem poza granicami Polski terminologiczny status wyrażenia „skrzy
dlate słowa" ugruntował się już w wieku XIX. Samo to sformułowanie ma rodo
wód wręcz starożytny, wywodzi się bowiem z „Iliady" i „Odysei" Homera, 
gdzie w postaci epea pteroenta jest po wielekroć powtarzanym określeniem zdol
ności ludzkich wypowiedzi do szybkiego rozprzestrzeniania się między ludź
mi2. Niektóre źródła podają, że metafora skrzydlatych słów pojawiła się już 
u XIV-wiecznego poety niemieckiego Heinricha von Meissena, potem w pisa
nym w 2. połowie XVIII wieku poemacie „Messiada" Friedricha Klopstocka, 
wreszcie u Thomasa Carlyle'a w jego eseju o Walterze Scotcie z r. 1838. Dla filo
logii istotniejszy jest fakt, że w roku 1864 opublikowane zostało dzieło, które 
ulotnej homerowskiej metaforze przydało stabilności terminu: „Gefliigelte Wor- 
te", opracowany przez niemieckiego filologa Georga Buchmanna zbiór rozpo
wszechnionych powiedzeń o imiennie znanym pochodzeniu. Zbiór ten cieszył 
się i cieszy nadal wielkim powodzeniem; już w ciągu pierwszych 20 lat 
„Gefliigelte Worte" miały w Niemczech 14 wydań, a do końca wieku XX opub
likowano ich, stale korygowanych i rozszerzanych, ponad 40, co wydatnie 
przyczyniło się do trwałego skojarzenia rzeczonych „rozpowszechnionych po
wiedzeń o imiennie znanym pochodzeniu" z nazwą „skrzydlate słowa".

Dodać jednak należy, że skojarzenie to okazało się trwałe głównie na obsza
rze niemieckojęzycznym i częściowo słowiańskim. Kiedy w r. 1883 wyszedł w 
Wiatce wzorowany na 20. wydaniu Buchmanna «C6opnnK 3aMeŁiaTenbHbix 
rapeneHMM, u,wrar, noroBopoK w T.n. pa3JiMHHbix BpeMeH w HaponoB c wcropw- 
MecKMM u cpaBHMTenbHbiM o6rbHCHeHMeM», jego autor I.I. Riednikow określenia 
„skrzydlate słowa" jeszcze nie użył. Ale w r. 1890 zbiór różnorodnego mate
riału frazeologicznego został przez pisarza i etnografa Siergieja Maksimowa

2 To greckie wyrażenie przyjmuje w polskich przekładach różną postać: w tłumaczeniu Kazimie
ry Jeżewskiej „słowa skrzydlate" („Więc obróciwszy się do niej te słowa wyrzekł skrzydlate"; Iliada, 
Wrocław 1981, s. 12), w starszym przekładzie Lucjana Siemieńskiego (korzystam z niedawnego 
wznowienia Odysei: Wrocław 2004) obok „słów skrzydlatych" pojawiają się postacie inne: „Przybli
żył się do pana i rzekł lotne słowo" (s. 11), „Wtem Pallas stanęła na jawie (...) i do młodziana rzekła 
uskrzydlone słówko" (s. 37).
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w y d a n y  ju ż  p o d  sk a lk o w a n y m  z n iem ie ck ie g o  ty tu łe m  «Kpbm aTbie cnoBa». K o 
le jn e  z b io ry  o k reś len ia  teg o  u n ik a ły : w  1896 r. p o d o b n y  w  z a ło żen iu  zb iór
I.Je . T im o sz e n k i n o s ił ty tu ł «JTMTepaTypHbie nepBOwcTOHHMKW u  npoTOTwnbi 
TpexcoT pyccKw x nocnoBM u n  noroB opoK », a  w ie lk ie  florilegium M o rica  I. M ichel- 
so n a  o  p ra w ie  12  ty s ią ca ch  h a se ł3, w śró d  k tó ry ch  p o k aźn ą  część  stan o w ią  
sk rz y d la te  s ło w a  w  ro z u m ien iu  d z is ie jsz y m 4 w y d a w a n e  b y ło  p o d  ty tu łam i 
«M eTK ne m xoft5rawe c;TOBa» (1892), «Xofl5rawe m Mencwe c/iOBa» (1896), w reszcie  
«P yccK aa M bioib u  peHb. CBoe u  ^y>Koe. O nbiT p yccK oił 4)pa3eonornM ». W y m ie 
n io n e  o p ra co w a n ia  g ro m ad zą  sw e g o  ro d za ju  ję z y k o w y  cicer cum caule, gd zie  
w cią ż  je s z c z e  «MwpHO y>KHBaioTCH 6n6nen3M bi u  Mw4>ojiorM3Mbi, jiH Tepa- 
TypHbie HMTaTH m Pope^eHMfl BenMKnx Mwpa ce ro , nocnoBw ubi w MeTKwe 
HapoflHbie cnoBeHKM, nofljm HHbie ham om u, y rp a m B in w e  BCHKyio CBH3b c nc- 
tohhm kom , m WMeHa MMcj3MLiecKMx n JiMTepaTypHbix nepcoHa>KeH, CTaBinwe 
HapMuarre;ibHbiMM» (IIIyneacKOBa 2002: 8-9), k ry sta liz o w a ło  się  w ięc  w  n ich  ra 
cze j p o cz u c ie  o d rę b n o śc i z ja w isk a  n iż  sam  term in . A le  od  ro k u  1930, kied y  
św ia tło  d z ie n n e  u jrz a ło  o p ra co w a n ie  «KpbuiaTbie cnoBa. CnpaBOMUMK uMTaTbi 
u  ac£opw3Ma» S .G . Z a jm o w sk ieg o , te rm in  Kpbuamue cyio6a n a  sta łe  zag o ścił na 
o k ła d k a ch  w sz y stk ich  n a stę p n y ch  zb io ró w  ro sy jsk ich 5 -  W .Z . O w sian n ik o w a 
(1933), N .S . i M .G . A sz u k in ó w  (1955; o sta tn ie  IV w y d a n ie  -  1987), M .A . B u łato - 
w a  (1958), W .P . F e licy n y  i Ju .Je . P ro ch o ro w a (1980), S .G . Szu leżk ow ej (1994-1995) 
i p a ru  in n y ch  -  co ra z  b ard z ie j n a b ie ra ją c  ce ch  term in u . Z w ień cz en iem  teg o  p ro 
cesu  s ta ła  s ię  p u b lik a c ja  «E o Jib in o ro  cnoBapn KpbuiaTbix cjiob  p yccK oro  H3biKa» 
(BepKOB, M oKwemco, IIiy;ie>KKOBa 2000) z p rz e d m o w ą  W . i O . B ierk o w ó w , k tó ra  
b o d a j o sta tecz n ie  u sa n k c jo n o w a ła  te rm in o lo g icz n o ść  w y ra ż en ia  „sk rzy d la te  
s ło w a " . W y ra ż e n ie  to  o d n a jd u je m y  te ż  w  s ia tce  h asło w e j b ra ty sła w sk ie g o  s ło w 
n ik a  „ F ra z e o lo g ick a  te rm in o lo g ia " p o d  red . P etera  D u rćo 6. N ie  p rzy ję ło  się  ono

3 W r. 1994 moskiewskie wydawnictwo «PyccKMe cnoBapw» wznowiło słownik Michelsona 
w jego trzecim (z czterech) pełnym wydaniu 2-tomowym, teraz ze wstępem (w tomie 1.) i drobiaz
gowymi stustronicowymi komentarzami W.M. Mokijenki (w tomie 2.). Przy wszelkich różnicach 
zaskakująca jest ilościowa i jakościowa zbieżność zawartości dzieła Michelsona i 2-tomowego zbio
ru H. Markiewicza i A. Romanowskiego „Skrzydlate słowa": 11 405 artykułów hasłowych u Michel
sona i 11 408 w opracowaniu polskim; podobna jest w obu dziełach także gatunkowa różnorodność 
prezentowanego materiału językowego.

4 Według S.G. Szuleżkowej (2002: 9) w 1-tomowym pośmiertnym (czwartym według Mokijenki) 
wydaniu słownika Michelsona na 11 650 artykułów hasłowych do kategorii skrzydlatych można 
odnieść ok. 1700 (tj. ok. 15%).

5 Szczegółowego przeglądu tych opracowań, ich opisu i charakterystyki dokonuje Świetlana 
Szuleżkowa w pierwszej rosyjskiej monografii w całości poświęconej skrzydlatym słowom (LUy- 
jie>KKOBa 1994; zob. też 2. poprawione wydanie tej monografii: IUyne*KOBa 2002: 6-26). Zob. także 
część historyczną drugiej monografii skrzydlatologicznej, którą z kolei opublikowała w Kijowie Lud
miła Diadeczko (flaneHKo 2002: 50-74).

6 Pod hasłem okridlene slovd i okridlene vyrazy czytamy tam, że jest to „tradićne oznaćenie jednej 
skupiny kniźnych frazśm, które sa vyznaćuju tym, źe vznikli z vyroku nejakej historyckej alebo 
liter&rnej postavy. V starśom vymedzeni sa za okridlene slova (tento nazov sa uplatnil skór) pokła
dał iba taky yyrok, resp. c i t o t, pri ktorom sa uź neuvedomovalo alebo sa zabudlo na jeho póvodcu. 
(...) Novśia meto'da odliśovania okridlenych vyrazov (tento nazov sa uprednost'ńuje, lebo nejde
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natomiast na obszarze anglojęzycznym, a tytuł rosyjsko-angielskiego słownika 
skrzydlatych słów W.P. Bierkowa i I.A. Walshe -  „Russian-English Dictionary 
of Winged Words" -  powstał jako kalka z języka niemieckiego lub rosyjskiego7. 
I chociaż David Crystall, autor encyklopedii języka angielskiego z Cambridge, 
używa określenia „language on the wing", odnosi je nie do domniemanych 
„winged words", lecz do wyrażeń zwanych po angielsku catch phrases -  utrzy- 
mujących się w mowie potocznej zwykle od kilku tygodni do paru-parunastu 
miesięcy i rzadko wchodzących do systemu języka zdań i ich równoważników, 
które mają „a clearly identifable source. However, to identify them, we need to 
be part of the culture which gave rise to them" (Crystall 1995:178). Catch phrases 
odróżniane są w terminologii angielskiej od quotations, przy czym o ile pier
wsze, jak przyjmują Anglicy, pochodzą ze źródeł mówionych, objętościowo są 
ograniczone do kilku wyrazów, podlegają w mowie przekształceniom, cieszą 
się popularnością dużą, lecz krótką, znaczeniowo nie są głębokie i noszą cha
rakter kolokwialny, drugie pochodzą ze źródeł pisanych, nie mają limitowanej 
objętości, reprodukowane są w postaci niezmienionej, utrzymują się w obiegu 
przez dziesięcio- czy nawet stulecia, wyrażają treści głębsze i głębokie, mają 
charakter literacki (tamże: 184). Przeprowadzone rozróżnienie nie jest klasyfi
kacją rozłączną, lecz raczej podziałem podyktowanym przez tradycję takiego 
a nie innego widzenia rzeczywistości językowej -  odmiennego od tego, który 
się wytworzył na gruncie polskim.

Polska historia terminu „skrzydlate słowa" rozpoczyna się stosunkowo póź
no, bo niemal w 100 lat po opracowaniu Buchmanna. Co prawda kwerenda 
leksykograficzna przynosi dwa-trzy użycia wyrażenia słowa skrzydlate jeszcze 
XIX-wieczne, np.: „Przez usta uśmiechnięte wylatują dowcipu słowa skrzydla
te" -  odnotowane przez VI tom Słownika warszawskiego (1915) zdanie z nie
ustalonego utworu polskiego pisarza i pedagoga Leona Rogalskiego (1806-1878)
-  ale jest to użycie jawnie nieterminologiczne, przytoczone dla zilustrowania 
przenośnego znaczenia przymiotnika skrzydlaty 'lekki, lotny, powiewny, nie
uchwytny, eteryczny, szybkolotny'; w takimż znaczeniu metaforycznym słówko 
skrzydlate użyte zostało w roku 1895 we „Współczesnych poetach polskich" Pio
tra Chmielowskiego: „Zawsze u Rodocia znalazło się słówko lekkie, zręczne, 
skrzydlate" (SJPDor, t. VIII). Za „Księgą cytatów z polskiej literatury pięknej 
od XIV do XX wieku" Pawła Hertza i Władysława Kopalińskiego dodajmy do 
tego fragment dramatu „Kajus Cezar Kaligula" K.H. Rostworowskiego: „Strasz

o slovś, ale o vyrazy) vychddza z komunikativnej platnosti vyroku: Ak sa pouźiva iba v kontexte, 
v situściach, v których vznikol, ide o citat, ak sa uplatńuje aj v inych komunikati'vnych situaciach, 
ide o okrfdleny vyraz, resp. okridlene slovo. łba v takomto vymedzenf możno okridlene vyrazy po- 
kladat' za osobitny druh frazem" (Mlacek et al. 1995: 95-96).

7Autorzy piszą zresztą o tym otwarcie w Introduction (s. 13): „In British and American lexico- 
graphy the term «winged words» is not used. It is thus with some hesitation that we have adopted 
it in the dictionary's title. Any lexicographer will, of course, recognize this term as a loan translation 
from the German «gefltłgelte Worte», and will know what kind of lexical units he will find in this 
work". Według S. Szuleżkowej winged words nie jest bezpośrednią kalką z niemieckiego, ale zapoży
czeniem ze wspomnianego eseju Carlyle'a o Walterze Scotcie.
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liwy to błąd, gdy szybką sądzi się myślą, słowa skrzydlate nagląc, by czy
nom drogę wskazały" -  ale to wciąż jeszcze przenośnia poetycka (bliska Home
rowej).

Poszukiwanie użyć terminologicznych rozpocząłem od programowej dla 
polskiej teorii frazeologicznej rozprawki Stanisława Skorupki „Z zagadnień fra
zeologii" (1952), tam bowiem po raz pierwszy dana została charakterystyka 
porównawcza szeregu zjawisk ściślej bądź luźniej kojarzonych ze sferą rozpo
wszechnionych odtwarzalnych konstruktów wielowyrazowych. Pośród rozpa
trzonych przez Skorupkę terminów (aforyzm, apoftegmat, fraza, frazes, idiom 
albo idiomat, maksyma, przysłowie, przysłowie osobiste, sentencja, wyrażenie, 
zwrot) termin „skrzydlate słowa się, jak widać, nie pojawia, chociaż w niektó
rych aforyzmach, maksymach, sentencjach i „przysłowiach osobistych"8 można 
odnaleźć cechy, które wiążemy dziś ze skrzydlatymi słowami (imiennie znana 
autorskość, rozpowszechnienie). U Skorupki wyrażenie skrzydlate słowa pojawia 
się dopiero w r. 1968, w II tomie jego „Słownika frazeologicznego języka pol
skiego , gdzie przypisano mu kwalifikator książk. i znaczenie 'utarte wyrażenia 
i zwroty, utarte przenośnie' -  znaczenie, które w pełni kwalifikowałoby okre
ślenie skrzydlate słowa do rozpatrzenia w ramach rozprawki „Z zagadnień fraze
ologii". Skoro usankcjonował je Skorupka kodyfikacją słownikową w roku 
1968, a w 1952 nawet nie wymienił, musiało między tymi datami zajść coś dla 
historii skrzydlatych słów istotnego.

W roku 1958 w potrójnym (714-716) gwiazdkowym numerze tygodnika 
„Przekrój" ukazał się materiał opracowany przez Henryka Markiewicza, a zaty
tułowany „Kto tak powiedział? czyli skrzydlate słowa literatury polskiej". Była 
to pierwsza z serii kilkunastu małych antologii „najczęściej używanych i naj- 
charakterystyczniejszych wyrażeń i zwrotów, których autorstwo lub przynaj
mniej bliższe okoliczności powstania można ustalić”. Autor zastrzegał się przy 
tym, że w antologii nie będzie „ani anonimowych przysłów (...), ani zwrotów 
pochodzących z pieśni ludowych, ani wreszcie myśli najbardziej choćby 
złotych, jeśli nie stały się wyrażeniami potocznymi". Zgodnie z tym zastrzeże
niem w kolekcji „Przekroju" nie znalazły się ani słowa „Rozdziobią nas kruki, 
wrony" („bo Żeromski zaczerpnął je z pieśni ludowej « 0  żołnierzu-tułaczu»"), 
ani zwrot „Wolnoć Tomku w swoim domku" („bo już przed wierszem Fredry 
używany był on jako przysłowie"), ani Norwidowska fraza „Nic od ciebie nie 
chcę, śliczna panienko, uchylam ramię" czy zakończenie „Godów życia" 
A. Dygasińskiego „Na rozpacz nie ma czasu" („bo pamiętają je tylko miłośnicy 
tych pisarzy"). Mimo tego zastrzeżenia w antologii „Przekroju" znalazło się 
miejsce dla paru cytatów anonimowych (np. „Pomoc dajcie mi rodacy Gdyż

8 Termin „przysłowie osobiste" zaczerpnął Skorupka z 5. tomu Słownika warszawskiego, gdzie 
oznacza on wyraz lub wyrażenie ustawicznie przez kogo z przyzwyczajenia powtarzane', jak np. 
panie kochanku księcia K. Radziwiłła (s. 369). Analogiczne do opracowanych przez Skorupkę chara
kterystyki porównawcze zjawisk „okołofrazeologicznych" znajdzie Czytelnik w kilku miejscach an
tologii tekstów poświęconych językowej naturze aforyzmów (zob. M uanoB 2001); por. także chara
kterystyki zebrane w pracy: Trzynadlowski 1977, do których nawiążę w rozdziale II.4.2.
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okrutny los mię nęka" -  z anonimowej pieśni „Żołnierz-żebrak", „Socjalizm, 
który się lubi" -  z wypowiedzi „anonimowego robotnika") oraz dla wielu fraz, 
do których określenia „stały się wyrażeniami potocznymi" żadną miarą odnieść 
się -  przynajmniej z dzisiejszego punktu widzenia -  nie da, np.: „Ani «katolik», 
ani «marksista», tylko uczciwy, solidny rzemieślnik" (z Gałczyńskiego), „A ty 
zląkł się? Syn szlachecki!" (Słowacki), „Byłeś mi dawniej bożyszczem, o tłumie" 
(Kasprowicz), „Cacy, cacy, fundusz pracy" (T. Wittlin), „Jest w ludzie siła nie
spożyta, Zbawienie leży pod siermięgą" (Kasprowicz); w moim odczuciu 
to właśnie do nich można odnieść uwagę „...bo pamiętają je tylko miłośnicy 
tych pisarzy". Ta szlachetna „zabawa literacka" kontynuowana była -  także 
z udziałem czytelników „Przekroju" -  przez cały rok 1959, zapewne przyczy
niając się do spopularyzowania w kręgach ówczesnej średniej inteligencji sfor
mułowania „skrzydlate słowa"9.

Dla oficjalnego usankcjonowania zjawiska skrzydlatych słów i ich nazwy 
znaczenie miał też fakt, że tak wielki autorytet współczesnej polskiej humani
styki, jakim jest prof. Henryk Markiewicz, poświęcił im cały wykład inaugu
rujący na Uniwersytecie Jagiellońskim rok akademicki 1988/89; wykład ten zo
stał następnie opublikowany pod tytułem „Jak słowom wyrastają skrzydła" 
(Markiewicz 1992). Krokiem kolejnym i, jak się zdaje, ostatecznym, była publi
kacja w r. 1990 potężnego (1210 stron) tomu, któremu Henryk Markiewicz i An
drzej Romanowski nadali tytuł „Skrzydlate słowa" (tom drugi, jeszcze obszer
niejszy, ukazał się w r. 1998). Wysoki w warunkach polskich nakład (50 tysięcy 
egz. w pierwszym rzucie) i zainteresowanie, z jakim to fundamentalne dzieło 
zostało przyjęte w środowisku czytelniczym, sprawiły, że wyrażenie skrzydlate 
słowa wreszcie samo się w literackiej polszczyźnie ogólnej uskrzydliło.

Jednak w moim odczuciu symptomatyczny jest fakt, że tekst wykładu „Jak 
słowom wyrastają skrzydła" pomieścił Henryk Markiewicz w książce zaty
tułowanej „Zabawy literackie", a na pierwszym miejscu tytułu „Przekrojowej" 
serii widnieją słowa „Kto tak powiedział...". Chociaż bowiem w początkowych 
akapitach wykładu jagiellońskiego Markiewicz celnie określił skrzydlate słowa 
jako „zjawisko z pogranicza języka, literatury i obyczaju", oba wymienione 
tytuły zawężają perspektywę oglądu skrzydlatych słów do „literatury i obycza
ju" (szeroko pojmowanych), ale -  bez języka. W perspektywie tej istotne staje 
się więc przede wszystkim, „kto tak powiedział"10, czyli ustalenie „ojcostwa" 
skrzydlatych słów, prześledzenie historii ich powstania i międzytekstowych

9 Kolejne partie cytatów ukazywały się już w r. 1959 w numerach 717-721 oraz w 725-726, w 733 
opublikowane zostały uzupełnienia czytelników, w 741 zaś -  dokonany przez Henryka Markiewi
cza wybór cytatów wyłącznie Mickiewiczowskich.

10 Symptomatyczne, że omówienie najnowszej publikacji z tego zakresu -  „Słówek historycz
nych" Agnieszki Laskowskiej (2004) -  ukazało się w „Polityce" (nr 28 z 2004 r.) właśnie pod 
nagłówkiem „Kto to powiedział?". Także autorzy „Leksykonu polskich powiedzeń historycznych" 
postawili przed sobą głównie zadanie, by „dostarczyć Czytelnikom jak najbardziej wyczerpujących 
informacji na temat osoby, która dane słowa wypowiedziała, oraz okoliczności, w jakich to 
nastąpiło" (LPPH 1998: 5).
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wędrówek w czasie i przestrzeni; jest to więc podejście jeśli nawet nie „litera- 
turocentryczne jedynie (bo są w obu księgach Markiewicza i Romanowskiego 
skrzydlate słowa dalekie od genezy literackiej), to jednak „literaturoznaw- 
czocentryczne z wyraźnym nachyleniem w stronę historii (a nie teorii) literatu
ry, która to historia niewolna jest od zabawy, anegdoty, dykteryjek i ciekawo
stek, jakie zwykle zgłębianie przeszłości ujawnia.

W niebogatej jeszcze literaturze krytycznej, jaką skrzydlatym słowom po
święcono, ten rodzaj spojrzenia -  historycznego, genetycznego, literackiego, 
wręcz anegdotycznego -  zdaje się dominować. Jest to zupełnie oczywiste, skoro 
wyróżniającymi cechami definicyjnymi skrzydlatych słów są w większości źró
deł ich „cytatowość", „autorskość", „imienność" i „tekstowość". Czy jednak nie 
jest to perspektywa zbyt zawężona, skoro równie silnie w definicjach tych pod
kreśla się „popularność , „powszechność", „szerokie rozpowszechnienie" -  ce
chy przynależne wielowyrazowym jednostkom języka? Rzut oka na najczęściej 
wymieniane przykłady skrzydlatych słów pokazuje przecież, że pod względem 
strukturalnym (a nierzadko i semantycznym) najbardziej przypominają one 
obiekty frazeologii i paremiologii: frazeologizmy, przysłowia, zwroty przy
słowiowe i im podobne wielowyrazowe składniki kodu językowego. Wydaje 
się oczywiste, że skrzydlate słowa łączą w sobie działanie sił o wektorach 
przeciwnych, jeden skierowany jest ku mówcy indywidualnemu, mówieniu 
jednostkowemu, tekstowi pojedynczemu (tj. ku płaszczyźnie parole, mówiąc 
w największym skrócie), drugi -  ku systemowi języka, ku kodowi (langue). 
Dotychczasowe analizy skupiają się głównie na wektorze pierwszym, osobo
wym, który umownie nazwaliśmy tu „historycznoliterackim". Wektor drugi 
jest siłą dotychczas w naszej filologii zapoznaną.

Nadrzędnym celem zebranych tu szkiców staje się w tej sytuacji zwrócenie 
uwagi również na językową stronę skrzydlatych słów i sprawienie, by stały się 
one w Polsce pełnoprawnym obiektem analiz także (a właściwie przede wszyst
kim) lingwistycznych. Także -  gdyż proponowana tu perspektywa badawcza 
w najmniejszym stopniu nie znosi czy nie umniejsza wagi perspektywy histo
rycznoliterackiej, na odwrót: jest jej uzupełnieniem czy dopełnieniem, ale 
dopełnieniem koniecznym, które pozwoli na, jak to czasem określam, „dwu- 
oczny , bardziej obiektywny, bardziej zbliżony do istoty zjawiska ogląd (zjawi
sko bowiem, jakim są skrzydlate słowa, okazuje się fenomenem nadspodziewa
nie złożonym, nie tylko zasługującym na analizę wielostronną, ale wręcz wy
magającym takiego podejścia). Przede wszystkim -  gdyż to właśnie lingwistyka 
dysponuje instrumentarium i zespołem technik zdolnych uczynić ze skrzydla
tych słów jednostki, by tak rzec, wymierne, sprowadzalne do uchwytnego 
wspólnego mianownika, sprawdzalne zobiektywizowanymi metodami, a przez 
to kodyfikowalne. O ich genezę, o meandry historii ich kształtowania się,
0 współczesną parametryzację takich jednostek można się spierać dopiero po 
ich wyodrębnieniu i skodyfikowaniu, nie przed.

Jeżeli więc skrzydlate słowa mają się stać obiektem (także) językowym
1 językoznawczym, muszą być objęte procedurami o wymaganym w lingwisty
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ce stopniu rygoryzmu. Pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być jeśli 
nie ustalenie ostatecznej definicji skrzydlatych słów, to przynajmniej przepro
wadzenie „postępowania definicyjnego", którego progiem decydującym musi 
być odpowiedź na pytanie, jakie pojęcie zajmie pozycję genus proximum 
w przyszłej definicji pełnej. Autorzy ksiąg „Skrzydlatych słów" uchylili się tu 
od deklaracji jednoznacznych, pisząc: „Definicje tego terminu [skrzydlate 
słowa] są jednak różne (...). Nie będziemy się tutaj wdawać w dyskusję na ten 
temat, która musiałaby być jałowa, jak wszystkie spory o definicje nominalne. 
Poprzestaniemy na informacji, że nazwą «skrzydlate słowa» obejmuje ta 
książka rozpowszechnione i często przytaczane wypowiedzenia, których autor
stwo lub pochodzenie można ustalić. Dla wygody stylistycznej będziemy je 
dalej nazywali «cytatami», choć nie wszystkie mieszczą się w granicach tego 
terminu" (Markiewicz, Romanowski 1990: 5-6). Otóż nie wszystkie spory o defi
nicje nominalne muszą być jałowe, a wygoda stylistyczna nie powinna zwalniać 
z wymogu precyzyjnego używania terminów -  zwłaszcza w sytuacji, gdy uży
cie określonego terminu wyznacza kierunek całego dalszego postępowania ba
dawczego. Tak się rzecz ma właśnie z terminem „cytat", obecnym zresztą, i to 
na pozycjach inicjalnych, w większości dostępnych definicji skrzydlatych słów. 
Jeśli bowiem cytat jest „dosłownym przytoczeniem w tekście (...) fragmentu te
kstu innego autora" (T. Kostkiewiczowa; STL: 65), to mówienie o skrzydlatych 
słowach w kategoriach cytatu siłą rzeczy kieruje naszą uwagę w stronę owego 
„innego autora" („kto tak powiedział"...) czy „innego tekstu", w każdym razie 
w stronę czyjejś jednostkowej wypowiedzi indywidualnej, która z samej swojej 
istoty pozostaje poza zasięgiem filologicznego postępowania kodyfikacyjnego. 
Jeżeli twierdzi się, że do zadań pierwszych lingwistyki należy poszukiwanie, 
ustalanie czy wyodrębnianie, a następnie kodyfikacja jednostek języka -  
zwłaszcza wielowyrazowych11 -  to zrównywanie skrzydlatych słów z cytatami 
realizację tego zadania właściwie uniemożliwia: istnieją zbiory, księgi czy anto
logie (florilegia) cytatów, ale wyobrazić sobie słownik cytatów -  słownik 
w ścisłym filologicznym znaczeniu tego terminu -  niepodobna już z tego choć
by powodu, że na pozycjach hasłowych musiałyby się znaleźć twory niespro- 
wadzalne do żadnego wspólnego mianownika formalnego i semantycznego. Je
śli więc, powtórzmy, skrzydlate słowa będziemy zrównywać z cytatami, ścisła 
filologiczna kodyfikacja skrzydlatych słów okaże się niemożliwa z gruntu. 
W dalszej części tej książki będziemy więc poszukiwać dla skrzydlatych słów 
innego pojęcia rodzajowego, innego hiperonimu, innego genus proximum, dzięki

11 Według Andrzeja Bogusławskiego, „decydując się na powiązanie terminu «frazeołogia» z po
jęciem «jednostki języka», bo o nią chodzi tam, gdzie mówimy o «składnikowości elementarnej», 
czynimy z problemu frazeologii po prostu centralną kwestię lingwistyczną. (...) prawdziwym pier
wszoplanowym zadaniem badawczym tam, gdzie chodzi o to właściwe, poprzedzające wszystkie 
inne, zadanie językoznawstwa (...), jakim jest rejestracja jednostek języka, staje się analiza połączeń 
wyrazowych zmierzająca do oddzielenia regularnych produktów od quasi-kombinacji, tzn. faktycz
nych jednostek języka (...). Właśnie dlatego tropienie wielowyrazowych jednostek języka jest pra
ktycznie zadaniem głównym" (Bogusławski 1989: 18-19).
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któremu da się skrzydlate słowa wpisać do klasy obiektów lingwalnych kody- 
fikowalnych leksykograficznie.

Krok ten będzie organicznie związany z szacowaniem i orzekaniem, które 
zjawiska językowe dadzą się (jeszcze) odnosić do pola objętego zasięgiem poję
cia „skrzydlate słowa", a które (już) nie; okaże się też wtedy, czy w orzekaniu 
takim bardziej adekwatne do natury badanych obiektów są procedury kate
goryzowania arystotelesowskiego, czy operacje wywiedzione z ducha lingwi
styki kognitywnej. W tej chwili skrzydlatolog wkraczający na pole obejmowane 
przez badaczy etykietą „skrzydlatych słów" przedziera się przez prawdziwy 
las osobliwości, co rusz natykając się na zjawiska niepodobne do żadnego z już 
spotkanych. Nawet gdy ograniczymy się tylko do zawartości obu ksiąg Markie
wicza i Romanowskiego, okaże się, że jednym i tym samym mianem „skrzydla
te słowa" obejmowane są w nich tak różne zjawiska, jak np.:

1. wyrazy i grupy wyrazowe, którym miano skrzydlatych słów przysługuje 
w sposób oczywisty z mocy definiq'i (przy czym punktem odniesienia jest tu de
finicja przyjęta przez samych autorów: „rozpowszechnione i często przytaczane 
wypowiedzenia, których autorstwo lub pochodzenie można ustalić"), np.:

bohaterszczyzna, ludobójstwo, Pipidówka, robot; oko za oko, ząb za ząb; pożegnanie z bronią; 
szczęście w nieszczęściu; Kiedy rozum śpi, budzą się upiory; Kończ, waść, wstydu oszczędź; A to 
Polska właśnie;

2. obszerniejsze konstrukty językowe (cytaty z tekstów), z których „rozpo
wszechnione i często przytaczane wypowiedzenia" trzeba dopiero wyodrębnić, 
przy czym czynią to -  w komentarzach i na różne sposoby -  sami autorzy, np.:

Cztery kolum ny m aszerują na M adryt, piąta kolum na czeka wewnątrz miasta, aby nas 
powitać.

[W komentarzu:] W yrażenie: piąta kolumna zostało spopularyzowane 
przez sztukę pod tym tytułem  (1938) Ernesta Hemingwaya

Czy popiół tylko zostanie i zamęt,
Co idzie w  przepaść z burzą? -  czy zostanie 
N a dnie popiołu gw iaździsty dyjament.

[W kom entarzu:] Stąd tytuł powieści Jerzego Andrzejewskiego: Popiół 
i diament (1948)

Choć to szaleństw o, jest w  nim  przecie metoda.

[W kom entarzu:] Cytowane w wersji: Jest metoda w tym szaleństwie12

3. obszerniejsze cytaty (fragmenty tekstów), z których to, co znamy jako 
skrzydlate słowa, czytelnik musi wyodrębnić sam, np.:

Są w ojczyźnie rachunki krzywd, 
obca dłoń ich też nie przekreśli,

12 W polskiej pamięci społecznej powiedzenie to funkcjonuje raczej w postaci W  tym szaleństwie 
jest metoda.
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ale krwi nie odmówi nikt: 
w ysączym y ją z pieśni i z piersi.

[Niewyodrębnione skrzydlate słowo: rachunki krzywd]13

Ja i ojczyzna to jedno,
N azywam  się M ilijon -  bo za milijony 
Kocham i cierpię katusze.

[Niewyodrębnione skrzydlate słowo: cierpieć za miliony]

Patrzcie, przecież on jest nagi! -  zawołało jakieś małe dziecko.

[Niewyodrębnione skrzydlate słowo: Król jest nagi]

4. obszerniejsze konstrukty językowe (cytaty), z których żadne skrzydlate 
słowa (w rozumieniu samych autorów) nie dają się wyodrębnić, które więc, 
gdyby je przytoczyć w wypowiedziach, pozostaną nadal cytatami, np.:

Funkcja poetycka -  to projekcja zasady ekwiwalencji z osi wyboru na oś kom binacji: ek
wiwalencja staje się konstytutyw nym  chw ytem  szeregu.

W iedzieć, że jesteśm y, i w  tej w iedzy nieom ylne świadectwo jakim kolw iek sposobem, na 
piśmie, na kamieniu, na płótnie, tonem, farbą, dźwiękiem, s ł o w e m ,  przez um  i rozum, 
fantazję, im aginację i w olę wyrazić, na oko pokazać -  toć jest praw dziwie, co nazw ałem  
po staropolsku u z n a n i e m  s a m e g o  s i e b i e  w  s w o j e m  j e s t e s t w i e .

Mam wrażenie, że to hasło obrony Polski jest jak gdyby potężnym  łańcuchem, który jest 
jednym  końcem  przytwierdzony do Polski. Chodzi o to, ażeby jak najwięcej dłoni chw y
ciło za łańcuch, trzeba go sobie przerzucić przez ram ię i ciągnąć, ciągnąć, chociażby 
w  krzyżach trzeszczało. Aby Polskę pociągnąć wyżej.

5. konstrukty językowe o autorstwie zbiorowym, rozmytym, domniema
nym, nieustalonym, zebrane przez autorów w dziale „Hasła anonimowe"

13 Może powstać wątpliwość, czy wyodrębnionym z tej strofy skrzydlatym słowem jest fraza Są 
w ojczyźnie rachunki krzywd, czy wyrażenie rachunki krzywd. Używane są obydwa warianty, bardziej 
częstotliwy jednak -  bo wygodniejszy składniowo, a więc i bardziej ekonomiczny -  jest wariant krót
szy, por.: [13] Rachunki krzywd. W podzielonej etniczną nienawiścią prowincji, gdzie wojenne tra
gedie są jeszcze świeże, nie ma miejsca na sprawiedliwość. [GW 286/00]; [14] Jako poseł pierwszej 
kadencji często mówił z trybuny sejmowej o społecznych i gospodarczych nadużyciach wobec 
śląska: -  Ale rachunkiem krzywd nie można wyjaśnić kwestii narodowej -  mówi. [P 28/03];
[15] Rachunki krzywd w Iraku są tak wielkie, że nie wiem, kto by mógł zostać prawdziwym przy
wódcą całego przyszłego państwa. [Rp 69/03]; [16] Te rachunki krzywd wciąż obciążają zbiorową 
pamięć, choć dziś prawosławie rozwija się [na Chełmszczyźnie] swobodnie... [P 53/02]; [17] Tu 
[w służbach cywilnych] jest miejsce politycznych porachunków i kadrowych trzęsień ziemi. -  Są 
w Ojczyźnie rachunki krzywd -  mówił prezydent i nawet nie ukrywał, że to jest groźba. [P 39/00];
[18] [Poseł Henryk Kroll:] Nasza młodzież już nie kupuje wystawianego przez starsze pokolenie ra
chunku krzywd i w ogóle krzywdy przestały być czynnikiem mobilizującym elektorat. (...) Piotr 
Kozioł, (...) przewodniczący Związku Młodzieży mniejszości Niemieckiej na Opolszczyźnie, mówi, 
że on też ma swoje małe rachunki krzywd. [P 23/04]; [19] Temat ekshumacji [żołnierzy Wehrmach
tu] wrócił latem dzięki radomskim kombatantom LWP. To oni stwierdzili, że tyle lat po wojnie czas 
już zapomnieć o rachunku krzywd i że zmarłym niezależnie od narodowości należy się godny po
chówek i szacunek. [GW 234/04].
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(w tym: hasła polityczne, dewizy, formuły prawne, incipity pieśni ludowych 
i kościelnych, napisy na murach i pieczęciach itp.), np.:

burza mózgów, gabinet cieni, ziemia niczyja, noc św. Bartłomieja, kobieta fatalna, szara eminen-
cja, Ryszard Lwie Serce, węzeł gordyjski; Ustawa nie działa wstecz; Sapere auso; Kto śpi, nie grze
szy; Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił?

Zawartość ksiąg „Skrzydlate słowa" rozpada się więc na trzy zasadnicze 
wewnętrznie zróżnicowane grupy zjawisk: I. skrzydlate słowa sensu stricto 
(a) w postaci już ukształtowanej, (b) w postaci potencjalnej (do wyodrębnienia 
z przytoczonych kontekstów); II. cytaty (dosłowne, zachowujące indywidualne 
cechy macierzystych tekstów przytoczenia ich wyimków o objętości od kilkuna
stu do kilkudziesięciu wyrazów); III. rozmaite konstrukty językowe o statusie 
niedookreślonym, których skrzydlatość jest na razie domniemana. Różnicę mię
dzy zjawiskami grupy I i II najlepiej zilustruje zestawienie dwóch nastę
pujących wielowyrazowców: Król jest nagi i „Patrzcie, przecież on jest nagi -  
zawołało jakieś małe dziecko". Pierwszy z nich jest skrzydlatym słowem, które 
przywołujemy tu z zasobów własnej pamięci, drugi -  cytatem z baśni H.Ch. An
dersena „Nowe szaty cesarza" w tłumaczeniu Stanisława Sawickiego, przy 
czym na pozycji hasłowej w 1. księdze „Skrzydlatych słów" widnieje cytat, 
a skrzydlatego słowa nie ma nie tylko w komentarzu, ale nawet w indeksie 
całego zbioru (szerzej na ten temat piszę tu w rozdz. VI). Jeszcze jaskrawiej róż
nica ta rzuca się w oczy w wypadku biblizmów, autorzy „Skrzydlatych słów" 
wykorzystali bowiem na pozycjach hasłowych działu Biblia fragmenty tłuma
czenia ks. Jakuba Wujka ze wszystkimi jego archaizmami fonetycznymi, leksy
kalnymi i składniowymi, których zdecydowana większość w długim procesie 
uskrzydlania się odnośnych wycinków Biblii uległa zanikowi; por. cytat z pozy
cji hasłowej: „I ukazał mu się Pan w płomieniu ognistym zpośrzodka krza; i wi
dział, iż kierz gorzał, a nie zgorzał" -  i (wyodrębnione przez autorów w ko
mentarzu) skrzydlate słowo krzak gorejący. Inny cytat z pozycji hasłowej: 
„A Samarytan niektóry jadąc, przyszedł wedle niego, i ujźrzawszy go, miłosier
dziem wzruszony jest" -  i dzisiejsze skrzydlate (lecz przez autorów nieodnoto- 
wane) wyrażenia miłosierny samarytanin, samarytański uczynek (o biblizmach zob. 
dalej rozdz. IV).

Istotę wątpliwości, jakie wywołuje zawartość grupy III, ujawni uświado
mienie sobie pewnego rodzaju sprzeczności, jaka zachodzi między definicyjną 
„imiennością" czy „autorskością" skrzydlatych słów a określeniem „hasła ano
nimowe": anonimowe słowa skrzydlate to wszak niemal contradictio in adiecto. 
Wyjść z tego zapętlenia można dwiema drogami: przyjmując, po pierwsze, że 
jednostki typu noc kryształowa, cud gospodarczy, ziemia niczyja itp. nie są anoni
mowe, gdyż przecież musiały być kiedyś przez kogoś konkretnego po raz pier
wszy wypowiedziane (stworzone), tyle że tożsamości tej osoby (na razie) nie 
znamy; po drugie -  biorąc pod uwagę fakt, że w definicji Markiewicza i Roma
nowskiego mówi się nie tylko o (jednostkowym) autorstwie, ale też o „pocho
dzeniu („...których autorstwo lub pochodzenie można ustalić"); jeżeli pisze się,
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że Tysiąc szkół na tysiąclecie to „hasło z 1958 r.", to można przyjąć, że jest to 
„ustalenie pochodzenia". Jednak „ustalenie pochodzenia" wydaje się sfor
mułowaniem zbyt ogólnikowym, by mogło służyć jako kryterium wyodręb
niania jakiegokolwiek zjawiska; bardziej precyzyjnym i skuteczniejszym ope
racyjnie wydaje mi się sformułowanie o możliwości ustalenia „bliższych 
okoliczności powstania", którego Henryk Markiewicz użył w „Przekroju" 
nr 714-716 z r. 1958 na s. 12. Kontrargumentem może tu być także sformułowa
ne przed chwilą stwierdzenie, że przecież każdą jednostkę wielowyrazową mu
siał ktoś kiedyś wypowiedzieć (sformułować) po raz pierwszy i w tym sensie 
wielowyrazowce masło roślinne, piwo bezalkoholowe, telefon zaufania, pluskwa mile
nijna, ustawy okołobudżetowe czy choroba szalonych krów absolutnie niczym się nie 
różnią od nocy kryształowej, koktajlu Mołotowa czy gorącej linii, chociaż do skrzyd
latych słów Markiewicz i Romanowski zaliczyli tylko te ostatnie. Podobnie 
z pochodzeniem: przynajmniej potencjalnie można „ustalić pochodzenie" każ
dej jednostki języka, jedno- czy wielowyrazowej (niczym innym jak tym właś
nie zajmuje się etymologia), dlaczego więc tylko niektóre z nich miałyby być 
wyróżniane etykietą skrzydlatych słów? Kryje się tu jakieś definicyjne niedopo
wiedzenie, które w interesie przyszłego słownika skrzydlatych słów -  a właśnie 
słownik taki będzie tu dla nas stałym punktem odniesienia -  trzeba tak czy ina
czej rozstrzygnąć.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy zaczniemy uwzględniać dane 
tekstowe. Przywołajmy 5 kolejnych przykładów z dyskursu polskiego ostatnich 
lat, zaznaczając „podejrzane o skrzydlatość" ciągi wyrazowe drukiem półtłus- 
tym, a odnoszące się do nich operatory metatekstowe -  kursywą:

[20] Dawno temu M olier napisał, że człow iek pow inien jeść  po to, żeby żyć, a n ie żyć po 
to, żeby jeść. W iele Polek i wielu Polaków nie tylko w okresie św iąt zapom ina o tych 
słusznych słowach. [K. Rawa; Rp 2 /0 3 ]; [21] W ybitna angielska ekonomistka Joan Robinson 
powiedziała, że je s t tylko jed n ak  gorsza rzecz od bycia eksploatow anym  -  n ie być eks
ploatow anym . W e w spółczesnym  świecie droga do pomyślności w iedzie przez bycie 
eksploatowanym , o ile pociąga to za sobą dostęp do rynków globalnych. [T.G. Ash; GW  
2 81/01]; [22] Jaką w iarygodność posiada Europa jako krytyk i jako partner, jeśli nie jest 
nawet w  stanie rozwiązać tak nonsensownego i nieznaczącego sporu na w łasnym  
podwórku [o wyspę Pietruszkę]? (...) „Zobaczyć św iat w ziarnku p iask u " -  pisał poeta 
William Błake. Czy w  tym  w ypadku mamy zobaczyć kontynent obnażony w  pęczku pie
truszki? [T.G. Ash; GW  181/02]; [23] Oprócz drapieżnych, now ofalow ych utworów za
proponował [Lech Janerka] w łasny, fascynujący język skojarzeń. Takie sformułowania, 
jak „w szystkim  życzym y źle nam  z oczu patrzy" weszły do potocznego języka. [R. Lesz
czyński; GW  3 9 /0 2 ]; [24] Z uw ag pow yższych nie wynika, że kończy się epoka wojen. 
To, co zniknęło, przynajm niej w świecie zachodnim -  rzecze H assner -  to [a] w ojna jako  
przedłużenie polityki. W  nastaw ionych pacyfistycznie, zasobnych społeczeństw ach oby
w atelskich [w ojna] (..) nie je s t  ju ż  w żadnym razie środkiem  osiągania celów  politycz
nych wedle sławnej form u ły  Clausewitza. (...) Na początku lat 50. Raymond Aron sformułował 
sławną tezę o świecie zimnej wojny: [b] „pokój niem ożliw y, w ojna niepraw dopodobna". 
(...) Na pewno jednak nie żyjem y w  świecie bez przem ocy czy bez konfliktów. Jak mówił 
Clausewitz: [c] „W ojna je s t  kam eleonem , nie przestaje się zm ieniać, przyjm ując now e 
form y". [A. Smolar; GW  256/02]
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Z siedmiu wyróżnionych w tekstach (wyróżnionych zapowiedziami meta
językowymi, komentarzami, cudzysłowem) ciągów wyrazowych, które choćby 
z racji tych wyróżnień można „podejrzewać o skrzydlatość", w zbiorze Markie
wicza i Romanowskiego odnotowane są dwa: [20] w postaci Jemy, aby żyć, nie 
żyjemy, aby jeść  (jako upowszechnione przez pisarzy starożytnych powiedzenie 
Sokratesa) oraz [24a] w postaci Wojna jest niczym innym jak kontynuacją polityki 
innymi środkami. Nie znalazły się w nim natomiast dwa inne ciągi, które opa
trzono w tekstach sygnalizatorami zarówno imienności, jak i szerokiego rozpo
wszechnienia („sławny", „wszedł do języka potocznego") -  [23] i [24b], Do 
zbioru wszedł ciąg poprzedzony sygnalizatorem „Molier napisał" -  nie weszły 
natomiast ciągi z sygnalizatorami „Joan Robinson powiedziała", „pisał William 
Blake", „jak mówił Clausewitz". Czy z faktu, że z dwóch odwołań do Clausewi- 
tza w tekście [24] Markiewicz i Romanowski odnotowali tylko pierwsze, wyni
ka, że w wypadku [24a] mamy do czynienia z użyciem skrzydlatego słowa, 
a w wypadku [24c] -  tylko z cytatem? Dodajmy jeszcze spostrzeżenie, że 
zastąpienie Sokratesa Molierem nie zostało zauważone przez redakcję „Rze
czypospolitej", nie wpłynęło też na zmianę sensu przytoczonej frazy. Dodam na 
koniec, że w zasobach mojej osobistej pamięci językowej -  pamięci człowieka 
nieźle, jak mniemam, oczytanego i osłuchanego w polszczyźnie -  nie odnajduję 
wyrażenia [21], a nawet [23] i [24b], mimo że te ostatnie zostały w przytoczo
nych tekstach opatrzone wskaźnikami dużego rozpowszechnienia.

Jest oczywiste, że uwag i pytań powyższych żadną miarą nie należy trakto
wać jako zarzutów pod adresem autorów ksiąg „Skrzydlate słowa", które są 
i na dziesięciolecia pozostaną niezastąpioną instancją odwoławczą zarówno dla 
filologów, jak i dla najszerszych rzesz czytelniczych. Sformułowane tu pytania 
szczegółowe kryją natomiast za sobą szereg pytań znacznie bardziej ogólnych, 
a dla teorii skrzydlatych słów wręcz fundamentalnych. Postawimy w tej chwili 
cztery takie pytania.

1. Żadne zjawisko nie istnieje w izolacji. Jeśli wyodrębnia się zbiory skrzyd
latych słów i sankcjonuje publikowaniem specjalnych opracowań leksykografi- 
cznych, to wyodrębnia się je z jakichś zbiorów szerszych, z klas zjawisk nad
rzędnych. Co tę klasę nadrzędną stanowi? Wyrazy? Frazeologizmy? Cytaty? 
Teksty? Inne zjawisko? Hiponimem jakiego hiperonimu jest pojęcie „skrzydla
tych słów"?

2. We wszystkich dostępnych źródłach za cechę wyróżniającą skrzydlate 
słowa jest ex definitione możliwość wskazania na ich jednostkowego autora 
i/lu b konkretne źródło, z którego się wywodzą. Roboczo nazwijmy tę cechę 
„imiennością" i zapytajmy: czy imienność jest lingwistycznie relewantna? Jeżeli 
tak -  to w jaki sposób czy pod jaką postacią imienność bierze udział w formo
waniu językowego statusu skrzydlatych słów? Jeżeli nie -  to w takim razie 
czym właściwie skrzydlate słowa różnią się od innych odtwarzalnych wielowy- 
razowców (np. frazeologizmów)? I czy wobec tego w ogóle jest sens tworzenia 
ze skrzydlatych słów odrębnej klasy zjawisk?
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3. Pochodną imienności jest cytatowość skrzydlatych słów, wyróżniana 
w definicjach tak jednoznacznie, że związek skrzydlatych słów i cytatów wyda
je się pozostawać poza dyskusją. Jaki jednak charakter ma ten związek? Czy ma 
on naturę jedynie genetyczną, a więc jednowektorową (cytat zawsze poprzedza 
skrzydlate słowo)? Czy oprócz genetycznej jest to także więź przyczynowo-sku
tkowa, co znaczy, że skrzydlate słowa nie mogą zaistnieć bez uprzedniego 
zaistnienia cytatu? A może uprawnione byłoby mówienie również o dwustron- 
ności (dwuwektorowości) takiego związku, kiedy to skrzydlate słowo prze
kształca się w cytat? Wreszcie jeżeli między skrzydlatym słowem i cytatem mo
żna postawić znak równości (jak to ma miejsce w większości dostępnych 
źródeł), to dlaczego są cytaty, które pozostają -  cytatami jedynie, tj. których nie 
odnosimy do skrzydlatych słów? A jeżeli skrzydlate słowa i cytaty są fenome
nami jakościowo różnymi, to gdzie przechodzi granica między nimi?

Jest to fundamentalne pytanie nie tylko (przyszłej) teorii skrzydlatych słów, 
ale i jedno z kluczowych pytań lingwistyki w ogóle. Pytamy przecież o to, kie
dy, po spełnieniu jakich warunków, po przekroczeniu jakiego progu językowy 
konstrukt niepowtarzalny, jednostkowy jedynie, produkt czysto indywidualny 
(żeby nie powiedzieć -  prywatny), jakim jest wyimek tekstu czyjejś wypowie
dzi (cytat), staje się dobrem wspólnym pewnej społeczności? Ogniwem jej kodu 
kulturowego i komunikacyjnego? Składnikiem systemu jej języka? Dla uważne
go Czytelnika nie jest już przecież tajemnicą, że od samego początku tezą 
wyjściową niniejszych szkiców jest uznanie cytatu i skrzydlatego słowa za feno
meny jakościowo różne: cytat odnoszę do sfery lingwalnych zjawisk jednostko
wych i niepowtarzalnych, obejmowanych od czasów Ferdynanda de Saussure'a 
mianem parole, skrzydlate słowa zaś -  do sfery lingwalnych faktów społecz
nych, ustabilizowanych w systemie języka, tj. do sfery nazywanej za de Saussu- 
rem langue. Istotą naszego pytania jest więc: od kiedy o pewnym lingwalnym 
konstrukcie jednostkowym możemy mówić jako o fakcie systemowojęzyko- 
wym? Jako o j e d n o s t c e  j ę z y k a ?

4. Ostatnie z pytań pierwszych wynika bezpośrednio z poprzedniego. Kilka 
stron wcześniej zestawialiśmy z sobą cytat z „Nowych szat cesarza" H.Ch. An
dersena („Przecież on jest nagi! -  zawołało jakieś małe dziecko") i wyłonione 
zeń skrzydlate słowo (Król jest nagi). Oba ciągi wyrazów różnią się od siebie 
zarówno formalnie, jak i znaczeniowo, dlatego logiczne jest teraz pytanie, na 
jakich przekształceniach formalnych i semantycznych polega proces prze
kształcania się cytatów w jednostki skrzydlate? Czy czynniki i mechanizmy 
tych transformacji mają charakter uniwersalny i pozwalają prognozować wy
kształcanie się skrzydlatych słów jakiegoś języka?

Kryje się za tym pytaniem zagadnienie głębsze: co w ogóle powoduje, że 
jedne fragmenty obszerniejszych wypowiedzi uskrzydlają się i wiodą żywot 
autonomiczny, obywając się bez tekstu macierzystego, inne zaś fragmenty na 
zawsze pozostają w tym tekście jako jego niezbywalna tkanka organiczna? 
Właściwie dlaczego, jak to obrazowo ujęła Krystyna Lubelska (2002: 62), w swo
jej powieści „W poszukiwaniu straconego czasu" Marcel Proust „zapisał ponad
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3 tysiące stron, utrwalił na nich 1,3 miliona słów, z których powstało około 40 
tysięcy zdań, ale tylko tytuł tego dzieła stał się sloganem codziennego użyt
ku"?14 Czy przypadek -  czy jakaś prawidłowość sprawiła, że Stanisław Wy
spiański i Tadeusz Żeleński-Boy dali polszczyźnie po kilkadziesiąt skrzydlatych 
słów, w dużej mierze stale żywych, a Wisława Szymborska i Jan Twardowski -  
po jednym (Nic dwa razy się nie zdarza; Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko od
chodzą)? Choć może akcent w tym pytaniu należałoby przesunąć: nie „(oni) dali 
polszczyźnie", lecz „polszczyzna (od nich) wzięła"? Bo może wśród przyczyn 
uskrzydlania się cytatów jest jakieś ponadjednostkowe -  społeczne czy narodo
we -  zapotrzebowanie, które polszczyzna realizuje nieuświadomioną wolą 
swych użytkowników? I być może ślad tego zapotrzebowania zachowuje się 
gdzieś na zapleczu struktur znaczeniowych skrzydlatych słów, a wydobyty, 
odtworzony i pomnożony przez liczbę jednostek skrzydlatych danego języka 
mógłby nam coś o zapotrzebowaniach czy oczekiwaniach tego narodu i spo
łeczeństwa powiedzieć?

Las, przez który kroczy skrzydlatolog, staje się coraz gęstszy od pytań. Bo 
trudno teraz nie zapytać, skąd właściwie wiemy, że w tekście, który czytamy 
czy słyszymy, są skrzydlate słowa? Jakie jest podłoże, jaki jest mechanizm po
zyskiwania i uruchamiania takiej wiedzy? Czasami dawane są nam takie czy 
inne podpowiedzi: cudzysłów, kursywa, zapowiedź: „jak powiedział klasyk", 
„przypomnijmy słowa wieszcza", „zgodnie z regułą poety", „powiada apo
stoł". Ale najczęściej wypowiedzi są takich środków pomocniczych pozbawio
ne; skąd wówczas bierze się świadomość, że odbierany właśnie tekst rozszcze
pia się, jak to wcześniej określiliśmy, na „głos własny" autora i „słowa cudze"? 
Ale czy świadomość tę mają wszyscy odbiorcy, wszyscy uczestnicy danego 
dyskursu? I jakie skutki dla odbioru -  dla s e n s u  odbieranego tekstu -  ma 
brak tej świadomości? Pytanie wydaje się w pełni zasadne i oczywiste w odnie
sieniu do lektury tekstów obcojęzycznych, powstałych w innym niż rodzimy 
dla odbiorcy kręgu kulturowym, ale jednopłaszczyznowy odbiór tekstów -  od
biór bez świadomości zaszczepionych w nim odniesień do głosów cudzych -  
zachodzi także w ramach jednego i tego samego kręgu języka i kultury. Jakiego 
rodzaju wiedza niezbędna jest do odbioru dwupłaszczyznowego?

Wreszcie pytanie na pozór „powierzchniowojęzykowe" jedynie, które w swej 
głębszej istocie kryje jednak problem wręcz ontologiczny. Nie jest otóż tak, że 
skrzydlate słowa występują w naszych wypowiedziach w tej postaci, jaką za

14 Ściślej rzecz biorąc, jest jeszcze drugie skrzydlate słowo, które się z dzieła Prousta wyodręb
niło i upowszechniło: magdalenka (także w postaciach proustowska magdalenka i smak [proustowskiej] 
magdalenki), choć jest to skrzydlate słowo innego rodzaju niż w poszukiwaniu straconego czasu. Trafną 
obserwację K. Lubelskiej można wesprzeć fragmentem wybornego felietonu Andrzeja Dobosza 
„Sartre w PIW-ie'' z tomu „Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia": „W wypadku pisarza takiego, 
jak Stanisław Jerzy Lec, każde nowe zdanie zwiększa znacznie dorobek autora. Ale Sartre, który na
pisał kilkanaście grubych książek, jest właściwie znany jako autor trzech zdań: Egzystencja poprzedza 
esencje, Piekło to inni, Jazz jest jak banany" (cyt. za: Bernacki, Pawlus 1999: 526).
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wierają ich teksty macierzyste, czy też w tej postaci, w jakiej wyszły spod piór 
leksykografów. M o g ą w takiej postaci wystąpić, ale bynajmniej nie muszą.

W roku 1990, rozpoczynając swoją kampanię prezydencką, Lech Wałęsa po
wiedział „Gazecie Wyborczej": „Nie chcę być prezydentem. Będę musiał być 
prezydentem". Obcesowość tego wyznania sprawiła, że w bezpośrednim do 
niego nawiązaniu kontrkandydat Wałęsy do Urzędu, Tadeusz Mazowiecki, za
powiedział: „Jestem człowiekiem wolnym. Mogę być prezydentem, ale nie mu
szę" (LPPH: 84). Od tego czasu w naszym dyskursie publicznym zaroiło się od 
innych „wariacji" na zadany przez Wałęsę „temat"; podaję przykłady z własnej 
kartoteki:

nie chcem, ale muszem 
nie chcemy, ale musimy 
ani nie chcę, ani nie muszę 
mogą, ale nie muszą 
m uszą i chcą 
chcę i muszę
nie chciał, ale musiał, a potem  chciał, ale nie mógł
chciałem, m usiałem, zrobiłem
nie chcę, ale wracam
mnie się nie chce, ale muszę

Ontologiczność kwestii, jaką to zestawienie przed nami stawia, zamyka się 
w pytaniu, w jakiej właściwie postaci istnieje odnośne skrzydlate słowo? Istnie
je, oczywiście, przede wszystkim w tych 12 fizycznych postaciach, które przed 
chwilą wyliczyliśmy i z których jedna była tą pierwszą, wyjściową („tematem"), 
a jedenaście ułożyło się w ciąg pochodnych („wariacji"). Istnieje jednak i postać 
trzynasta, która nie jest tożsama z żadną z poprzednich (a od niektórych różni 
się znacznie): Nie chcę, ale muszę -  postać, pod którą dane skrzydlate słowo re
prezentowane jest na pozycji hasłowej w leksykonie powiedzeń historycznych. 
Ale jeśli podzielamy przekonanie o istnieniu dwóch nierozdzielnych aspektów 
naszej językowości -  langue i parole -  to uznamy za logiczne, że skoro dane są 
nam fakty ze sfery parole („temat" i 11 wymienionych „wariacji"), musi istnieć 
i fakt należący do langue: odłożony w naszej pamięci językowej (w tej jej części, 
którą później nazwiemy „idiomatykonem") uogólniony wzorzec, matryca czy 
psychiczny i n w a r i a n t  danego skrzydlatego słowa, jego postać czternasta. 
Zamknął się nam czworokąt, którego wierzchołki wyznaczają: 1. autorska wyj
ściowa fraza pierwotna; 2. zbiór realizacji tekstowych; 3. hasło słownikowe;
4. inwariant psychiczny. Te cztery typy postaci jednej i tej samej jednostki róż
nią się od siebie: 1., 2., i 3., między sobą -  parametrami fizycznymi, 4. od pozo
stałych -  samym „sposobem bycia" (idealnym, abstrakcyjnym, psychicznym 
w odróżnieniu od fizycznego w wypadku 1., 2., i 3.). Nie tylko nie wiemy, jaką 
naprawdę postać przybiera ów inwariant, ale też wszelka próba utrwalenia czy 
zapisania tej postaci stanie się nieuchronnie jej ukonkretnieniem, czyli zniszcze
niem samej istoty inwariantu -  jego abstrakcyjności. Gdy więc mówimy o pew
nym skrzydlatym wałęsizmie, to którą z jego postaci -  nietożsamych substan
cjalnie, różnych formalnie -  mamy (powinniśmy mieć) na myśli? Istnieją takie
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skrzydlate wielowyrazowce, których w s z y s t k i e  znane postacie tekstowe ró
żnią się (nieraz zasadniczo) od ich autorskiego prototypu -  a jednak identyfiku
jemy je jako pochodne tej właśnie a nie innej frazy autorskiej. Dlaczego? Co za
pewnia im tożsamość? Jak daleko może być posunięta zmienność, byśmy ją 
uznali i rozpoznali jako zmienność właśnie, zmienność jeszcze, wariację postaci 
wyjściowej, a nie za nową odrębną jakość?

W wielkich muzycznych cyklach wariacyjnych, takich jak Wariacje Gold- 
bergowskie Jana Sebastiana Bacha (aria z 30 wariacjami), 33 wariacje na temat 
walca Diabellego op. 120 Ludwiga van Beethovena czy finał IV Symfonii e-moll 
op. 98 Johannesa Brahmsa (napisany w formie chiacony z 32 wariacjami) kolej
ne pochodne tematu różnią się od niego pod względem melodycznym, tonal
nym, harmonicznym, rytmicznym, kontrapunktycznym itd., przy czym wcale 
często pod wszystkimi tymi względami równocześnie. Wskutek tego słuchacz 
traci czasem poczucie więzi kolejnej wariacji z tematem i odbiera ją jako część 
większej całości co prawda, ale jednak część samoistną; organiczny związek tej 
i wszystkich innych wariacji z tematem wykrywa nierzadko dopiero głębsza 
analiza muzykologiczna. W sferze tworów lingwalnych liczba potencjalnych 
zmiennych wydaje się dużo mniejsza: przekształcanie może objąć składniki 
postaci formalnej oraz zawartość struktury znaczeniowej danej jednostki. Ale 
do składników postaci formalnej trzeba zaliczyć zarówno matrycę składniową, 
jak i jej wypełnienie leksykalne, a pod uwagę należy wziąć także potencjał illo- 
kucyjny jednostki, jej charakterystyki stylowe i ekspresyjne, wreszcie parametry 
łączliwościowe. Ta liczba zmiennych wystarcza, by odbiorca tekstu mógł mieć 
wątpliwości, czy dany wyimek tekstowy należy jeszcze do „cyklu wariacyjne
go" pewnego tematu, czy też jest konstruktem od tego tematu niezależnym. 
W odpowiedzi Aleksandra Kwaśniewskiego na pytanie, kogo chciałby rozli
czyć po wyborze na prezydenta:

[25] -  N ie w ierzcie kandydatom , gdy obiecują, że puszczą kogoś w  skarpetkach. Prezy
dent nie m oże być sędzią. W  skarpetkach to może prezydentowa puścić prezydenta. Ja 
chcę być takim skutecznym  prezydentem. Nie takim, co „nie chciał, ale m usiał, a potem 
chciał, ale nie m ógł''. Ja proponuję: chciałem , m usiałem , zrobiłem . [T 246/95]

na relacyjność (wariacyjność) ciągu Chciałem, musiałem, zrobiłem pracuje cała po
przedzająca ten ciąg wypowiedź. Natomiast czy, mówiąc na otwarciu ujęcia 
wody pitnej na Helu:

[26] Czuję się jak  ojciec chrzestny tego przedsięwzięcia. Ale przede wszystkim czuję się 
helaninem. I więcej w am  powiem. M nie się w cale n ie chce jechać do W arszawy A le mu
szę" [P 26/02]

Kwaśniewski nawiązał do Wałęsowego Nie chcę, ale muszę, czy też powiedział 
tylko to, co powiedział, skłaniając nas do zatrzymania się wyłącznie na lokucji 
tej wypowiedzi? Twierdzenie, że skrzydlate Mickiewiczowskie „...ty jesteś jak 
zdrowie, ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto cię stracił" jest trawestacją 
sławnego „Ślachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsu
jesz" z fraszki Jana Kochanowskiego, należy do obiegowej wiedzy szkolnej -
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mamy więc prawo zapytać, czy wyliczone przez Mickiewicza, a potem uskrzy
dlone cechy kawy polskiej -  co to „ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, 
zapach moki i gęstość miodowego płynu" -  nie są aby odpowiedzią na przypi
sywane Talleyrandowi powiedzenie, iż we Francji „kawa musi być gorąca jak 
piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł, słodka jak miłość"? Mając w pamięci 
wielokrotne ataki części polskiego duchowieństwa na propagowane przez Je
rzego Owsiaka hasło Róbta, co chceta!, możemy się zastanawiać, czy oburzenie 
to byłoby mniej gwałtowne, gdyby dało się wykazać, że ów symbol młodzieżo
wego rozpasania w rzeczywistości wywodzi się od „Kochaj i czyń, co chcesz" 
św. Augustyna z jego „In epistolam Joannis tractatus". Przypuszcza się, że oś zła 
prezydenta G.W. Busha15 jest nawiązaniem do imperium zła prezydenta R. Rea
gana, które z kolei zostało przejęte ze scenariusza George'a Lucasa do jego fil
mu „Gwiezdne wojny" z r. 1977. Wyraźnymi odpowiedziami na oś zła jest oś do
bra prezydenta A. Kwaśniewskiego i oś nienawiści Saddama Hussajna. Swoim 
większym dobrem Aleksander Kwaśniewski odpowiedział po latach na pamiętne 
mniejsze zło Wojciecha Jaruzelskiego. Ale czy „Rolnicy, do piór!" i „Urzędnicy, do 
piór!" -  nagłówki „Gazety Wyborczej" nawołujące do pisania wniosków o dota
cje z unijnego programu SAPARD -  można (a jeśli tak, to w jakim zakresie?) 
uważać za nawiązanie do (nie)sławnego Literaci do piór, studenci do nauki! z mar
cowych transparentów 1968 roku?

Przykłady można mnożyć, ale wiąże je jedno pytanie wspólne. Jeden pro
blem, w swojej najgłębszej istocie społeczny. Pytamy przecież o to, czy pewien 
szereg następujących po sobie, ale rozrzuconych w przestrzeni i czasie wypo
wiedzi stanowi spójny ciąg -  czy też następstwo tekstów od siebie niezależ
nych? Czy obserwowany wycinek naszego dyskursu społecznego pospinany 
jest klamrami odniesień i nawiązań -  czy rozpada się na skupiska wypowiedzi 
autonomicznych? Czy więc nadawcy, twórcy poszczególnych tekstów, pro
wadzą z sobą rzeczywisty d i a l o g  -  czy tylko równolegle wobec siebie mono
logują?

Pytanie byłoby połowiczne, gdybyśmy jego obiektem uczynili wyłącznie 
nadawców. Nadawcy, twórcy tekstów (zwłaszcza tekstów drukowanych), sta
nowią zwykle grupę w stosunku do rzesz czytelniczych nieliczną, swoiście za
mkniętą lub zamykającą się przed innymi na podobieństwo kasty czy klanu, 
grupę, w której wzajemne cytowanie się, czynienie jawnych nawiązań lub ukry
tych aluzji, prowadzenie świadomej gry intertekstualnej jest czynnością kulty
wowaną, należącą wręcz do dobrego tonu. Czy w gry te wpisuje się odbiorca -  
znany pod mylącymi określeniami „masowy", „szeroki" -  jest pytaniem war

15 Interesujący szczegół, mogący świadczyć o świadomym działaniu G.W. Busha w tym kierun
ku, podaje B. Węgłarczyk: ,,[David] Frum [zawodowy autor przemówień zatrudniony w Białym 
Domu] napisał również tekst słynnego przemówienia wygłoszonego przez Busha w Kongresie 
USA, w którym pojawiła się «oś zła». Pisząc o Korei Północnej, Iranie i Iraku, Frum nazwał je «osią 
nienawiści». Bush chciał mocniejszego określenia. Przekreślił słowo «nienawiść» i zastąpił je 
słowem «zło». Dopisał również «Kto nie jest z nami, jest z terrorystami»" („Wysokie Obcasy" 2003, 
nr 4, s. 13).
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tym szczególnego podkreślenia. Podstawą i istotą spoistości społecznej jest wie
lostronny dialog wszystkich podmiotów tę społeczność tworzących, podstawą 
zaś i istotą dialogu -  chęć i umiejętność wnikania w intencje i sensy odbiera
nych wypowiedzi. Zakładamy bowiem, że wszelka wypowiedź, aczkolwiek 
jako czynność polega na mówieniu czy pisaniu, jako akt społeczny nie jest ani 
mówieniem (pisaniem), ani wypowiadaniem się (w mowie, na piśmie), lecz 
z w r a c a n i e m  s i ę  do Drugiego -  z pewną intencją, z określonym nastawie
niem, w danym celu16. W tej sytuacji umiejętność uznania pewnego wycinka 
percypowanej wypowiedzi za fakt o odnośności co najmniej podwójnej (do rze
czywistości niejęzykowej i do kodu języka), za „wartość naddaną" wobec nar
racji rdzennie autorskiej, za ewentualny sygnał nawiązania między tekstowego 
(międzyautorskiego) i w rezultacie -  dowód odczytania jego sensów kodowych 
w obranej przez nadawcę perspektywie jest warunkiem w y s t a r c z a j ą c y m  
do włączenia się w dyskurs społeczny -  ale też warunkiem k o n i e c z n y m ,  by 
w tym dyskursie zaistnieć na pełnych prawach17. Uczestniczenie w dyskursie 
jest więc wielkością skalarną, zmienną, zależną bezpośrednio od predyspozycji 
i nastawień osobistych każdego indywidualnego podmiotu, ale pośrednio -  od 
uwarunkowań szerszych, ponadjednostkowych, charakterystycznych dla dane
go miejsca i czasu. Mówić więc będziemy o:

1. większym/mniejszym poziomie alfabetyzmu funkcjonalnego, czyli in
dywidualnej zdolności podmiotu do dokonywania nadawczych i odbiorczych 
operacji na znakach (w tym -  operacji sensotwórczych; por. Białecki 1996); 
indywidualny poziom alfabetyzmu funkcjonalnego jest w określonym stopniu 
pochodną poziomu alfabetyzmu grupowego i społecznego danego miejsca 
i czasu;

2. większym/mniejszym zasięgu horyzontu semiotycznego, czyli tego ze
społu przekonań, wyobrażeń i różnopoziomowej wiedzy, jaki jest konieczny 
i wystarczający, by w danym okresie dany podmiot, uczestnicząc w dyskursie 
publicznym, w wymianie poglądów, w życiu kulturalnym i politycznym, mógł 
funkcjonować w swojej wspólnocie na zasadzie pełnej skuteczności komunika
cyjnej; horyzont semiotyczny określamy zawsze względem ludzkiej płaszczyz
ny odniesienia: jednostki, środowiska, grupy społecznej lub narodowej, pokole
nia itp.;

3. większej/mniejszej znajomości i/lub używalności kodu kulturowego, 
czyli historycznie ukształtowanego systemu znaków i kryjącego się za nim sy

16 Por.: „Zwracanie się do drugiego podmiotu, potrzeba bycia odebranym jest dla każdego aktu 
społecznego czymś absolutnie istotnym" (Reinach 1991:178). W lingwistyce „zwracanie się (do dru- 
giego)" jest podstawową funkcją języka w tzw. etnografii mówienia (zob. Hymes 1980).

17 Jak łatwo -  zmianą położenia jednego wyrazu -  można zniweczyć tę wartość naddaną (którą 
później nazwiemy warstwą epitekstową), świadczy przykład zapisany przeze mnie w r. 1983 pod
czas słuchania serwisu informacyjnego Radia Wolna Europa. Przybyły wówczas do Polski Jan 
Paweł II zakończył swe przemówienie powitalne subtelnym nawiązaniem do inwokacji z Pana Ta
deusza: „Witam cię, Polsko, ojczyzno moja!". Relacjonujący to powitanie lektor RWE powiedział: 
„Kończąc, Ojciec Święty zwrócił się do rodaków ze słowami: «Witam cię, Polsko, moja ojczyzno!* ".
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stemu wyobrażeń, przekonań, wartości i ocen, fundowanego przez składniki 
kultury rodzimej i kultur z nią współfunkcjonujących, który, tworząc wspól
notę znaczeń i odwołań, zapewnia poczucie jedności danej społeczności na
rodowej. Kod kulturowy jest zawsze fenomenem ponadjednostkowym, jed
nostkowy natomiast (ale także grupowy, środowiskowy itd.) jest stopień jego 
znajomości i/lub używalności (szerzej zob.: Chlebda 2000c: 169-171).

Pytanie o istotę i zakres powiązań skrzydlatych słów z modelami komuni
kacji społecznej, z aktami społecznymi (w tym -  z aktami mowy), z czynnikami 
alfabetyzmu funkcjonalnego, horyzontu semiotycznego i kodu kulturowego bo
daj nigdy nie było u nas stawiane, tymczasem współzależność tych zjawisk jest 
oczywista. Mówiąc w największym skrócie, skrzydlate słowa są organiczną czę
ścią kodu kulturowego jako systemu znaków; stoją za nimi teksty należącego 
do realnego bądź pożądanego horyzontu semiotycznego danego społeczeń
stwa; do adekwatnego odczytania sensów wypowiedzi zawierających skrzydla
te słowa potrzebny jest określony (nierzadko bardzo wysoki) poziom alfabetyz
mu funkcjonalnego. Dziś do tych uzasadnień ogólnych można dodać dwa 
dalsze, aktualne właśnie tu i teraz: po pierwsze, dyskurs publiczny w Polsce po 
roku 1989 jest miejscem, w którym dawniejsze skrzydlate słowa przywoływane 
są, a nowe rodzą się i funkcjonują w takim nasileniu, że uzasadnienie można 
mówić o „dekadzie skrzydlatych słów" polszczyzny najnowszej; po drugie, ten 
sam okres i ten sam dyskurs został przyjęty za podstawę sformułowania tezy
o „zmierzchu paradygmatu romantycznego" (Janion 2000: 19-34), gdyż świad
czył o wyraźnym zawężeniu naszego dotychczasowego horyzontu semiotycz
nego, o szczególnym nasileniu analfabetyzmu funkcjonalnego w przekroju 
całego społeczeństwa, o naruszeniu spoistości międzypokoleniowego kodu kul
turowego. I chociaż do szczegółowego zbadania naszkicowanych tu zależności 
należałoby, jak sądzę, powołać do życia „frazeologię eksperymentalną" jako 
specjalną poddyscyplinę lingwistyczną18, to nawet przy użyciu metod bardziej 
tradycyjnych analiza miejsca i roli skrzydlatych słów w dyskursie rodzimym 
(a częściowo i międzykulturowym) pozwoli uznać to zapoznane przez języko
znawców zjawisko za efektywny wziernik w procesy zarówno wewnątrzjęzy- 
kowe, jak i pozajęzykowe, kulturowo-społeczne.

18 Badania frazeologiczne w swej absolutnej większości obejmują zastany materiał językowy po
wstały w warunkach naturalnych. Zadaniem frazeologii eksperymentalnej byłoby badanie wielko
ści i jakości zasobów frazeologicznych w warunkach stworzonych sztucznie (w ramach ekspery
mentów psycho- i socjolingwistycznych), a także eksperymentalna analiza parametrów jednostek 
frazeologicznych niemożliwa do przeprowadzenia innymi metodami (np. badanie akustycznych 
parametrów artykulacji jednostek frazeologicznych na tle akustycznych własności niefrazeo- 
logicznych ciągów wypowiedzeniowych). Przykładem metod psycholingwistycznych może być 
wielkoskalowy eksperyment prowadzony w Rosji w latach 1988-1993, którego efektem bezpo
średnim było stworzenie 2-tomowego rosyjskiego słownika asocjacyjnego (PAC), a pośrednim -  pu
blikacja frazeologicznego słownika asocjacyjnego (AOC; na ten temat zob.: Chlebda 2002a). 
Przykładem metod socjolingwistycznych mogą być badania ankietowe nad minimum paremiologi- 
cznym języka rosyjskiego (PlepMaKOB 1971) i polskiego (Szpila 1999 i 2002; por. też badania nad sto
pniem znajomości biblizmów w: Bajerowa 1988; zob. również: Pluskota 1997).
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Ujmijmy rzecz w szerszej perspektywie. W języku polskim, jak i w każdym 
języku etnicznym, odłożyły się -  na różnych piętrach systemu, w różnych jego 
jednostkach -  ślady i świadectwa naszej pamięci zbiorowej: skondensowane do
świadczenia i obserwacje, polskie uprzedzenia i nastawienia, utrwalone przez 
wieki opinie i sądy wartościujące, uogólniające wyobrażenia stereotypowe, 
wreszcie pojęcia zupełnie swoiste, przez nas tylko wypracowane, nigdzie in
dziej w systemach pojęciowych innych nacji niewystępujące. Powierzchniowo- 
językowymi werbalizatorami tych „kondensatów pamięci zbiorowej" są wyra
zy, frazeologizmy, przysłowia, nazwy własne i ich pochodne, adresatywy i inne 
formuły etykietalne, małe gatunki mowy: toasty, życzenia, gratulacje, kon- 
dolencje, nekrologi; są wśród tego morza form także jednostki zwane skrzydla
tymi słowami. Ale to, jako się rzekło, postrzegalna wzrokiem powierzchnia ję
zyka -  pod nią zaś, często na dużych głębokościach, kryje się złożona, 
wielopiętrowa, częściowo tylko ujawniona i poznana sieć pojęć pozostających 
względem siebie w relacji skomplikowanych zależności wzajemnych. Konfigu
racja tych pojęć w przestrzeni mentalnej mogłaby być zobrazowana przez ro
dzaj mapy, a że do mapy tej można dotrzeć tylko poprzez jej powierzchniowo- 
językową reprezentację, skrzydlate słowa będziemy w tej książce postrzegać 
głównie jako składniki „językowej mapy polskiej pamięci zbiorowej". Skrzydla- 
tolog więc wystąpi tu w funkcji kartografa, który na podstawie obserwacji, po
miarów i analiz pewnej rzeczywistości (tu -  językowej) sporządza w takiej czy 
innej skali jej graficzną (tu -  na przykład leksykograficzną) reprezentację i zara
zem interpretację, by potem udostępnić tę mapę użytkownikom, a i korzystać z 
niej we własnych poszukiwaniach i analizach dalszych.

Zarysowawszy płaszczyznę i perspektywę oglądu skrzydlatych słów, przed
stawię teraz pokrótce podstawowe narzędzia instrumentarium, jakim się będę 
w dalszych partiach książki posługiwał. Po pierwsze więc, u podłoża wszy
stkich obserwacji i analiz będzie leżał „frazematyczny schemat aktu komunika
cji", skonstruowany przeze mnie niegdyś dla potrzeb frazeologii pragmatycznej 
(frazematyki; zob. Chlebda 1991: 71-73 [2003: 114-115])19. Układ tego modelu, 
którego szczegółowy opis znajdzie Czytelnik w przywoływanej pracy, pozwala 
sytuować Nadawcę (twórcę tekstu) nie tylko wobec Adresata wypowiedzi, ale 
wobec tych wszystkich nadawców-odbiorców, jakich miał na myśli Bachtin, 
pisząc o wiecznym „łańcuchu wypowiedzi"; tym samym model ten wpisuje 
w akt tworzenia, przekazu i odbioru tekstu procesy i efekty cytowania, 
nawiązywania, odwoływania się, powoływania się na wypowiedzi cudze 
(a więc przestrzeń intertekstu). Oprócz Nadawcy w akcie komunikacji biorą 
udział: przewidziany, świadomie przez Nadawcę wybrany Adresat wypowie
dzi, nieprzewidziany, przypadkowy, czasem niepożądany, często nieznany Na
dawcy Odbiorca (Recypient), wreszcie Obserwator: szczególna odmiana Recy- 
pienta, który bezpośrednio do dialogu Nadawcy z Adresatem się nie włącza,

19 Ponieważ pierwsze wydanie „Elementów frazematyki" z r. 1991 jest dziś praktycznie niedo
stępne, w nawiasach kwadratowych będę podawał odnośne strony także według wydania drugie
go z r. 2003.
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stoi z boku, a obserwując dany akt komunikacji (tekst wypowiedzi) z dystan
su (także czasoprzestrzennego), ma możliwość postrzegania go w znacznie 
szerszych układach i splotach zależności komunikacyjnych, niż bezpośredni 
uczestnicy tego aktu. Takim Obserwatorem może być np. językoznawca, który 
w niniejszej książce będzie przyglądał się funkcjonowaniu skrzydlatych słów 
w polskim dyskursie intra- i interkulturowym.

Obserwatorowi narzucam trudną rolę „człowieka niewiedzącego", która to 
kategoria jest drugim z podstawowych narzędzi używanego tu instrumenta
rium. Człowiek Niewiedzący -  będę się od tej chwili posługiwał takim właśnie 
zapisem graficznym -  to hipotetyczny innojęzyczny, poza- czy ponadnarodowy 
odbiorca naszych tekstów i/lub użytkownik naszych słowników, który nie dys
ponuje naszą świadomością językowo-kulturową, który nie jest zdolny do wy
jaśniania zjawisk naszego języka poprzez kojarzenie ich z innymi zjawiskami 
tegoż języka, z innymi tekstami i zjawiskami naszej kultury, któremu więc 
w konsekwentnie jednorodny sposób należy objaśnić znaczenia wszystkich, na
wet najprostszych, najbardziej oczywistych (dla „człowieka wiedzącego") jed
nostek naszego języka. Rola Człowieka Niewiedzącego jest tak trudna dlatego, 
że obserwator w tej funkcji powinien umieć postrzegać fakty własnego języka 
okiem całkowicie chłodnym i nieuprzedzonym, tak jakby widział je czy słyszał 
po raz pierwszy w życiu, nic o nich uprzednio nie wiedząc -  a przecież własnej 
świadomości językowej wyzbyć się nie możemy. Ale każda próba zajęcia po
zycji Człowieka Niewiedzącego okazuje się zabiegiem bardzo skutecznym 
zwłaszcza w procesach weryfikacji słownikowych definicji znaczeń i tworzenia 
definicji nowego typu20.

Trzecim z narzędzi podstawowych jest stosowany tu typ oglądu materiału 
badawczego; określiłbym go jako „ogląd tekstowo-słownikowy jedno- i dwuję- 
zykowy (wewnątrz- i międzykulturowy)". Naturalnym żywiołem skrzydlatych 
słów są teksty wypowiedzi ludzkich: to z nich skrzydlate słowa się wywodzą, 
to w nich funkcjonują, to dzięki przelatywaniu z jednych do drugich zyskały 
swoje miano; te pierwsze nazwiemy później tekstami źródłowymi, drugie -  tek
stami aktualnymi. Jednak instancją sankcjonującą jest dla skrzydlatych słów sy

20 Wprowadzając po raz pierwszy postać Człowieka Niewiedzącego w napisanym po rosyjsku 
artykule o nazwach zwierząt w słownikach dwujęzycznych, pisałem m.in.: „Leksykografowie praw
dopodobnie myślą tak: człowiek może nie wiedzieć, co to takiego np. amfora czy anafora, i w takich 
wypadkach trzeba mu dać dokładną informację encyklopedyczną. Ale co się tyczy bociana, zająca, 
niedźwiedzia, to ich znaczenie jest oczywiste, zrozumiale samo przez się: wystarczy dać użytkowni
kowi informacje najbardziej ogólną, rodzaj aluzji informacyjnej, a on już sam zrozumie. Oczywi
stość jest jednak nieprzejednanym wrogiem praktyki leksykograficznej. Poczucie oczywistości zwa
lnia leksykografa z poszukiwania adekwatnego opisu semantyki jednostek języka -  adekwatnego 
wobec ich realnej treści językowej, filologicznej czy kognitywnej. Na tym właśnie zasadza się war
tość kategorii «człowieka niewiedzącego», że nie pozwala ona leksykografom zadowalać się pro
stym «i tak zrozumieją®. «Człowiek niewiedzący» nie zrozumie. On nie wie -  i jego niewiedza po
winna zmusić leksykografa, by dokonał aktu samoświadomości językowej, czyli zdał sobie sprawę, 
czym tak naprawdę jest taki na przykład bocian w językowym postrzeganiu świata danej wspólno
ty. Czyżby tylko «dużym ptakiem przelotnym z długim prostym dziobem» [jak utrzymują słowni
ki]? " (Xne6na 1995: 188 w przekładzie własnym).
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stem języka, ucieleśniany zwykle w postaci gramatyk i słowników filologicz
nych. Mogłoby się wydawać, że słownik jest dla skrzydlatych słów tym mniej 
więcej, czym klatka dla skrzydlatych stworzeń latających: więzi je, niwecząc 
samą ich istotę -  lotność. Jednak obserwacje ptaków w ich żywiole naturalnym 
ornitolog prędzej czy później podsumowuje wyprowadzeniem zbioru ich po
staci uogólnionych, wzorcowych czy prototypowych, tworząc atlas ptaków po 
to właśnie, by nieskończona różnorodność ptasiej braci dała się usystematyzo
wać, a dalsze obserwacje tej lotnej materii miały swój stabilny punkt odniesie
nia. Filologicznym analogiem takiego atlasu ptaków jest słownik, lokujący się 
między tekstami i tekstami; w stosunku do tekstów uprzednich jest syntezą, 
podsumowaniem, swego rodzaju średnią arytmetyczną czy wspólnym miano
wnikiem setek niepowtarzalnych użyć, w stosunku do tekstów przyszłych jest 
to wzorcem, to sprawdzianem czy weryfikatorem, to płaszczyzną odniesienia 
i instancją odwoławczą, będąc równocześnie podstawą całościowego teorety
cznego oglądu języka. To centralne międzytekstowe miejsce jest w polskiej 
skrzydlatologii zapełnione jedynie częściowo: imponujące dokonanie Henryka 
Markiewicza i Andrzeja Romanowskiego nie jest słownikiem w tym ścisłym 
filologicznym znaczeniu tego terminu, które zakłada -  jako definicyjny waru
nek sine qua non -  istnienie przynajmniej dwóch obligatoryjnych elementów: po 
pierwsze, hasłownika utworzonego przez faktyczne jednostki danego języka 
(po stronie lewej) oraz, po drugie, jednorodnego opisu parametrów tych jedno
stek dokonanego w określonym metajęzyku (po stronie prawej), przy czym 
szczególną rangę wśród tych parametrów ma charakterystyka semantyczna 
(definiowanie znaczeń). W obu księgach „Skrzydlatych słów" Markiewicza 
i Romanowskiego hasłownik utworzony jest zarówno przez jednostki języka, 
jak i przez nie-jednostki (z przewagą tych ostatnich), różnego rodzaju charakte
rystyką semantyczną objęto zaś, jak szacuję, jedynie od 0,5 do 7,5% materiału 
hasłowego (zob. rozdz. III.3.). Regularnym opisem słownikowym skrzydlate 
słowa objęte są u nas właściwie tylko w „Czesko-polskim słowniku skrzydla
tych słów" Teresy Zofii Orłoś i Joanny Hornik z r. 1996. Ogólne słowniki języka 
polskiego, a nawet słowniki frazeologiczne z reguły skrzydlatych słów nie no
tują. Skład korpusu (hasłownik) przyszłego „Słownika skrzydlatych słów języ
ka polskiego" nie jest więc określony, a jednostki pretendujące do zajęcia w nim 
miejsca na ogół nigdzie jeszcze nie doczekały się definicji swoich znaczeń. Ni
niejsza książka sama przez się luki tej nie zapełni, żywię jednak nadzieję, że 
przynajmniej unaoczni jej istnienie, podda pod dyskusję drogi wiodące do usta
lenia korpusu i do optymalnego opisu tworzących go skrzydlatych słów pol
szczyzny, uzmysławiając przy tym, że opisu tego dokonać można zarówno pro 
publico bono, jak i z pożytkiem dla teorii lingwistycznej.

Moim bezpośrednim materiałem obserwacyjnym były oczywiście teksty, 
w pierwszym jednak rzędzie teksty aktualne, a nie źródłowe. Wzajemny stosu
nek tekstów obu tych typów jest złożony. Teksty źródłowe są punktem startu, 
a w wielu wypadkach i siłą napędową skrzydlatych słów, natomiast wyodręb
nianie z nich fraz prototypowych, a następnie obróbka tych ostatnich, obciosy-
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wanie, przystosowywanie do możliwości nośnych pamięci społecznej, nagina
nie do nowych sytuacji, sprawdzanie ich mocy sprawczej, zakresu możliwości 
znaczeniowych i stopnia elastyczności strukturalnej zachodzi właśnie w tek
stach aktualnych, ustnych i pisanych. Bywa, że skrzydlate słowa przywracane 
bywają swym autorom i tekstom macierzystym -  jedne wcale regularnie, inne 
tylko okazyjnie (często zmienione nie do poznania), jeszcze inne jednak zrywają 
się z rodzicielskiej uwięzi i wiodą żywot całkowicie samodzielny w środowisku 
wobec macierzystego obcym. Wygodnie byłoby przyjąć, że teksty źródłowe 
współtworzą horyzont semiotyczny, a teksty aktualne -  dyskurs, ale ponieważ 
składowe horyzontu semiotycznego regularnie przywoływane są w dyskursie, 
a tworzące dyskurs teksty aktualne same stają się szybciej czy wolniej -  lub 
mogą się stawać -  częścią horyzontu semiotycznego, opieranie analizy skrzyd
latych słów wyłącznie na tekstach aktualnych byłoby czynnością poznawczo 
bezpłodną. Niemniej, powtórzę, wyjściowym i bezpośrednim materiałem obse
rwacyjnym są tu teksty aktualne wypełniające pewien obszar polskiego dyskur
su publicznego ostatnich 15 lat21.

Z kilku funkcjonujących w polskiej humanistyce sposobów rozumienia dys
kursu (zob. ich przegląd w: Duszak 1998: 31-21, Polkowska 2001; por. także: 
MaKapoB 2003: 83-100) najbliższe stosowanemu w tych szkicach jest stanowisko 
Marka Czyżewskiego (Czyżewski, Kowalski, Piotrowski, red., 1997: 10-28). 
Dyskursem nazywać tu będę pewien zespół wypowiedzi rozrzuconych w cza
sie i w przestrzeni, ale dających się postrzegać jako całość kształtowana przez 
uwarunkowania społeczno-kulturowe i sama wpływająca na kształt życia 
społecznego danego miejsca i czasu; to najszersze pojęcie nazwiemy dyskursem 
społecznym. W jego ramach wyróżnić można sferę dyskursu publicznego i od
dzieloną od niej przenikliwą granicą sferę dyskursu prywatnego. Poważna 
część dyskursu publicznego realizuje się za pośrednictwem środków masowe
go przekazu, tradycyjnych i nowszych (czasopisma, radio, telewizja, internet); 
część tę będziemy nazywać publicznym dyskursem medialnym. Dyskurs me
dialny z kolei realizuje się w wypowiedziach o formie ustnej (fonicznej) i pise
mnej (graficznej), przybierając postać to czysto werbalną, to syntetyczną, w któ
rej słowo łączy się w organiczną synergetyczną całość z obrazem i/lu b muzyką. 
Zapleczem materiałowym niniejszych szkiców będzie w głównej mierze pisana 
część dyskursu medialnego zrealizowana w formach tekstów werbalnych (rza
dziej syntetycznych) o charakterze publicystycznym.

Stwierdzając, że bezpośrednim materiałem obserwacyjnym będą tu tzw. tek
sty aktualne pochodzące z pewnego obszaru polskiego dyskursu medialnego 
(a poprzez to i publicznego, a dalej społecznego) głównie z ostatniego 15-lecia, 
mam pełną świadomość faktu, że jest to rzeczywiście tylko „pewien obszar" 
dyskursu, a więc i tylko określona przez ten obszar część polszczyzny, nie

21 Nie są to oczywiście ramy sztywne: w wielu miejscach będę daleko wykraczał poza ogranicze
nia czasowe (nawet do wieku XIX) i przestrzenne (sięgając np. do dyskursu rosyjskiego różnych 
okresów); wykraczać też będę raz po raz poza dyskurs stricte medialny.
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całość. Badając dzisiejszy stan języka polskiego, skupiamy się zwykle na języku 
mediów, wiedzeni przeświadczeniem, że ustalają one swego rodzaju „średnią 
językową" reprezentatywną dla całokształtu zachodzących w nim zjawisk 
i procesów. Ale media mediom nierówne: całość mediów -  całość w Polsce po 
roku 1989 niezwykle rozbudowana i zróżnicowana -  jest dla pojedynczego ba
dacza praktycznie nie do ogarnięcia, a wybór do obserwacji tylko pewnej ich 
części -  tego właśnie, a nie innego zestawu środków przekazu i konkretnych 
tytułów -  w zasadniczy sposób kształtuje jakość otrzymanego obrazu22. Co wię
cej, trzeba mieć świadomość faktu, że zawartość przekazu nawet wszystkich 
znanych mediów razem wziętych bynajmniej nie pokrywa jeszcze całej naszej 
przestrzeni komunikacyjnej, gdyż na przestrzeń tę składa się długi szereg sfer 
i kodów nie tylko nieobjętych (jeszcze) przez media, ale nieprzenikliwych dla 
mediów i broniących tej nieprzenikliwości przed penetracją medialną23. Aby 
więc uniknąć deformujących stan rzeczywisty uogólnień, trzeba wyraźnie okre
ślić, jaką część dyskursu, jakie media, jakie subkody dzisiejszej komunikacji 
społecznej zostaną poddane obserwacji, a wnioski relatywizować do tych ogra
niczeń.

Korpus materiałowy niniejszych szkiców składa się z ok. 6 tysięcy wyim- 
ków z tekstów polskiej publicystyki wysokiej gromadzonych od końca lat 80. 
wieku XX po pierwsze lata wieku XXI. Pisząc „publicystyka wysoka" mam na 
myśli tę część publicystyki, która jest podstawowym środkiem formułowania 
i rozpowszechniania sądów i ocen przez tzw. elity symboliczne -  te grupy i oso
by, które kształtują wiedzę, przekonania i nastawienia publiczne, odgrywając 
„szczególną rolę w ustalaniu hierarchii spraw ważnych i nieważnych, publicz
nie prawomocnych hierarchii wartości moralnych i estetycznych, a nawet wzo
rów recepcji prawd naukowych" (Czyżewski et a l,  red., 1997: 17), sprawujące 
więc, by się uciec do skrzydlatego określenia, „rząd dusz". W moim prywat
nym mniemaniu prototypowym przykładem forum elit symbolicznych jest 
w Polsce „Gazeta Wyborcza", teksty pochodzą więc głównie z niej, jej dodat
ków tygodniowych i mutacji lokalnych, a także z „Polityki", w nieco mniejszym

22Z braku odpowiednich danych odnośnie do skrzydlatych słów można się tu odwołać do boga
to udokumentowanych badań W. Pisarka nad tzw. słowami sztandarowymi. Analizując wybory 
słów sztandarowych w zależności od deklarowanego przywiązania do poszczególnych czasopism, 
Pisarek zauważa: „Poszczególne ich [czasopism] tytuły skupiają wokół siebie czytelników, których 
łączy skłonność do wybierania tych samych słów sztandarowych jako wyrazów nazywających tre
ści najlepsze lub najgorsze. Można ten fakt wyjaśniać, twierdząc na przykład, że to czytane gazety 
i czasopisma skutecznie wskazują swoim odbiorcom, co powinni podziwiać, a co potępiać. Można 
też twierdzić odwrotnie, że to gazety i czasopisma trafnie dostosowują się do przypuszczalnych 
oczekiwań swoich czytelników. W praktyce zapewne oba te mechanizmy wzajemnie się wzmac
niają, utrwalając różnice postaw i opinii, a co za tym idzie, różne hierarchie wartości, manifestujące 
się w odmiennych skłonnościach wyboru poszczególnych słów" (Pisarek 2002: 71).

23 Por. uwagę W. Pisarka we Wprowadzeniu do zbioru „Polszczyzna 2000": „Bodaj najdotkliwsze 
luki wynikają z braku prac o polszczyźnie w naukach ścisłych i technicznych, w sieciach informaty
cznych, w encyklopediach i atlasach, w kontaktach międzynarodowych, w przemyśle rozrywko
wym, na szyldach, w wojsku, w rodzinie, a także we wspólnotach religijnych innych niż rzym
skokatolicka i ewangelicko-augsburska" (Pisarek, red., 2001: 6-7).
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stopniu z „Tygodnika Powszechnego", „Rzeczypospolitej", „Wprost", w znacz
nie mniejszym -  z „Forum", „Newsweek Polska"; czasem w porywie lokalnego 
patriotyzmu korzystałem też z „Nowej Trybuny Opolskiej". Obraz skrzydla
tych zasobów polszczyzny byłby nie tylko pełniejszy, ale i jakościowo różny od 
otrzymanego, gdybym uwzględnił także np. „Gościa Niedzielnego", „Nie", 
„Nasz Dziennik", „Gazetę Polską", „Szczerbiec" czy „Trybunę", ale dziś nie 
dysponujemy jeszcze ogólnodostępnym (np. internetowym) wielkim zrówno
ważonym korpusem tekstów, który by możliwości kwerendalne pojedynczego 
badacza rozszerzał24. Uzasadniona jest obawa, że tak wąski krąg źródeł od
zwierciedla nie tyle stan polszczyzny wskazanego okresu, ile na przykład ma
niery językowe poszczególnych dziennikarzy i mody panujące w środowiskach 
redakcyjnych wymienionej grupy czasopism -  i zapewne w jakimś stopniu tak 
rzeczywiście jest. Jednak w poddanym obserwacji zestawie czasopism mamy 
do czynienia z tytułami, które są wyjątkowo otwarte na „głosy cudze" -  w cyta
tach, przytoczeniach polemicznych, w udostępnianiu swoich łamów gościom 
rozmaitych orientacji, odwoływanie się więc do tego akurat kręgu czasopism 
jest w istocie, jak mniemam, odtwarzaniem tego wielogłosu, który stanowi dziś
o naturze polskiego dyskursu publicznego. Korzystałem też zresztą z dwóch 
opracowań, które są tego wielogłosu pełniejszym odzwierciedleniem: z książki 
Witolda Beresia „Czwarta władza. Najważniejsze wydarzenia medialne III RP", 
będącej komentowaną antologią blisko stu ważnych tekstów polskiego życia 
publicznego lat 1989-1999, reprezentujących „cały wachlarz polityczny, środo
wiskowy i regionalny polskich mediów" (Bereś 2000: 20) oraz z opracowanej 
przez Pawła Śpiewaka antologii „Spór o Polskę 1989-99" (Śpiewak, red., 2000), 
w której liczba tekstów i rozrzut tytułów prasowych znacznie przekracza opra
cowanie Beresia.

W końcowym etapie pracy nad niniejszymi szkicami uzyskałem dostęp do 
komputerowych korpusów tekstowych o łącznej objętości niemal 30 milionów 
wyrazów: opublikowanej na CD-ROM próbki Korpusu Języka Polskiego PWN 
oraz prywatnego korpusu komputerowego prof. Tadeusza Piotrowskiego; 
miałem też okazję, by materiał swojej kartoteki prywatnej skonfrontować 
w przypadku kilku wyrażeń z danymi wielkiego Korpusu Języka Polskiego 
PWN. Mimo to zachowałem w książce wszystkie obserwacje, dokumentację 
materiałową i wnioski wywodzące się z korpusu zgromadzonego ręcznie, w kil
ku wypadkach -  zob. np. rozdział II. 5.1.1. -  pokazując jedynie Czytelnikowi re
zultaty ich konfrontacji z danymi komputerowymi. Czyniłem tak zwłaszcza 
wtedy, kiedy konfrontacja taka przynosiła zaskakującą rozbieżność wyników, 
zdecydowanie potwierdzając tezę, że obraz zarówno pojedynczych zjawisk ję

24 Na marginesie trzeba też dodać, że są media (np. szereg czasopism dla młodzieży i pań domu, 
niektóre kanały TV), które obywają się niemal w ogóle bez środków frazeologii tradycyjnej, w tym 
skrzydlatych słów, włączanie ich więc do korpusu czasopism mijałoby się z celem. Natomiast istot
nym zubożeniem naszych obserwacji jest ograniczenie się tylko do dyskursu pisanego, istnieje bo
wiem wiele sygnałów obecności całych grup jednostek skrzydlatych wyłącznie (lub przeważnie) 
w mówionej części dyskursu.
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zykowych, jak i polszczyzny w jej wymiarze ogólnym zależy w wybitnym stop
niu od przyjętej za podstawę obserwacji próbki tekstowej -  tak od jej rozmia
rów, jak i przede wszystkim składu (proporcji tworzących ją typów tekstów).

*  *  *

„Szkice o skrzydlatych słowach" są -  szkicami o skrzydlatych słowach, 
a nie monografią polskiego dyskursu publicznego czy choćby tylko medialnej 
jego części. Pole zajmowane przez skrzydlate słowa, których liczebność określa 
się na kilkanaście tysięcy, jest w zasobach ogólnych polszczyzny szacowanych 
na „grube miliony" jednostek25 wycinkiem zbyt wąskim, by na jego podstawie 
i na jego przykładzie wyrokować o charakterze dyskursów polskich okresu 
przemian ustrojowo-społecznych. Nie jest to więc, powtórzę, ani monografia 
polskiego dyskursu publicznego, ani monografia zjawiska zwanego skrzydlaty
mi słowami, ale „szkice o skrzydlatych słowach, które funkcjonują w wypowie
dziach współtworzących część polskiego dyskursu medialnego" -  i w takiej 
mierze, w jakiej wnosiły one do tych wypowiedzi swój potencjał treściowy i for
malny, będziemy mogli formułować pewne wnioski odnośnie do dyskursu 
z tych wypowiedzi złożonych; wszak można „zobaczyć świat w ziarnku pia
sku". Założenie to nabierze szczególnej mocy wchodząc w skład nadrzędnej dla 
tych rozważań tezy, iż medialna część dyskursu publicznego nie tylko o d 
z w i e r c i e d l a  dyskurs publiczny pewnej społeczności danego miejsca i cza
su, ale też w określonym stopniu ten dyskurs i tę społeczność t w o r z y .

Jak widać, włączam skrzydlate słowa do bardzo szeroko zakreślonego pola 
badawczego, w którym zdaje się niknąć nie tylko wspomniana na początku per
spektywa historycznoliteracka, ale i perspektywa czysto lingwistyczna, choć 
przecież podstawowym celem prezentowanego tu programu była chęć uwypu
klenia lingwalnego charakteru skrzydlatych słów i uczynienia z nich obiektu 
(także) lingwistycznego postępowania badawczego. Jeśli się jednak wysuwa 
postulat „skrzydlatych słów jako obiektu lingwistyki", nie sposób nie zapytać -  
jakiej lingwistyki? W tych pracach, w których skrzydlate słowa były tematem 
rozważań stricte językoznawczych26, do głosu dochodziła głównie tradycja ling
wistyki historyczno-porównawczej i strukturalno-typologicznej (taksonomicz- 
nej), przynosząc spostrzeżenia i konkluzje cenne i niezmiennie aktualne. Ale na 
tym lingwistyka się przecież nie kończy: rozumiana jako „językoznawstwo

25 Por.: „...wyrażenia wielowyrazowe zajmą w badaniach nad jednostkami języka tak czy inaczej 
miejsce wyróżnione. Jest ich na pewno bez porównania więcej niż jednostek jednowyrazowych -  
idą one jawnie w grube miliony, podczas gdy jednowyrazowce nawet przy rozszczepieniu znacze
niowym tworzą raczej grupę rzędu setek tysięcy" (Bogusławski 1989: 19).

26 W (niekompletnych niestety) „Materiałach do bibliografii frazeologii polskiej" Stanisława 
Bąby hasło „skrzydlate słowa" pojawia się w indeksie rzeczowym dopiero drugiego tych mate
riałów zeszytu (Bąba 2003: 29), mając przy sobie odsyłacze ledwo do 4 prac. W istocie jednak pro
blematyki skrzydlatych słów dotyczy, jak obliczam, nie mniej niż 85 prac (w tym wiele prac samego 
Bąby, zwłaszcza jego liczne szkice o biblizmach i mitologizmach), w absolutnej większości są to jed
nak tylko przyczynki materiałowe.
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otwarte" (Antoni Furdal), sprawia, że pragmatyka lingwistyczna, etnolingwi- 
styka i lingwistyka kognitywna, socjologia wiedzy i socjolingwistyka, psycholo
gia społeczna i psycholingwistyka, gramatyka tekstu i teoria dyskursu, wresz
cie lingwistyka kulturowa i antropologiczna otwierają perspektywy badawcze, 
w których zjawisko zwane „skrzydlatymi słowami" ujawnia coraz to nowsze 
aspekty i właściwości. Skrzydlate słowa są bowiem -  jak wszystkie zjawiska 
wyrosłe na pograniczach -  z definicji i z najgłębszej swojej natury obiektem 
interdyscyplinarnym.

Zdradzając się w kilku prywatnych kręgach językoznawczych z zamiarem 
poświęcenia skrzydlatym słowom całej książki, spotykałem się zwykle z odru
chem zaskoczenia, a nawet zdziwienia wyrażanego w pytaniu: c?y warto? Mają 
bowiem skrzydlate słowa opinię obiektu stosunkowo błahego, egzotycznego 
czy anegdotycznego, lokującego się raczej na peryferyjnych obrzeżach istotnych 
naukowo pól problemowych; jedno poświęcone im specjalne posiedzenie Ko
misji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN (zob. Liberek 1999) chyba 
tej opinii nie zmieniło. Jeśli więc zdecydowałem się -  niemałym przecież 
wysiłkiem -  zgromadzić sporą kartotekę materiałową, dokonać kwerendy 
słownikowej, przeprowadzić obserwacje i analizy, wreszcie napisać o skrzydla
tych słowach nie jeden-dwa szkice, lecz całą serię studiów, które teraz, zrewido
wane, uzupełnione nowymi, wydaję pod jedną okładką w postaci opracowania 
jednotematycznego, powodowało mną mocne wewnętrzne przekonanie, że 
w skrzydlatych słowach kryje się zapoznany potencjał problemowy, który war
to wydobyć na światło dzienne i uczynić przedmiotem ogólniejszej dysputy 
językoznawczej. Co prawda na pytanie „Po co badać skrzydlate słowa?" wystar
czyłoby odpowiedzieć tak, jak odpowiedział George Mallory, gdy go pytano, 
po co, ryzykując życie, idzie na Mount Everest: „Bo jest" -  bez żadnych dodat
kowych uzasadnień. Skrzydlate słowa są -  a że są przy tym obiektem zagadko
wym, intrygującym i nierozpoznanym, jest to przesłanka wystarczająca, by 
podjąć trud i ryzyko wspinaczki. Ale skrzydlate słowa, jak wykazały już pier
wsze analizy, są też obiektem poznawczo nader obiecującym. Po pierwsze, dla
tego, że, jak już pisałem, są latoroślą pogranicza: pogranicza indywidualnej in
wencji autorskiej i masowej reprodukcyjności, pogranicza niepowtarzalności 
tekstu i masowości słownika, obszaru wspólnego dla jednostkowego cytatu 
i powszechnej kliszy; egzystują na obszarach, gdzie głos jednostki -  „cieńszy od 
pisku", jak twierdził Majakowski -  współtworzy siłę języka narodowego, gdzie 
przełamują się w sobie żywioł mówienia i spokój kodu, idiolekt i system, a dia- 
lektyka twórczości i odtwórczości, zmienności i stałości, wolności i ograniczeń 
jest szczególnie plenna. Ogniskiem, w którym się te wektory krzyżują, jest 
człowiek mówiący, i to o jego naturze może w przyszłości głębsza analiza 
skrzydlatych słów powiedzieć szczególnie dużo.

Po drugie, skrzydlate słowa wywodzą się z tekstów, które decyzją społecz
ną zostały wybrane, czyli przeciwstawione tekstom innym, i z fraz tych te
kstów, które również wyróżniono wyborem spośród tysięcy fraz innych. Dla
czego właśnie te teksty, dlaczego właśnie te frazy? Dlaczego właśnie ci autorzy?
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Jakie są jawne i ukryte mechanizmy takich decyzji społecznych? Czy te frazy, te 
teksty i ci autorzy układają się w jakieś kręgi znaczące? -  znaczące dla nas, 
mówiące o nas, świadczące w jakiś sposób o naszej nie jednostkowej już, ale 
społecznej kondycji? Skrzydlate słowa wydają się obszarem wyjątkowo sprzy
jającym poszukiwaniom odpowiedzi na takie pytania.

Po trzecie, Polska ma w Europie szczególne położenie geopolityczne i geo- 
kulturowe: należąc do formacji zachodniej (łacińskiej), pozostawała w stałych 
i silnych, ale niezmiernie złożonych związkach z formacją wschodnią (bizan
tyjską): to w sytuacji zwycięskich konfliktów, to w ładzie unii, to w relacji upo
karzającego podporządkowania. Obserwowanie skrzydlatych słów pod tym 
właśnie kątem widzenia -  co w praktyce oznacza próbę wyodrębniania w naro
dowym korpusie skrzydlatych słów podkorpusów internacjonalizmów o róż
nych promieniach międzyjęzykowego zasięgu -  jest zajęciem fascynującym, 
ujawniając głęboko skrywane sympatie i antypatie, upodobania, fobie i uprze
dzenia etniczne. Wiele materiału do przemyśleń przynosi zwłaszcza konfronta
cja narodowych korpusów skrzydlatych słów języka polskiego i rosyjskiego, 
w tym obserwacja zakresu i treści ich wzajemnych oddziaływań. Ale zestawie
nie z innym (tu głównie z rosyjskim) kręgiem językowo-kulturowym traktuję 
w tych szkicach przede wszystkim na podobieństwo zwierciadła, w którym 
mamy okazję przyjrzeć się samym sobie jako wspólnota narodowa. Szkicując 
konfigurację pojęć o postaci „językowej mapy pamięci zbiorowej" jednego krę
gu kulturowego, będziemy mieć okazję skonfrontowania jej z rozkładem pojęć 
na mapie pamięci zbiorowej kręgu języka porównywanego, o czym będę pisał 
zwłaszcza w rozdziałach XI-XIV.

Po czwarte wreszcie, analiza skrzydlatych słów ma także skromny, ale waż
ny wymiar czysto wewnętrzny, mogąc przynieść odpowiedzi na pytania do
tyczące zjawisk tej sfery, w której granicach skrzydlate słowa lokuję -  frazeolo
gii. W minionym dziesięcio-piętnastoleciu wiele skrzydlatych słów urodziło się 
na naszych oczach, okrzepło, rozwinęło skrzydła i kontynuuje swój lotny żywot 
w polszczyźnie. Wiele innych urodziło się, zaistniało, pełniło swoje funkcje 
przez kilka czy kilkanaście miesięcy i już zdążyło odejść w zapomnienie, da
wszy nam jednak możliwość obserwowania momentu i warunków ich naro
dzin, kolejnych etapów stabilizowania się, dróg wędrowania między tekstami, 
sposobów korzystania przez mówiących z ich nazewniczych i wyrazowych 
usług, w końcu sfery ich zmierzchu, uśpienia czy zaniku. Innymi słowy, w wy
padku skrzydlatych słów, czyli znaków sygnowanych mniej lub bardziej zna
nymi nazwiskami, a przez to wyróżnionych w natłoku jednostek bezimiennych, 
dana jest nam możliwość prowadzenia żywej obserwacji wszystkiego tego, co 
w wypadku dawno ustabilizowanej tradycyjnej frazeologii naszego języka 
skryte jest już przez upływ dziesięcio- czy stuleci. Aby jednak obserwacja taka 
była wykonalna, konieczne jest zgromadzenie odpowiednio dużego „materiału 
dowodowego": tekstów czy kontekstów, w których jedna i ta sama jednostka 
skrzydlata demonstrowałaby kolejne swoje oblicza i możliwości. To dlatego 
część zebranych tu szkiców napisana została w postaci mikromonografii poje
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dynczych wyrażeń skrzydlatych -  mikromonografii, których środek ciężkości 
wyznaczany jest nieodmiennie przez cały materiał tekstowy, jaki udało mi się 
na ich temat zgromadzić. Ów dowodowy materiał tekstowy powinien stanowić 
podstawę przyszłego słownika skrzydlatych słów polszczyzny; tu, wyodrębnia
ny ze źródeł aż do końca roku 2004, jest on w poszczególnych rozdziałach wy
dzielany z ciągu narracji obustronnymi interwałami i drukowany mniejszą 
czcionką, a poszczególne cytaty opatrywane są w ramach rozdziału (nawet kie
dy znajdują się w przypisach) numeracją ciągłą w nawiasach kwadratowych, co 
ułatwia odsyłanie do nich uwagi Czytelnika i orientuje w liczbie wykorzysta
nych przykładów (w całej książce jest ich prawie 800). Same jednostki skrzyd
late (czy to w postaciach standardowych, czy w zmodyfikowanych) wyróżnia
ne są w tych przykładach drukiem półtłustym; podkreślenia linią ciągłą 
oznaczają, że odnośna jednostka stanowiła tytuł, śródtytuł lub nagłówek dane
go tekstu.

Książka, którą oddaję teraz pod osąd Czytelnika, jest opracowaniem mono
graficznym ze względu na jej rdzeń tematyczny, jednak nie będąc ani syste
matycznym, ani kompleksowym ujęciem tematu, nie jest, jak już wspomniałem, 
monografią naukową w ścisłym tego określenia znaczeniu. Jądro tego opraco
wania tworzą studia i szkice pisane na przestrzeni ponad 10 lat (od roku 1991), 
publikowane w kraju i za granicą -  od Berlina przez Ołomuniec po Magnito- 
gorsk -  często w niskonakładowych, niedostępnych u nas wydawnictwach 
(zob. Nota bibliograficzna). Szczególnym impulsem do wzmożenia tych prac była 
rozmowa w kuluarach sympozjum frazeologicznego w Ołomuńcu w r. 1995, 
kiedy to poznana wówczas profesor Świetlana Grigorjewna Szuleżkowa wy
stąpiła z ideą opracowania rosyjsko-polskiego słownika skrzydlatych słów. 
Myśl tę podchwycił wybitny europejski frazeolog i frazeograf profesor Walerij 
Michajłowicz Mokijenko, a kilkuletnia praca nad tym słownikiem, który w roku 
2003 ujrzał światło dzienne, była dla tych szkiców -  czyli dla mnie -  niezwykle 
owocnym poligonem doświadczalnym. Książka niniejsza nie jest jednak mecha
nicznym zestawieniem dawniejszych i nowszych tekstów; można powiedzieć, 
że zostały one napisane dla tego tomu na nowo, chociaż z wykorzystaniem ma
teriałów, obserwacji i wniosków z różnych moich prac wcześniejszych. Dla 
przykładu, u podłoża rozdziału IX leży dawny mój tekst poświęcony tzw. fra
zeologii familijnej -  tu jednak został on nie tylko znacznie rozbudowany, ale 
i umieszczony w odmiennej perspektywie badawczej, co z tego samego mate
riału językowego wydobyło zupełnie nowe sensy. Rozdział I, większa część ob
szernego rozdziału II, rozdziały XV i XVI zostały napisane specjalnie do tego 
tomu.

„Szkice o skrzydlatych słowach" złożone są z dwóch zasadniczych części. 
Pierwszą (rozdziały I, II i III) tworzą rozważania o charakterze teoretycznym 
poświęcone naturze oraz językowemu i językoznawczemu statusowi skrzydla
tych słów, a także propozycjom stworzenia przydatnego do ich opisu instru
mentarium pojęciowo-terminologicznego. Część drugą (rozdziały IV-XV) stano
wią bardziej szczegółowe analizy czy wręcz wspomniane „mikromonografie"
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kilku skrzydlatych jednostek polszczyzny, a następnie i ruszczyzny, im bliżej 
bowiem końca tych szkiców, tym bardziej dochodzi do głosu zwierciadło dru
giego języka i postulat jego „instytucjonalizacji" w postaci wielkiego dwujęzy
cznego definicyjno-przekładowego słownika skrzydlatych słów. Jak wspomi
nałem, szkice niniejsze powstawały w różnym czasie i w różnych miejscach, 
w różnych językach, przeznaczone były dla różnych wydawców i czytelników 
i realizowały różne zamówienia; chociaż starałem się je ujednolicić, zlikwido
wać zbędne powtórzenia, ułożyć w logicznej kolejności i uzupełnić studiami 
specjalnie dla tego tomu napisanymi, pozostało nieuniknione i obciążające kon
to autora wrażenie pewnej -  nomen omen -  szkicowości, mozaikowości i frag
mentaryczności (wzmacniane, jak sądzę, dodatkowo przez eseistyczny w wielu 
miejscach styl narracji). Mam nadzieję, że okalająca tę mozaikę rama -  rozdział 
niniejszy i końcowy -  przyda zebranym tu szkicom spoistości, przybliżając po
wstanie w nieodległej przyszłości regularnej monografii naukowej, której na ra
zie polska skrzydlatologia jeszcze się nie dopracowała.

Pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia kwestia używania przywoływanych 
przeze mnie raz po raz wyrazów „uskrzydlać się", „skrzydlatolog", „skrzydla
tologia". Wszak jeszcze dobrze nie okrzepł termin „skrzydlate słowa", jest więc 
może za wcześnie, by swobodnie operować całym szeregiem jego pochodnych. 
Przy tym dla dobrych obyczajów terminologicznych nie jest bez znaczenia fakt, 
że w polskim uchu wyraz „skrzydlatologia" nieodparcie budzi skojarzenia nie
poważne („Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal..."). Jednak znacz
nie bardziej zasadna jest wątpliwość, czy terminologiczność wyrazu „skrzydla
tologia" jest w ogóle prawomocna i uzasadniona samą materią rzeczy, czy nie 
jest aby mnożeniem bytów nad potrzeby. Wyrazy skrzydlatologia i skrzydlatolog 
zostały skalkowane przeze mnie z języka rosyjskiego, gdzie KpbuamoAoeun, 
KpbuamuKa i KpbuamoAoz od kilku już lat cieszą się prawem obywatelstwa w ta
mtejszej terminologii frazeologicznej (prawem uzyskanym zresztą nie bez jaw
nego oporu ze strony części środowisk językoznawczych). Uprzedzając później
sze rozważania terminologiczne, przypomnę, że skrzydlate słowa uważam za 
podzbiór zasobów frazeologicznych języka, w związku z czym uznaję frazeolo
gię za poddyscyplinę lingwistyki w pełni odpowiedzialną za skrzydlate słowa 
i mającą wszelkie środki i możliwości ich obserwacji, analizy, opisu i typologii; 
powoływanie do życia skrzydlatologii jako odrębnej poddyscypliny lingwistyki 
„do specjalnych poruczeń" powinno się natknąć na ostrze brzytwy Ockhama. 
Ale określenia „skrzydlatologia" i „skrzydlatolog" są poręczne, wygodne 
i przydatne jako terminy robocze wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba podkre
ślenia, o jaki podzbiór środków frazeologicznych w danym momencie chodzi. 
Z tych i tylko tych względów, gdy okaże się to korzystne dla precyzji wywodu, 
będę jednak nazw „skrzydlatologia", „skrzydlatolog" i „skrzydlatologiczny" -  
w cudzysłowie jawnym lub ukrytym -  używał.

Pragnę wyrazić szczerą wdzięczność wielu osobom, których inspirujący 
wpływ, uwagi i konkretna a życzliwa i bezinteresowna pomoc zaważyły na sa
mym powstaniu tej książki i na kształcie pewnych jej partii; są wśród nich Pro
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fesorowie Swietłana Grigorjewna Szuleżkowa i Walerij Michajłowicz Mokijen- 
ko, Profesorowie Mirosław Bańko i Tadeusz Piotrowski, którzy wprowadzili 
mnie w świat komputerowych korpusów tekstowych, Koleżanki i Koledzy 
z Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN kierowanej przez 
Profesora Andrzeja Marię Lewickiego, wreszcie Koleżanki i Koledzy z macie
rzystego Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego. 
Z pierwotnym zarysem mojej koncepcji skrzydlatych słów zechciał się zapo
znać Pan Profesor Henryk Markiewicz, którego listy pomogły mi wprowadzić 
do mych wczesnych tekstów skrzydlatologicznych kilka istotnych uściśleń27. 
Całość opinią wydawniczą opatrzyła Pani Profesor Teresa Zofia Orłoś. Wszyst
kim Im najserdeczniej dziękuję.

27 Już w trakcie druku niniejszych szkiców ukazał się zapowiadany w jednym z listów Prof. 
Markiewicza obszerny tom autorstwa Henryka Markiewicza i Andrzeja Romanowskiego „Skrzyd
late słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych" (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005), za
wierający treść obu pierwszych serii „Skrzydlatych słów" tychże autorów oraz 5 tysięcy nowych 
haseł. Siłą rzeczy zawartość „Wielkiego słownika" i treść jego Przedmowy nie mogła tu już być 
uwzględniona.
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II. Skrzydlate słowa 
w rodzinie pojęć frazeologicznych

1.0.0. W  kręgu konwencji i kryteriów. Publikując w roku 1976 swoje 
„Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej" -  monografię w historii polskiej 
frazeologii teoretycznej z wielu względów przełomową -  Andrzej Maria Lewi
cki rozpoczął je pytaniem, którego oczywistość w tym miejscu wydawała się nie 
podlegać dyskusji: „Co to jest związek frazeologiczny?". Tymczasem już w zda
niu następnym oczywistość tę Lewicki zakwestionował, „pytanie jest bowiem 
źle postawione. Nazwy są konwencjonalne. Właściwie zadane pytanie powinno 
brzmieć: Co nazywasz związkiem frazeologicznym?; Jak sądzisz, co należałoby 
nazwać związkiem frazeologicznym?; Co wiesz o tym, jakie jednostki językowe 
nazwano związkami frazeologicznymi?" (Lewicki 1976: 9). Ta różnica między 
„niewłaściwie" i „właściwie" postawionym pytaniem jest dla mnie znakiem ró
żnicy między dwoma przeciwstawnymi porządkami ontologicznymi. Zgodnie 
z pierwszym klasy zjawisk językowych są -  są (istnieją) w sensie egzystencjal
nym, są w sensie bycia czy bytowania, tj. istnienia bytów o danych im z góry 
przymiotach, które badacz powinien tylko ujawnić i opisać. Zgodnie z drugim 
„klasy faktów językowych nie istnieją przed wyodrębniającymi je pracami języ
koznawczymi" (Lewicki: tamże). To, co rzeczywiście jest -  jest w sensie bycia fi
zycznego, co istnieje w postaci postrzegalnej zmysłowo (słuchem czy wzro
kiem) -  to określone ciągi foniczne czy graficzne zwane wyrazami oraz szeregi 
takich ciągów następujących po sobie jeden za drugim w linearnej płaszczyźnie 
przestrzennej bądź czasowej; to, które zestawienia takich ciągów zostaną odnie
sione do klasy związków frazeologicznych, jest rezultatem jednostkowych lub 
kolektywnych ustaleń definicyjnych. „Jest zdumiewające -  pisał Marian Mazur 
(1976: 26) -  jak wielu naukowców ma skłonność do «semantyzacji» problemów, 
tj. do snucia rozważań w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie «co to jest x ?», 
nie zdając sobie sprawy, że w nauce pytania takie są bezprzedmiotowe, nie 
wolno więc ich stawiać".

Takie właśnie pytanie -  „a co to są skrzydlate słowa?" -  słyszałem najczę
ściej, gdy ujawniałem zamiar poświęcenia skrzydlatym słowom specjalnego 
opracowania. O ile jednak ten typ pytania nie może dziwić w ustach tzw. prze
ciętnego człowieka, należy bowiem do ludzkich pytań odruchowych w sytua
cjach stykania się z wszelkimi rzeczami nowymi, o tyle na drodze postępowa
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nia badawczego -  o ile tylko nie ma mieć ono charakteru operacji na 
hipostazach -  powinno być porzucone na rzecz pytań z kręgu sugerowanego 
przez A.M. Lewickiego. Zacznijmy od trzeciego z nich: „Co wiesz o tym, jakie 
jednostki językowe nazwano skrzydlatymi słowami?" -  gdyż wiem na przy
kład, jakiej odpowiedzi na nie udzielili już Henryk Markiewicz i Andrzej Roma
nowski, nazywając „skrzydlatymi słowami" długi niemal na 12 tysięcy jedno
stek szereg tworów językowych wypełniający dwie księgi o wspólnym tytule 
„Skrzydlate słowa", które oznaczać tu będę skrótami SS-1 (1990) i SS-2 (1998). 
Dzięki lekturze tego dzieła na pytanie Andrzeja Lewickiego mogę odpowie
dzieć: wiem, że w opracowaniu tym „skrzydlatymi słowami" nazwano bez róż
nicy następujące i im podobne jednostki (wykaz ten będę dalej nazywał „listą 
pretendentów", a numery porządkowe jej składników podawać będę w nawia
sach okrągłych):

(1) Trzeba przyjąć, że jest on [ruch Ziemi] trojaki. Pierwszy [...] jest obrotem swoistym
i bezpośrednim  dla dnia i nocy, dokonującym się dokoła osi ziemskiej z zachodu na 
wschód. [...] Drugi jest roczny ruch środka Ziemi, który zakreśla koło zodiaku dokoła 
Słońca, rów nież z zachodu na wschód. [...] Z kolei zatem idzie ruch nachylenia jako trzeci 
ruch Ziemi, rów nież o rocznym  okresie, lecz przeciw ny porządkowi znaków zodiaku, tj. 
idący w  kierunku odwrotnym niż ruch środka Ziemi.
(2) Reguły pokrew ieństw a i zawierania małżeństw służą zapewnieniu krążenia kobiet 
m iędzy grupam i, tak jak reguły ekonom iczne służą zapewnieniu wymiany dóbr i usług, 
a reguły językow e -  krążeniu przekazów.
(3) A chce od nas p. Ortw in dowodu, że wiersze Pawlikowskiej są prześliczne? -  M oże
my mu dać na to słowo honoru!
(4) Ja, ja burm istrz, ja burm istrz marzeń niezamieszkanych.
(5) I Vigny bardziej tajemniczy wracał przed południem jakby do swej wieży z kości 
słoniowej.
(6) W ojna i pokój w kosmicznej wiosce.
(7) Dwie m inuty „N ienaw iści".
(8) Rozm nażanie się królików Rojtszwańca.
(9) W yciągnąć się za własne w łosy (warkocz) z bagna.
(10) Chocholi taniec.
(11) Polaków  portret własny.
(12) To jest zbyt piękne, aby było prawdziwe.
(13) S  korabia na bal. Ze statku na bal.
(14) Sm rodek dydaktyczny.
(15) Fantastyka naukowa.
(16) Kuba Rozpruwacz.
(17) Dzieci kwiaty.
(18) Gabinet cieni.
(19) Niepokalanów .
(20) Brązownicy.

Ponieważ już na pierwszy rzut oka -  pod względem budowy formalnej (struk
tury) -  twory te są tak zróżnicowane, że pytanie o prawomocność objęcia ich 
wspólną etykietą (tj. o zasadność odniesienia ich do jednej klasy) jest w pełni 
usprawiedliwione, spróbujmy ustalić ten wspólny ich mianownik, który musiał 
być podstawą postępowania autorów SS-1 i SS-2. Na czoło siłą rzeczy wysunie
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się przyjęte przez nich na pierwszej stronie przedmowy do SS-1 definicyjne 
określenie, zgodnie z którym skrzydlatymi słowami były nazywane „rozpo
wszechnione i często przytaczane wypowiedzenia, których autorstwo lub po
chodzenie można ustalić". Zawarte są w tym określeniu cztery stwierdzenia:

1. skrzydlate słowa należą do klasy wypowiedzeń;
2. skrzydlate słowa należą do klasy wypowiedzeń rozpowszechnionych;
3. skrzydlate słowa należą do klasy wypowiedzeń częstotliwych;
4. skrzydlate słowa należą do klasy wypowiedzeń o imiennie znanym 

pochodzeniu.
Odnieśmy się teraz do tych czterech stwierdzeń. Po pierwsze, jeżeli przez 

wypowiedzenie rozumieć, jak to jest przyjęte w polskiej lingwistyce, zamkniętą
i ukształtowaną składniowo jednostkę informacji zawierającą predykację1 -  
czyli, prościej, zdanie pojedyncze lub złożone -  to do wypowiedzeń odnosi się 
tylko jedna trzecia powyższych przykładów; gdyby określenie z SS-1 chcieć ro
zumieć ściśle terminologicznie, dwie trzecie powyższych przykładów (i po
ważną część całego zbioru Markiewicza i Romanowskiego) trzeba by statusu 
skrzydlatych słów pozbawić. Domyślamy się, że wyraz wypowiedzenie użyty zo
stał w SS-1 nie w językoznawczym sensie terminologicznym, lecz w ogólniej
szym sensie 'tego, co zostało (wy)powiedziane'; tylko w takim znaczeniu wypo
wiedzenie odnosi się do wszystkich 20 przykładów. Jeżeli jednak zechcemy w 
przyszłej definicji zachować terminologiczną jednoznaczność, wyraz wypowie
dzenie musi być w niej -  zwłaszcza na miejscu genus proximum -  zastąpiony in
nym.

Po drugie. „Jeśli coś zostało rozpowszechnione lub jeśli rozpowszechniło 
się, to zwiększyła się liczba osób, które to znają, stosują, akceptują, ulegają temu 
itp." -  piszą autorzy Innego słownika języka polskiego (II: 492); w definicji bar
dziej tradycyjnej rozpowszechniony to 'ogólnie znany, często spotykany' (SJPDor 
VII: 1240). Żadne z tych określeń -  „zwiększyła się", „ogólnie", „często" -  nie 
jest ostre i żadne nie wskazuje z pożądaną precyzją, jaką część danej społeczno
ści powinno by ogarnąć dane zjawisko, by można było o nim orzec, iż jest „roz
powszechnione". Należy przy tym pamiętać, że rozpowszechnienie jest wielko
ścią skalarną nie tylko w płaszczyźnie, by tak rzec, horyzontalnej (obejmując na 
przykład mieszkańców większej lub mniejszej połaci kraju), ale i wertykalnej, 
sięgając w głąb tych rozwarstwień regionalnych, profesjonalnych, pokolenio
wych, światopoglądowych, intelektualnych i innych, które w badanym okresie 
tę społeczność realnie tworzą. Faktyczne rozpowszechnienie danego zjawiska 
językowego (tu -  skrzydlatych słów) mogłoby być stwierdzone tylko przy po
mocy metod jego kartografowania (mapowania) na podstawie wyników ankie

Sformułowanie K. Polańskiego (EJP: 426). Termin „wypowiedzenie" został wprowadzony 
przez Zenona Klemensiewicza w jego pracach składniowych z lat 60. (zob. np. jego Zarys składni 
polskiej, Warszawa 1969). W dalszych rozważaniach będę przez „wypowiedzenie" rozumiał „jedno
stkę przekazu słownego, wyrażaną zwykle zespołem wyrazów (niekiedy jednym wyrazem), stano
wiącą pod względem językowym całość powiązaną gramatycznie i wyodrębnioną prozodyjnie" 
0odłowski 1976: 35).
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towania odpowiednio dobranej populacji2, po czym należałoby jeszcze przyjąć
-  zapewne arbitralnie -  jaki stopień rozpowszechnienia danego faktu językowe
go można uznać za wskaźnik jego skrzydlatości. Postulat mapowania zjawisk 
leksykalno-frazeologicznych -  oczywisty np. w dialektologii -  mógłby się tu 
wydać zbyt rygorystyczny czy nawet zbędny, rzecz jednak nie tyle nawet 
w tym, że dotychczasowej oceny stopnia rozpowszechnienia faktów zwanych 
skrzydlatymi słowami dokonywano głównie metodą szacowania intuicyjnego, 
czyli na wyczucie, ile w tym, na czyje to mianowicie wyczucie. Otóż oceny ta
kiej dokonują zwykle ludzie o wysokim i najwyższym poziomie intelektual
nym, o szczególnie szerokim oczytaniu ogólnym i specjalistycznym, władający 
różnostylową polszczyzną literacką jako swym językiem podstawowym i obra
cający się na ogół w kręgu ludzi sobie podobnych. Są podstawy, by podejrze
wać, że daną społeczność postrzegają oni w dużym stopniu subiektywnie, tj. 
przez pryzmat samych siebie i swego wąskiego kręgu osobistego czy zawodo
wego, przypisując ogółowi cechy jawnie zawyżone. W mojej prywatnej ocenie
o przykładach (l)-(5) i (20) -  a może i (6)-(7) -  żadną miarą nie da się powie
dzieć, że są one „rozpowszechnione" -  ale jest to opinia tak samo subiektywna, 
jak subiektywna była w tej mierze decyzja autorów „Skrzydlatych słów". Przyj
mijmy doraźnie, że skrzydlate słowa powinny się cechować „optymalnym roz
powszechnieniem społecznym".

Po trzecie, podobnie subiektywna musi być na razie także ocena „częstości 
przytaczania". „Często" to w potocznym rozumieniu 'wiele razy' -  i już w tym 
momencie musielibyśmy zapytać, ile to mianowicie razy powinno zaistnieć 
(wystąpić, być zaobserwowanym) dane zjawisko, byśmy mogli powiedzieć
o nim „często"? Lecz przecież nie sama ilość pojawień jest istotą częstości, lecz 
liczba pojawień w określonym czasie -  pytanie więc musi brzmieć, ile razy w ja
kim odcinku czasowym powinno zaistnieć dane zjawisko, by mogło by uznane 
za częste (częstotliwe)? Ale specyficzność zjawiska, o którym tu mowa, wyma
ga pójścia jeszcze dalej -  chodzi przecież o zjawisko ze swej natury tekstowe, 
przywoływane w tekstach, zjawisko, dla którego tekstowość (a nawet wielotek- 
stowość) jest jego stanem naturalnym. Jeżeli pewna grupa wyrazowa wykazuje 
wzmożoną, ponadnormatywną częstotliwość występowania nawet w długim 
(wieloletnim) okresie, ale w tekstach (wypowiedziach) o ściśle ograniczonym 
zasięgu -  jak to się dzieje np. w polemikach naukowych w łonie jakiejś dyscyp
liny badawczej -  to czy częstotliwości tej wystarcza, by ową grupę wyrazową 
obdarzyć bezwarunkowo mianem „skrzydlatej"? Oceniając częstotliwość, po
winniśmy więc pytać nie tylko „ile razy" i nawet nie tylko „ile razy w jakim 
czasie", lecz „ile razy w jakim czasie w jakich tekstach", wskutek czego czynnik 
frekwencyjny zazębi się tu wyraźnie z czynnikiem rozpowszechnienia. Obiek
tywna ocena częstotliwości używania (zwłaszcza ponadnormatywnej, zwięk

2 Na temat mapowania w lingwistyce zob. np.: M. Karaś, Językoznawstwo a kartografia (O wzaje
mnej przydatności i stosunku obu tych dyscyplin), „Onomastica", t. 7, 1961, Wrocław 1962, s. 21-44;
I. Winkler-Leszczyńska, W sprawie mapowania faktów językowych, „Język Polski", R. 36, 1956, 
s. 173-178; B. Kreja, Metody mapowania zjawisk językowych, tamże, s. 190-198.
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szonej lub zmniejszonej) jest w wypadku grup wyrazowych szczególnie trudna,
o ile bowiem dysponujemy listami frekwencyjnymi, a nawet całym słownikiem 
częstotliwościowym leksemów3, o tyle list frekwencyjnych czy słownika czę
stotliwościowego jednostek frazeologicznych polszczyzny ogólnej, żadnego 
z jej rejestrów i żadnego z gatunków tekstów nie mamy. Także więc ocena „czę
stości przytaczania" jako kryterium skrzydlatości faktów językowych musi być 
w tej chwili intuicyjna i subiektywna (z wszystkimi zastrzeżeniami, jakie od
niosłem przed chwilą do subiektów oceniających). W mojej opinii w tej części 
dyskursu medialnego, którą poddałem mojej obserwacji, do częstotliwych 
(w różnym jednak stopniu) można z listy pretendentów zaliczyć tylko przy
kłady (5)-(7) i (10)-(19).

O ile kryteria 2. i 3. stosowane są przy ocenie statusu wszelkich jednostek 
języka, nie tylko skrzydlatych, kryterium czwarte ma dla ustalania cechy skrzy
dlatości wymiar szczególny, bo definicyjny, przy czym musimy rozstrzygnąć, 
czy istota tego kryterium zawiera się w sformułowaniu Markiewicza i Romano
wskiego („...których autorstwo lub pochodzenie można ustalić"), czy w sfor
mułowaniu, którego użyłem sam (,,...o imiennie znanym autorstwie"), wbrew 
pozorom bowiem ich treści są różne, i to zasadniczo: fakt, że autorstwo czegoś 
można ustalić, wcale jeszcze nie znaczy, że autorstwo to jest „znane" (a przynaj
mniej znane powszechnie; należałoby zresztą zapytać ściślej: „znane komu?").

Co się tyczy wariantu pierwszego -  możności ustalenia autorstwa resp. po
chodzenia -  to dwadzieścia przykładów, które tworzą listę pretendentów, dzie
li się pod tym względem na dwie grupy. Pierwszą tworzą jednostki, których 
autor został ustalony i ujawniony z imienia i nazwiska; należą do niej 
przykłady (1)-(14), czyli odpowiednio: 1. M. Kopernik, 2. C. Levi-Strauss,
3. J. Lechoń, 4. T. Peiper, 5. Ch.-A. Sainte-Beuve, 6. M. McLuhan, 7. G. Orwell, 
8. I. Erenburg, 9. K.F.H. von Miinchhausen, 10. S. Wyspiański, 11. M. Rostwo
rowski, 12. N. Falk i R. Liebmann, 13. A. Puszkin, 14. M. Wańkowicz, oraz 
(19)-(20), tj. M. Kolbe i T. Żeleński-Boy, a także (16), bowiem autorem wyraże
nia Kuba Rozpruwacz jest -  Kuba Rozpruwacz, człowiek, który wobec świata ta
kie właśnie miano nosił, bo takim sam się podpisywał (w SS-1 Kuba Rozpruwacz 
umieszczony jest w dziale „Hasła anonimowe"). Przykład (15) ilustruje przypa
dek ustalenia pochodzenia, ale już nie jednostkowego autora: „Nazwa pojawia 
się w tytule magazynu amerykańskiego Astounding Science Fiction pod redakcją 
Johna W. Campbella (1938)". Grupę drugą stanowią dwa wyrażenia: (17) Dzieci 
kwiaty „Popularne określenie hippisów angielskich (lata 60-te XX w.)" i (18) Ga
binet cieni „Określenie opozycyjnego gabinetu w Anglii (od XVIII w.?)", których 
to komentarzy nie można nazwać ani „ustaleniem autorstwa", ani „ustaleniem

3 Zob. np.: H. Zgółkowa, Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej. Lista frekwencyjna i rango
wa, Poznań 1983; H. Zgółkowa, K. Bułczyńska, Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym. Listy frek- 
wencyjne, Poznań 1987; H. Zgółkowa, T. Zgółka, K. Szymoniak, Słownictwo polskich tekstów rocko
wych. Listy frekwencyjne, Poznań 1991; I. Kurcz, A. Lewicki, J. Sambor, K. Szafran, J. Woronczak, 
Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej, red. Z. Saloni, 1 .1-2 [skrót wersji 5-tomowej], Kraków 
1990.
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bliższych okoliczności powstania", ani nawet „ustaleniem pochodzenia", są to 
bowiem zwarte charakterystyki desygnatów tych nazw. Dodam dla ścisłości, że 
za frazą (12) To jest zbyt piękne, aby było prawdziwe stoją dwaj autorzy i ustalenie, 
który z nich faktycznie tę frazę wymyślił, jest raczej niemożliwe, głęboko zaś 
pod frazą (5) z poetyckiego przesłania Sainte-Beuve'a kryje się autor (autorzy) 
„Pieśni nad pieśniami" (7, 3), gdzie orszak oblubieńca śpiewa w zachwycie na 
widok oblubienicy: „Dwoje piersi twoich jak dwoje małych bliźniąt sarnich. 
Szyja twoja jak wieża z kości słoniowej". W zasadzie nie można też przypisy
wać Wyspiańskiemu autorstwa wyrażenia chocholi taniec, bo takiego sfor
mułowania w tekście „Wesela" nie ma; na dobrą sprawę jest to jednostka anoni
mowa. Pojęcie autorstwa (pochodzenia) jest więc w księgach „Skrzydlatych 
słów" dość rozciągliwe; niezbędne regulacje w tym zakresie zaproponuję tu 
w podrozdziale 6.0. oraz w rozdziale III.

Natomiast sformułowanie „imiennie znane pochodzenie", którym się doty
chczas posługiwałem, jest zdradliwe, bo niedookreślone. Komu bowiem miało
by owo autorstwo być znane? Możliwości, że przypomnę przyjęty w rozdziale I 
schemat komunikacji, są cztery: autorstwo może być znane Nadawcy, Adresa
towi, Odbiorcy (Recypientom) i/lu b Obserwatorowi. Zarówno wgląd w dys
kurs, jak i próby weryfikacji ankietowej (zob. Tarsa 1996, flafle^KO 2002: 150, 
167-168, 186-187) pokazują, że duża część Recypientów nie zna autorstwa 
skrzydlatych słów zawartych w odbieranych wypowiedziach lub też ma tylko 
mniej lub bardziej mgliste odczucie „naddania" wskazanych wyrażeń w sto
sunku do reszty (kon)tekstu. Co więcej, autorstwa (pochodzenia) używanych 
przez siebie skrzydlatych jednostek nie zna często i sam Nadawca: wydobywa 
je z zasobów swojej pamięci językowej, gdzie bywają opatrzone etykietą autor
stwa, ale gdzie nierzadko towarzyszy im jedynie świadomość faktu, że „ktoś 
tak powiedział', „to nie moje", „powiem tak, bo to dobrze powiedziane", „do
brze byłoby tak powiedzieć" i nic poza tym. Jedynym uczestnikiem aktu komu
nikacji, który zna, a jeśli nie zna, to wie, że nie zna, lecz powinien znać autor
stwo (pochodzenie) odnośnych jednostek, jest Obserwator -  on to bowiem, 
przypomnę, przynajmniej potencjalnie (ale z definicji) „ma możliwość postrze
gania danego aktu w znacznie szerszych układach i splotach zależności komu
nikacyjnych -  także zależności od autorów i tekstów uprzednich wobec dane
go -  a „znaczenia składników wypowiedzi mogą być dlań znacznie bogatsze, 
niż dla bezpośrednich rozmówców, skupionych na osiąganiu celów najbliż
szych" (Chlebda 1991: 72 [2003: 114]).

Kwestia wiedzy o autorze lub pochodzeniu skrzydlatych słów jest w opinii 
niektórych badaczy kwestią dla samego statusu skrzydlatych słów kluczową: 
według nich skrzydlate słowo jest skrzydlatym słowem dopóty, dopóki istnieje 
świadomość jego autorstwa (dopóki użytkownik języka to autorstwo czy po
chodzenie zna), kiedy świadomość ta zanika, mielibyśmy mieć do czynienia ze 
zwykłym frazeologizmem (zob. np.: Liberek 1999, Lewicki 2003: 302). Aby nie 
rozbijać teraz toku wywodu, odkładam bliższe rozpatrzenie tej kwestii do roz
działu III, by jednak do tego czasu nie wyjaśniać za każdym razem, czy mówiąc
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0 autorstwie mam na myśli „możliwość ustalenia" autorstwa czy „wiedzę uży
tkownika" o autorstwie, proponuję wszędzie tam, gdzie rozróżnienie to nie bę
dzie konieczne, posługiwać się sformułowaniem ogólniejszym i pisać o cesze 
„imienności" lub -  jeszcze szerzej -  „indeksówości" jednostki skrzydlatej4. 
Dwie z cech wymienionych dotychczas -  „indeksowość" i „optymalne rozpo
wszechnienie społeczne" -  wzięte łącznie będę uważał za zestaw cech koniecz
nych skrzydlatości, tj. za jej konstytutywne minimum.

2.0.0. W kręgu pretendentów tekstowych. Jak powiedziałem, uściślenia, 
polegające na rozróżnieniu pojęć „ u s t a l i ć  pochodzenie" i „z n a ć pochodze
nie" oraz na wyróżnieniu różnych podmiotów wiedzy kryjących się za poję
ciem „znać", będą istotne dla rozważań nad ontologią skrzydlatych słów w roz
dziale III. W tej chwili, ustaliwszy, że żadne z czterech kryteriów zawartych 
w definicyjnym określeniu skrzydlatych słów przez H. Markiewicza i A. Roma
nowskiego nie obejmuje bezdyskusyjnie i bezwyjątkowo wszystkich 20 przy
kładów z listy pretendentów, będziemy poszukiwać ich wspólnego mianowni
ka wśród innych możliwych tu określeń. Z f o r m a l n e g o  punktu widzenia 
w przytoczonym wykazie mamy do czynienia z zespołami zdań (tekstami wie- 
lozdaniowymi) -  (l)-(3); zdaniami pojedynczymi -  (5) i (12); różnymi rodzajami 
równoważników zdań -  (4), (6)-(9) i (13); grupami składniowymi -  (10)-(11)
1 (14)-(18), gdzie inicjalna duża litera i kończąca je kropka są rezultatem przyję
tej w SS-1 i SS-2 konwencji zapisu, a nie zdaniowości, wreszcie z pojedynczymi 
wyrazami -  (19)-(20). W ujęciu prostszym przytoczona lista składa się z tek
stów, zdań, grup wyrazowych i wyrazów.

Jak zostało powiedziane wcześniej, klasy faktów językowych ustanawiane 
są przez prace językoznawcze, granice zaś i zawartość tych klas -  przez defini
cje. Istnieje jednak jeszcze czynnik tradycji, którego nie sposób ignorować, tra
dycyjnie zaś do klasy skrzydlatych słów odnosi się fakty językowe o postaci 
głównie zdań i grup wyrazowych, a także -  rzadziej -  pojedynczych wyrazów 
(rzadziej, gdyż przyznaje się, że w ogólnym korpusie skrzydlatych słów jed- 
nowyrazowce stanowią zdecydowaną mniejszość: 5-10%). Tym samym tradycja 
nie włącza do korpusu skrzydlatych słów tekstów (wielozdaniowców), ale nie 
jest to sprawa li tylko czystego zwyczaju takiego a nie innego kształtowania 
klasy skrzydlatych słów: ta tradycja ma pod sobą racjonalne podłoże merytory
czne5. Otóż skrzydlate słowa -  nie ma co do tego różnicy zdań -  ze swej istoty

4 Nawiązuję tu do terminu „reprodukcja indeksowana", zastosowanego przez A.M. Lewickiego 
(2003: 120-121) na oznaczenie „cytatu, tzn. fragmentu reprodukowanego odsyłającego do konkret
nego dzieła, do konkretnej sytuacji komunikacyjnej". Tym samym przez „indeksowość" rozu
miałbym sam fakt istnienia autorskiego tekstu odwoławczego, z którym ogniwo czyjejś wypowie
dzi aktualnej daje się powiązać genetycznie (niezależnie od tego, czy nadawca lub odbiorca tej 
wypowiedzi z istnienia owego tekstu odwoławczego zdaje sobie sprawę).

5 Powtarzam tu rozumowanie, jakim posłużył się Eugeniusz Grodziński, gdy tłumaczył, dlacze
go termin „synonimy" rezerwuje głównie dla pojedynczych wyrazów, a nie dla grup wyrazowych 
i zdań (choć teoretycznie nic nie stoi temu na przeszkodzie): „Dlatego, że tak właśnie ukształtowała 
się (...) cała historia synonimiki. W encyklopediach, słownikach jednojęzycznych, podręcznikach
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i z definicji powinny przenosić się od człowieka do człowieka szybko, swobod
nie, lekko, uwolnione od wszystkiego, co mogłoby stanowić balast. Wcześniej 
powinny być zapamiętane, czyli wejść do magazynów pamięci językowej danej 
wspólnoty w postaci optymalnie „spakowanej", przystosowanej do długiego 
przechowywania. Uwarunkowania te łączę pod wspólną nazwą „możliwości 
nośnych pamięci społecznej". Społecznej właśnie -  bo jakkolwiek pojemna, ela
styczna i sprawna potrafi być indywidualna pamięć językowa pojedynczego 
człowieka, społeczna pamięć językowa jest pamięcią uśrednioną, niejako ocio
saną ze skrajności przypadków jednostkowych. W magazynach społecznej pa
mięci językowej teksty wielozdaniowe mają niewiele szans na przechowanie, 
w komunikacji społecznej zaś -  niewiele szans na swobodną cyrkulację między
ludzką (z reguły tym mniej szans, im więcej zdań wchodzi w ich skład). Dla 
potrzeb zarówno „magazynowania" (w pamięci), jak i „transportu" (między lu
dźmi) tekstom potrzebne jest zrzucenie zbędnego balastu leksykalnego i różno
rakie (prozodyczne, rytmiczne, eufoniczne etc.) dostosowanie pozostałego po 
tej operacji materiału do możliwości nośnych pamięci społecznej. Nie mogą tu 
nie przyjść na myśl spostrzeżenia Waltera J. Onga, że „efektywne rozwiązanie 
problemu przechowania i odzyskania pieczołowicie wyartykułowanej myśli 
wymaga w pierwotnej kulturze oralnej, by myślenie odbywało się z pomocą 
wzorów mnemonicznych, ukształtowanych z myślą o wielokrotnym użyciu 
oralnym. Wypowiadana myśl musi przybrać kształt silnie zrytmizowanych, 
równoważnych jednostek (pattems), powtórzeń lub antytez, aliteracji i asonan- 
sów, wyrażeń epitetycznych i formułowanych, standardowych układów tema
tycznych (...), przysłów, które ciągle się słyszy, dzięki czemu łatwo przychodzą 
na myśl, a ukształtowano je z myślą o przechowywaniu i łatwym przypomnie
niu, lub w każdej innej postaci mnemonicznej. (...) Formuły pomagają organizo
wać zrytmizowany dyskurs, działają też same z siebie jako wsparcie mnemo- 
niczne, będąc zbiorem wyrażeń ciągle używanych przez wszystkich" (Ong 
1992: 58-59). Sądy te sformułował Ong w odniesieniu do kultury prymarnie 
oralnej -  czyż jednak epea pteroenta nie z takiej właśnie kultury się wywodzą? 
Czy nie mamy tu do czynienia z u n i w e r s a l n y m  mechanizmem dosto
sowywania ciągów werbalnych do potrzeb ich przechowywania w pamięci? 
Takiego ich przekształcania i formowania, by dało się je magazynować w pa
mięci dłużej i artykułować z mniejszym wysiłkiem? Wydaje się, że frazeologia 
teoretyczna, konstruując swoje uogólnienia na podstawie analizy tekstów głów

gramatyki i lingwistyki, starych i nowych, spotykamy w przeważającej większości definicje sy
nonimów jako pojedynczych wyrazów. O synonimach wielowyrazowych rzadko się wspomina. 
Również niesłychanie często i obficie przytaczane przykłady synonimów -  to przede wszystkim po
jedyncze wyrazy. W słownikach synonimów hasłami są także pojedyncze wyrazy. (...) Może się 
ktoś zapytać, dlaczego nie można traktować jako synonimów wszystkich równoznacznych jedno
stek językowych niezależnie od tego, czym są (zdania, wyrażenia wielowyrazowe o luźno połączo
nych członach itp.)? Otóż nie można: po pierwsze dlatego, że byłoby to sprzeczne z całą historią 
i tradycją synonimiki, po drugie zaś -  co jest może najważniejsze -  ze względów czysto merytorycz
nych" -  po czym następują odpowiednie eksplikacje (Grodziński 1985: 25-26). Rozumowanie to per 
analogiam odnoszę z rozmysłem i do omawianych tu aspektów skrzydlatych słów.
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nie pisanych, nie doceniła jeszcze wagi spostrzeżeń Onga (a także Milmana 
Parry'ego czy Alberta Lorda, twórcy teorii formuliczności; zob. Lord 1975) dla 
poznania przyczyn i mechanizmów kształtowania się wszelkich związków 
frazeologicznych. W tym -  związków skrzydlatych.

Ponieważ argumentacji powyższej można przeciwstawić twierdzenie, iż spo
łeczna pamięć językowa jest wystarczająco pojemna i nośna, by wytrzymać ciężar 
dużej masy dowcipów, wierszy, anegdot, dykteryjek, bajek i im podobnych te
kstów kliszowanych, uściślę: w moim rozumieniu wspomniany czynnik mne
motechniczny jest nierozdzielny z czynnikiem drugim o charakterze nominacyj
nym (onomazjologicznym). Na proste pytanie, dlaczego rodzą się, dlaczego 
powoływane są do życia skrzydlate słowa, można odpowiedzieć równie prosto: 
ponieważ istnieją określone potrzeby nazewnicze. Są sytuacje, kiedy w życiu 
społecznym pojawia się nowy obiekt, zjawisko, wartość czy pojęcie i kiedy 
mówiący konstatują, że w istniejącej siatce nazewniczej ich języka nie ma dla tych 
pojęć gotowej nazwy; są inne sytuacje, kiedy idea, przesłanie, esencja jakiegoś 
tekstu czy jego segmentu kondensuje się udatnie w niewielkim jego fragmencie, 
a mówiący konstatują, że w istniejącej siatce pojęciowej ich kultury takiego poję
cia, przesłania czy idei dotychczas nie było. Mówimy, innymi słowy, o istnieniu 
luk nazewniczych i pojęciowych, których świadomość istnienia jest podstawową 
siłą napędową procesów słowotwórczych i frazeotwórczych (a więc neologizacji 
leksykalno-frazeologicznej), procesu neosemantyzacji, wreszcie zapożyczeń i ka
lkowania wzorców obcych. Otóż skrzydlate słowa należą do efektywnych (a nie
rzadko też i efektownych) sposobów zapełniania luk nazewniczo-pojęciowych -  
a ponieważ typowymi środkami nominacji pojęć i sądów są głównie wyrazy, gru
py wyrazowe i zdania, teksty wielozdaniowe z klasy składniowych pretenden
tów do form skrzydlatych słów należy wykluczyć.

Weźmy w charakterze przykładu dwa odmienne typy wielozdaniowców 
odtwarzalnych, czyli takich, które w działaniach komunikacyjnych ludzi by
wają lub są przytaczane z pamięci: wiersze i dowcipy. Recytację wierszy zbliża 
z używaniem skrzydlatych słów fakt, że są to konstrukty werbalne, które mają 
swych -  zwykle znanych -  autorów i mogą być odtwarzane (z pamięci bądź z 
zapisu pomocniczego); sytuacja recytowania wierszy wyklucza więc ich doraź
ne tworzenie (pomijając szczególne wypadki improwizacji poetyckich typu 
Mickiewiczowskiego). Jednak recytowanie wierszy i używanie skrzydlatych 
słów to różne typy działań, czynności o odmiennym zapleczu intencjonalnym
i zorientowane na osiąganie różnych celów: recytacja ma zaspokajać potrzeby 
emocjonalno-intelektualne słuchaczy, przynosić zadowolenie estetyczne, cza
sem realizować cel poznawczy, przy czym deklamowany wiersz odtwarzany 
jest jako pewna całość sama w sobie, wyizolowana z ciągu wypowiedzeniowe
go i niedopuszczająca żadnych indywidualnych ingerencji mówiącego w tkan
kę werbalną (pozwalająca natomiast na nieskończone jej indywidualizowanie 
w warstwie fonicznej). Przy tym odtwarzanie jest wierszy cechą fakultatywną, 
co oznacza, że wiersze nie są odtwarzalne z samej zasady -  wiersze jedynie by
wają odtwarzane. Inaczej w wypadku skrzydlatych słów: ich używanie służy
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przede wszystkim werbalizowaniu pojęć składających się na potencjał treścio
wy mówiącego (na to, „co się chce powiedzieć"), jest więc organicznym ogni
wem procesu tworzenia wypowiedzi ciągłej (co nie przeszkadza możliwości 
równoczesnego osiągania celów innych, poprzez używanie skrzydlatych słów 
mogą się bowiem przejawiać Jakobsonowskie funkcje konatywna, poetycka czy 
metajęzykowa). Skrzydlate słowa są odtwarzane (doraźnie), gdyż są odtwarzal
ne (z natury): są jednostkami kodu językowego, ich odtwarzalność jest więc 
obligatoryjna, jest racją ich istnienia. O skrzydlatych słowach w ich relacji do 
wierszy mógłbym powiedzieć w zasadzie to samo, co w swoim czasie pisałem
o frazemach: „Frazemy należą do językowych środków nazewniczych, dlatego 
też lipski kantor (jako peryfrastyczna nazwa własna), etykieta zastępcza (jako na
zwa pojęcia), reklama jest dźwignią handlu (jako nazwa sądu) czy kto tam? (jako 
nazwa elementarnej reakcji myślowej w określonej sytuacji) są frazemami, 
a wiersz: «Wlazł kotek na płotek /  I mruga /  Ładna to piosenka /  Niedługa /  
Nie długa, nie krótka /  A w sam raz, /  Zaśpiewaj, koteczku, /  Jeszcze raz» fra- 
zemem nie jest i nie będzie, ilekolwiek byłby przez ludzi powtarzany (i to mimo 
faktu, że jest to wiersz bezimienny i powszechnie znany). Wiersz ów pozostaje 
tym, czym jest -  wierszem (piosenką), natomiast frazemem stał się incipit tego 
utworu: wlazł kotek (na płotek), jest on bowiem, w przeciwieństwie do wiersza, 
nazwą, i to nazwą w podwójnym odniesieniu. Stanowi on stałą, odtwarzalną 
nazwę tego szczególnego utworu, jakim jest zacytowany wiersz, jest więc «swo- 
istą nazwą własną» -  tytułem. Po drugie, stanowi on nazwę pojęcia 'najprostszy 
utwór muzyczny' czy też 'pierwociny umiejętności pianistycznych' (znane mi 
są liczne wypowiedzi typu: «Wiele na razie nie umie, ale wlazł kotka jednym 
palcem już potrafi»; fleksyjna forma drugiego członu zbliża ten frazem do na
zwy jednoleksemowej w rodzaju *wlazłkotek). Ta właśnie nazewnicza funkcja 
frazemów -  nominowanie podstawowych potencjałów treściowych typu pojęć, 
sądów, elementarnych reakcji myślowych itp. -  określa ich zwartość formalną, 
nie przekraczającą z reguły granic zdania (ewentualnie zdania złożonego)" 
(Chlebda 1991: 128 [2003: 199]). Dziś dodałbym do tego wywodu, że właściwie 
nic nie stoi na przeszkodzie, by frazem wlazł kotek na płotek uznać za jednostkę 
skrzydlatą: wszak wiersz pt. „Wlazł kotek na płotek" musiał mieć swego jedno
stkowego autora, choć do dziś dnia nie udało się ustalić jego nazwiska6; skrzyd
latą jednostkę wlazł kotek na płotek moglibyśmy więc obdarzyć etykietą „autor- 
skości bezimiennej" i ulokować w związku z tym w pewnym oddaleniu od 
centrum pola jednostek skrzydlatych.

6 Przypuszczalnie znamy natomiast autora melodii; skomponował ją prawdopodobnie Wiktor 
Każyński (1812-1867), o którym Encyklopedia Powszechna Orgelbranda (Warszawa 1883, t. 6, 
s. 227) pisze m.in.: „Nie ma prawie żadnego rodzaju muzyki, w którymby K. nie odznaczył się jako 
biegły kompozytor. Pisał bowiem uwertury, kantaty, sceny dramatyczne, międzyakta, chóry z or
kiestrą, nokturny, fantazyje, marsze, mnóstwo tańców i t.d.; ułożył także operę Mąż i żona (1848) 
oraz wydał Śpiewnik polski (5 zesz.) zawierający wiele pięknych kawałków". Ironia losu sprawiła, że 
z całej tej bogatej spuścizny ostał się tylko „piękny kawałek" w postaci „Wlazł kotka".
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Bardziej od wierszy do zestawiania ze skrzydlatymi słowami nadają się do
wcipy. Z reguły są one krótsze od większości utworów poetyckich, mniej skom
plikowane formalnie, powszechniej od wierszy znane i przytaczane w różnych 
sytuacjach życiowych przed szerszym i innym audytorium i ze znacznie 
większą częstotliwością, niż najpiękniejsze nawet wiersze Szymborskiej czy Ró
żewicza. Autorzy monografii poświęconej dowcipowi rosyjskiemu («aHeKAO- 
T y»)7 jako tekstowi i gatunkowi mowy stwierdzają wręcz, że ze względu na ce
chę odtwarzalności opowiadanie dowcipów przypomina te gatunki wypowie
dzi, w których używane są formuły kliszowane (jak np. gatunki etykiety ję
zykowej; zob. UlMeneBa, IUMeneB 2002: 21). Szmielowowie idą nawet dalej, 
mówiąc wprost, że dowcipy są jednym z najważniejszych (« o ah w m  W3 caM bix 
M om H bix») źródeł skrzydlatych słów8, zbliżenie skrzydlatych słów i dowcipów 
staje się więc tutaj bardzo namacalne. Podkreślmy jednak: dowcipy są (czy by
wają) ź r ó d ł e m  skrzydlatych słów, same do tworów skrzydlatych zaliczane 
nie są. Na przeszkodzie stoi, po pierwsze, fakt, że podczas gdy skrzydlate 
słowa odtwarza się w aktach komunikacyjnych w nadziei, że są one odbiorcy 
znane i zostaną rozpoznane, dowcipy, jak słusznie zauważyli Szmielowowie, 
choć odtwarza się również, to jednak w nadziei na coś wręcz przeciwnego: że 
nikt ze słuchaczy ich nie zna, że będą zaskoczeniem, niespodzianką, odkryciem 
(na tym przecież zasadza się sama idea opowiadania dowcipów). Po drugie,
0 ile skrzydlate słowa -  elementy systemu nazewniczego danego języka -  zwy
kle wtapiają się w tkankę budowanej wypowiedzi organicznie, na zasadzie 
mowy zależnej, dowcipy wprowadzane są do wypowiedzi najczęściej z syg
nałami przytoczenia („Znasz ten dowcip? Przychodzi baba do lekarza...", „Jak 
w tym starym dowcipie: przez pustynię szli Niemiec, Rusek i Polak..." itp.)
1 łączą się z nią na zasadzie „przyległości" jedynie9. Przyczyna trzecia ma dla 
rozważań o skrzydlatych słowach równie wielki ciężar gatunkowy: jeśli podsta
wową cechą wyróżniającą skrzydlatych słów jest możliwość wskazania ich au
tora, to dowcipy są z zasady bezimienne, lokując się wśród kliszowanych te
kstów folkloru. Nie oznacza to, że teksty folkloru nie mają autorów: nie ma 
tekstu, nie ma takiego konstruktu werbalnego, który by nie miał autora (tj. któ
rego by ktoś kiedyś po raz pierwszy nie sformułował). Teksty folkloru -  w tym 
dowcipy -  należą do tych, które jednostkowych autorów bez wątpienia miały,

7 Warto przy okazji odnotować, że gładka ekwiwalencja między ros. aneKdom i poi. anegdota, jaką 
ustalają m.in. WSPR i STL, w rzeczywistości jest daleka od symetrii: ros. aneKdom oznacza śmieszną 
historyjkę o zdarzeniu w y m y ś l o n y m  i odpowiada raczej polskiemu dowcip, kawał. Anegdota 
w rozumieniu polskim jest przede wszystkim zabawną bądź pouczającą opowiastką z życia p r a w 
d z i w e g o  (i to najczęściej znanego) człowieka.

8 Tamże: 22; por. też s. 134-138, gdzie autorzy piszą o kliszowanych werbalnych składnikach do
wcipów. Czy jednak istotnie są dowcipy tak potężnym źródłem skrzydlatych słów (a przynajmniej 
obiegowych fraz, frazeologizmów), można -  w warunkach polskich -  wątpić; w każdym razie 
i moja pamięć, i teksty nie podsuwają tu niemal żadnych przykładów.

9 Kwestie mechanizmu wprowadzania dowcipu do tekstu wypowiedzi własnej, zasad jego fun
kcjonowania w wypowiedzi i lingwistycznego statusu dowcipu jako ogniwa tekstu wypowiedzi nie 
stały się u nas dotychczas, o ile mi wiadomo, przedmiotem specjalnej analizy.
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bo mieć musiały (z zasady), rzecz w tym, że autorów tych z reguły (a może tak
że z zasady) nie możemy wskazać. W rezultacie do dowcipów odnieść należy 
zastosowaną tu już wcześniej formułę „autorstwa bezimienego". Z tych przy
czyn dowcipów jako takich -  tj. jako określonego genre'u wypowiedzi (gatunku 
tekstu) -  do skrzydlatych słów zaliczyć nie można, mogą być one natomiast, jak 
wspomniałem, źródłem skrzydlatych słów. W przeciwieństwie do większości 
wierszy dowcipy budowane są w oparciu o określone stałe schematy logicz- 
no-konstrukcyjne, których zwieńczeniem bywa najczęściej pointa; ona to właś
nie -  zwarta fraza kondensująca w sobie istotę dowcipu, jej destylat -  ma zwy
kle najwięcej szans na uskrzydlenie się. Czy uskrzydla się w rzeczy samej, 
powinno być przedmiotem odrębnych dociekań.

Skonkludujmy: przykłady (1) i (3) eliminujemy z listy pretendentów do 
skrzydlatych słów, gdyż wielozdaniowce te, choć autorskie, nie są ani rozpo
wszechnione, ani odtwarzalne (bywają co najwyżej doraźnie odtwarzane, czyli 
cytowane, dla różnych celów). Wielozdaniowców o postaci wierszy nie odnosi
my do skrzydlatych słów, gdyż, choć również autorskie i czasem odtwarzane, 
nie służą regularnej werbalizacji pojęć i sądów w procesie tworzenia wypowie
dzi; wiersze nie są służącymi temu celowi jednostkami języka, gdyż same sta
nowią wypowiedzi. Mogą natomiast stawać się skrzydlatymi słowami fragmen
ty wierszy -  te mianowicie, które potrzeba społeczna uzna za spełniające 
wymogi werbalizatorów pojęć, sądów czy ocen. Nie odniesiemy do skrzydla
tych słów także dowcipów: choć kliszowane, a więc nie tylko odtwarzane, ale
i odtwarzalne, stanowią samodzielny gatunek mowy, który, inkrustowany 
w tekst autorski, może wspomagać tworzenie wypowiedzi (na podobnej za
sadzie, co na przykład przysłowia, a więc jako egzemplifikacje, instancje 
odwoławcze, analogie itp.), ale nie w charakterze jednostek języka werbalizu
jących kolejne składniki myśli. Mogą usamodzielniać się strukturalnie i znacze
niowo fragmenty dowcipów -  ich pointy albo kliszowane formuły początkowe 
(Przychodzi baba do lekarza) -  jednak ze względu na niemożność wskazania auto
ra (czyli z powodu autorstwa bezimiennego jedynie) takie ciągi wyrazowe nale
żałoby lokować tylko na obrzeżach pola jednostek skrzydlatych -  tam, gdzie za
czyna się obszar właściwej („bezimiennej") frazeologii. Nieuzasadnione są więc 
obawy Weroniki Telii, która pisała: «Ho npnąaBaTb craTyc ep,\mvm, H3biKa BceM 
TeM Bbipa>KeHMHM, KOTOpbie BOCnpOM3BOAHTCH B TOTOBOM BMfle -  3TO, eCJIW SbITb 
riOCJieAOBaTejIbHblM, BKJIIOHMTb B JieKCMKO-cj3pa3eOJIOrTlMeCKMM COCTaB H3bIKa 
u  TaKMe «u n T ai;w w », tcaic o6m ew 3B ecrH bie cn ix o T B o p e H w s, aneKflOTbi, Aa * e  
MOJiMTBbi» (TejiMH 1996: 75) -  ani wierszy, ani dowcipów do jednostek języka 
nie zaliczam. Jeżeli stawiamy znak równości między skrzydlatymi słowami
i jednostkami języka, wiersze i dowcipy -  jako samodzielne teksty -  z klasy 
skrzydlatych słów musimy wyłączyć.

Nie jest to jednak ostateczne rozwiązanie tego zagadnienia, co więcej: jest to 
raczej dopiero postawienie problemu przed tym działem lingwistyki, który 
tworzy (ściślej: stworzy) onomazjologia frazeologiczna. Mówiąc o jednostkach 
skrzydlatych jako o werbalizatorach potencjałów treściowych, tj. odnosząc je do

56



środków nominacyjnych języka i pamiętając, że 90% jednostek skrzydlatych 
stanowią wielowyrazowce, powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, które wie- 
lowyrazowce służą werbalizowaniu pojedynczych pojęć (sądów), które zaś 
wykorzystywane są do wypowiadania się o u k ł a d a c h  pojęć (sądów) i ich 
konfiguracjach z innymi pojęciami (sądami); jest to, jeśli na rzecz spojrzeć z od
powiedniej wysokości, powrót do fundamentalnej kwestii rozdzielania jedno
stek języka i produktów językowych, postawionej u nas ze szczególną ostrością 
przez Andrzeja Bogusławskiego. O ile jednowyrazowce nie stanowią tu więk
szego problemu, o tyle status ciągów wielowyrazowych musi być w każdym 
poszczególnym przypadku rozstrzygany na nowo.

Na konieczność uwzględniania w teorii nominacji także grup wyrazowych 
wyraziście wskazał Tomasz Wójcik, pisząc m.in., że „grupy wyrazowe nie są -  
wbrew twierdzeniom językoznawców -  generowane każdorazowo przez użyt
kowników języka, lecz są reprodukowane jako gotowe segmenty tekstu" (Wój
cik 1983: 15). Myśl tę w swej „Nominacji językowej" odnotowała jako słuszną 
(niestety, tylko w przypisie) Teresa Smółkowa, pisząc ostrożnie: „Być może ma 
on [Wójcik] rację twierdząc, że nominacja winna zająć się tymi jednostkami, 
które są nieregularne [czyli stałymi grupami wyrazowymi] i w związku z tym 
pomijane przez gramatykę" (Smółkowa 1989: 22), swe tezy teorii nominacji roz
wija jednak autorka wyłącznie na materiale leksykalnym. Krok dalej uczyniła 
Grażyna Sawicka, pisząc w swej „Nominacji rzeczownikowej" zdecydowanie: 
„Nazwy wielowyrazowe, określane w tej pracy mianem nominatów syntakty- 
cznych, w nominacji rozumianej jako proces nazwotwórczy mają więc rangę 
pełnoprawnych nazw na równi z wszelkimi formami syntetycznymi. Chociaż 
nie są zbyt często opisywane w literaturze przedmiotu, to funkcjonują w języku 
od zawsze i podobnie jak nazwy jednowyrazowe podlegają różnym przemia
nom semantycznym" (Sawicka 1995: 55) -  ale i tu cały materiał empiryczny 
tworzony jest wyłącznie przez pojedyncze wyrazy („test, którym się posłu
żyłam w badaniach, był z założenia słowotwórczy i z założenia też oczeki
wałam derywatów słowotwórczych jako wyniku operacji nazwotwórczych"; 
tamże: 73). Przedstawiciele teorii nominacji deklarują więc co prawda teoretycz
ne zainteresowanie wielowyrazowcami jako środkami nazewniczymi, ale w prak
tyce zatrzymują się właśnie przed samym progiem nominacyjnie pojmowanej 
frazeologii. Frazeologia z kolei wypracowała już zręby frazeotwórstwa10, ale 
w moim odczuciu bez koniecznej tu perspektywy onomazjologicznej: jest to 
bardziej frazeologiczny analog słowotwórstwa jako techniki tworzenia nowych 
nazw niż teoria nominacji frazeologicznej jako zespołu reguł werbalizowania 
pojęć o fragmentach rzeczywistości. Tymczasem ów pierwiastek nominacyj- 
no-onomazjologiczny jest we frazeotwórstwie niezbędny, o ile bowiem w sferze 
leksyki relacja między wyrazem i pojęciem wydaje się relacją symetryczną,

10 Zob. np. prace Danuty Buttler na temat derywacji we frazeologii i paralelizmu słowotwórstwa
i frazeologii (Buttler 1981,1982,1994), a zwłaszcza szereg studiów Andrzeja M. Lewickiego poświę
conych derywacji i onomazjologicznemu opisowi jednostek frazeologicznych zawartych w tomie: 
Lewicki 2003.
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jedno-jednoznaczną, o tyle w przypadku wielowyrazowców pytanie o to, czy 
werbalizują one istotnie jedno tylko pojęcie (a nie konfigurację 2-3 i więcej po
jęć), jest całkowicie zasadne. Nie od rzeczy będzie przypomnienie w tym miejs
cu, że w swej „ogólnej teorii cliches" Grigorij Piermiakow (1970) frazeologizmy, 
porzekadła, przysłowia i szereg złożonych tekstów folkloru (noGaceHKw, aHeic- 
Aotłi, uiBaHKM, Ha3MflaTe;ibHbie CKa3Kn, BacHM, 3arąn,Kw; nie wszystkie z tych 
nazw mają swe dokładne odpowiedniki polskie) tworzą jedną klasę cliches, sta
nowiąc znaki: znaki pojęć, znaki sytuacji, znaki relacji między rzeczami. Bez
krytyczne postępowanie per analogiam musiałoby spowodować, że do jednostek 
skrzydlatych zaczęlibyśmy odnosić teksty powtarzalne różnej objętości, będące 
zestawieniami epizodów, a tym samym wysoce nieraz złożonymi kombinacja
mi pojęć i sądów. To continuum «o t noroBopicw no CKa3Kw» musi być gdzieś 
przez skrzydlatologa przerwane, jeżeli jednostki skrzydlate nie mają się rozpły
nąć w morzu werbalnych konstruktów kliszowanych. Rosyjska tradycja leksy
kografii skrzydlatologicznej -  a jest to już istotnie tradycja, skoro obejmuje 120 lat
i ponad 20 słowników -  pokazuje jasno, że do jednostek skrzydlatych odnosi się 
nie dowcipy, lecz ewentualnie ich pointy, nie bajki, ale ich morały, nie powieści, 
lecz ich tytuły itd„ a więc nie teksty, lecz kondensacje tekstów, konkluzje, esencje 
czy destylaty odpowiadające zawartości pojęć i/lub sądów. Ale teoretycznego 
problemu odrębności (resp. granic) pojęcia w relacji do werbalizatora wielowy- 
razowego bynajmniej to nie rozwiązuje; ta kwestia pozostaje dla nas otwarta.

Przypomnijmy: z przytoczonej wcześniej listy pretendentów do klasy jed
nostek skrzydlatych eliminujemy przykłady (1) i (3). W kręgu kandydatów po
zostają zdania, równoważniki zdań, grupy wyrazowe i pojedyncze wyrazy.

3.0.0. W  kręgu jednowyrazowców. Jest oczywiste, że wyrazy mogą i będą 
nosić miano skrzydlatych słów, jeśli tylko będą się cechować optymalnym roz
powszechnieniem i jeśli da się ustalić ich autorstwo i/lub „bliższe okoliczności 
powstania", przy czym te ostatnie nie powinny być mylone z ustaleniem ety
mologii (dlatego postulat „ustalenia pochodzenia" mógłby tu być mylący). Bez
imienność wyrazów przywykliśmy traktować jako oczywistość w znacznie wię
kszym stopniu, niż bezimienność grup wyrazowych, wyrazom bowiem opinia 
powszechna przypisuje status jednostek nie tylko podstawowych w języku, ale
i powszechnych (należących do wszystkich) i ponadczasowych (istniejących 
„od zawsze ). To, że jednostkowych autorów większości jednowyrazowców nie 
znamy i zapewne nigdy nie poznamy, nie zmienia faktu, że i one są przecież 
przez kogoś jednostkowego i konkretnego wymyślane, składane z morfemów, 
ustanawiane, a czasem i oficjalnie zatwierdzane -  i że autorstwo takie może być
i w wielu wypadkach rzeczywiście bywa ustalane. Inna sprawa, czy każdy taki 
„wyraz autorski" może być nazwany skrzydlatym, gdyż podstawę skrzydlato- 
ści, przypomnijmy ponownie, tworzą pospołu nie tylko imienność (indekso
wość), ale i optymalne rozpowszechnienie. Tymczasem z bogatej twórczości 
neologicznej np. Jacka Idziego Przybylskiego, „wierszopisa i jednego z naj
pracowitszych tłumaczów , jak go charakteryzuje Encyklopedia Powszechna
S. Orgelbranda (1884; IX: 437-438), ale przecież i autora rozprawki „Język pol
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ski" (1816), nie ostała się ani językoślednia (gramatyka), ani pismownia (ortogra
fia), szykownia (składnia), wywodnia (słowotwórstwo) czy wyśpiewnia (fonetyka), 
istotnik (rzeczownik) czy zakończka (końcówka)11; do naszych czasów dotarł na
tomiast jego myśliciel, pomnik i wszechnica. Z jeszcze bujniejszej neologiki filozofa 
Bronisława Trentowskiego polszczyzna zachowała jaźń, istnienie i ogólnik (cho- 
wanna zachowała się przy życiu tylko dzięki temu, że uczyniono z niej tytuł 
czasopisma pedagogicznego). Filozof i matematyk Józef Hoene-Wroński swą 
mesjańską „Odezwę do narodów sławiańskich względem przeznaczeń świata" 
zakończył „Umo-słownikiem", arcyciekawym świadectwem wysiłków nad wy
pracowaniem polskiej terminologii filozoficznej, pełnym takich francusko-pol
skich zestawień, jak: algorithm jilościotryb, dogme wiarosad, fait ujistn, idee 
umoświt, umojęcie, induction podgarnianie, wysnucie, materiaux omatliny, morale 
godnota, negatif wyprzeczliwy, positif zatwierdliwy, resultat otrzym, substance ro- 
ścielina, technie poumnia, umotwornia, theorie rozwied, wiedzozomia12 -  ale z całej 
neologicznej produkcji Hoene-Wrońskiego zbiór Markiewicza i Romanowskie
go utrwala jedynie -  i słusznie -  mesjanizm. Oto paradoks pretendujących do 
skrzydlatości wyrazów: bardziej naznaczone autorskim stygmatem są -  przez 
swą doraźność, egzotyczność czy nieporadność -  wyrazy, które się nie rozpo
wszechniły, natomiast wyrazy, które, upowszechniwszy się, weszły do pol
szczyzny, wtopiły się w nią bez reszty i z reguły swoje autorstwo w świadomo
ści ogółu mówiących utraciły. Jeśli ów „autorski stygmat" współdecyduje
o skrzydlatości, to wyrazy takie bywają skrzydlate dla Obserwatora, ale raczej 
nie dla przeciętnego Recypienta (panuje tu zwykle zasada „jeśli autorskie, to 
nie rozpowszechnione; jeśli rozpowszechnione, to nie autorskie").

Biorąc pod uwagę czynnik częstotliwości używania, który wywołuje neu
tralizację stylistyczną (utratę wyrazistości, ekspresyjności) i zatarcie poczucia 
świadomości autorstwa jednowyrazowców (zwłaszcza „neologizmów auto
rskich" i „terminów"), Ludmiła Diadeczko (JHafle^KO 2002:164 i 226-233) zasad
niczo wyłączyła je z pola jednostek skrzydlatych. W moim przekonaniu ekspre
syjność („wyrazistość") może być wyróżnikiem tych czy innych konkretnych 
jednostek skrzydlatych (może nawet większości z nich), ale nie -  jak u Diadecz
ko -  ich cechą konstytutywną (tj. nie kryterium wyodrębniania; por. moją defi
nicję w rozdz. III. 1.), a zanik p o c z u c i a  autorstwa jednostki nie przesądza 
przecież o zaniku samego autorstwa: jednostka może być co prawda bezimien
na realnie (tj. w świadomości użytkowników języka), ale jednocześnie cały czas 
pozostaje autorska genetycznie; nazwaliśmy to już umownie „autorstwem bez
imiennym". I jeżeli to autorstwo właśnie uważa się powszechnie za podsta
wową cechę wyróżniającą skrzydlatych słów, to nie ma powodu, aby jednowy
razowców nie odnosić do klasy skrzydlatych słów, skoro da się wskazać długi 
szereg wyrazów powszechnie używanych, których autorstwo, choć niekoniecz

11 Przykłady te podaję za: Klemensiewicz 1974: 636.

12 Odezwa do narodów sławiańskich względem przeznaczeń świata przez Hoene Wrońskiego, Paryż 
MDCCCXLVIII, s. 51.
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nie znane ogółowi, zostało bezspornie ustalone; są takimi np.: orzeczenie, liczeb
nik, równik, południk, czasownik, poradnik, cięciwa, tlen, cybernetyka, katalizator, 
światopogląd, robot, nosorożec, sypialnia, słuchowisko, wyobraźnia, posiedzenie, po
wszechny, nowomowa, Pipidówka, Klechistan, Ciemnogród, Telimena, Wiesław, Graży
na (por. także przykłady [27]-[39] w rozdz. III). Co więcej, uważam, że żadna 
analiza skrzydlatych słów nie będzie całościowa i wyczerpująca, jeżeli skupi się 
(jak to się najczęściej dzieje) tylko na wielowyrazowcach; zwłaszcza gdy obie
ktem postępowania badawczego stają się obszary jednostek skrzydlatych pod 
jakimś względem jednorodne, np. skrzydlate słowa pochodzące z utworów jed- 
nego pisarza, z jednego źródła (np. z Biblii czy mitologii greckiej -  zob. 
rozdz. IV) czy z jednego (mikro)systemu terminologicznego (zob. tu pod
rozdział 5.1.), wyłączanie z pola badawczego jednowyrazowców byłoby niezro
zumiałą i szkodliwą amputacją części substancji w istocie swej nierozdzielnej. 
Jeśli więc mimo to nawet w niniejszych rozważaniach jednowyrazowce znajdą 
się bardziej na marginesach, niż w centrum uwagi, to stanie się tak nie w wyni
ku przyjęcia takiego założenia teoretycznego, lecz z racji pragmatycznych: po 
pierwsze, w istniejących już korpusach skrzydlatych słów jednowyrazowce 
istotnie stanowią zdecydowaną mniejszość (tylko od 5 do 10%), po drugie zaś 
w poszukiwaniach jednostek języka, przypomnijmy słowa Andrzeja Bogu
sławskiego, to nie wyrazy (jednowyrazowce) są celem (i problemem) głównym, 
lecz właśnie ciągi wielowyrazowe. Z przytoczonej wcześniej listy pretendentów 
przykładów (19) i (20) wykluczyć nie sposób, ale praktycznie jednowyrazowca- 
mi zajmować się tu będę raczej okazjonalnie (zob. np. rozważania o biblizmach 
w rozdz. IV). Ale i na odwrót: co prawda skrzydlatych jednowyrazowców jest 
istotnie niewiele, co prawda nie stanowią one głębszego problemu badawczego, 
co prawda zajmować się nimi będę raczej okazjonalnie -  ale z jakiegokolwiek 
pola badawczego jednostek skrzydlatych wykluczyć ich niepodobna.

4.0.0. W  kręgu wypowiedzeń rekursywnych. Krąg formalno-składniowych 
pretendentów do wzorcowych postaci skrzydlatych słów doraźnie zawęziliśmy 
więc do zdań i ich równoważników oraz do grup wyrazowych. Z podobnie 
wąskim kręgiem pojęć spotykamy się we frazeologicznej koncepcji Stanisława 
Skorupki, ściślej -  w jego klasyfikacji związków frazeologicznych według kryte
rium formalnego: zdaniom odpowiadałyby u Skorupki frazy, grupom wyrazo
wym -  zwroty (o podstawie werbalnej) i wyrażenia (o podstawie nominalnej). 
Ale, przestrzega Skorupka, „należy tu jednak rozgraniczyć zakresy znaczenio
we terminów: fraza i zdanie. (...) Zdanie odpowiada pojęciu szerszemu niż fra
za: każda fraza jest zdaniem, ale nie każde zdanie jest frazą. Przedmiot frazeo
logii stanowią te tylko zdania-frazy, które odznaczają się pewnym przynajmniej 
stopniem utarcia, są często powtarzane w tej samej czy podobnej formie" (Kur- 
kowska, Skorupka 1966: 153). „Do fraz należą więc wszelkiego rodzaju przy
słowia, sentencje, maksymy, powiedzenia i porzekadła" -  dodaje Skorupka we 
wstępie do SFJP (I: 6).

Czy -  pozostając na czas jakiś wyłącznie w kręgu wielowyrazowców o chara
kterze wypowiedzeń -  możemy w tym miejscu powiedzieć analogicznie: każde
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skrzydlate słowo z tego kręgu ma postać zdania lub jego równoważnika, ale nie 
każde zdanie lub jego równoważnik jest skrzydlatym słowem? I dodać: obiekt 
skrzydlatologii stanowią tylko te zdania lub ich równoważniki, których (a) autora 
i/lub bliższe okoliczności powstania dają się ustalić resp. których autor i/lu b  bliż
sze okoliczności powstania są znane (komu?) oraz (b) które osiągnęły dostatecz
ny? maksymalny? optymalny? stopień rozpowszechnienia? Pytania takie -  mimo 
całą ich szkicowość -  powinny ułatwić zakreślenie granic pola badawczego 
skrzydlatologa, a w perspektywie dalszej -  określić skład czy zawartość tego ma
teriału językowego, który stanie się podstawą korpusu (hasłownika) przyszłego 
słownika skrzydlatych słów. W wymiarze czysto praktycznym pytamy, czy zda
nia, stanowiące tu na liście pretendentów przykłady (2), (4), (5) i (12), powinno się 
odnosić do korpusu (i słownika) skrzydlatych słów czy nie?

4.1.0. W kręgu fraz bezautorskich. Z pytaniami tymi wkraczamy na nad
spodziewanie rozległe pole zdań (wypowiedzeń) gotowych, w językozna
wstwie zwanych zdaniami rekursywnymi (rekurencyjnymi)13 lub frazami (we 
frazeologicznym sensie tego słowa). Pierwsze znane mi ich analizy o charakte
rze bardziej kompleksowym pochodzą z pól badawczych glottodydaktyki, 
gdzie w latach 60.-70. opisywano je jako jeden z czynników optymalizacji na
uczania języków obcych. Przeprowadzone wówczas analizy L.A. Leonowej 
i E.P. Szubina (JleoHOBa, IUy6wH 1970) przeczyły stosunkowo powszechnemu 
w ówczesnej glottodydaktyce przekonaniu, że to, co w języku dane, gotowe, 
udostępniane mówiącemu przez system, obejmuje tylko wyrazy i część syn- 
tagm (tj. frazeologizmy w rozumieniu tradycyjnym), w związku z czym w na
uce języka obcego opanowywaniu pamięciowemu powinna podlegać tylko ta 
właśnie część materiału językowego; poziom zdań miał być już domeną nie
skrępowanej twórczości, wolności kombinatorycznej, ograniczanej jedynie re
gułami składniowymi (zasadami łączliwości leksykalnej). Jak piszą Szubin i Le- 
onowa, jest to przekonanie może i słuszne w odniesieniu do subjęzyków prozy 
artystycznej i naukowej, ale załamujące się w sferze dialogu potocznego, 
będącego, jak wynika z ich badań, domeną zdań gotowych. Badacze rozpisali 
teksty dialogów 46 sztuk współczesnej dramaturgii amerykańskiej, otrzymując 
kilkadziesiąt tysięcy zdań różnej długości, z których do analizy wybrali tylko 
wypowiedzenia 1-5-wyrazowe; ich liczba osiągnęła 35 tysięcy. Przyjmując, że o 
rekursywności zdań można mówić przy ich powtarzalności > 2, badacze wyod
rębnili z korpusu 35 000 zdań 1-5-wyrazowych jeden podkorpus wypowiedzeń 
okazjonalnych (niepowtarzalnych) o objętości 19 tysięcy wypowiedzeń oraz 
drugi podkorpus wypowiedzeń rekursywnych utworzony z 16 tysięcy użyć 
zdań powtarzalnych. Zdań, które powtarzały się w tym drugim podkorpusie 
od 2 do 1022 razy, było 2633. Uwzględniając przyjęte ograniczenia (badano

13 Przywoływanych w tym podrozdziale pojęć „rekursywność" i „rekurencyjność" nie należy 
mylić z identycznie nazwanymi pojęciami gramatyki generatywnej, gdzie oznaczają one regułę, 
którą w procesie generowania zdania można stosować nieskończenie wiele razy (EJO: 445-446 
i 450-451).
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przecież język sztuk teatralnych, a nie dialogi rzeczywistego dyskursu potocz
nego, nie brano pod uwagę zdań ponadpięciowyrazowych itp.), badacze przy
jęli, że liczba 2633 zdań rekurencyjnych określa raczej tylko jądro korpusu zdań 
gotowych; sam korpus wypowiedzeń rekurencyjnych oszacowano na 6-10 ty
sięcy jednostek14.

Wyniki analiz przeprowadzonych przez Leonową i Szubina okazały się 
istotne przede wszystkim dla glottodydaktyki, której unaoczniły, że obszar jed
nostek języka obcego podlegających w nauce tego języka obligatoryjnemu opa
nowywaniu pamięciowemu, jest znacznie większy niż wcześniej zakładano 
i obejmuje nie tylko wyrazy („słówka") i frazeologizmy15, ale i bardzo rozległą 
sferę zdań, które nie mogą być przez uczniów swobodnie konfigurowane z do
raźnie dobieranych wyrazów, lecz muszą być zapamiętywane jako całościowe 
znaki złożone. Ale ustalenia te miały też doniosłe znaczenie dla leksykografii -  
zarówno przekładowej, jak i jednojęzycznej, wreszcie dla leksykografii w ogóle, 
która w swym klasycznym wydaniu zwykła była ograniczać pole kodyfikacji 
(i pole translandów w leksykografii przekładowej) do jednostek o postaci wyra
zów i frazeologizmów (w standardowym znaczeniu tego słowa) z pominięciem 
zdań o charakterze rekursywnym16. Mają wreszcie te ustalenia znaczenie i dla 
teorii lingwistycznej w ogóle.

Nam, poszukującym takiej klasy faktów językowych, która pomieściłaby 
wielowyrazowe skrzydlate słowa o charakterze wypowiedzeń, konstatacje te 
uświadamiają istnienie obszaru, w którym krzyżują się linie interesów składni, 
frazeologii, paremiologii, aforystyki i -  jak przypuszczamy -  skrzydlatologii. 
Obszar ten wypełniony jest nie tylko mnogością (zapewne nie dziesiątkami na
wet, lecz setkami tysięcy) konkretnych wielowyrazowców, ale i wielością ich

14 W nieco późniejszej monografii Emanuel Szubin stwierdza, że „obecność wielu rekursywnych 
znaków wyższych rzędów (przede wszystkim syntagm prostych, ale również i złożonych, zdań, ko
munikatów i nawet par wypowiedzi) jest bezspornym dowodem na to, iż znaki te funkcjonują jako 
znaki gotowe" i utrzymuje, że „przeciętny członek współczesnej wspólnoty językowej przechowuje 
w komunikatorze T dziesiątki tysięcy matryc znaków różnych rzędów (...). Właśnie taka ilość ma
tryc znakowych, w której liczbowo będą przeważały syntagmy, powinna zostać utrwalona w móz
gu osobnika podczas uczenia go języka obcego (...)" (Szubin 1974: 92-93; por. też s. 59-67).

15 Co do frazeologizmów, to z wielu szczegółowych ustaleń Szubina i Leonowej warto tu przy
wołać ich konstatację, iż dla syntagm angielskich typu Adj + Nom współczynnik szablonowości (sto
sunek użyć rekursywnych do ogólnej liczby użyć) wyniósł 0,58, co oznacza, że niemal 60% użyć 
tego rodzaju grup składniowych stanowią syntagmy gotowe, przy czym udział syntagm o chara
kterze frazeologizmów (w tradycyjnym tego słowa znaczeniu) w ogólnej liczbie syntagm rekursyw
nych był niezwykle niski -  poniżej 2%; unaocznia to «orpoMHyio KOMMyuwKaTMBiryio pojib, 
BbinoJiHaeMyK) HecppaseonoiwiecKMMH «r0T0BbiMM» cnHTarMaMw, Ko-ropbie ao  caMoro nocjieAHero 
BpeMeHW He noflBeprajiMCb cwcTeManmecKOH perwcrpanMM u  yneTy». Nawet dla zdań krótkich (1-5 
wyrazów) dialogu literackiego współczynnik szablonowości wyniósł 0,45, co oznacza, że niemal 
połowa zdań krótkich w ogólnej masie zdań dialogu literackiego miała charakter jednostek zada
nych przez system języka.

16 Należy podkreślić: w „wydaniu klasycznym" i w „rozumieniu standardowym", istnieje też 
bowiem silny już dzisiaj „nieklasyczny" nurt polskiej frazeografii z niestandardowym podejściem 
do frazeologii, wyłożonym m.in. w pracach: Bogusławski 1987b, 1988 i 1989, Grochowski 1982, Salo- 
ni 1983; o nurcie tym zob.: Chlebda 2003b.
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typów czy rodzajów, z których część opatrzona jest już etykietami gatunkowy
mi (fraza, przysłowie, sentencja, maksyma, aforyzm itp.), część zaś nie docze
kała się jeszcze precyzyjnej kwalifikacji i łączona jest pod wspólnym niekonkre
tnym mianem „powiedzeń", „powiedzonek" czy „odzywek". Jednak nawet na 
obszarze już uporządkowanym etykietami gatunkującymi panuje chaos ter
minologiczny powstały wskutek przypisywania wymienionym nazwom gatun
kowym bardzo różnych zakresów pojęciowych, w rezultacie czego np. terminy 
„frazeologizm" i „przysłowie" w różnych koncepcjach językoznawczych pozo
stają względem siebie to w stosunku pełnej inkluzji, to częściowego krzyżowa
nia się zakresów, to w relacji całkowitej rozłączności; równie rozmaicie sytuo
wano względem siebie pojęcia „przysłowie" i „porzekadło" czy „przysłowie" 
i „zwrot przysłowiowy", „przysłowie" i „fraza" itd.17 Naszym obecnym zada
niem nie jest rozstrzyganie tych (częściowo nierozstrzygalnych) sporów, lecz 
próba odpowiedzi na pytanie, czy w zarysowanym tu obszarze wypowiedzeń 
rekursywnych jest miejsce także i dla skrzydlatych słów.

Przyjmuję tu rozszerzone pojmowanie wypowiedzenia, które zaproponował 
Stanisław Jodłowski (1976: 35), a które obejmuje zarówno konstrukty werbalne 
(predykatywne), jak i niewerbalne -  równoważniki zdań (czyli konstrukty dopu
szczające jeszcze możliwość wprowadzenia orzeczenia czasownikowego), wy- 
krzyknienia i zawiadomienia. Poza niniejszym tekstem pozostawiam przykłady 
wypowiedzeń okazjonalnych (jednorazowych), umieszczając w polu widzenia 
już tylko wypowiedzenia rekursywne. Dzieląc je na grupy według trzech kryte
riów: A. -  strukturalnego, B. -  składniowego i C. -  gatunkowego, będę w granicach 
tych grup poszukiwał dla nich analogów pośród skrzydlatych słów.

A. Z perspektywy czysto strukturalnej (konstrukcyjnej) wypowiedzenia 
mogą mieć postać jednowyrazową oraz dwu-, trzy- i więcejwyrazową. Tę samą 
strukturę mają i wypowiedzenia rekursywne18:

1. jednowyrazowe: Dziękuję, Dokładnie, Gol!, Precz!, Już?;

17 Na temat relacji między przysłowiem i wyrażeniem przysłowiowym zob. np. Bogusławski 
1976a, między przysłowiem i frazeologizmem -  Lewicki 1999, między przysłowiem i frazą -  Lewi
cki 2001; zob. też Lewicki 2004: 104-105. Nie od rzeczy będzie jednak przypomnieć trzeźwy sąd 
najwybitniejszego polskiego paremiologa: „...rozgraniczanie przysłów i wyrażeń przysłowiowych, 
jakkolwiek teoretycznie uzasadnione, do niczego nie prowadzi i jest zabawką naukową, nie zada
niem naukowym" (Krzyżanowski 1960: 8). Ocenę tę Krzyżanowski powtórzył w „Słowniku folklo
ru polskiego" (SFP: 337), gdzie dowodził, że chociaż teoretyczne (gramatyczne) rozgraniczanie 
przysłów i wyrażeń przysłowiowych jest możliwe (pierwsze są skończonymi zdaniami, drugie 
„łatwo wchodziły w zdania i dawały się zastosować przy odpowiednich sytuacjach, ale nie stano
wiły autonomicznej całości, zamkniętej w osobnym zdaniu"), to rozgraniczenie praktyczne jest -  ze 
względu na stosowanie przez mówiących aluzji do przysłów, ich skrótów, apokop itp. -  niezwykle 
trudne „i do niczego nie prowadzi". Odnotujmy, że to wszystko, co nie jest w paremiologii 
przysłowiem i co tym samym zalicza Krzyżanowski do zwrotów przysłowiowych, Stanisław Sko
rupka obejmuje mianem frazeologizmów (wyrażeń i zwrotów frazeologicznych).

18 W niniejszych szkicach przyjąłem zasadę, zgodnie z którą jednostki o charakterze wypowie
dzeń niepytajne i niewykrzyknikowe zapisywane będą bez końcowej kropki; są one wyróżnione 
kursywą i inicjalną majuskułą.

63



2. dwuwyrazowe: Moje uszanowanie!, Dokładnie tak, To wszystko?, Wszystkie
go najlepszego!, Bez komentarzy, To widać, Jeszcze czego!;

3. trzy- i więcejwyrazowe: Żarty na bok!, Reszty nie trzeba, Ręce przy sobie!, 
Ręce do góry!, Żeby mi to było ostatni raz!, Bilety zachować do kontroli, 
Cała przyjemność po mojej stronie, Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględ
nia się;

Wszystkie strukturalne typy wypowiedzeń rekursywnych mają swoje od
powiedniki skrzydlate:

1. jednowyrazowe: Aa! (Mickiewicz), Eureka! (Archimedes), Dokonało się (Bi
blia), Kochajmy się! (Mickiewicz);

2. dwuwyrazowe: Quo vadis? (Biblia; Sienkiewicz), Oto człowiek! (Biblia), 
Nie cudzołóż (Biblia), Był sad (Mickiewicz), Bar wzięty! (Sienkiewicz), 
Ociec -  prać? (Sienkiewicz), Szanujmy wspomnienia. (A. Jastrzębiec-Koz- 
łowski);

3. trzy- i więcejwyrazowe: Kadry decydują o wszystkim (Stalin), Czy warto 
umierać za Gdańsk? (Deat), Piosenka jest dobra na wszystko (J. Przybora), Źle 
się dzieje w państwie duńskim (Szekspir).

B. Wprowadzając kryterium składniowe, posłużę się wspomnianą wyżej 
klasyczną typologią wypowiedzeń, zgodnie z którą dzielą się one na wypowie
dzenia werbalne i niewerbalne, które z kolei dzielą się na oznajmienia (rów
noważniki zdań), wykrzyknienia i zawiadomienia (Jodłowski 1976: 34-35). Ty
pologii tej odpowiadają także wypowiedzenia rekursywne:

1. wypowiedzenia werbalne pojedyncze i złożone:
a) oznajmujące: Znam ten ból, Zaraz wracam, Na górze pracują, Jakoś to bę

dzie, Czas leczy rany, Na krzywe drzewo wszystkie kozy skaczą, Komu w dro
gę, temu czas, Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada;

b) pytające: Jest tam kto?, Czy ty masz dobrze w głowie?, Gdzie ty masz oczy?, 
Czy ty się Boga nie boisz?, Mało ci było?;

c) wolicjonalne (rozkazujące, życzące itp.): Daj mi spokój!, Bój się Boga!, 
Nie przejmuj się\, Pokaż, co potrafisz!, Pisz na Berdyczów!, Żeby cię piekło 
pochłonęło!, Obyś tak jutra nie doczekał!, Obyś cudze dzieci uczył!

2. wypowiedzenia niewerbalne:
a) równoważniki zdania:

-  oznajmujące: Chwileczkę, Z przyjemnością, Koniec kropka, Palenie wzbro
nione, Roboty na górze, Dobrze ci tak;

-  pytające: Która godzina?, Pan(i) do kogo?, I co teraz?, Ładnie to tak?, Źle 
ci?, Jeszcze ci mało?;

-  bezokolicznikowe samodzielne i zależne: Boki zrywać!, Odpukać 
w niemalowane!, Chwalić Boga (że...), Tylko patrzeć (jak...);

b) wykrzyknienia: Ratunku!, Gwałtu rety!, Huzia na Józia!, A niech to!, Jasna 
cholera!;
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c) zawiadomienia19: Korespondencja własna, Z kraju i ze świata, Przegląd wy
darzeń, Prognoza na jutro.

Poszukując analogów tych typów wypowiedzeń wśród skrzydlatych słów, 
posłużę się materiałem obu ksiąg Markiewicza i Romanowskiego jako punktem 
wyjścia, do bezpośredniego zestawienia wybierając jednak nie postacie zdań 
utrwalone na kartach tego dzieła, gdzie są to zwykle zacytowane z odnośnych 
dzieł frazy prototypowe, lecz postacie rzeczywiście -  w mym odczuciu -  utrwa
lone w polszczyźnie, różniące się od swych prototypów to w detalach, to 
w sprawach istotnych, prowadzących do gruntownej przebudowy oryginału. 
Nie interesuje mnie więc składnia zdania „Właściwie wyłącznie godzą one [re
strykcje] w ludność, bo przecież nie w rząd, który jakoś się wyżywi" (SS-2: 617), 
lecz zdania Rząd się wyżywi; nie składnia wypowiedzenia „Nie dowiaduj się ni
gdy, komu bije dzwon; on bije tobie" (SS-1: 177), ale Komu bije dzwon; nie „Ar
maty czynią nas silnymi, masło tylko tłustymi", lecz Armaty zamiast masła. 
Właściwym materiałem źródłowym jest tu więc nie tyle zbiór „Skrzydlate 
słowa", ile ogólny korpus tekstowy polskiego dyskursu publicznego, w którym 
odnośne jednostki regularnie pojawiają się nie w postaciach z ksiąg Markiewi
cza i Romanowskiego, lecz w formach Rząd się wyżywi, Komu bije dzwon, Armaty 
zamiast masła. Oto przykłady skrzydlatych słów o postaci wypowiedzeń rekur
sywnych:

1. Wypowiedzenia werbalne pojedyncze i złożone
a) oznajmujące: Oskarżam (Zola); Łaknę (Biblia); Dokonało się (Biblia); Szafa 

gra (Wiech); Cukier krzepi (Wańkowicz); Ala ma kota (Falski); Małe jest piękne 
(Schumacher); Dania jest więzieniem (Szekspir); Reszta jest milczeniem (Szekspir); 
Wszystko jest poezją (Stachura); Wszyscy byli odwróceni (Hłasko); To idzie młodość 
(Starski); Rękopisy nie płoną (Bułhakow); Rząd się wyżywi (Urban); Okazja czyni 
złodzieja (Bacon); Pieniądz rodzi pieniądz (Fuller); Traktory zdobędą wiosnę (Zalew
ski); Ogary poszły w las (Żeromski); Janek Wiśniewski padł (Dowgiałło); Bohatero
wie są zmęczeni (Ciampi); I ty zostaniesz Indianinem. (Woroszylski); Myślenie ma 
kolosalną przyszłość (Abramów, Dąbrowski, Jarecki); Kłopoty to moja specjalność 
(Chandler); Ludzie ludziom zgotowali ten los (Nałkowska); Nic dwa razy się nie zda
rza (Szymborska); Miłość ci wszystko wybaczy (Tuwim); Jesteśmy wreszcie we włas
nym domu (Bryll); Rewolucja pożera własne dzieci (Vergniaud); Lepsze jest wrogiem 
dobrego (Voltaire); Tak toczy się światek (Voltaire); Zrzucam z ramion płaszcz Konra
da (Słonimski); Coca Cola to jest to (Osiecka); Lud wejdzie do śródmieścia (Ważyk); 
Teatr mój widzę ogromny (Wyspiański); Chłop potęgą jest i basta (Wyspiański); 
Chłop żywemu nie przepuści (Grześkowiak); Tylko krowa nie zmienia poglądów (Ki
sielewski); Polską rządzą trumny Piłsudskiego i Dmowskiego (Giedroyc); Wiadomość
o mojej śmierci była przesadzona (Twain); Polska to jest wielka rzecz (Wyspiański);

19 Zawiadomienia (tytuły, nagłówki, śródtytuły) mają charakter pograniczny: traktowane są jako 
wypowiedzenia, konstrukty predykatywne, a więc odnosi się je do zdań, ale funkcjonalnie nie tyle 
orzekają, ile raczej nazywają i identyfikują (a przez to i powiadamiają o treści tej identyfikacji).

5 -  W. Chlebda, Szkice... ^



Zebrałem się w com ta miał (Wyspiański); Nie poleci orzeł w gówna (Wyspiański); 
Nazywam się Bond, James Bond (Fleming); Całuję twoją dłoń, madame (Włast); Ta 
mała piła dziś i jest wstawiona (Włast); A mury runą, runą, runą (Kaczmarski). Jest 
źle, będzie gorzej (Witos); Duchowi memu dała w pysk i poszła (Słowacki); Władza 
demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie (Acton); Piłka jest okrągła, 
a bramki są dwie (Górski); Ja rzucam myśl, a wy go łapcie (Werfel); Nie czas żałować 
róż, gdy płoną lasy (Słowacki); Kiedy nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się przy
zwoicie (Słonimski); Gdy dwóch mówi to samo, to to nie jest to samo (Terencjusz); 
Gdyby nawet Boga nie było, należałoby go wymyślić (Voltaire); Ktoś nie śpi, aby spać 
mógł ktoś (Szekspir); Gwardia umiera, ale nie poddaje się (Cambronne); Wszystko do
bre, co się dobrze kończy (Szekspir); Bardzo proszę pamiętać, że ja byłem przeciw 
(Słonimski); Koń, jaki jest, każdy widzi (Chmielowski); Benia mówi mało, ale on 
mówi smacznie (Erenburg); Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, niż się to śniło wa
szym filozofom  (Szekspir); Nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie, pytaj, co ty możesz 
zrobić dla kraju (Kennedy); Człowiekiem jestem, i nic, co ludzkie, nie jest mi obce (Te
rencjusz); Z tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz (Żeleński-Boy); 
Chodzi mi o to, żeby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa (Słowacki); 
Zwalniają, to znaczy, że będą przyjmować (Erenburg); Jak się nie ma, co się lubi, to się 
lubi, co się ma (Tom); Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nie
szczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób (Tołstoj); Z czego się śmiejecie? 
Z siebie samych się śmiejecie! (Gogol).

b) pytające: Pomożecie? (Gierek); Co to jest prawda? (Biblia); Czyja będzie Pol
ska? (Olszewski); Gdzie są niegdysiejsze śniegi? (Villon); Kto mi dał skrzydła? 
(Biblia; Kochanowski; Porazińska); Czy te oczy mogą kłamać? (Osiecka); Kto się 
boi Wirginii Woolf? (Albee); Czyż jestem stróżem brata mego? (Biblia); Czyż z Naza
retu może wyjść co dobrego? (Biblia); Czyż nie dobija się koni? (Pollack); Czy warto 
umierać za Gdańsk? (Deat); Co nam zostało z tych łat? (Tuwim); Gdzie są kwiaty 
z tamtych lat? (Seeger); Czy pani mieszka sama? (Włast); Po kiego diabła łaził na 
ten statek? (de Bergerac); Co tam, panie, w polityce? (Wyspiański); A może byśmy 
tak, najmilsza, wpadli na dzień do Tomaszowa? (Tuwim); Cóż ci dam, czego inne nie 
dały? (Kreczmar); Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? (Młynarski); Papież? Ile 
on ma dywizji? (Stalin); Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? 
(Gauguin).

c) wolicjonalne: Niech sczezną artyści! (Kantor); Niech się stanie światłość! (Bib
lia); Niech ci ziemia lekką będzie. (Eurypides); Niech mowa wasza będzie tak -  tak, nie
-  nie (Biblia); Niech żyje bal! (Osiecka); Podaj cegłę (Kobzdej); Róbmy swoje 
(Młynarski); Podaruj sobie odrobinę luksu (Fedak); Pamiętajcie o ogrodach (Kofta); 
Odpocznij po biegu (Terlecki); Trzeba zabić tę miłość (Morgenstern); Czuj się 
odwołany (Wałęsa); Aby Polska była Polską (Pietrzak); Trza być w butach na weselu 
(Wyspiański); Trzeba z żywymi naprzód iść (Asnyk); Grab zagrabione! (Lenin); 
Mów mi wuju! (Sienkiewicz); Spuśćmy na to zasłonę miłosierdzia (Twain); Módl się 
i pracuj (św. Benedykt); Chmurę nad nami rozpal w łunę (Tuwim); Ludzie, bądźcie 
czujni! (Fućik); Trwaj, chwilo, jesteś piękna! (Goethe); Pawlak, podejdź-no do płota! 
(Mularczyk); Ofelio, idź do klasztoru! (Szekspir); Idź złoto do złota! (Skarbek);
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Patrz, Kościuszko, na nas z nieba! (Suchodolski); Krokodyla daj mi, luby! (Fredro); 
Młodości, ty nad poziomy wylatuj! (Mickiewicz); Róbta, co chceta! (Owsiak); Stolicz
ku, nakryj się! (bracia Grimm); Bądź wiemy, idź (Herbert); Powiedz prawdę, do tego 
służysz (Herbert); Kończ, waść, wstydu oszczędź! (Sienkiewicz); Jeszcze poczekajmy, 
jeszcze się nie spieszmy (Brok); Spieszmy się kochać łudzi, tak szybko odchodzą (Twar
dowski); Stłucz pan termometr, nie będziesz miał gorączki (Wałęsa); Dajcie mi punkt 
oparcia, a poruszę ziemię (Archimedes); Niech prawo zawsze prawo znaczy, a spra
wiedliwość -  sprawiedliwość (Tuwim); Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze 
zgadzać trzeba (Fredro); Nie sądź ludzi po zachceniach, ale prawdy szukaj w czynie 
(Asnyk).

2. Wypowiedzenia niewerbalne
a) równoważniki oznajmujące: Nic to (Sienkiewicz); Zielono mi (Osiecka); Te

raz Polska (Zborowski); Mądremu biada (Gribojedow); A to Polska właśnie (Wy
spiański); A imię jego czterdzieści i cztery (Mickiewicz); Pokój temu domowi (Biblia); 
Ciszej nad tą trumną (Stroński); Królestwo za konia! (Szekspir); Armaty zamiast 
masła (Goering, Hess); Wszystko na sprzedaż (Wajda); Stawka większa niż życie 
(Zbych); Do zakochania jeden krok (Bianusz); Za duży wiatr na moją wełnę (Gałczy
ński); Dłużej pisarza niż dygnitarza (Breza); Szkoda czasu i atłasu (Poniatowski); Jak 
to na wojence ładnie (Tarnowski); Marność nad marnościami i wszystko marność (Bi
blia); O zieleni można nieskończenie (Tuwim); I ty, Brutusie, przeciwko mnie! (Ce
zar); Nie ze mną te numery, Brunner! (Zbych); To więcej niż zbrodnia, to błąd (Meur- 
the); Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego (Dumas).

b) równoważniki pytające: Gdzie ci mężczyźni?
c) równoważniki bezokolicznikowe: Słuchać hadko (Sienkiewicz); Świętości 

nie szargać! (Wyspiański); Wsiąść do pociągu byle jakiego (Czapińska); Zdążyć przed 
Panem Bogiem (Edelman, Krall); Poloneza czas zacząć (Mickiewicz); Sztandar wy
prowadzić! (Rakowski); Być albo nie być (Szekspir).

d) wykrzyknienia: Sie ma! (Owsiak); Spokojna głowa! (Wiech); Ciach go smy
kiem! (Waldorff); O roku ów! (Mickiewicz); O czasy, o obyczaje! (Cyceron); Biada 
zwyciężonym! (Brennus); Biedny Yorick! (Szekspir); Brunner, ty Świnio! (Zbych); 
Gospodarka, głupcze! (Clinton).

e) zawiadomienia: Cały ten zgiełk (Fosse); Świat według Garpa (Irving); Na 
wschód od Edenu (Steinbeck); Nad pięknym modrym Dunajem (Beck); Dyskretny 
urok burżuazji (Bunuel); Kanada pachnąca żywicą (Fiedler); Odrażający, brudni, źli 
(Scola); W  80 dni dookoła świata (Verne); Waszyngton za zamkniętymi drzwiami 
(Erlichman); Nieznośna lekkość bytu (Kundera); Wszyscy ludzie prezydenta (Bern
stein, Woodward); Ci wspaniali mężczyźni na swych latających maszynach (An- 
nakin).

Można także wyodrębnić niewielką podgrupę skrzydlatych słów o postaci 
zdań składowych nadrzędnych, współrzędnych lub podrzędnych w wypowie
dzeniach złożonych: ...choć burza huczy wkoło nas...; gdybym był bogaczem...; ...co 
się komu w duszy gra; ...ino oni nie chcą chcieć, ...bo zupa była za słona itp.

Nawet tak skrótowy wykaz unaocznia, że skrzydlate słowa nie tylko przy
bierają postać wszystkich podstawowych modeli syntaktycznych, ale i za
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pełniają wszystkie miejsca w typologii wypowiedzeń rekursywnych (resp. fraz 
w sensie frazeologicznym). Mówiąc inaczej, o określonej liczbie skrzydlatych 
słów można powiedzieć, że w klasie fraz (wypowiedzeń rekursywnych) tworzą 
podklasę jednostek indeksowanych (o cesze imienności):

wypowiedzenia

anonim ow e indeksowane (skrzydlate)

C. Za istotę znaków rekursywnych (w tym -  wypowiedzeń) uważa się ich 
powtarzalność (Szubin 1974: 89), co oznacza, że w magazynach pamięci języko
wej przechowywane są one w postaci (względnie) gotowej, już ukształtowanej, 
umożliwiającej następnie, w akcie tworzenia komunikatu, ich odtwarzanie, 
a nie tworzenie z doraźnie dobieranych komponentów. Mówiąc o nich, że są 
(względnie) gotowe, ma się często na myśli to, że gotowy jest ich kształt formal
ny, tj. skład leksykalny i szyk komponentów. Gotowość tę można jednak rozu
mieć i jako „gotowość pewnej formy lingwalnej do wyrażania pewnego poten
cjału treściowego wpisanego w pewien typowy układ sytuacyjny", co rozciąga 
pojęcie „gotowości" -  a więc i odtwarzalności20 -  nie tylko na formę, lecz także 
na znaczenie, podstawowe parametry stylowe i pragmatyczno-funkcjonalne 
oraz na łączliwość kontekstową. Ta gotowość czy typowość cech formalnych, 
semantycznych i funkcjonalnych sprzyjała wykształcaniu się gatunków wypo
wiedzi rekursywnych, mieszczących się w wielkiej klasie gatunków mowy21.

Próba określenia wyraźnych granic tej podklasy gatunków mowy, którą 
tworzą gatunki wypowiedzeń rekursywnych, jest dzisiaj niezmiernie trudna do 
przeprowadzenia (jeśli w ogóle możliwa) co najmniej z dwóch przyczyn: po 
pierwsze, poznana i opisana jest tylko część tych gatunków (na dodatek, jak 
można przypuszczać, część mniejsza); po drugie, cecha rekursywności, jak una
oczniał podrozdział poprzedni, obejmuje nie tylko wypowiedzenia jednozda
niowe, lecz rozciąga się też na twory średniej i większej objętości po teksty 
złożone włącznie22, ponownie stawiając tym samym przed nami pytanie, do ja
kiej granicy sięga działanie skrzydlatości?

20 Tak właśnie rozumiana jest odtwarzalność w paradygmacie badawczym frazematyki (zob 
Chlebda 1991: 115-133 [2003: 177-208]).

21 Odwołuję się do klasycznego rozumienia gatunku [genre'u) mowy, jakie przedstawił M. Bach
tin w pochodzącej z r. 1952 rozprawie „Problem gatunków mowy" (zob. Bachtin 1986: 348-402).

22 Raz jeszcze nawiązuję tu do wspominanej semiotycznej koncepcji Grigorija Piermiakowa zna
nej pod nazwą „ogólnej teorii klisz" (F le p M H K O B  1970), w której frazeologizmy, porzekadła, 
przysłowia i różne konstrukty ponadzdaniowe (zagadki, bajki, przypowiastki itp.) postrzegane są 
w jednej płaszczyźnie jako znaki pojęć, sądów oraz relacji między rzeczami i sytuacji.
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4.2.0. W kręgu aforyzmów literackich. Jeszcze Michaił Bachtin, tworząc 
podwaliny teorii gatunków mowy i ukazując na kilku przykładach „niezmierne 
zróżnicowanie gatunków (ustnych i pisemnych)" -  krótka replika potocznego 
dialogu, potoczna opowieść, list, rozkaz wojskowy, polecenie, dokumenty służ
bowe, wystąpienia naukowe, wypowiedzi publicystyczne czy „wszystkie ga
tunki literackie (od porzekadła po wielotomową powieść)" -  przewidująco za
strzegał się: „Wydawałoby się więc, że zróżnicowanie gatunków mowy jest tak 
ogromne, że nie istnieje i istnieć nie może jakakolwiek jednolita płaszczyzna ich 
ujęcia (...)" (Bachtin 1986: 349). Ilość gatunków mowy istotnie wydaje się trudna 
do oszacowania, skoro same tylko gatunki literackie idą w setki: indeks „Słow
nika gatunków literackich" (Bernacki, Pawlus 1999: 683-691) liczy 320 jednostek 
i nie jest kompletny; gdyby chcieć uwzględnić także podgatunki wypowiedzi li
terackich, liczbę tę należałoby zwielokrotnić. Anna Wierzbicka w pierwszej 
z kilku swych prac23 poświęconych gatunkom mowy (Wierzbicka 1983) doko
nała eksplikacji 38 takich gatunków, jak pytanie, prośba, rozkaz, groźba, donos, 
ostrzeżenie itp. Interesującą, ale szkicowo jedynie zarysowaną próbę przedsta
wienia grupy kilkunastu potocznych gatunków mowy przynosi broszurowa 
wersja słownika «>KwBaH pe^b» W.P. Bielanina i I.A. Butenko (BejiHHMH, 
EyreHKO 1994), wydana w r. 1993 pod tytułem «Tojikobwm ciiOBapb coBpeMeH- 
Hbix pa3roBopHbix cj3pa3e0Ji0rn3M0B w npwcjioBMH» (zob. B8odhue 30MenaHUH, 
s. 5-8). W nieco późniejszym artykule (EejuiHWH 1995) liczba tych gatunków 
przekroczyła 40 (nie licząc ich podgatunków). Swego rodzaju odpowiedź na te 
propozycje stanowi mój artykuł „Frazeologia potocznych gatunków mowy" 
(Chlebda 1996a) ze skrótowym opisem 14 genre'ów występujących w tej roz
ległej i zróżnicowanej sferze naszych „działań anty tekstowych", które tworzą 
nurt polskiego „kontrmówienia".

W tej sytuacji, próbując usytuować skrzydlate słowa względem genre’ó w 
wypowiedzi, pozostańmy nadal w kręgu wypowiedzeń rekursywnych, kon
frontując teraz skrzydlate słowa z kręgiem wyodrębnionych już gatunków 
mowy o charakterze fraz. Do rodziny tej zaliczmy bez żadnych warunków 
wstępnych aforyzm, apoftegmat, epigraf, gnomę, maksymę, sentencję i złotą 
myśl, odkładając porzekadło i przysłowie do rozpatrzenia w podrozdziale na
stępnym.

Rozpatrzenie relacji między skrzydlatymi słowami o postaci fraz i wymie
nionymi gatunkami wypowiedzeń rekursywnych byłoby zadaniem stosunko
wo prostym, gdyby gatunki te były zdefiniowane wystarczająco jednoznacznie. 
Tymczasem zarówno ich kwalifikacja teoretyczna, jak i zwłaszcza przypo
rządkowanie praktyczne nie tylko dalekie są od ścisłości, ale czasem budzą 
wręcz konsternację. Oto na przykład wśród artykułów hasłowych „Słownika 
gatunków literackich" Bernackiego i Pawlus pomieszczony jest artykuł o przy
słowiu, brak natomiast artykułów poświęconych aforyzmowi, epigrafowi, ma

23 Zob. np. prace „Różne kultury, różne języki, różne akty mowy" oraz „Akty i gatunki mowy 
w różnych językach i kulturach" w tomie: Wierzbicka 1999.
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ksymie, sentencji i złotym myślom, chociaż przysłowie powszechnie wiążemy 
nie z literaturą, lecz z tradycją folkloru, a aforyzm, sentencję, złote myśli -  
wręcz odwrotnie. Dokonując rozróżnienia maksym i przysłów na płaszczyźnie 
leksykalnej, Jan Trzynadlowski wiąże z maksymami „ogólność konstatacji" 
związaną z wyrazami typu każdy (omnes), dającymi się odnieść bezpośrednio do 
„mnogich, ale nie nazwanych przedmiotów", z przysłowiami natomiast -  
„szczegółowość konstatacji" związaną z wyrazami typu każdy kto (gegesseń), 
dającymi się odnieść w sensie bezpośrednim jedynie do podmiotów wymienio
nych w przysłowiu (Trzynadlowski 1977: 56). Tymczasem zredagowana przez 
Juliana Krzyżanowskiego „Nowa księga przysłów polskich" nie skąpi przy
kładów przysłów właśnie, które tym ustaleniom wyraźnie przeczą, por.: Każda 
liszka swój ogonek chwali, Każdy sobie rzepkę skrobie, Każda potwora znajdzie swego 
amatora, Każda Agata ma swoje tarapata, Każda baba z natury uparta, Każda bestia 
zna swój czas, W  każdej bajce prawda siedzi na dnie, Każdy brat sobie rad, każda siostra 
sobie niosła itp. Porównanie definicji wyrazów aforyzm, apoftegmat, gnoma, maksy
ma, sentencja i złote myśli (sięgam po definicje Janusza Sławińskiego z STL 1976) 
rodzi wręcz pytanie o zasadność rozróżniania tych pojęć w synchronii, skoro 
definicje te są w tak wielkim stopniu zbieżne, że bez większej szkody mogłyby 
być pozamieniane miejscami (na dodatek każda z nich odsyła w STL do wszy
stkich pozostałych), por.:

a) aforyzm: zwięzłe sformułowanie, zwykle jednozdaniowe, ogólnej prawdy
o charakterze filozoficznym, psychologicznym czy moralnym, odznaczające się 
stylistyczną wyrazistością i błyskotliwością;

b) apoftegmat: zwięzłe i dobitne powiedzenie, trafnie dostosowane do sytua
cji, często nawiązujące do przysłowia (zarówno formalnie, jak i treściowo), 
zwykle przypisywane komuś autorsko;

c) gnoma: lapidarne sformułowanie w wierszu lub prozie, zawierające jakąś 
ogólną myśl, zwłaszcza o charakterze moralnym, przestrogę lub zasadę postę
powania, bliskie stylistycznie przysłowiu;

d) maksyma: zasada postępowania lub ogólne prawidło moralne sfor
mułowane w sposób zwięzły i dobitny, zwykle w jednym zdaniu;

e) sentencja: zdanie zawierające ogólną myśl o charakterze moralnym lub 
filozoficznym, sformułowane w sposób wyrazisty i skłaniający do uznania jego 
bezwzględnej trafności;

f) złote myśli: zwięzłe sformułowania zaczerpnięte najczęściej z dzieł zna
nych autorów, o charakterze sentencji czy aforyzmów, zawierające jakieś pra
wdy moralne lub wskazówki postępowania wykorzystywane zwykle w celach 
dydaktycznych.

Ów brak w płaszczyźnie synchronicznej zasadniczych różnic między wy
mienionymi gatunkami niech usprawiedliwi objęcie ich tu w czysto roboczym 
planie wspólną nazwą „aforyzmów literackich".

Więcej zamieszania wprowadzają liczne zbiory aforyzmów -  „aforystyko- 
ny", „encyklopedie aforyzmów" itp. -  w których niedookreśloność definicji 
tytułowego pojęcia (lub po prostu jej brak) powoduje, że pod szyldem aforyz
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mu sprzedaje się wszystko, co za aforyzm uzna dany autor, redaktor czy wyda
wca. Podkreślając parokrotnie, że główną cechą aforyzmów jest zwięzłość24, 
Nikołaj Fiedorenko na przykład -  autor popularnego w swoim czasie zbioru 
«MeTKOCTb aiOBa» (co oznacza, podkreślmy, zwięzłość i celność zarazem) -  roz
poczyna go cytatem z Lenina o objętości 27 wyrazów graficznych, prezentując 
na kolejnych stronach produkty nie tylko dłuższe (nawet 40-50-wyrazowe), ale 
i pozbawione jakichkolwiek cech zwyczajowo i definicyjnie wiązanych z afory
zmami (choćby tytułowej zwięzłości i celności, nie mówiąc o błyskotliwości czy 
głębi filozoficznego uogólnienia)25. „Aforystykon" Joachima Glenska (1992) nie 
zawiera we Wprowadzeniu nawet śladu definicji; zwolniony tym samym z po
czucia rygoryzmu, autor zbioru obejmuje etykietą „aforystykonu" tak różne 
konstrukty, jak np.: Abstrakcja uświęca konkret? (S. Garczyński), AIDS -  przymu
sowy pas cnoty nie tylko dla kobiet (M. Hofman), Cukier jest białą materią, która daje 
kawie kiepski smak, jeśli się zapomni ją wsypać do napoju (Definicja ucznia), Dojarz -  
masażysta krowich biustów (Z filmu NRD „Solo Sunny"), Kłopot z większością epo
pei połega na tym, że nie były dostatecznie długie, a to, co ktoś mógł przeczytać jako 
epopeję i zareklamować, było do kitu (E. Hemingway), Fatałaszki -  fatum Laszki 
(E. Jokel), Po niejednej habilitacji powinna obowiązywać re-habilitacja (R. Podlewski), 
Każda Krystyna -  szczęścia przyczyna (W. Malicki), Odpowiednie właściwości psychi
czne do wykonywania swego zawodu ma tylko taki manager, który mimo regularnego 
zażywania pigułek podniecających oraz środków uspokajających ma jeszcze w sobie dość 
energii, aby raz w tygodniu udać się do psychiatry (V. Packard), W  akwariach widzi 
się ryby w strojach balowych (G. de la Serna), Wybór głupich myśli -  to już mądrość 
(J. Lechicki). Podobnie zróżnicowany materiał tekstowy publikowany był w la
tach 70.-80. w PlW-owskiej serii „Biblioteczka aforystów". Nie wszyscy autorzy 
przedmów do tych zbiorków zdobyli się na uczciwość przyznania, że Mikołaj 
Gogol na przykład, choć zaliczony przez wydawcę do aforystów, „nie tworzył

24 Por.: «A4>opn3M Kpa-roK. Cepte3Ha« mmc/ił He TepnwT MHorocrtoBMH (...)»; «CymecTBeHHa5i, 
A a*e maBHas ocoSeiinocn, a<£>opncmKn -  KpancocTb peneBbix cpeacTB, KpawHhh mx jiaKOHHH- 
HOCTb npM Han6ojIbIIieW, MaKCHMajTbl IOW eMKOCTO M HCHOCTW Bbipa*aCMOrO CMbICna» (OeflOpeHKO 
1975: 9 i 16). Stustronicową (niemającą tytułu) rozprawę Fiedorenki poprzedzającą część słowni
kową sam autor przedstawił jako pierwsze wówczas (1975) teoretyczne opracowanie na temat afo
ryzmu («Hh Ha pyccKOM, hm Ha nHocrpanHbix »3bixax cnenHa;ibHbix HccJienoBanwM Her. He 
co3AaHo. He cymecrayeT u cKOJib-Hw6yAb o5cTosrrejTbHbix aHarmTWHecKMx pa6oT 06 stom  acaHpe 
jTHTepaTypnoro T B o p *re cT B a » ; tamże: 5).

25 Por. przykłady „aforyzm ów ": « H t o  TaKoe HpaBCTBeHHOCTb? B <jeM a o j u k m  c o c t o h t i ,  H p a B -  

C T B eH H ocrb? B TBepAOM , rjiyG oK O M  ySeam eH M M , b rmaMemiow, H en oK O JieSn M O ti B e p e  b a o c t o m h -  

c t b o  n e n o B e K a , b ero BbicoKoe H a 3 n a v e H M e . 3 t o  y 6e*/;e im e, 3 T a  B e p a  ecn> w c to h h m k  Bcex 
H eJioB e*iecK w x A o 6 p o A e re n e M , Bcex AeHCTBww» (B. B cjtm h ck m m ); «M apK CM 3M  n en p u M M p H M  c Hamio- 
HajiM3MOM, 6 y n b  o h  caM biw  «cnpaBeAnwBbm», «HMCTeHbKww», to h k m m  m H M B H jiH 30B an H b m . MapK- 
CM3M BbiABwraeT H a MecTO BCH Koro H an w o H an M 3M a -  MirrepHanMOHajiM3M» (B.M. JleH M H ); «TojibKo 
b S o n p o M  ropM H eM  n o p b iB e , b crp a cT H O w  jik>6bm  k CBoePt p o a h o w  c r p a H e ,  CM enocTM  w s n e p rM H  

poflWTCH no6ena. M He t o j i m c o  u He crojibKo b 0TAejibH0M nopbiBe, cKonbKo b ynopnoił 
Mo6nJlM3aHMM Bcex e r a ,  B TOM nOCTOKHHOM TOpeHMM, K 0 T 0 p 0 e  MeflJieHHO li IieyKJlOHHO CABW raeT  

ropbi, O TKpbiBaeT H eBeAOM bie n iy 6 M H b i u  b m b o a m t m x Ha c o j m e n H y i o  acnocTb» (M. J I o m o h o c o b )  -  

itp. Ideologiczne nacechowanie dokonanej selekcji tekstów można pozostawić bez komentarza, 
kompletnej niezgodności przykładów z deklarowaną pozycją teoretyczną -  nie.
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aforyzmów jako takich", a Dostojewski „nie był -  podkreślić to należy z całym 
naciskiem -  aforystą w pełnym tego słowa znaczeniu, jak na przykład był nim 
La Rochefaucauld"26. Tworzenie aforyzmów jest sztuką samoistną i wysoką, 
pielęgnowaną i doprowadzoną do doskonałości w salonach francuskich XVII 
wieku, w rozkwicie kultury konwersacji, w której warunkach mogło się realizo
wać „dążenie do zwięzłości, destylowania myśli w coraz bardziej oczyszczoną 
formułę (...) Zwięzłość: ścisnąć myśl, obracać ją na wszystkie strony, aż się ją za
gęści do jej jedynej, definitywnej formy", jak to lapidarnie określił Tadeusz 
Żeleński-Boy27. Aforystów „zawodowych", uprawiających aforyzm jako odręb- 
ny gatunek literacki, było w historii literatury nie tak znowu wielu, to nato
miast, co wypełnia tomiki „Biblioteczki aforystów", to w dużej części materia 
wyłoniona z dzieł pisarzy, ich brulionów czy korespondencji przez redaktorów 
serii: różne okrągłe sformułowania, uogólnione sądy bohaterów i postaci dra
matów, oderwane zapiski, notatki poetyckie, „prawa, twierdzenia, tezy", „małe 
portrety i mini-recenzje", „uwagi i refleksje, scenki i obserwacje"28. Aforyzm za
pewne niejedną ma postać29, jednak problematyczna sprowadzalność podo
bnych konstruktów do jakiegokolwiek wspólnego mianownika -  myślowego, 
formalnego czy funkcjonalnego -  każe postawić pytanie, czy to zakres pojęcio
wy terminu „aforyzm" jest aż tak rozciągliwy, czy też redaktorzy serii przestali 
się liczyć z tradycją genologiczną. Przenikliwą uwagę Zdzisława Libery -  „Myśl 
wyjęta z większej całości jest w zasadzie tworem czytelnika, ponieważ on właś
nie dostrzega trafność czy oryginalność wypowiedzi o znamionach sentencji, 
godnej uwagi, a nawet zapamiętania"30 -  można odnieść nie tylko do licz
nych tomików serii „Biblioteczka aforystów", ale i do tych zbiorów skrzydla
tych słów, w których nad selekcyjnym oddziaływaniem reguł genologicznych

26 Z not wstępnych Zbigniewa Podgórca do tomików: M. Gogol, Aforyzmy, Warszawa 1980, s. 6 
oraz F. Dostojewski, Aforyzmy, Warszawa 1976, s. 6.

27 Zob.: La Rochefaucauld, Maksymy i rozważania moralne. Przełożył, wstępem i objaśnieniami 
opatrzył T. Żeleński (Boy), Warszawa 1977, s. 12-13.

28 Sformułowania w cudzysłowach pochodzą z przedmów J. Błuszkowskiego i I. Maciejewskiej 
do tomików: K. Marks, Myśli, Warszawa 1978, s. 13 oraz S. Napierski, Aforyzmy, Warszawa 1984, 
s. 13.

29 Nie jest to oczywiście miejsce dla szczegółowych analiz genologicznych aforyzmu (na ten te
mat zob. np. Balowski 1992, 1999). Podzielam sąd Zdzisława Libery z jego wstępu do Aforyzmów 
i myśli T. Kotarbińskiego (Warszawa 1986, s. 6), iż o aforyzmie mówić można zarówno w „ściślej
szym znaczeniu tego terminu", jak i w znacznie mniej ścisłym, obejmującym twory „mniej jedno
znaczne w swej strukturze, ale tworzące samodzielną jednostkę myślową. Jest to dłuższa w zasa
dzie wypowiedź, niekiedy kilkuzdaniowa, skupiona na jednym tylko problemie".

30 Tamże: 6. Jewgienij Iwanow w rozważaniach na ten sam temat przytacza m.in. sugestywną 
opinię Maksyma Gorkiego, który po ukazaniu się w r. 1901 pirackiego kompilatywnego tomu 
«MaKcmi rophKHM. Ac}>opH3\n.i w napa;ioKci,i», zawierajacego dowolnie wybrane z jego dzieł różne 
„złote myśli", stwierdził: «CocTaBHTejib khktu npunucaji MHe ii3rji»3bi u mh6hhh mohx repoeB. 
flyMaro, hto Ha KHMrax noflo6Horo pofla aojdkho crosm, wmji cocraBHTejia» (zob.: Mb3hob 2001- 
35-41).
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oraz vox populi dominują indywidualne upodobania ich redaktorów czy wy
dawców.

Relacja między aforyzmami i skrzydlatymi słowami bywa określana teore
tycznie, określa ją także praktyka komunikacji międzyludzkiej. Jewgienij M. Wie- 
reszczagin i Witalij G. Kostomarow na przykład, rozpatrując frazy gotowe 
w perspektywie lingworealioznawczej, wyodrębnili cztery ich typy: 1. przy
słowia i porzekadła; 2. skrzydlate słowa; 3. dewizy i hasła ideologiczne; 4. for
muły naukowe (BepemarwH, KocTOMapoB 1976: 162-164). Typologia ta jest 
całkowicie nie do utrzymania przede wszystkim metodologicznie, ponieważ 
podział dokonany został wedle nie jednego, ale dwóch różnych kryteriów: po
chodzenia (dla grupy 1. i 2.) i funkcji (dla 3. i 4.), w związku z czym jeden i ten 
sam materiał językowy (np. leninizmy w rodzaju flyuiue Mettbiue, da Ayuuie, 
ynumbcn, yuumbcn u ynumbcn, PI3 6cex ucKyccmS óah m c BamieuiuuM nBAnemcn 
kuho, ynenue Mapxca 6cecuAbHO, nomoMy urno oho 6epnó) obsługuje tu aż trzy gru
py: 2. -  ze względu na samo pochodzenie (z pism Lenina), 3. -  ze względu na 
nasycenie ideologiczne pozwalające tym leninizmom pełnić funkcję haseł i slo
ganów politycznych, 4. -  ze względu na domniemaną (za)wartość naukową 
(podane przez badaczy przykłady każą zresztą wątpić w zasadność oddzielania 
grupy 3. od 4.). Odnotować niemniej należy, że twórcy radzieckiego lingwo- 
realioznawstwa dostrzegli istnienie w języku zbioru fraz gotowych, analizowa
nych dotychczas w lingwistyce jedynie częściowo i nieobjętych wspólnym ter
minem nadrzędnym (hiperonimicznym); odrzucając używany przez Grigorija 
Piermiakowa termin „paremie", Wiereszczagin i Kostomarow w ślad za wspom
nianym wcześniej Nikołajem Fiedorenką zaproponowali wykorzystanie w funk
cji takiego hiperonimu terminu „aforyzm". W tak wytyczonej perspektywie 
skrzydlate słowa stanowią odmianę (gatunek) aforyzmów rozumianych jako 
utarte i rozpowszechnione zdania o charakterze sądów.

Stanowisko to dla wyznawanej przeze mnie koncepcji skrzydlatych słów 
jest trudne do bezwarunkowego przyjęcia z dwóch powodów. Po pierwsze, 
skoro, nie licząc się specjalnie z tradycją używania nazwy „aforyzm"31, Wiere
szczagin i Kostomarow objęli jej zasięgiem także ludowe (bezimienne) przy
słowia i porzekadła (por. punkt 1. ich klasyfikacji), trudno byłoby tak właśnie 
rozumiany termin „aforyzm" stosować bez czynienia specjalnych zastrzeżeń 
i do skrzydlatych słów jako fenomenu z definicji autorskiego (imiennego); po 
drugie, gdybyśmy uznali skrzydlate słowa za gatunek aforyzmów utożsamia
nych z gotowymi frazami, odcięlibyśmy od ogólnej klasy skrzydlatych słów 
dwie ich niefrazowe podklasy strukturalne: zbiór jednowyrazowców (niewiel

31 Jewgienij Iwanow, zwolennik lingwistycznego patrzenia na aforyzm jako na fenomen lingwal- 
ny o postaci utartej frazy, przyznaje, że do połowy XX w. aforyzm nawet w lingwistyce widziany 
był wyłącznie jako tekst literacki i/lu b  intertekstualny łącznik między tekstami literackimi; optyka 
lingwistyczna (aforyzm = utarta fraza o charakterze sądu) wypracowana została w rosyjskim języ
koznawstwie dopiero w latach 50.-70. wieku XX. Odnoszę wrażenie, że dla polskiej tradycji filologi
cznej tak szerokie rozumienie aforyzmu, by obejmowało ono także przysłowia i porzekadła, nie jest 
typowe (o tradycji literackiego postrzegania aforyzmu zob. Balowski 1992: 7-15).
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ki) i zbiór grup wyrazowych (olbrzymi)32. A jednak i ostatnia poważna praca na 
ten temat -  «A<|>opw3M KaK oGteier jinHrBwcmKn» Jewgienija Iwanowa (MBanoB 
2001) -  podąża tym samym, co Wiereszczagin i Kostomarow, tropem: po pier
wsze, mianem „aforyzmów" obejmuje wszystkie te zjawiska, które tu określali
śmy do tej pory jako „frazy (frazeologiczne)" i „wypowiedzenia rekursywne", 
po drugie -  traktuje skrzydlate słowa jako podklasę tak właśnie rozumianych 
aforyzmów. Pierwsze oznacza, że terminowi „aforyzm" przypisano funkcję 
hiperonimu względem olbrzymiego i wewnętrznie zróżnicowanego zbioru zja
wisk, o ile jednak terminy „fraza" i „wypowiedzenie rekursywne" znajdują się 
na wystarczająco wysokim poziomie ogólności, by spełniać funkcję hiperoni
mu, termin „aforyzm" jest już -  przynajmniej w polskiej tradycji -  obciążony 
zbyt wyraźnymi skojarzeniami hiponimicznymi (gatunkowymi), by pełnić taką 
funkcję bez wzbudzania zamętu pojęciowego. Drugie oznacza, że skrzydlate 
słowa musiałyby mieć wyłącznie postać zdań, co, jak wcześniej powiedziałem, 
usuwałoby z pola widzenia wielką liczbę skrzydlatych słów o innej niż zdanio
wa budowie.

Praktyka komunikacyjna kwestię relacji między aforyzmami i skrzydlatymi 
słowami rozwiązuje po swojemu. O ile teoria aforyzmu w jej lingwistycznym 
wydaniu rosyjskim interesowała się tymi skrzydlatymi słowami, które miały 
postać aforyzmu (zrównując je z sobą), my pytamy tu, na odwrót, które z afory
zmów zostały skrzydlatymi słowami. Popatrzymy pod tym kątem najpierw na 
tomik „Biblioteczki aforystów" poświęcony wypiskom z Gogola, w nim bo
wiem pomieścił Zbigniew Podgórzec zachęcającą uwagę: „Ponadto włączono 
doń [do zbiorku] pewną liczbę maksym i «złotych myśli» z Rewizora i Martwych 
dusz, głównie takich, które znajdują się w każdym niemal rosyjskim słowniku 
cytatów i powiedzeń, albowiem weszły na stałe do potocznego języka"33: nie 
używając tego terminu, jawnie mówi tu Podórzec o skrzydlatych słowach. Ale 
na dokonane przez Podgórca 22 wypiski z „Rewizora" rosyjskie słowniki skrzy
dlatych słów odnotowują tylko 6, na 34 z „Martwych dusz" -  jedynie 2. I cho
ciaż, jak pokażę później w rozdziale XI, korpusy skrzydlatych słów w poszcze
gólnych słownikach nawet jednego i tego samego języka są względem siebie 
zdecydowanie asymetryczne ilościowo i jakościowo, uderza dysproporcja mię
dzy tym, co się uskrzydliło w wyobrażeniu, przekonaniu, chęciach czy innej 
formie wishful thinking wytrawnego filologa, a tym, co ruszczyzna uskrzydliła 
faktycznie. Jeszcze bardziej wymowny jest pod tym względem cytowany „Afo- 
rystykon" Joachima Glenska zawierający blisko 4 tysiące „myśli i aforyzmów". 
Powodowany chęcią znalezienia w tej masie materii tekstowej wypowiedzeń, 
które polszczyzna rzeczywiście sobie przyswoiła, przystąpiłem do oddzielania

32 Dodatkowym kontrargumentem jest tu to, że Wiereszczagin i Kostomarow określają aforyzm 
nie tylko jako zdanie, ale jako jako zdanie o logicznej naturze sądu, co wykluczałoby z klasy skrzyd
latych słów całkiem sporą -  zob. punkt 4.1. tego rozdziału -  podklasę pytań, wykrzyknień czy za
wiadomień. Zresztą przykłady używane przez rosyjskich badaczy pokazują, że w praktyce sami nie 
przestrzegają oni tego kryterium.

33 Z. Podgórzec, Nota wstępna [do:] M. Gogol, Aforyzmy, Warszawa 1980, s. 8-9.
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owiec od kozłów uzbrojony nie tylko w oręż własnej pamięci językowej i intui
cji językoznawczej, ale i w kryterium bardziej wymierne: kartotekę cytatów 
z polskiej publicystyki ostatniego 15-lecia, kartotekę objętościowo mniej więcej 
tego samego rzędu co „Aforystykon". Jakkolwiek mądre, głębokie, słuszne, ory
ginalne, dowcipne czy odkrywcze bywają niekiedy zebrane przez Glenska wy
powiedzenia, jakiekolwiek -  sławne, świetne, autorytatywne -  pióra wiele 
z nich skreśliło, z 4000 tworzących „Aforystykon" wypowiedzeń polszczyzna -  
uściślijmy za rozdziałem I: polszczyzna określonego wycinka naszej publicysty
ki wysokiej -  poświadcza obiegowość (rozpowszechnienie, a więc i skrzydla- 
tość) jedynie 14 z nich, co stanowi 0,35% zbioru; są to (w postaciach podanych 
przez Glenska, nierzadko różniących się zarówno od postaci oryginalnych, jak 
i dyskursywnych): Anarchia jest matką porządku (Rapotkin [sic]); Jeśli nie byłoby 
Boga, należałoby go wymyślić (Wolter); Ostry gościec liże stawy, a kąsa serce (La- 
segue [?]); Wszystko podszyte jest dzieckiem (Gombrowicz); Myjcie się dziewczyny, 
nie znacie dnia ani godziny (Sztaudynger); Nos Kleopatry: gdyby był krótszy, całe ob
licze ziemi wyglądałoby inaczej (Pascal); Powieść jest to lustro przechadzające się po 
gościńcu (Stendhal); Strofa winna być taktem, nie wędzidłem (Słowacki); Każdy wiek 
ma swoje średniowiecze (Lec); Telewizja to guma do żucia dla oczu (Wright); Nie ma 
ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę (Gombrowicz); Im wyżej małpa się wspina, 
tym bardziej odsłania swój tyłek (Feuchtwanger); Wszystko się zmienia z wyjątkiem 
samego prawa zmiany (Heraklit); Żywi zawsze mają rację przeciw umarłym (Borow
ski)34. Nawet gdyby do owych 14 jednostek dodać jeszcze 10-12, dla których nie 
mam poświadczeń tekstowych, ale które z racji oczytania, uprawianego zawo
du czy innych okoliczności znam, mam w pamięci, choć niekoniecznie uży
wam, zbiór aforyzmów uskrzydlonych nie przekroczyłby 0,5% zawartości 
„Aforystykonu". Dodam wreszcie, że chociaż „podręczna encyklopedia" Glen
ska zawiera kilkadziesiąt (z kilku tysięcy) aforyzmów Stanisława Jerzego Leca, 
praktyka komunikacyjna nie zawiera dowodów skrzydlatości ani Lecowskich 
aforyzmów wybranych przez Glenska, ani pozostałych: w tym wycinku pol
skiego dyskursu medialnego, jaki objąłem swoją obserwacją, na przestrzeni lat 
90. aforyzmy Leca mają poświadczenia jednostkowe (a są w tym okresie lata, 
w których aforyzmy te nie występują w moim materiale w ogóle -  ani w formie 
dokładnego cytatu czy przywołania, ani w formie zmodyfikowanej, ani choćby 
w postaci dalekiego nawiązania)35.

Zastanawiająco nikłą obecność Leca w najnowszym dyskursie polskim mo
żna tłumaczyć różnie: pospiesznością życia, która nie sprzyja trudowi rozszy

34 Przy czterech wypowiedziach Glensk podał informację: „(Obiegowe)", jednak oprócz określe
nia żółtka jajka kurzego jako „bomby cholesterolowej" żadnej z trzech pozostałych wypowiedzi 
(„Afro -  tapirowane wodogłowie", „Lambada. Taniec ery AIDS -  symuluje on bowiem zbliżenie", 
„W trakcie masażu najbardziej chudnie masażysta") za obiegową uznać nie sposób.

35 Mówię tu o wycinku dyskursu publicznego, trudno bowiem przypuścić, by książę aforystów 
nie nawiedzał subdyskursów specjalnych. Warto tu przypomnieć, że zjazd Polskiego Towarzystwa 
Językoznawczego odbywał się w r. 1991 pod wywieszoną na ścianie Auditorium Maximum UW Le- 
cowską myślą „Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi".
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frowywania złożonych gier semantycznych, tematycznym spłaszczeniem pol
skich dysput, w których ekonomia i polityka spychają na dalszy plan ogólne 
kwestie moralne czy filozoficzne, czynnikiem swoistej mody wreszcie, który 
odwoływanie się do Leca uczynił w latach 50.-70. sprawą dobrego tonu wśród 
elit symbolicznych (a nawet politycznych, jak to miało miejsce np. w ówczes
nych Niemczech)36 i którego działanie wyraźnie osłabło w warunkach nasyce
nia polskiego „rynku słowa" po roku 1989. Natomiast zastanawiającą nieobe
cność wszelkich aforyzmów literackich wśród skrzydlatych jednostek języka 
tłumaczyć można także w kategoriach czysto lingwistycznych: niepodatnością 
lub słabą podatnością językowej materii aforyzmów na mechanizmy uskrzydla
nia się, które regulowane są przez „możliwości nośne pamięci społecznej",
o czym wspominałem w rozdziale I. Do podstawowych czynników uskrzydla
nia się należy bowiem „zwijanie" postaci złożonych do postaci prostych 
(„ociosywanie fraz autorskich ze zbędnej substancji językowej) oraz dążenie 
do przekształcania środków narracyjnych w środki nominacyjne (w nazwy po
jęć o obiektach, zdarzeniach i układach sytuacyjnych). Aforyzmy literackie 
trudno się takim zabiegom poddają z samej swojej istoty: stanowią one samo
istne, całościowe, zamknięte utwory literackie, których nierzadka głębia seman
tyczna -  odwrotnie proporcjonalna do relatywnie małej objętości formalnej -  
uzyskiwana jest w wyniku stosowania wyrafinowanych niekiedy operacji 
leksykalno-frazeologiczno-składniowych37; aby aforyzm zagrał w dyskursie 
tymi właśnie wartościami, musi być w tej właśnie — pierwotnej autorskiej — po
staci w dyskursie powtórzony. Dlatego też aforyzmy literackie bardziej nadają 
się do okazjonalnego cytowania w tekstach dyskursu, niż wtapiają się w system 
języka (jeśli już wiążą się z językiem, to raczej na wspomnianej zasadzie „przy- 
ległości 38). Gdyby podane wcześniej 0,35-0,5% uznać za przybliżony wskaźnik

Por. np. wypowiedź Karla Dedeciusa: „28 kwietnia 1982 w «Borsenblatt ftir den Deutschen 
Buchhandel» zwrócono się do ekspertów z pytaniem, jacy pisarze współcześni przetrwają poza XX 
stulecie. Krytycy, autorzy i wydawcy wymienili w sumie 12 Niemców i 15 obcokrajowców; byli 
wśród Beckett, Celine, Faulkner, Gide, Proust, Sartre... i jeszcze pewien outsider, autor «MyśIi nie
uczesanych^ Jego cienkie zbiorki wyróżniały się skromnością wśród pokaźnych dzieł wybitnych 
kolegów, a przecież siła przekonywania tych lapidarnych zdań najwidoczniej nie znała granic. 
W przeciwnym razie trudno byłoby wytłumaczyć sukces przekładów, choćby tylko na niemiecki -  
dziesięć różnych edycji, 40 wydań, pół miliona sprzedanych egzemplarzy, niezliczone dodruki, cy
taty w gazetach i pismach, książkach i audycjach radiowych. Lec przełamywał w Niemczech falo
chron -  dla «polskiej fali»" (K. Dedecius, Wystarczy słowo. Reszta jest gadaniem, «Gazeta Wyborcza» 
2003, nr 102, s. 19). Por. także opinię Umberta Eco o aforyzmach Leca wyraziście sformułowaną 
w szkicach „O literaturze" (Warszawa 2003).

37 Trafna wydaje mi się tu charakterystyka Michała Głowińskiego: „...są gatunki, dla których sta
bilizacja i równowaga stanowią pierwszy warunek istnienia, gatunki statyczne, nie podlegające w 
zasadzie rozwojowi. Do nich należą właśnie i aforyzm, i fraszka (...). Aforyzmy są jako gatunek nie
zmienne m.m. z tej racji, że działają w nich nieliczne wyznaczniki konstrukcyjne. Wiadomo, że afo
ryzm powinien być krótki, zwarty, spoisty w sposób organiczny. Wiadomo także, że stanowi on 
stwierdzenie podane w postaci uogólnionej. Jest wnioskiem, którego nie poprzedza przewód dowo
dowy. Z natury rzeczy charakteryzuje się więc apriorycznością" (Głowiński 1974: 183-184).

38 Tym określeniem posłużył się Jan Trzynadlowski (1977: 72-73), odnosząc je do przysłów: 
„Przysłowie może by traktowane jako cytat dzięki swemu zamkniętemu, określonemu kształtowi,
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proporcji aforyzmów uskrzydlonych do aforyzmów literackich w ogóle, to mo
glibyśmy powiedzieć, że obfita produkcja aforystyki literackiej rozkłada się bar
dzo nierównomiernie w trzech strefach: ułamek procenta ogólnej masy aforyz
mów cyrkuluje w sferze dyskursu publicznego, należąc do a k t y w n y c h  
z a s o b ó w  j ę z y k a ;  nikły procent tej produkcji jest znany i rozpoznawany, 
obecny, choć niekoniecznie używany w subkodach specjalnych i może być 
przypisany do p a s y w n y c h  z a s o b ó w  j ę z y k a ;  zdecydowana większość 
aforystyki literackiej (którą szacuję na 97-98%) znajduje się w ogóle p o z a  
s y s t e m e m  j ę z y k a  -  na tej samej zasadzie, na jakiej pozostają poza tym sy
stemem inne utwory literackie: wiersze (choćby najczęściej recytowane), dowci
py choćby najczęściej opowiadane), nowele, powieści, dramaty. Do klasy skrzy
dlatych jednostek języka (aktywnych i pasywnych) można zaliczyć aforyzmy 
strefy pierwszej i drugiej. Wobec aforyzmów strefy trzeciej wypada natomiast 
postawić pytanie, czy w ogóle odnoszą się do wypowiedzi rekursywnych (ich 
rekursywność powinna być zapewne określona jako potencjalna, ale na pewno 
nie realna).

4.3.0. W kręgu przysłów i tworów przysłowiopodobnych. Przysłowia i im 
podobne konstrukty umieściłem wcześniej w obszernej klasie wypowiedzeń 
rekursywnych, czyli fraz w rozumieniu frazeologicznym. Jednocześnie spotkać 
się można z opinią, że tak jak zwroty przysłowiowe nie powinny być mieszane 
z przysłowiami, tak też i przysłowia stanowią klasę odrębną wobec fraz. Ale ar
gumentacja za oddzieleniem fraz i przysłów, jaką posługuje się Andrzej M. Le
wicki (2001; zob. też Lewicki 1999), ma w prezentowanej tu perspektywie zna
czenie mniej istotne. Dla Lewickiego przysłowie „ma treść skończoną, tj. 
wyraża jakąś prawdę ogólną, zalecenie moralne, prawidłowość przyrodniczą 
itp. (...), mają więc treść niezależną od sytuacji lub kontekstu, w sytuacji lub 
kontekście jest ona jedynie aktualizowana". Frazy zaś „są komponentami tek
stu, mają znaczenie leksykalne, dające się zdefiniować, chociaż (...) głównym 
komponentem tego znaczenia są kontekstowe lub sytuacyjne warunki użycia 
utrwalone w leksykonie języka" (Lewicki 2001: 389-390). Różnica między 
przysłowiem i frazą jest więc dla Lewickiego różnicą między utrwalonym tek
stem i jednostką języka mającą funkcję wypowiedzenia. Jakkolwiek słuszna teo
retycznie jest ta konstatacja, w perspektywie skrzydlatologicznej omawiana róż
nica nie wydaje się relewantna, skoro tak frazy, jak i przysłowia są jednakowo 
fenomenami rekursywnymi, tj. powtarzalnymi i odtwarzalnymi, pełnią w związ
ku z tym tę samą nadrzędną funkcję znakową i pozwalają badaczowi zdefi
niować swe znaczenie. Przysłowia więc, a wraz z nimi zwroty przysłowiowe 
i hece (które omówimy za chwilę), pozostają w mym mniemaniu podklasą fraz 
jako wypowiedzeń rekursywnych, powinny być natomiast w granicach tej kla

dzięki funkcjonowaniu na zasadzie związku frazeologicznego wyższego rzędu, który nie jest wto
piony w język w sposób organiczny, jak «zwykly» związek frazeologiczny, lecz wiąże się z nim na 
zasadzie przyleglości". Moim zdaniem charakterystyka ta jest bardziej adekwatna do natury literac
kiego aforyzmu rekursywnego.
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sy oddzielone od dopiero co omówionej podklasy aforyzmów literackich. Przy
czyna tego rozdziału wydaje się w perspektywie skrzydlatologicznej oczywista: 
aforyzmy traktuję jako fenomeny z a s a d n i c z o  autorskie, przysłowia -  jako 
fenomeny z a s a d n i c z o  anonimowe (autorskie bezimienne, w wymiarze czy
sto praktycznym -  bezautorskie). Strefę pośrednią między owymi podklasami 
wypełniają przypadki tych aforyzmów literackich, które w wyniku długiej (cza
sem wielowiekowej) cyrkulacji w przestrzeni komunikacyjnej całkowicie utra
ciły w świadomości powszechnej więź ze swymi autorami i używane są (trakto
wane) jak(o) przysłowia. Do tej strefy pośredniej powrócę w punkcie 6.0. tego 
rozdziału, samą podklasę przysłów natomiast -  jako, powtarzam, zasadniczo 
bezautorską -  z rozważań o skrzydlatych słowach wykluczam.

Dla jednego ze zjawisk tej podklasy czynię wyjątek, jest ono bowiem 
w mych oczach tyleż dla skrzydlatologa interesującym, ile i całkowicie w ling
wistyce zapoznanym; zjawiskiem tym są tzw. hece. Nazwy tej w sensie termi
nologicznym (czy ąuasiterminologicznym) użyła Krystyna Pisarkowa (1970), 
nawiązując w ten sposób do tytułu rubryki „Heca hecą", w której od roku 1969 
przez ponad 30 lat tygodnik „Przekrój" drukował nadsyłane przez czytelników 
osobliwe powiedzonka, pomiędzy którymi jak refren pojawiają się co jakiś czas 
sformułowania Heca hecą, ale róbmy co nieco, Heca jest hecą, a łysi też świecą, Hece 
hecami, a lata nad nami, Heca hecą, a włosy z głowy lecą, Heca hecą, a tu świetliki lecą 
itp. Obliczam, że przez te 30 z górą lat „Przekrój" opublikował około 10 tysięcy 
hec -  do dzisiaj nieskatalogowanych i nieopisanych, chociaż dla językoznawcy, 
folklorysty, badacza kultury masowej czy socjologa hece -  właśnie jako wieloty
sięczna całość, wzięte in corpore -  są materiałem o trudnym do przecenienia po
tencjale poznawczym.

„Bez wątpienia liczebność współcześnie używanych przysłów maleje, i to 
wielokrotnie szybciej niż zasób frazeologizmów" -  stwierdzała Danuta Buttler 
(1989: 332), wyrażając jednocześnie przypuszczenie, że miejsca opuszczone 
przez klasyczne przysłowia będzie zapewne zapełniane przez różne „twory 
przysłowiopodobne". Tak właśnie, jako przysłowiopodobne, określiła Pisarko
wa hece -  twory w rodzaju Szedł przez życie bosy, liczył na kokosy, Nie ma głupich, 
poszli brzozowy las bielić, Nie mów hap, póki nie hapniesz, Zdejm tarę, kobieto, pokaż 
swoje netto, Chała się zdarzy i bez piekarzy, Duże bzdury lecą z góry, a te mniejsze, to 
tutejsze, Nie przesadzajmy, rzekł koń do jeźdźca, Ma swoje zdanie w WC na ścianie, 
Nie gra, bo cymbały ton nadały, Poszło jaje na przełaje itp. Pisarkowa określa hece 
jako „przysłowia zwyrodniałe", „zniekształcone karykatury", „kpiny z własne
go gatunku", „próby odświeżenia gatunku przez parodię, często półśrodkami", 
gdyż hece, jako „znaczeniowo rozwichrzone", często „nie pozwalają wyinter
pretować rozsądnego znaczenia".

Zjawiska tego rodzaju -  zwykle zwane „antyprzysłowiami" -  są od niedaw
na przedmiotem żywego zainteresowania filologów; opublikowano też pier
wsze słowniki antyprzysłów (niderlandzkich -  Ley 1974, 1981; niemieckich -  
Mieder 1983-1989, 1997, 1998; rosyjskich -  Walter, Mokienko 2002), ale sama 
tendencja do wywracania utartych wielowyrazowców na nice ma tradycję
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wręcz starożytną. Harry Walter i Walerij Mokijenko (2002: 8) słusznie zauwa
żają, że antyprzysłowia należą do arsenału środków „kultury śmiechu", której 
klasyczną charakterystykę zawdzięczamy Bachtinowi, a której wyróżnik stano
wi aktywny sprzeciw wobec naporu zastanych układów skonwencjonalizowa
nych, dominujących i/lu b  obowiązujących w życiu społecznym danego miejsca 
i czasu. Także i hece postrzegam jako wyjątkowe świadectwo procesów „anty- 
tekstowych"39 zachodzących w nurcie mówienia opozycyjnego wobec mówie
nia standardowego, przeciętnego, uładzonego, by tak rzec -  „powierzchniowe
go" w danej społeczności w danym czasie, przy czym opozycyjność ta 
„realizowana jest w swoistym dialogowaniu, w «dopowiedziach» do mówienia 
oficjalnego, w «kontrmanifestacjach» opartych na rozmaitych formach antytety- 
cznych (sens -  bezsens, logika -  alogiczność, akcja -  reakcja, patos -  wyśmianie, 
wysoki -  niski, dozwolony -  niedozwolony, twórczy -  destrukcyjny itp.). 
Mamy więc do czynienia z «mówieniem» i «kontrmówieniem», które nie mogą 
istnieć jedno bez drugiego i nie tylko dopełniają się do całości, ale -  w sensie 
bardziej ogólnym -  są wręcz nieodzowne, by język był organizmem żywym" 
(Chlebda 1996a: 18). Fala „kontrmówienia" -  przy wszelkich pozorach żywioło
wości -  rodzi się, przebiega i spełnia swoje funkcje nie chaotycznie, lecz, jak 
sądzę, poprzez dające się określić zespoły form, przybierające m.in. postać 
gatunków mowy; część tych gatunków czy podgatunków -  welleryzmy, 
wyliczanki, rymowanki, neomakaronizmy, przedrzeźnianki itp. -  została wstę
pnie opisana (u nas głównie w pracach poświęconych folklorowi dzieci i mło
dzieży40).

Miejscem dla wielostronnej analizy hec nie są rozważania o skrzydlatych 
słowach: hece należą do tworów zasadniczo bezimiennych, niekiedy skrajnie 
efemerycznych i rozpowszechnionych zwykle w stosunkowo niewielkich krę
gach. Jeżeli więc mimo wszystko poświęcam im w tych rozważaniach uwagę, 
to przede wszystkim dlatego, że wśród rozmaitych konstruktów kliszowanych, 
jakie stanowią dla hecarzy i odskocznię, płaszczyznę odniesienia, i konkretny 
materiał budulcowy, znajdują się także skrzydlate słowa -  zdefragmentowane, 
zreinterpretowane semantycznie, z ponarzucanymi nowymi funkcjami, absur
dalnie po wplatane w nowe dla siebie konteksty; por.:

-  Młodości, zmieńże mi skrzydło, bo mi zbrzydło!

39 Badając polską kulturę masową lat 70. Piotr Kowalski zwrócił uwagę na dwie skrajne możli
wości reagowania odbiorczego: normę utożsamiającą i dystansującą. „W ujęciu biegunowym z jed
nej strony będzie to przyswojenie, akceptacja, przyporządkowanie wartościom uznawanym za 
własne, wewnętrzne dla danej grupy kulturowej. Z drugiej zaś -  będzie to brak akceptacji, odrzuce
nie, działania «antytekstowe», a więc uznanie tekstów za obce, tzn. takie, których nie daje się bez
pośrednio przyporządkować własnym kategoriom kulturowym, własnym oczekiwaniom" (Kowal
ski 1988: 73). W ramach tych norm z jednej strony występuje więc powielanie schemtaów, replikacja 
formuł, seryjne wytwarzanie tekstów kultury, z drugiej -  reakcje „antytekstowe", czynności mody- 
fikacyjne, działania innowacyjne.

40 Zob. m.in.: J. Cieślikowski, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraźnia dziecka. Wiersze dla dzieci, 
Wrocław 1985; M. Nagajowa, Rymowanki -  składnik stylu potocznego, „Poradnik Językowy" 1990, z. 2; 
K. Pisarkowa, Wyliczanki polskie, Wrocław 1988; zob. też: Prędota 1996.

79



-  Młodości, ty nad poziomy wylatuj, lecz innych przy tym nie tratuj!
-  Bez serc, bez ducha, a w gardle posucha
-  Nawet Herkules, co łeb urwał Hydrze, stołka spod niego szybko nie wydrze
-  Co rusz, to rząd dusz, a gdzie ciało zostało?
-  Mierz, mierz, Makary, siły na zamiary
-  Z żywymi naprzód trzeba stać, a potem biec na wiec
-  Wszystko, co nasze, oddam za kaszę
-  Czekota i godota, a Godota nie mota
-  Ala ma kota, a kot nie wie wcale, że ma Alę
-  Wlazł kotek na płotek i sięgnął po młotek
-  Z Pacanowa koziołek wskoczył na stołek
-  Ja jestem gorący drań, co nie lubi zimnych dań
-  Bo to się zwykle tak zacina [o zapalniczce]
-  Rozkwitają pąki białych róż, ale na to nie mam forsy już
-  Podaruj sobie odrobinę luksusu -  zgaś telewizor
-  Miliard w środę, miliard w sobotę i w poniedziałek rzucam robotę
-  Nie bądź taki szybki Bill41
Hece czekają dopiero na swojego Krzyżanowskiego, ale nawet doraźny 

wgląd w materiał, jaki niosą, pozwala sformułować kilka wniosków istotnych 
dla skrzydlatologa:

1. skrzydlate słowa -  w swej czystej postaci -  mogą, tracąc indeksowość, 
stawać się hecami (być kwalifikowane jako hece przez mówiących; por. odnoto
wane wśród hec: Nie bądź taki szybki Bill z tekstu piosenki J.L. Kerna, Jak się nie 
ma, co się lubi, to się lubi, co się ma z monologu kabaretowego K. Toma); skrzydla
tolog zyskuje przy tym dowód na cyrkulację skrzydlatych słów także w sferze 
komunikacji ustnej, a nie tylko pisanej (co się niekiedy skrzydlatym słowom 
przypisuje);

2. skrzydlate słowa wywodzą się z tekstów, ale i same, jak pokazują hece, 
stają się materiałem budulcowym w tworzeniu tekstów nowych: skrzydlate 
słowa oddają hecarzom swoje konstrukcje składniowe, leksykę, obrazy i moty
wy, ładunek illokucyjny;

3. hece mogą stanowić imitację tych fragmentów wypowiedzi, które są two
rzone przez zestawienia 'skrzydlate słowo + operator metajęzykowy', np.: Jak 
powiedział Seneka, od świni z daleka;

4. chociaż socjologia hec nie została dotychczas opracowana, można posta
wić tezę, że powstają one w małych kręgach średniej inteligencji (w towarzy
stwach kawiarnianych, na posiadach studenckich itp.), których członkowie czę
sto wiedzą, kto jest szczególnie aktywnym hecarzem, kto hece wymyśla 
i puszcza w obieg: hece bezsprzecznie mają swoich indywidualnych twórców, 
do których Obserwator spoza tych kręgów nie ma zwykle żadnego dostępu. 
W podobnych wypadkach uprawnione jest, jak sądzę, mówienie o „autorstwie 
bezimiennym";

41 Hece te pochodzą z „Przekroju", rocznik 1993.
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5. wiele hec i skrzydlatych słów łączy cecha „frazeologiczności względnej": 
są to twory frazeologiczne względem określonego miejsca (często bardzo 
niewielkiego), określonego czasu (nierzadko bardzo krótkiego) i określonego 
kręgu ludzi (zwykle bardzo wąskiego). Ale to samo można powiedzieć 
i o „zwykłej" frazeologii: w naszej przestrzeni komunikacyjnej kursują przecież 
nie tylko jednostki frazeologiczne o randze absolutnej, których wiek mierzy się 
dziesięcioleciami i całymi wiekami, a rozpowszechnienie obejmuje całą wspól
notę komunikacyjną (a nawet wiele wspólnot etnicznych). Ogromna masa two
rów frazeologicznych prowadzi żywot jętek-jednodniówek: powstają dla doraź
nych zapotrzebowań, wypełniają swe nazewnicze i wartościujące powinności -  
i gasną, przechodząc z aktywnych do pasywnych zasobów języka lub w ogóle 
niknąć bez śladu. Hece i skrzydlate słowa uzupełniają sobą materiał dowodowy 
w procesie dowodzenia, że przestrzeń frazeologiczna naszej komunikacji jest 
zagęszczona w stopniu znacznie większym, niż można by sądzić na podstawie 
opracowań leksykograficznych.

5.0.0. W kręgu utartych grup wyrazowych. Frazy (wypowiedzenia rekursy
wne), którym poświęcony został cały poprzedni podrozdział, stanowią w kon
cepcji Stanisława Skorupki jeden z trzech -  obok wyrażeń i zwrotów -  rodza
jów związków frazeologicznych. Ponieważ podrozdział niniejszy poświęcam 
skrzydlatym słowom, które konstrukcyjnie odpowiadają właśnie wyrażeniom 
i zwrotom, oba podrozdziały łącznie -  4.0. i 5.0. -  obejmowane są w istocie 
działaniem jednej dyscypliny językoznawczej -  frazeologii.

Frazeologia należy do dyscyplin, których aparat pojęciowo-terminologiczny 
wciąż daleki jest od klarowności, w związku z czym na cytowane już pytanie 
Andrzeja M. Lewickiego -  „co nazywasz związkiem frazeologicznym?" -  pa
dają odpowiedzi nader zróżnicowane. Nie jest to czas ni miejsce, by się wdawać 
w przyczyny i istotę tych rozbieżności, dość powiedzieć, że, jak to kiedyś szcze
gółowiej referowałem (Chlebda 2001a i b), wraz ze zmienianiem się paradyg
matów badawczych frazeologii teoretycznej zmienia się (i to w sposób zasadni
czy, ilościowy i jakościowy) sam obszar zjawisk odnoszonych do frazeologii 
językowej. Paradygmat, który czysto umownie można nazwać „idiomatycz- 
nym", odwołuje się nie tylko do kryterium „gotowości", a więc i odtwarzalno
ści ciągów wyrazowych w mowie, lecz i do ich obligatoryjnej metaforyczności, 
obrazowości i ekspresyjności. Paradygmat o równie umownej nazwie „pragma
tyczny" przyjmuje za podstawowe lub jedyne kryterium frazeologiczności 
odtwarzalność ciągów wyrazowych w aktach nazywania określonych zespołów 
treściowych w określonych sytuacjach; podział ten odpowiada z grubsza 
„wąskiemu" i „szerokiemu" pojmowaniu frazeologii w lingwistyce rosyjskiej. 
Zgodnie z tymi określeniami paradygmat „idiomatyczny" zawęża zasoby fra
zeologii językowej do kilku-kilkunastu tysięcy jednostek, paradygmat „prag
matyczny" rozszerza je do setek tysięcy lub milionów.

Rozważania, które tu przedstawiam, powstały w paradygmacie „szero
kim", w tym jego nurcie, który nazywam „frazeologią nadawcy", „frazeologią 
pragmatyczną" lub „frazematyką" (Chlebda 1991 [2003] i 1993). Frazematyka

6 -  W. Chlebda, Szkice.. 81



operuje jednym kryterium konstytutywnym i w związku z tym -  jedną jed
nostką: kryterium tym jest wspomniana wyżej „odtwarzalność danej formy 
werbalnej w określonej sytuacji dla wyrażenia określonego potencjału treścio
wego", jednostką -  frazem. Im mniej kryteriów określa status jakiegoś zjawiska, 
tym większy obszar faktów jest tym statusem obejmowany; kryterium specyfi
cznie („ onomazjologicznie") rozumianej odtwarzalności pozwala nadać status 
frazematyczny ogromnej liczbie faktów językowych (w tym faktów o jakąkol
wiek frazeologiczność wcześniej niepodejrzewanych), co więcej: pozwala objąć 
jedną etykietą wszystko to, co w standardowej teorii frazeologicznej znakowane 
było całym szeregiem etykiet. Nurt analityczny, jaki przechodzi przez rozmaite 
koncepcje frazeologii teoretycznej, skupia się raczej na różnicach i różnicowaniu 
(oddzielaniu od siebie) takich zjawisk, jak np. frazeologizmy właściwe, idiomy, 
przysłowia, zwroty przysłowiowe, porzekadła, skrzydlate słowa, aforyzmy, ter
miny złożone i im podobne -  często genologicznie niedookreślone i nienazwane
-  zjawiska, można by te działania nazwać postępowaniem w płaszczyźnie 
horyzontalnej (współrzędnej). Działania podejmowane w łonie frazematyki 
skupione są raczej na tym, co wymienione i im podobne zjawiska łączy; nie ne- 
gując potrzeby specyfikacji takich zjawisk, jak idiomy, porzekadła, przysłowia, 
aforyzmy, terminy itp., frazematyka zakłada specyfikowanie ich jako feno
menów kohiponimicznych, a więc w ramach postępowania, które zjawiska 
współrzędne relatywizuje do takiego czy innego zjawiska nadrzędnego, hiper- 
onimicznego, wyznaczającego szczyt płaszczyzny wertykalnej; pozycję tę w pre
zentowanej tu koncepcji zajmuje właśnie frazem. To samo nastawienie synte
tyczne, które pozwalało w podrozdziałach wcześniejszych przechodzić do 
porządku nad różnicami dzielącymi np. aforyzmy, apoftegmaty, gnomy, sen
tencje, maksymy i złote myśli czy przysłowia, zwroty przysłowiowe i frazy, po
zwala i teraz przedłożyć podobieństwa rodzajowe nad różnice gatunkowe 
i połączyć szereg zjawisk gatunkowo odmiennych w jednej klasie. Przyjmując 
takie założenie, frazemami określam więc jednakowo i na równych prawach:

1. frazeologizmy klasyczne: pięta achillesowa, pleść duby smalone, głupi iak but, 
Czas leczy rany;

2. przysłowia: Na krzywe drzewo wszystkie kozy skaczą, Na świętego Grzegorza 
idzie zima do morza, Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło;

3. hece. Gość w dom, kredens na klucz, Wysoki na twarzy, a nogi do samej ziemi, 
Tak, tak, krowa to piękny ptak, Tu nie Afryka, tu się drzwi zamyka, Nie bij kota ścierką, 
bo mu ogon zardzewieje;

4. aforyzmy rekursywne: Na początku było Słowo, a na końcu Frazes; Nie wy
starczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi; Sumienie miał czyste. Nie używane;

5. formuły, prawa i quasi-prawa: £ = mc2, Życie jest formą istnienia białka, Go
rszy pieniądz wypiera lepszy, Krasnoludki są na świecie;

6. formuły gatunkowe:,listu -  Wpierwszych słowach mojego listu...; podania -  
Zwracam się z uprzejmą prośbą o..., Prośbę swoją motywuję tym, że...; nekrologu -  po 
długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony świętymi Sakramentami, zasnął w Panu, wy
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prowadzenie zwłok, pogrążony w żalu-, bajki -  za trzydziewiątą górą, za trzydziewiątą 
rzeką; i ja tam byłem, miód i wino piłem -  itp.;

7. formuły etykietalne: Moje uszanowanie!, Całuję rączki!, Szczęśliwej podróży!, 
Sto lat!, Szybkiego powrotu do zdrowia, Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku, 
Cała przyjemność po mojej stronie, Co to ja chciałem powiedzieć...; Nie chciałbym być 
źle zrozumianym, ale...;

8. elementarne formy folkloru: czary mary, hokus pokus, Ele-mele dutki (gospo
darz malutki), Entliczek pentliczek (czerwony stoliczek), Tere-fere kuku (strzela baba 
z łuku), Aniołek, fiołek, róża, bez, Na górze róże, na dole fiołki (my się kochamy, jak dwa 
aniołki);

9. komunikaty: Wyszedł z domu i dotychczas nie powrócił..., Ktokolwiek wie
działby o losie zaginionego, proszony jest o..., Choremu grozi seria bolesnych zastrzy
ków, Jak donosi nasz korespondent..., Ofiar w ludziach nie było, Czyjemuś życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo, Wiatr w czasie burz porywisty;

10. skrzydlate słowa: Być albo nie być -  oto jest pytanie, Chłop potęgą jest i ba
sta!, Jestem za, a nawet przeciw, Wsi spokojna, wsi wesoła!, czerep rubaszny, gruba 
kreska;

11. hasła i slogany: Zero tolerancji, Silni, zwarci, gotowi, Niech się święci 
1 Maja!, Aby Polska rosła w siłę, a ludziom się żyło dostatniej, Socjalizmu będziemy 
bronić jak niepodległości, Podaruj sobie odrobinę luksusu, Jesteśmy wreszcie we włas
nym domu, No to Frugo!;

12. teksty użytkowe: Przejście drugą stroną ulicy, Zaraz wracam, Palenie wzbro
nione, Dyskont spożywczy, Przed użyciem wstrząsnąć, Nie zawiera konserwantów, Nie 
wychylać się;

13. tytuły: „Nad dalekim cichym fiordem", „Tańczący z wilkami", „Milczenie 
owiec", „Straszny dwór", „Święto wiosny", „Rok 1984";

14. terminy złożone i terminologizmy: czerwony olbrzym, morena denna, 
pierwsza palatalizacja, telefon komórkowy, choroba szalonych krów, siły szybkiego rea
gowania;

15. operatory metajęzykowe i metatekstowe: jak to się mówi, w dosłownym 
tego słowa znaczeniu, mówiąc w przenośni, Tyle tytułem wstępu, Chciałbym na zakoń
czenie dodać, że..., Ciąg dalszy nastąpi.;

16. wyrażenia funkcyjne: ..., chyba że...; ...a oprócz tego...; ...dopóty, dopóki...; 
...ale zawsze; x, żeby nie powiedzieć y;

17. wyrażenia pragmatyczne: Co to to nie, Mówi się trudno, A to dopiero!, Ja 
tego nie powiedziałem, A nie mówiłem ?, Żeby potem nie było na mnie!, Żeby mi to było 
ostatni raz!, Czy ja wiem?, I bądź tu człowieku mądry!, Czego to ludzie nie wymyślą!, 
Coś w tym jest, Niech ci będzie, Zobaczę, co się da zrobić.

Zakładając, że cecha „optymalnego rozpowszechnienia" wszystkich wy
mienionych tu podklas wynika z samego faktu ich przynależności do klasy fra- 
zemów, oddzielimy teraz podklasy tworów zasadniczo bezautorskich od pod
klas tworów zasadniczo autorskich (indeksowanych); do tych ostatnich należą:
5. aforyzmy rekursywne, 6. (niektóre) formuły, prawa i quasi-prawa, 11. skrzy
dlate słowa, 12. (niektóre) hasła i slogany, 14. tytuły i 15. terminy i (niektóre)
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terminologizmy. Mówiąc innymi słowy, sześć z 17 wyliczonych powyżej pod- 
klas charakteryzuje się, by tak rzec, aprioryczną skrzydlatością, odpowiadając 
w tej czy innej mierze konstytutywnemu minimum skrzydlatości. Zastrzeżenie 
„w tej czy innej mierze" ma w mym przekonaniu odzwierciedlić fakt, że żywioł 
języka trudno układa się w sztywne przedziały jakichkolwiek klasyfikacji 
rozłącznych: aforyzmy (nawet rekursywne) cechuje mocno zróżnicowany sto
pień rozpowszechnienia, z kolei część formuł i praw jest w istocie bezimienna 
(por. amerykańską formułę policyjną Cokolwiek powiesz, może to być użyte jako do
wód przeciwko tobie, formułę My, naród otwierającą konstytucję USA, szereg tak 
zwanych „praw Murphy'ego" w SS-2: 675-676 itp.), bezimienna (choć autorska) 
jest większość rozpowszechnionych haseł politycznych i społecznych, nazwiska 
copywrighterów, którzy wymyślili najpopularniejsze slogany reklamowe, zna
ne są na ogół tylko specjalistom. Znamy natomiast autora przynajmniej jednego 
operatora metatekstowego, które to operatory są anonimowe z zasady: formuła 
Ciąg dalszy nastąpi została wymyślona przez doktora Verona, redaktora pary
skiego pisma „Le Siecle", które drukowało w odcinkach „Trzech muszkiete
rów" Aleksandra Dumasa42 -  itd. Sprzeczność między „żywiołem" i „formą" 
przejawia się także w próbie pogodzenia dwóch prowadzonych w tym rozdzia
le klasyfikacji: składniowej i gatunkowej, które pogodzić się z sobą nie dają. Co 
prawda np. takie gatunki, jak przysłowia, prawa i formuły, mają z definicji cha
rakter zdań, tak że w ich wypadku obie klasyfikacje się pokrywają, ale np. slo
gany, hasła czy tytuły mają różne postacie składniowe -  zdań, grup wyrazo
wych i pojedynczych wyrazów (rozmaite też funkcje prymarne -  apeli i nazw), 
co sprawia, że część tytułów i sloganów musiałaby być tylko ze względu na 
swe własności gramatyczne rozpatrywana w podrozdziale o wypowiedzeniach 
rekursywnych, część -  w podrozdziale o grupach wyrazowych, a jeszcze inna 
część -  w podrozdziale poświęconym jednowyrazowcom. Proponuję przejść 
nad tą niezgodnością do porządku dziennego, gdyż, jak zostało zapowiedziane 
wcześniej, w przyjętej tu perspektywie odtwarzalność jest czynnikiem przewa
żającym, wskutek czego tytuły, slogany czy hasła -  postrzegane tu przede 
wszystkim jako zjawiska odtwarzalne -  traktowane są jednakowo bez względu 
na ich postacie składniowe.

Z sześciu wyliczonych powyżej grup frazemów indeksowanych poszuki
wane przez nas skrzydlate grupy wyrazowe skupiają się głównie w trzech: gru
pie terminów i terminologizmów, tytułów oraz haseł i sloganów.

5.1.0. Terminy i terminologizmy. Jeżeli przez „termin" rozumieć „nazwę
o umownie ustalonym znaczeniu przyporządkowaną do pojęcia wchodzącego 
w zakres zainteresowania określonej dziedziny" (Nowicki 1986: 35; syntetyczny 
ogląd definicji zob. w: Biniewicz 2002: 41-44), to termin wydaje się tworem au
torskim par excellence: ktoś musiał tego ustalenia i tego przyporządkowania do
konać, a nawet wziąć za to imienną odpowiedzialność; terminy tworzą bodaj

42 Ponieważ operatora ciąg dalszy nastąpi nie ma w „Skrzydlatych słowach" Markiewicza i Roma
nowskiego, informacje podaję za: M. Michałowska, Przez kuchnię i od frontu, Warszawa 1988, s. 53.
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jedyną obok tytułów podklasę jednostek języka opatrzonych wyrazistymi syg
naturami ich twórców. Jak żmudna była praca uczonych nad stworzeniem 
w materii języka polskiego terminów i całych (mikro)systemów terminologicz
nych, iloma próbami chybionymi znaczona, jak rzadkie są te autorskie neologi
zmy terminologiczne, które zostały zasymilowane przez język powszechny, 
wyraziście ilustrują prace poświęcone historii rozwoju terminów różnych dzie
dzin (zob. np. Bąk 1984, Biniewicz 2002, Mierzecki 1986; por. też podrozdział
3.0.0.) Optymalne rozpowszechnienie bowiem -  drugi z podstawowych warun
ków skrzydlatości -  bywa w wypadku terminów na tyle problematyczne, że
o automatycznym uskrzydlaniu się terminów nie może być mowy.

Ale rozważania na powyższy temat są dobrą okazją do postawienia tu tak
że problemu szerszego i znacznie bardziej podstawowego: mianowicie kwestii 
wiarygodności próbek tekstowych, na których podstawie dokonuje się uogól
nień lingwistycznych (nie tylko w sferze frazeologii). Zacznijmy od tej właśnie 
kwestii.

5.1.1. Problemy opisu „małej diachronii". Do podstawowych zadań frazeo
loga należy orzekanie o miejscu frazeologii w zasobach danego języka, o za
chodzących we frazeologii zmianach ilościowych i jakościowych oraz o jej funk
cjach i funkcjonowaniu w dyskursie danej wspólnoty w wybranym odcinku 
czasu. Podstawą tego orzekania jest analiza materiału 1° językowego, który 
tworzą wyizolowane jednostki frazeologiczne (JF) zaczerpnięte ze słowników, 
list frekwencyjnych, wykazów itp. i 2° tekstowego, utworzonego przez JF 
będące organicznymi składnikami wypowiedzi indywidualnych. Swego rodza
ju materiałem pośrednim między 1° i 2° są 3° cytaty przytaczane w słownikach 
jako materiał ilustrujący użycie JF. Niepoślednią rolę odgrywa wreszcie 4° kom
petencja językowa -  własna (danego badacza) i cudza (badana np. ankietowo). 
Ponieważ analizy, o jakich mowa, wieńczone są formułowaniem sądów uogól
nionych i uogólniających, kwestią pierwszorzędną staje się wiarygodność tych 
próbek materiałowych, na których podstawie owe uogólnienia są dokonywane.

W  zw iązk u  z  ty m  fra z e o lo g  p o w in ie n  m ieć św iad o m o ść  d w ó ch  fak tó w . Po 
p ierw sze, z  p rz y cz y n  o cz y w isty ch  o b serw a c ją  n ie  d a się  o b jąć  ca ło śc i fra z e 
o lo g iczn eg o  m a te ria łu  fa k to g ra ficz n e g o  -  n ie  ty lk o  w  tra d y cy jn ie  ro zu m ian e j 
d iach ron ii, czy li d la  d łu ż sz eg o  o d cin k a  cz a so w eg o  (np. d la  e p o k i s ta n is ła w o 
w sk iej, d w u d z ie sto lec ia  m ięd z y w o je n n e g o , d ek ad y  p o  p rz e ło m ie  ro k u  1989), 
ale i w  sy n ch ro n ii (n aw et sp ro w ad zo n e j do u m o w n eg o  „ tu  i te ra z ") . W o b ec  
tego b ad acz  zm u sz o n y  je s t  d o k o n y w ać o b serw ac ji i an a liz  w  o p arc iu  o p ró b k i 
m ateria ło w e, b ęd ące  ty lk o  w y cin k a m i rzeczy w iste j „m asy  fra z e o lo g icz n e j"  ję z y 
ka (sy stem u ) i d y sk u rsu  (zb io ru  tek stó w ). P o  d ru g ie , w sp o m n ia n a  „sy n ch ro n ia  
sp ro w ad zo n a  d o  u m o w n eg o  tu  i te ra z "  n ie  o z n a cz a  b y n a jm n ie j ja k ie g o ś  stan u  
sta ty czn eg o , g d y ż  z m ia n y  z a ch o d z ą  w  ję z y k u  n ieu sta n n ie , z  u ż y c ia  na  u ży cie , 
w o bec cz e g o  o w o  ję z y k o w e  „tu  i te ra z "  je s t  w  rz e cz y w isto śc i n ieu sta n n ie  
d zie jącą  się  „m ałą  d ia ch ro n ią " a lb o  „ d y n am iczn ą  sy n ch ro n ią " („ d y n am iczn ą  
p rzestrzen ią  s y n ch ro n icz n ą " ; AneKceeHKO 1993), któ re j p rz y b liż o n y m  św ia d e c
tw em  je s t w  sto p n iu  n a jw ięk sz y m  d o k u m en tac ja  tek sto w a , w  n a jm n ie jsz y m  -
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dokumentacja słownikowa. Dodajmy od razu, że w słownikach frazeologicz
nych ilustracji tekstowych albo nie stosuje się w ogóle, albo dobiera się je tylko 
do niektórych haseł, przy czym wykorzystuje się do tego celu albo zdania sztu
czne, spreparowane przez leksykografa, albo -  najrzadziej -  zdania czy sekwen
cje zdań pochodzące z realnego dyskursu określonego miejsca i czasu. W opinii 
piszącego te słowa rozwiązaniem optymalnym jest ilustrowanie każdej jedno
stki hasłowej możliwie długim szeregiem rzeczywistych wyimków z dyskursu. 
Taką praktykę stosuje np. „Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny" 
Stanisława Bąby i Jarosława Liberka (SFWP), w którym jedna hasłowa JF ilu
strowana jest średnio przez 4 kilkuzdaniowe wycinki tekstowe, dochodząc 
w niektórych przypadkach do 7-8 ilustracji. Nawet jednak w tym wypadku mo
żna mieć wątpliwości, czy zgromadzony w SFWP tekstowy materiał ilustracyj
ny jest w pełni reprezentatywny dla tego, co faktycznie w łonie frazeologii pol
skiej zachodzi. Panuje bowiem w naszej frazeografii niepisana zasada, że postać 
JF w cytatach ilustracyjnych powinna formalnie dublować jej postać hasłową, 
gdy tymczasem w tekstach rzeczywistego dyskursu postacie JF są w stosunku 
do inwariantów słownikowych niezwykle zróżnicowane strukturalnie i seman
tycznie, a są też wcale liczne JF, które w tekstach dyskursu występują niemal 
wyłącznie w modyfikacjach. Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Marka Świ- 
dzińskiego (1992: 24), że „kartoteka wypowiedzi empirycznych poświadcza 
zwykle to, co częste, seryjne, systemowo typowe, innymi słowy -  informuje
o istnieniu obiektów, których istnienie jest dla kompetentnego użytkownika ję
zyka oczywiste". O realnym (dyskursywnym) życiu frazeologii słowniki nie 
dają właściwego wyobrażenia, w istocie deformując w jakimś stopniu obraz fa
ktycznego stanu rzeczy. Wiarygodność danych słownikowych dla całościowych 
sądów o frazeologii umniejsza dodatkowo fakt, że istotne rozbieżności w po
glądach lingwistów na istotę JF spowodowały, iż różne słowniki frazeologiczne 
(i ogólne) utrwalają nader niejednorodny ilościowo i jakościowo, pokrywający 
się tylko w pewnej części materiał językowy, pozostawiając poza obrębem fra
zeografii ogromną -  prawdopodobnie większą -  jego część.

Istnieje wobec tego niepodważalna potrzeba gromadzenia dokumentacji re- 
alnego życia frazeologii -  dokumentacji nie tylko obfitej ilościowo, ale i wiary
godnej jakościowo. „Wiarygodność" jest tu dla mnie synonimem reprezenta
tywności zebranej dokumentacji faktograficznej w stosunku do ogólnej masy 
tekstów tworzących dyskurs danego miejsca i czasu, przy czym ta pełna repre
zentatywność jest wymogiem podstawowym zarówno przy tworzeniu hasłow- 
ników i definicji w opracowaniach leksykograficznych, jak i w sporządzaniu 
podstawy materiałowej dla uogólnień teoretycznych.

Sporządzanie frazeologicznej dokumentacji faktograficznej o charakterze 
kartoteki cytatów (wyimków z dyskursu) -  słowniki, badania ankietowe i inne 
źródła muszę tu z braku miejsca pominąć -  wyznaczane jest przez dwa biegu
ny. Pierwszy -  to gromadzenie kartotek prywatnych, opartych na ręcznej eksce- 
rpcji takiej liczby tekstów źródłowych, jaka da się fizycznie ogarnąć pojedyn
czemu człowiekowi -  temu, który ustala także (bardziej lub mniej świadomie)
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dobór i skład źródeł; efekt tej pracy będę nazywał „korpusem ręcznym". Bie
gun drugi -  to sporządzanie wielkich kartotek fachowych i komputerowych 
korpusów tekstowych o dużej objętości i zrównoważonym składzie źródeł. 
Aktualnie na przykład dysponujemy w Polsce Korpusem Języka Polskiego 
PWN o objętości ok. 90 min wyrazów (część zrównoważona -  ok. 60 min; dla 
porównania korpus brytyjski liczy ok. 500 min wyrazów; por. Bańko 2001: 
34-38).

W swoich badaniach frazeologicznych posługuję się od dawna prywatnym 
„korpusem ręcznym", utworzonym z gromadzonych regularnie od połowy lat 
80. wycinków prasowych, których ogólna liczba osiągnęła rząd 10-12 tysięcy. 
Ich źródłem, o czym już wcześniej wspominałem, jest głównie prasa, ściślej -  te 
tytuły, które na co dzień czytam: „Gazeta Wyborcza" z mutacją lokalną i dodat
kami tygodniowymi, „Polityka", „Rzeczpospolita", „Tygodnik Powszechny", 
znacznie rzadziej -  „Wprost", sporadycznie inne tytuły, w sumie więc -  pisma, 
które choć nie reprezentują jednolitej orientacji politycznej czy światopoglądo
wej, dają się połączyć jedną linią orientacji intelektualnej, są bowiem w warun
kach polskich środkami manifestacji poglądów tzw. elit symbolicznych (zob. 
Czyżewski, Kowalski, Piotrowski, red., 1997:17-21) i prezentują sobą liczącą się 
siłę43; zbiór tych tytułów nazywam „publicystyką wysoką". To na jej podstawie 
wypowiadałem uogólnienia typu „w polszczyźnie ostatnich lat", „we frazeolo
gii polskiej", „procesy zachodzące w języku polskim" itp., dopiero niedawno 
zdając sobie sprawę, że do formułowania sądów tego stopnia ogólności właści
wie nic mnie nie uprawnia, gdyż wystarczyłoby do wspomnianego kręgu 
tytułów dołączyć, powiedzmy, „Nie", „Trybunę", „Nasz Dziennik", „Gościa 
Niedzielnego", „Szczerbiec", „Fakt", „Super Express" czy „Życie na Gorąco", 
by obraz „polszczyzny ostatnich lat" albo „procesów zachodzących we frazeo
logii polskiej" uległ istotnej korekcie. A przecież ilekolwiek tytułów prasowych 
uzupełniłoby jeszcze tę listę -  na polskim rynku prasowym ukazuje się dzisiaj 
ok. 1600 tytułów -  i tak złożyłyby się one tylko na stosunkowo skromny wyci
nek rzeczywistego dyskursu pisanego, który z kolei musiałby być uzupełniony 
bezmiarem tekstów dyskursu ustnego, by można było wreszcie mówić o „pol
skim dyskursie publicznym" czy „społecznym" danego okresu -  podstawie 
wypowiadania się o „zmianach w polszczyźnie" lub „tendencjach we frazeolo
gii polskiej".

43 Jakiekolwiek były intencje Jerzego Urbana, charakterystyka „Gazety Wyborczej", jaką opubli
kował, trafnie ujmuje rzeczywistą moc tej przedstawicielki czwartej władzy: „Przydał [Adam Mich
nik] swojej gazecie tak wielkiego znaczenia, że jej informacje, punkt widzenia, pochwały, nagany, 
osądy przejmują telewizje i dzisiaj wpływowi publicyści znacznej części polskiej prasy. To «Wybor- 
cza» orzeka, które zdarzenie w Polsce jest ważne, a które nie. Nadaje rozgłos, czemu chce, lub uni
cestwia rezonans, dyktuje, co o czym mniemać należy, palcem wskazuje, kogo obalić, a że zna tu 
miarę, wyroki personalne «Gazety» bywają bezapelacyjne. Gdy «Wyborcza» sprzeciwia się ustawie 
lub decyzji rządu, to piastunowie władzy nikłe mają szanse, by przeforsować bez weta prezydenc
kiego coś wbrew niej, wręcz opadają z sił, a tracą też na to ochotę"; J. Urban, Z żebra Adama -  kto 
rządzi w Polsce i dlaczego, „Nie" z 28.02.03.
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Na drugim biegunie lokują się, jak wspomniałem, duże kartoteki fachowe 
oraz komputerowe korpusy tekstowe. Dla przykładu, opracowanie „Wielkiego 
słownika frazeologicznego języka polskiego" Piotra Miildnera-Nieckowskiego 
(WSFJP; ok. 200 000 jednostek w 38 tys. artykułów hasłowych) zostało oparte na 
bazie źródłowej wykorzystującej 34 tytuły prasowe, 210 pozycji z zakresu lite
ratury naukowej i specjalistycznej, 906 pozycji z literatury pięknej, a także 
nieokreślone bliżej zbiory listów urzędowych i instrukcji, zapisów języka mó
wionego radia i telewizji oraz notowań żywej mowy potocznej. „Słownik 
frazeologiczny współczesnej polszczyzny" Stanisław Bąba i Jarosław Liberek 
oparli na zróżnicowanym kanonie źródeł z lat 1968-2000, który pozwolił wyeks- 
cerpować cytaty z ponad 1150 utworów literackich i rozpraw (popularnona
ukowych oraz 230 tytułów prasowych, co, zdaniem autorów, stworzyło „repre
zentatywny obraz polszczyzny końca XX wieku". Natomiast dostępna dziś 
swobodnej ekscerpcji (na CD-ROM) próbka Korpusu Języka Polskiego PWN 
(będę ją dalej nazywał „małym korpusem języka polskiego" -  MKJP) obejmuje 
w 39% teksty publicystyczne (z 72 tytułów prasowych), w 28% -  teksty książko
we niebeletrystyczne (115 tytułów), w 14% -  teksty literackie (75 tytułów), 
w 10% -  teksty rozmów i w 9% -  druki ulotne i użytkowe; łączna objętość prób
ki obejmuje 4 miliony wyrazów.

Ilościowa i jakościowa dysproporcja między moim prywatnym korpusem 
ręcznym i wyżej opisanymi korpusami fachowymi jest tak wielka, że postawiła 
pod znakiem zapytania wszelkie moje dotychczasowe sądy uogólniające do
tyczące języka/frazeologii polskiej, a oparte na danych korpusu ręcznego. Zda
wałem sobie sprawę, że jeżeli dalej będę ten korpus w swoich analizach wyko
rzystywał, każde uogólnienie będzie musiało być wyraźnie i zdecydowanie 
relatywizowane do owego wąskiego wycinka naszego dyskursu i obwarowy- 
wane różnymi zastrzeżeniami co do jego wybiórczego charakteru; stawiałem 
też sobie pytanie, czy w sytuacji dostępu do próbki (a niebawem pewnie 
i całości) narodowego korpusu komputerowego ma w ogóle sens dalsze uzu
pełnianie korpusu ręcznego i opieranie na nim nowych obserwacji i analiz. We
ryfikację tych pytań przyniosła praca nad losami skrzydlatych terminów, które 
polszczyzna zapożyczyła w ostatnich 2-3 dziesięcioleciach.

5.1.2. W ielki Wybuch, czarna dziura -  skrzydlate kosmologizmy najno
wszej polszczyzny. Terminy krążą w czterech koncentrycznych sferach płynnie 
przechodzących jedna w drugą. Centrum zajmowane jest przez terminy stricte 
indywidualne, powoływane do życia często dla potrzeb doraźnych, np. na uży
tek jednej koncepcji czy tylko danej monografii, mogące mieć charakter robo
czy, umowny. W sprzyjających warunkach część takich terminów przedostaje 
się (zgodnie z zasadami etyki pracy naukowej -  wraz z nazwiskiem ich twórcy) 
do sfery drugiej, tj. do dyskursu naukowego, a nawet do systemu pojęciowego 
danej dyscypliny wiedzy (nierzadko wręcz do strefy pojęć interdyscyplinar- 
nych), gdzie zwykle zderza się z terminami konkurencyjnymi płynącymi z in
nych centrów indywidualnych. Część terminów sfery drugiej podejmowana jest 
następnie przez ośrodki sfery trzeciej: szkolne programy nauczania i działania
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popularyzatorskie w prasie, radiu i telewizji, leksykonach itp., co -  zwłaszcza 
przy popularyzacji na szeroką skalę -  z reguły przyczynia się do upraszczania 
zakresów pojęciowych przejmowanych terminów i zacierania ich autorstwa. 
Terminy, które dostają się do sfery czwartej -  języka ogólnego -  podlegają naj
większym przemianom. Stają się „ważną składową tzw. intelektualizacji języka 
literackiego" (Gajda 1990: 59), ale ich pierwotna treść pojęciowa często ulega 
przy tym erozji, a świadomość ich autorstwa może się całkowicie zatracać. 
W sferze czwartej terminy mogą funkcjonować zarówno jako terminy właściwe 
(choć o znacznie uproszczonym, a czasem wręcz zdeformowanym znaczeniu 
wyjściowym) oraz -  równolegle i równocześnie -  jako sfrazeologizowane 
połączenia wyrazowe o znaczeniu pochodnym od wyjściowego, tj. przenośnym 
(czyli jako neosemantyzmy). Jest regułą, że im bliżej sfery czwartej, czyli im 
bardziej rośnie rozpowszechnienie terminu, tym mniejsza jest powszechna 
świadomość jego indeksowości: są one wówczas tworami autorskimi dla Obser
watora, ale nie dla przeciętnego Recypienta. Ich status moglibyśmy określić sfo
rmułowaniem, że w płaszczyźnie dyskursu publicznego są one skrzydlate ge
netycznie, ale raczej nie realnie.

Dobrą ilustracją tych zależności mogą być losy dwóch XX-wiecznych termi
nów kosmologicznych: Wielki Wybuch i czarna dziura. Według Markiewicza i Ro
manowskiego (SS-1: 221) dla określenia momentu, w którym Wszechświat
o nieskończenie małych wówczas rozmiarach i nieskończenie wielkiej gęstości 
eksplodował i ekspandował, rozszerzając się równocześnie we wszystkich kie
runkach naraz po dziś dzień, terminu Wielki Wybuch (Big Bang) używał w latach 
1946-1948 (początkowo tylko w ustnych dyskusjach koleżeńskich) amerykański 
astrofizyk George Anthony Gamow; według Stanisława Bajtlika z Centrum 
Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie autorem tego wyra
żenia był w latach 50. brytyjski astronom Fred Hoyle, który użył go ironicznie 
w cyklu wykładów popularnonaukowych radia BBC („Polityka" 2001, nr 17, 
s. 88 i inne źródła prasowe). Jeżeli termin, którego treść pojęciowa zdecydowa
nie wymyka się pojmowaniu zdroworozsądkowemu, wyszedł poza ramy dys
kursu astrofizycznego i kosmologicznego (poza granice sfery pierwszej i dru
giej), stało się to za sprawą kilku czynników, które sprzyjały przyciągnięciu 
uwagi publicznej: po pierwsze, teoria Wielkiego Wybuchu wkroczyła na obsza
ry zajęte do tej pory przez biblijną wersję stworzenia świata, co musiało być 
(i było) komentowane w dyskursie powszechnym; po drugie, koncepcja Wiel
kiego Wybuchu była popularyzowana przez jedną z najbardziej fascynujących 
dla ogółu postaci współczesnej nauki Stephena W. Hawkinga, którego przezna
czona dla laików „Krótka historia czasu" stała się światowym bestsellerem; po 
trzecie wreszcie, sam termin Wielki Wybuch nie miał nic z suchości czy abstra- 
kcyjności szeregowej terminologii naukowej, nie odstraszał, był łatwy do zapa
miętania, kojarzył się nadto z wizualnością całej serii filmów amerykańskich, 
które w latach 70.-90. zawładnęły wyobraźnią ludzką w skali globalnej. O ile 
jednak jeszcze w latach 80.-90. Wielki Wybuch pojawiał się w publikacjach me
dialnych wyłącznie w kontekstach prymarnych („kosmicznych") i w swoim

89



znaczeniu podstawowym -  co prawda niezmiernie wobec kosmologicznego 
uproszczonym44 -  o tyle w ostatnich kilku latach w ogarniającym Polskę dysku
rsie europejskim Wielki Wybuch, a zwłaszcza jego angielski pierwowzór Big 
Bang, zaczął się pojawiać regularnie także w kontekstach wtórnych, ekonomi- 
czno-politycznych, i w znaczeniu przenośnym, fundowanym na gruncie takich 
składników znaczenia podstawowego, jak 'równoczesność', 'gwałtowność (szy
bkość) , 'rozszerzanie się'. Intensywność działań akcesyjnych Polski wobec 
NATO i Unii Europejskiej i aktywne przenikanie się dyskursu polskiego 
i zachodnioeuropejskiego spowodowało, że neosemantyzm ten polszczyzna na
szych mediów zasymilowała bardzo szybko; por.:

[1] W  brukselskim  żargonie przyjęcie do Unii do dziesięciu krajów naraz w  r. 2003 
zw ykło nazyw ać się z angielska „big bangiem", czyli „wielkim wybuchem". [MGW 
5 2 /0 1 ]; [2] Jeśli Polska w ejdzie do Unii w  2004 roku, tak jak przewiduje ambitny kalen
darz rozszerzenia, wiele będziem y mieć do zawdzięczenia kom isarzowi [G. Verheugeno- 
wi]. To on w ym yślił i forsował formułę wielkiego rozszerzenia UE (tzw. big bangu) od 
razu o dziesięć krajów, w tym o Polskę. [MGW 1 0/02]; [3] -  Czy dopuszcza pan możli
wość, że rozszerzenie Unii się nie uda? -  To byłaby katastrofa. M am nadzieję, że do tego 
nie dojdzie, choć są dwa zasadnicze problemy. To jest różnica m iędzy rozszerzeniem na 
zasadzie big bang -  w szyscy naraz -  i wyścigu regatowego, czyli kto pierwszy, ten lep
szy. [P. Lendvai; P 1 7 /02]; [4] W  sumie frekw encja [wyborcza] była najniższa w  25-letniej 
historii Parlamentu Europejskiego. W  1979 r. -  roku debiutu -  wyniosła niecałe 65 proc., 
ale potem  stale spadała. Big-bang rozszerzenia mógł odwrócić tę tendencję... [P 26/04];
[5] „Big Bang" (wielkie rozszerzenie) w ym usi też reformy instytucjonalne NATO. (...) 
N ie udało się tego zmienić przed pierwszym rozszerzeniem w 1999 r. [GW 279/02];
[6] „K askadę" referendów  w krajach wyszehradzkich w sprawie wejścia do Unii Europej
skiej zapow iedzieli prezydenci Polski, Czech i W ęgier. (...) Z ideą „big bangu" -  jedno
czesnych referendów  w dziesięciu krajach kandydujących -  wystąpił Piotr Nowina- 
Konopka (...). „Big bang" w jednym  terminie będzie trudny -  polityka rządzi się swoimi 
regułam i w  każdym  z dziesięciu krajów kandydackich z osobna; ich w ładze różnie zapa
trują się na termin głosowania. [GW 198/02]; [7] Big Bang Główny kandydat bukmache
rów do spadku, beniaminek Premier League Bolton rozgromił na wyjeździe Leicester 
City 5:0 i został liderem. (...) -  To był Big Bang! (...) -  skomentował „The Sun" w yjazdo
we zw ycięstw o beniaminka na Filibert Street w Leicester. [GWSp 193/01]; [8] Nagła eks
pansja świata żyw ego wydaw ała się czymś tak nieoczekiw anym  i nagłym, że w 1995 r. 
ukuto now y termin: „biologiczny Big Bang", a niektórzy skrócili okres, w którym [na 
Ziemi] w ybuchło życie, do zaledwie 5 min lat, burząc tym samym darwinowski ste
reotyp, zgodnie z którym ewolucja to proces powolny. [GW 31/98]

O ile ogólnojęzykowy status terminu Wielki Wybuch (Big Bang) wciąż się je
szcze kształtuje (o czym może świadczyć fakt, że frazem ten nie został odnoto
wany przez żaden słownik języka polskiego, nawet przez ISJP z r. 2000 i WSFJP 
z r. 2003, nie odnalazła go także wyszukiwarka MSJP), o tyle frazem czarna dziu

Z konieczności upraszczanym ad usum delphini nawet przez wybitnych uczonych -  por. np. 
fragment artykułu Aleksandra Wolszczana: „...odkrycie mikrofalowego promieniowania tła, do
wodzące, że Big Bang, czyli eksplozja dająca początek światu, musiał mieć miejsce" (zob. „Polityka" 
1995, nr 45). Zwracam przy tym uwagę na zjawisko tzw. definiqi tekstowej (tu -  'eksplozja dająca 
początek światu'), tj. odautorskiego komentarza wtrąconego, pełniącego istotną rolę w procesach 
aproksymacji pojęć złożonych.
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ra nie tylko zadomowił się w dzisiejszej polszczyźnie, ale i doczekał odnotowa
nia w ISJP. Jednak mimo iż słownik ten wydany został w r. 2000, Mirosław Bań
ko utrwalił w nim wyłącznie znaczenie terminologiczne z charakterystycznym 
kwalifikatorem: „Czarne dziury to obszary w przestrzeni kosmicznej, w któ
rych siła przyciągania jest tak wielka, że nic nie może się z nich wydostać, na
wet światło. Termin fizyczny" (ISJP I: 215), chociaż niefizyczne (ściślej -  nie 
astrofizyczne) znaczenie terminu czarna dziura rozwija się w polszczyźnie co 
najmniej od lat 80. wieku XX.

Myśl o tym, że gwiazdy o dostatecznie dużej masie i gęstości mogą mieć 
pole grawitacyjne tak duże, że nawet światło nie mogłoby tych gwiazd opuścić, 
ma ponad 200 lat: jak podaje Stephen W. Hawking (1990: 82-83), została upubli
czniona w r. 1783 w „Philosophical Transactions of the Royal Society of Lon
don" przez Johna Mitchella, profesora Uniwersytetu Cambridge. Idea ta poja
wiła się też w pracy Pierre'a S. Laplace'a „System świata" (1796), była także 
w latach 30. wieku XX przedmiotem studiów Roberta Oppenheimera i Hartlan- 
da Snydera -  ale dopiero w r. 1967 (według Kopalińskiego; SWPLXX: 71) lub 
1969 (według Hawkinga 1990: 82) idea ta skondensowała się w nazwie „czarna 
dziura", nadanej regionom czasoprzestrzeni o szczególnej sile grawitacyjnej 
przez amerykańskiego astrofizyka Johna Archibalda Wheelera (prawdopodob
nie w pracy „Einstein's Vision" wydanej w Berlinie w r. 1968).

Ponieważ w latach 90. -  zwłaszcza po osadzeniu w przestrzeni pozaziem
skiej teleskopu Hubble'a -  badania kosmologiczne wyraźnie się zintensyfiko
wały, co znalazło odzwierciedlenie także w polskiej publicystyce wysokiej, ter
minologiczne użycia wyrażenia czarna dziura w dyskursie medialnym można 
określić jako częste. Warto przytoczyć przykłady takich użyć, gdyż w ich konte
kstach zawarte są te elementy, które rozwinięte zostaną następnie w znacze
niach pochodnych; por.:

[9] W sam ym  środku naszej Galaktyki, tam gdzie schodzą się spiralne ramiona, tkwi 
ogromna czarna dziura, która pożarła już dwa miliony słońc. Nikt jeszcze nie zobaczył 
czarnej dziury bezpośrednio. M ateria w ich czeluściach jest tak gęsto upakowana, że siły 
grawitacji nie pozwalają uciec w  kosmos światłu, dzięki któremu m oglibyśmy poznać te 
twory. [GW 222/00]; [10] Czarne dziury to kosmiczne odkurzacze. W ciągają do swego 
wnętrza, by już z powrotem nie wypuścić, zarówno materię, jak i światło. [GW 265/97];
[11] Cokolwiek dostałoby się w wir czarnej dziury, pozostałoby na wieki w ięźniem  jej 
siły ciążenia. [P 5 3 /88]; [12] Z łatwością można sobie wyobrazić, że na razie dysponuje
my zbyt słabymi teleskopami, by dostrzec stare, wygasłe już gwiazdy albo nigdy nieroz- 
palone brązow e karły, czarne dziury, planety. [GW 299/02]; [13] M cCollough i jego kole
dzy wierzą, że w [podwójnej gwieździe] J1550-564 znajduje się czarna dziura, która 
wysysa m aterię z norm alnej gwiazdy. [GW 114/00]; [14] W  wielu pow ieściach science fic- 
tion czarne dziury służą jako wrota do innych światów albo w ehikuły do podróży w  cza
sie. [GW 208/98]

Równolegle (czasem w jednym i tym samym numerze czasopisma) obok użyć 
stricte terminologicznych (choćby i znaczeniowo uproszczonych) występują 
użycia wtórne czy pochodne, dające się już dzisiaj pogrupować w trzy zespoły 
(o nieostrych zresztą granicach). Pierwszy z nich bazuje na tych składnikach

91



kosmologicznego znaczenia terminu czarna dziura, którym w języku codzien
nym odpowiadają pojęcia wpadania do środka czegoś, zasysania, wchłaniania 
oraz sem bezpowrotności; utworzyły one podstawę znaczenia 'sfera działań 
publicznych, w której określone dobra czy wartości nikną bezpowrotnie'; por.:

[15] Kończyła już wywiad, kiedy Krzaklewskiemu, którego myśli krążyły jeszcze wokół 
om aw ianej wcześniej dziury budżetowej, wyrwało się: -  M am nadzieję, że to nie jest cza
rna dziura -  w iemy, że czarna dziura wszystko wciąga -  praktycznie nie ma szans. (...) 
Przy czym czarna dziura to już ostatnia faza funkcjonowania gwiazdy. [P 3 8 /01]; [16] 
Czy przed (...) poznaniem  sytuacji ludnościowej i ekonomicznej na polskiej wsi Bruksela 
przekaże tam fundusze strukturalne? Czy nie będzie się obawiać, że przepadną one w 
bliżej nieokreślonej czarnej dziurze? [P 2 1 /00]; [17] A w ielu Niemców przyjeżdża do Pol
ski, licząc na szybki zarobek. Ładują tu swoje pieniądze jak do czarnej dziury i bankru
tują. [WO 5 0 /0 2 ]; [18] [Reforma emerytalna] uświadomiła ludziom, jak wielka część ich 
pieniędzy wpada w czarną dziurę, zam iast powiększać ich kapitał na starość. [P 48/02]; 
[19] Białoruś jest -  jak mówi Grigorij Jawliński, lider Jabłoka -  „wielką czarną dziurą na
szej przestrzeni ce ln e j" . (...) Rosja traci w tej dziurze 500 min dolarów rocznie. [GW 
287/99]; [20] Xerox, słynny producent sprzętu biurowego, doszedł do wniosku, iż 
w ciągu ostatnich 5 lat źle zaksięgował sumy rzędu 2 mld doi. (...) Sceptyczni dziennika
rze z „W all Street Journal" wyliczyli, że cała czarna dziura może sięgać naw et 6 mld doi. 
[P 2 9 /0 2 ]; [21] W pływ y wyniosły ok. 80 tys. zł. -  I tych pieniędzy nigdy nie rozliczono^ 
gdzieś wpadły w czarną dziurę -  stwierdza Janusz M alewicz, dzisiaj jeden z liderów 
zw iązku Ojczyzna. [P 4 2 /0 1 ]; [22] Sam orządow a czarna dziura. Jeśli nie da się policzyć 
pieniędzy, które w ydaje „góra", tym trudniej je  policzyć „na dole", na poziomie sa
morządów. [P 4 6 /0 2 ]; [23] ...gdy nauka w  świecie zachodnim  zdaje się galopować po co
raz szerszych przestrzeniach, w ich rodzinnym kraju [Polsce] zapada się w czarną dziurę 
budżetow ą. [P 4 1 /0 1 ]; [24] Restrukturyzacji rolnictw a nie uda się zapewne przeprowa
dzić bez pieniędzy i siłami samych rolników, ale ochrona dochodów „statystycznego rol
nika to czarna dziura dla budżetu. [GW 2 4 /01]; [25] ...dogorywająca cenzura zdążyła je 
szcze dokonać paru ingerencji, w  dodatku gorączka przełomu politycznego i rozkład 
rynku księgarskiego sprawiły, że książka [„Szkice literackie" J. Stempowskiego] wpadła 
jakby w  „czarną dziurę". [TP 51-52/01]; [26] Albo słońce ogrzeje pokój bliskowschodni, 
albo czarna dziura pochłonie marzenia o pokoju. [GW 260/97]; [27] Człowiek w  depresji 
jest jak  czarna dziura. Pochłania energię innych ludzi, próbując wypełnić próżnię, którą 
w sobie czuje, i zagłuszyć własną rozpacz. [Charaktery 1 1 /02]; [28] Silna osobowość 
Andy Rottenberg całkow icie zdominowała program artystyczny. W  dużym reportażu 
pom ieszczonym  w  „Gazecie W yborczej" jeden z malarzy powiedział o niej: „Czarna 
dziura, antym ateria, czyli że zniszczy każdego, kto jej stanie na drodze". [P 8 /0 1 ]; [29] 
Z upływ em  czasu człow iek bez domu (a także bez pracy, rodziny, pieniędzy) wpada 
w Czarną D ziurę, jego życie gubi perspektywę. [P 5 1 /9 8 ]; [30] Podstawę niewiary we 
w łasną atrakcyjność fizyczną amerykańscy psychologowie określili syndromem szwajca
rskiego sera. Najkrócej rzecz ujmując, polega ona na tym, że naw et pozytywna ocena 
danej osoby, dokonana przez innych ludzi, trafia na czarne dziury w percepcii w łasneeo 
wyglądu. [P 13 /02] S

Drugą grupę użyć łączy znaczenie 'sfera zjawisk czy działań, których istotę 
trudno poznać, obszar ogarnięty ludzką niewiedzą lub niepamięcią'. Źródłem 
tego znaczenia jest przetworzone na język codzienny przeświadczenie kosmo
logów, iż nie możemy orzec niczego o czymkolwiek, co przekroczyło tzw. hory
zont zdarzeń, czyli granicę czarnej dziury („utworzoną przez trajektorię pro
mieni świetlnych, które bezskutecznie próbują wydostać się z czarnej dziury";
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Hawking 1990: 90), gdyż zza horyzontu zdarzeń nie ma powrotu. Myślę, że ja
kiś wpływ na skrystalizowanie się takiego właśnie znaczenia frazemu czarna 
dziura miało istnienie w polszczyźnie aktywnego -  zwłaszcza w latach 90. -  fra
zemu biała plama odnoszącego się również do obszarów niewiedzy i niepamięci, 
a pozostającego z czarną dziurą w pociągającej antytetycznej relacji formalnej 
i bliskoznacznej relacji treściowej (zob. przykłady [37]-[38]); por.:

[31] Czarne dziury pam ięci. Łatwizną byłoby mówić, że w Niem czech pam ięć i zapo
m nienie to drażliwe sprawy. Ale czy gdzie indziej nie jest tak samo? [GW 256/00]; [32] 
Znów otworzyła się przede mną czarna dziura, obszar nieznany. Spraw iły to sondaże, 
mówiące o oglądalności Big Brother (...). A więc z taką w łaśnie ilością ludzi nie m am  chy
ba nic, ale to nic wspólnego. [E. Szum ańska; TP 1 8 /01]; [33] Szukam  tropów [uległości 
wobec stalinizmu] w  św iadectw ach i opracowaniach. I nieodm iennie konstatuję swoją 
bezradność. Nie rozumiem tej części historii. Toteż z mojego punktu widzenia (...) lata 40. 
w Polsce to rodzaj czarnej dziury. [GW 157/01]; [34] Co się stało z Cisą i zatrutym  przez 
nią Dunajem m iędzy w ęgierskim  Szegedem  i rumuńskimi Górami Bonackimi? Nie w ia
domo! -  Czarna dziura. [P 1 1 /0 0 ]; [35] Obnażanie czarnej dziury. Dziś M EN poda szcze
gółowe wyniki próbnej nowej matury. Z matem atyki maturzystom nie poszło najlepiej. -  
Pow inniśmy być w dzięczni za obnażenie czarnej dziury, którą niektórzy politycy chcieli
by zakryć -  mówi prof. Andrzej Mulak. [GW 244/01]; [36] Polska pam ięć zbiorowa ma 
dwie czarne dziury, które symbolicznie można nazwać „syndrom em  Jedw abnego" 
i „syndromem PRL-u". O tych tem atach będziemy rozmawiali jeszcze wielokrotnie. 
[A. M ichnik; TP 1 /0 2 ]; [37] Przeszłość w Europie powraca z jednej strony jako medialne 
odkrycia b iałych  plam  albo raczej czarnych dziur spraw mało znanych czy przem ilcza
nych... [A. Krzemiński; P 4 9 /0 2 ]; [38] Białe plamy, czarne dziury W olność nie znosi tabu. 
Nie lubi, ale też sama przez się nie likwiduje białych plam  czy czarnych dziur w zbioro
wej świadomości i naszym  narodowym autoportrecie. (P 2 5 /03); [39] Gosposia rodziców 
Kława powitała nas w  domu ojca głośnym płaczem. Uwierzyła w idiotyczne plotki, że 
mnie rozstrzelano. Gorzej już być nie mogło. M ama pozostała w  W iedniu z podejrzeniem  
raka piersi. Przed nami -  czarna dziura. [W. Jerofiejew ; GW  301/02]; [40] ...proszę mi 
w ierzyć -  przyszłość nie jest czarną dziurą. Jest w  naszych rękach, taka, jaką w ybierze
my. [S. Bratkowski; M GW  43/98]

Znaczenie trzecie, bardziej ogólne, można wyeksplikować jako 'niewypełniony 
niczym obszar po zniknięciu czegoś, rejon pustki (po czymś) lub spustoszenia; 
luka w czymś' i zilustrować następującymi przykładami:

[41] ...gdy skończy się stymulacja [umysłu studenta amfetaminą], po egzam inacyjnej w ie
dzy pozostaje czarna dziura. (...) W iedza szybko zdobyta na amfie równie szybko w ypa
rowuje z głowy. Nie wiemy, ile dokładnie takich czarnych dziur powstaje w głowach 
przyszłych inżynierów, lekarzy, prawników. [P 4 /0 3 ]; [42] Ubiegłoroczni szóstoklasiści 
od września są już gimnazjalistami. W  ten sposób nie będzie naboru do szkół ponad
podstawowych. Ośw iatowcy nazywają to czarną dziurą edukacyjną. [GwO 52/00]; 
[43] W żadnym razie nie można powiedzieć, że poprzednie dwa stulecia to [w historii Ja
ponii] czarna dziura. Pierwszy spis ludności po otwarciu Japonii wykazał, że ponad 
połowa społeczeństwa umiała czytać i pisać -  analfabetów było mniej niż w  Europie. 
[H. Lipszyc; DF 9 /0 2 ]; [44] [Znaczna część europejskiej lewicy] próbuje zapełnić czarną 
dziurę po marksizm ie antyglobalizmem ... [J. Pom ianowski; TP 4 2 /0 1 ]; [45] Kiedy [Bułga
rzy] żegnali kom unizm , wiedzieli, że wychodzą z czarnej dziury. Rozsadzał ich en
tuzjazm. [P 3 0 /96]; [46] W  pierw szym  okresie zachłyśnięcia się wolnością żyliśm y 
złudzeniami, że zostaw iam y za sobą Czarną D ziurę, nad którą przeskoczyliśm y w sie
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dm iom ilow ych butach do nowej rzeczywistości. [P 3 0 /0 0 ]; [47] Czy jednak peerelow ską 
Czarną D ziurę da się skutecznie zatkać i wypełnić własną pustką? [P 5 /0 0 ]; [48] Gdyby 
Polska do Unii nie weszła, to stałaby się dla Europy w yrzutem sumienia. A poza tym 
ogrom nym  utrudnieniem . Także technicznym: jadąc do Rosji samochodem, można obje
chać Polskę, przez Czechy i Słowację. Ale to kłopotliwe. Trudno zostawić w  środku 
kontynentu taką „czarną dziurę", [bp T. Pieronek; TP 2 3 /02]; [49] Serbia też musi być ob
jęta planem  pomocy. Nie w yobrażam  sobie zostawienia tego kraju jako „czarnej dziury", 
bo w ów czas siłą rzeczy stałby się eksporterem biedy i desperacji. [GW 126/99]; [50] Pre
zydenci poruszyli też kw estię statusu Kalinigradu po w ejściu Polski do Unii Europejskiej.
-  Zależy nam , żeby nie była to czarna dziura, ale obszar zintegrowany z Europą -  mówił 
„Gazecie" Andrzej M ajkowski... [GW 197/01]; [51] ...prawdziwym wyzwaniem jest 
w spółkształtow anie takiej polityki regionalnej, która pomoże Rosji i Ukrainie w  ściślej
szym  związaniu się z Europą, aby ta -  jak pisze Brzeziński -  „czarna dziura" Eurazji zo
stała zapełniona przez coraz bardziej nowoczesne i dem okratyczne społeczeństwo.[P 
2 3 /9 8 ]; [52] Mogli się [po ataku terrorystycznym na teatr na Dubrowce] wypowiadać do 
w oli ci, którzy uważają, że całą Czeczenię należałoby za to „spalić" i „zamienić w  czarną 
dziurę". [GW 262/02]; [53] W  czarnych dziurach i szarych strefach świata trzeba hodo
w ać zarodki organizacji, cierpliwie snuć nici pokojowej wymiany, która sprzyja stabiliza
cji. [D. de Villepin; GW  221/02]; [54] ...mój skory do pomocy sąsiad przyniósł mi staran
nie rozrysow ane plany mojego domku ze śmiałymi propozycjam i architektonicznych 
udoskonaleń. Były to nieco osobliwe plany. W schodnia elewacja opracowana była w naj
drobniejszych szczegółach, podczas kiedy pozostałe ściany domu były czymś w rodzaju 
„czarnej dziury" -  sąsiad w ogóle ich nie uwzględnił. [DF 16/02]

Gdyby przyjąć, że dwuwyrazowiec czarna dziura funkcjonuje w języku polskim 
w trzech typach znaczeń: 1. dosłownym ('utworzony w jakimś materiale otwór
o ciemnych obrzeżach', np. czarna dziura wypalona paopierosem); 2. frazeologicz
nym prymarnym (kosmologicznym: 'obszar czasoprzestrzeni o szczególnie 
wielkiej sile grawitacji'; przykłady [9]-[14]); 3. frazeologicznym wtórnym (zbiór 
znaczeń pochodnych od kosmologicznego: 'sfera, w której określone dobra 
nikną bezpowrotnie', 'obszar ogarnięty ludzką niewiedzą lub niepamięcią', 
'pustka, luka'; przykłady [15]-[54]) i gdyby chcieć określić proporcję występo
wania znaczeń typu 1., 2. i 3. we współczesnej polszczyźnie, to na podstawie 
przedstawionego wyżej fragmentarycznie materiału tekstowego (o pełnej obję
tości 72 cytatów) proporcję tę, mającą liczbową postać 2:25:45, należałoby 
przedstawić w procentach jako 2,7:34,8:62,5. Owe 72 cytaty (tu reprezentowane 
przez 47 przykładów) zaczerpnąłem ze wspominanego wcześniej prywatnego 
korpusu wyimków tekstowych utworzonego przez ok. 6 tysięcy kontekstów 
pochodzących głównie z 5 czasopism, które należą do polskiej publicystyki wy
sokiej; ów „korpus ręczny" stanowi w tych szkicach moją bazę tekstową i stały 
punkt odniesienia. Ale dzięki uprzejmości prof. Tadeusza Piotrowskiego dys
ponowałem także i innym korpusem prywatnym -  tym razem jednak kompute
rowym. Korpus Tadeusza Piotrowskiego (dalej KTP) jest korpusem komputero
wym o objętości (w r. 2003) 24 milionów wyrazów, złożonym z tekstów 
naukowych (2,63 min wyrazów), literackich (2,69 min), prawniczych (1,37 min), 
religijnych (1,64 min), materiałów słownika frekwencyjnego (0,56 min) i tek
stów publicystycznych („Gazeta Wyborcza", „Rzeczpospolita" „Dziennik Bałty
cki" -  15,14 min). Wyszukiwarka znalazła w tym korpusie 190 cytatów z dwu-
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wyrazowcem czarna dziura, a więc niemal trzykrotnie więcej niż w korpusie 
ręcznym, ale rozkład znaczeń dwuwyrazowca czarna dziura w KTP okazał się tu 
zasadniczo odmienny: liczbowo proporcja ta przybrała postać 7:161:22, w pro
centach natomiast -  3,7:84,8:11,5. Rezultaty te skonfrontujmy z danymi korpusu 
trzeciego, którym jest zrównoważona próbka Korpusu Języka Polskiego PWN 
(MKJP) o objętości 4 milionów wyrazów, przy czym na próbkę tę, przypomnę, 
złożyły się teksty beletrystyczne (14%), niebeletrystryczne (28%), ulotne i użyt
kowe (9%), teksty rozmów (10%) i teksty publicystyczne (39%, do tego podkor
pus publicystyczny utworzony został z materiałów 83 czasopism -  liczby 
16-krotnie większej niż w korpusie ręcznym). W próbce tej dwuwyrazowiec 
czarna dziura wystąpił tylko 21 razy, a proporcja użyć dosłownych, kosmologi
cznych i pochodnych od tych ostatnich wyniosła: w liczbach -  2:17:2, w procen
tach -  9,5:81,0:9,5.

Zestawienie tych danych -  zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i zwłasz
cza w procentach -  jest zaskakujące:

Korpusy:

Znaczenia

dosłowne: kosmologiczne: pochodne:

liczba
użyć

(procenty) liczba
użyć

(procenty) liczba
użyć (procenty)

Korpus ręczny 2 (2,7%) 25 (34,8%) 45 (62,5%)

KTP 7 (3,7%) 161 (84,8%) 22 (11,5%)

MKJP 2 (9,5%) 17 (81,0%) 2 (9,5%)

i uświadamia, jak ostrożnie należy się posługiwać określeniem „w polszczyź
nie" i jak mylące mogłoby być wyciąganie wniosków opartych wyłącznie na 
jednej próbce tekstowej (choćby znaczącej): obraz dwuwyrazowca czarna dziura 
zmienia się radykalnie -  w sensie częstotliwości występowania i używalności 
poszczególnych jego znaczeń -  w zależności nie tylko od rozmiarów (objętości) 
korpusu tekstowego, ale i od jego zawartości (proporcji tworzących go typów 
tekstów).

Słowniki zareagowały na pojawienie się w polszczyźnie nowego frazemu 
różnie. W roku 1997 „Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny" odnoto
wał czamą dziurę tylko w znaczeniu kosmologicznym (z kwalifikatorem astrono
miczny): 'obiekt fizyczny wytwarzający bardzo silne pole grawitacyjne, które 
wszystko przyciąga i wchłania' (PSWP X: 193). Rok wcześniej „Słownik 
współczesnego języka polskiego" utrwalił zarówno frazeologiczne znaczenie 
prymarne (w postaci zbliżonej do PSWP), jak i wtórne o brzmieniu: 'żartobliwie
o jakimś zjawisku gospodarczym powodującym braki w zaopatrzeniu i niedo
statek towarów; także o jakichś tajemniczych, podejrzanych okolicznościach gi
nięcia, przepadania czegoś' (SWJP: 139); o eksplikacjach ISJP pisałem wcześniej. 
Co się zaś tyczy słowników frazeologicznych, to z kolei zwracają one uwagę na 
istnienie przenośnych i tylko przenośnych znaczeń frazemu czarna dziura: Kata
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rzyna Głowińska w „Popularnym słowniku frazeologicznym" z r. 2000 opisała 
jego znaczenie jako: 1. 'miejsce, w którym wydaje się, że coś ginie, przez co 
zwykle odczuwa się brak tego' oraz 2. 'puste miejsce, luka', Stanisław Bąba i Ja
rosław Liberek w SFWP z r. 2001 -  jako 1. 'jakiś okres przeszłości uznawany za 
mało wartościowy, mało chwalebny, oceniany bardzo negatywnie, o którym 
chciałoby się nie pamiętać' i 2. 'deficytowa sfera gospodarki, która, mimo po
noszonych nakładów, przynosi ciągłe straty; studnia bez dna' (najnowszy 
„Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego" Piotra Muldnera-Nieckow- 
skiego z r. 2003 czarnej dziury nie odnotowuje). Stan kodyfikacji semantycznej 
grupy wyrazowej czarna dziura obrazuje następujące zestawienie:

Lp. Słow nik Znaczenie
dosłowne

Znaczenie
kosmologiczne

Znaczenia
pochodne

1 SFW P - - X (2 znaczenia)
2 W SFJP - - —

3 PSF - - X (2 znaczenia)
4 SFJP - — _
5 SW JP - X X (1 znaczenie)
6 PSW P - X _
7 PLW P - - X (bez eksplikacji)
8 ISJP - X _
9 USJP - X —

Utrwalanie w słownikach tylko przenośnych znaczeń jednostek frazeologi
cznych zgodne jest z tradycją frazeologii traktującej jako frazeologizmy tylko te 
połączenia wyrazów, które prócz stałości i odtwarzalności odznaczają się też 
cechą „przesunięcia semantycznego", „nieregularności znaczeniowej", asyme
trią między całościowym znaczeniem grupy wyrazowej a „sumą znaczeń jej 
komponentów" czy, mówiąc prościej, metaforycznością. Nawet jednak i przy 
takim podejściu grupa wyrazowa czarna dziura w jej funkcji terminu kosmolo
gicznego jest pełnoprawnym frazeologizmem, którego znaczenie prymarne po
winno być utrwalone w słownikach językowych (a nie tylko encyklopedycz
nych). Za tą frazeologicznością przemawiają dwa argumenty: po pierwsze, 
region czasoprzestrzeni o dostatecznie wielkiej grawitacji nie jest w istocie 
„dziurą , ściślej -  nie jest takim elementem obszerniejszej klasy dziur, o jakim 
można by orzec, iż jest akurat -  w przeciwieństwie do innych -  czarny. Podob
nie punkt osobliwy o nieskończonej gęstości i takiejż krzywiźnie czasoprze
strzeni nie był „wybuchem" -  nie był takim wybuchem ze znanej nam klasy 
wybuchów, który można byłoby dookreślić przymiotnikiem wielki tak, jak moż
na dookreślić przymiotnikiem wielki rzeczownik panda, wyodrębniając z klasy 
pand pandę wielką oraz pandę małą, zwaną też z racji ubarwienia pandą czerwoną. 
Terminy czarna dziura i Wielki Wybuch były całościowymi metaforami już 
w chwili powierzania im funkcji etykietowania (nominowania) pojęć kosmolo
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gicznych i tylko pozornie dublują klasyczną strukturę złożeń terminologicz
nych genus proximum + differentia specifica; ta prymarna metaforyczność połączo
na z bezdyskusyjną odtwarzalnością wystarczająco, moim zdaniem, przemawia 
za uznaniem frazeologicznego statusu wyrażeń czarna dziura i Wielki Wybuch już 
na podstawowym poziomie ich znaczeń i funkcji. Ale, jak pisałem wcześniej, 
frazeologiczność w paradygmacie frazeologii pragmatycznej (frazematyki), 
w którego ramach tu pozostajemy, nie jest wiązana z obligatoryjną metaforycz- 
nością: kryterium konstytutywnym jest tu odtwarzalność formy językowej bez 
względu na jej postać strukturalną i status semantyczny. Argumentem drugim 
za uznaniem frazeologiczności wyrażeń czarna dziura i Wielki Wybuch w funkcji 
terminów sensu stricto jest więc bezdyskusyjny fakt, że nie w jednej, lecz w obu 
sferach używalności tych wyrażeń -  tak w kontekstach wtórnych (społecznych, 
ekonomicznych, psychologicznych itp.), jak i w pierwotnych (kosmologicz
nych) -  i dla nazwania odpowiednich potencjałów treściowych, jakie się w oby
dwu tych sferach rodzą, wyrażenia czarna dziura i Wielki Wybuch są tworami 
jednakowo odtwarzalnymi. Mówiąc inaczej, w dyskursach obu tych obszarów 
grupy wyrazowe czarna dziura i Wielki Wybuch są frazemami -  ze wszystkimi 
tego konsekwencjami leksykograficznymi. Są to frazemy skrzydlate (genetycz
nie i realnie) względem dyskursu naukowego i skrzydlate genetycznie (choć 
niekoniecznie realnie) względem dyskursu publicznego.

5.1.3. Uogólnienia metodologiczne. Dokonany ogląd pozwala sformułować 
pewne uogólnienia odnośnie nie tylko do obu skrzydlatych kosmologizmów, 
ale i do metod postępowania z językowym materiałem badawczym. Płynący 
z powyższych zestawień wniosek ogólny da się zawrzeć w zdaniu, iż według 
danych korpusów komputerowych stan zaawansowania derywacji semantycz
nej frazemu czarna dziura jest wielokrotnie mniejszy, niż by to wynikało z da
nych korpusu ręcznego. Który z tych obrazów jest bliższy faktycznemu stanowi 
rzeczy we współczesnym dyskursie polskim?

Bez wątpienia gromadzenie korpusu ręcznego obciążone jest skazą subiek
tywizmu. Rację ma Mirosław Bańko, gdy, przytaczając opinię Jana Tokarskiego
o pracy nad „Słownikiem języka polskiego" pod red. Witolda Doroszewskiego
-  „ekscerptorzy, nastawieni na wyławianie materiału leksykalnego nie notowa
nego w słownikach, bardziej byli uczuleni na hasła i ich użycia rzadkie, niety
powe, niż na to, co jest w języku częste, pospolite" -  dodaje od siebie: „Najwi
doczniej tak działa ludzki umysł, bardziej czuły na odstępstwa od normy niż na 
stan normalny. Dlatego metoda ręcznej ekscerpcji, stosowana tradycyjnie w lek
sykografii, nadaje się dobrze do wyszukiwania wyrazów i znaczeń rzadkich 
albo nowych, mniej zaś do tych, które są częste i utrwalone w języku" (Bańko 
2001: 37-38). Zdałem sobie z tego sprawę, gdy, czytając niedawno w „Polityce" 
(nr 16 z r. 2003) rozmowę z prof. Bohdanem Paczyńskim „Okna Kosmosu" -  
rozmowę, w której wyrażenie czarna dziura użyte zostało 12 razy, za każdym ra
zem w znaczeniu kosmologicznym -  uświadomiłem sobie, że gdybym natknął 
się na ten tekst kilka lat temu, zapewne pominąłbym go zupełnie lub za
czerpnął zeń 1-2 cytaty (np. te, w których czarna dziura jest szczególnie celnie
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zdefiniowana), nie widziałbym bowiem wówczas celu w tym, by 12 razy wypi
sywać „jedno i to samo" -  znane mi już z tylu innych użyć znaczenie kosmolo
giczne; mój umysł był już wtedy nastawiony na każdy niuans znaczeń przenoś
nych. Mówiąc prościej, liczba użyć wyrażenia czarna dziura w znaczeniu 
kosmologicznym (a pewnie i dosłownym) została w moim korpusie bezsprze
cznie zaniżona.

Ale ten niewątpliwy subiektywizm ekscerpcji ręcznej bynajmniej nie tłuma
czy innej zagadki, jaką jest dla mnie fakt, że w korpusie ręcznym znalazło się 
blisko 50 poświadczeń frazemu Wielki Wybuch (Big Bang), z czego 23 cytaty 
przynoszą użycie frazemu Big Bang (rzadziej Wielki Wybuch) w znaczeniu prze
nośnym -  podczas gdy w MKJP wyszukiwarka znalazła 12 użyć grupy wyrazo
wej wielki wybuch w znaczeniu dosłownym, 14 użyć frazemu Wielki Wybuch -  
wszystkie w znaczeniu kosmologicznym -  i ani jednego użycia frazemu Big 
Bang -  nośnika znaczeń przenośnych! Oznacza to, że gdybym, pisząc o rozwoju 
semantycznym najnowszej naszej frazeologii, opierał się wyłącznie na danych 
próbki Korpusu Języka Polskiego PWN jako na źródle najbardziej obiektyw
nym i wiarygodnym, wyciągnąłbym wniosek stojący w całkowitej sprzeczności 
z obrazem udokumentowanym danymi pochodzącymi z korpusu ręcznego.

Pochylony nad „małą diachronią" frazeolog wysnuwa z tych obserwacji na
stępujące wnioski:

1. w obserwacji życia jednostek frazeologicznych nie ma użyć ważnych
i nieważnych. To właśnie owe „kwanty diachronii", jakimi są pojedyncze uży
cia JF, są samą rzeczywistością (substancją) zmian językowych, której analiza 
pozwala na dokonywanie uogólnień. Ponieważ każde użycie JF ma miejsce w 
nowym kontekście (sytuacji), to w każdym użyciu zawarty jest zarówno mo
ment gruntowania istniejącego już, wytworzonego lub tworzącego się właśnie, 
psychicznego inwariantu danej JF, jak i moment nowości, innowacji, tak długo 
niedostrzegalny, dopóki nie odłoży się w postaci odcienia znaczeniowego, a po
tem i nowego znaczenia;

2. ty m  sa m y m  fra z e o lo g ii p o trz e b n e  je s t  g ro m a d z en ie  d o k u m en tac ji fa k to 
g ra ficz n e j o  ch a ra k terz e  te z a u ru so w y m , cz e m u  m o g ło b y  sp rzy jać  sp o rząd zan ie  
m ik ro m o n o g ra fii p o sz cz e g ó ln y ch  JF z m o żliw ie  p e łn ą  (d la  d an eg o  o d cin k a  cz a 
so w eg o ) d o k u m en ta c ją , a  ta k ż e  sp e c ja ln y ch  s ło w n ik ó w  tran sfo rm ac ji s tru k tu - 
ra ln o -se m a n ty cz n y ch  JF (zob. MenepoBWH, MoKwemco 1997; MojcweHKO, Cwao- 
peHKo 1999; p o r. ta k ż e  p o d e jśc ie  za p ro p o n o w a n e  w : B ra lew sk i 1996 i 2003);

3. sporządzanie komputerowych korpusów tekstowych nie wyklucza meto
dy ekscerpcji ręcznej. Metoda ręczna, jak pokazałem, pozwala nie tylko na 
dokumentowanie zjawisk, którym swoista przypadkowość (selektywność) kor
pusów komputerowych nie daje zaistnieć w poddanej obróbce masie tekstów, 
ale czyni możliwym także wyłuskiwanie z tekstów przypadków transformacji 
strukturalnych tych JF, które nie są dostępne wyszukiwarkom, gdyż ich kom
ponenty zostały w tekstach odsunięte od siebie na zbyt dużą odległość lub 
uległy wymianie na komponenty inne niż zadane wyszukiwarce jako hasło. 
Obie metody -  ręczna i komputerowa -  są więc raczej komplementarne wzglę
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dem siebie, natomiast ich wiarygodność jako podstawy dokonywania uogól
nień powinna być dodatkowo zwiększana poprzez włączanie do pola obserwacji 
zarówno danych słownikowych, jak i wyników ankiet, testów psycholingwisty- 
cznych i im podobnych metod tworzących frazeologię eksperymentalną.

4. obraz procesów zachodzących we frazeologii zależy od poddanej analizie 
próbki materiałowej, przy czym nie tylko od jej wielkości (objętości), ale też, i to 
przede wszystkim, od jej składu: rodzaju wziętych pod uwagę typów tekstów
i ich proporcji w strukturze próbki. Żadna z takich próbek nie obejmuje wszyst
kich realnie istniejących połaci danego dyskursu, można więc mówić tylko
0 większej lub mniejszej ich reprezentatywności (a więc i wiarygodności), a tym 
samym -  jedynie o mniejszym lub większym przybliżeniu otrzymanego obrazu 
do rzeczywistości językowej. Zależność tę można by nazwać „lingwistyczną za
sadą nieoznaczoności". Wyprowadzona przez Wernera von Heisenberga z ob
serwacji w mikroświecie zjawisk objętych działaniem mechaniki kwantowej 
tzw. „zasada nieoznaczoności" mówi, że, jak zreferował to Grzegorz Białko
wski (1982: 85), „istnieją takie pary wielkości (jak np. pęd i położenie), których 
nie można jednocześnie zmierzyć, bo pomiar jednej wielkości nieuchronnie 
zakłóca pomiar drugiej" -  a skoro możność pomiaru jednej wielkości danego 
zjawiska pociąga za sobą niemożność zmierzenia innej jego wielkości, rzeczy
wisty wymiar tego zjawiska pozostaje nieokreślony (nieoznaczony)45. Istota tej 
zasady wydaje się mieć charakter ogólnometodologiczny i ogarniać swym 
działaniem różne inne sfery zjawisk o dostatecznym stopniu złożoności. Nie
możliwe jest ustalenie częstotliwości występowania danego zjawiska werbalne
go w realnym dyskursie etnicznym, ponieważ łączna masa tekstów tego dysku
rsu nieustannie się powiększa. Niemożliwe jest oznaczenie tej częstotliwości 
nawet dla ściśle określonego momentu czasowego tego dyskursu, ponieważ 
jako obiekt obserwacji i analiz faktycznie dany on nam jest wyłącznie w indy
widualnych próbkach tekstowych o różnej objętości i różnej proporcji tekstów 
składowych. Wynik pomiaru częstotliwości danego zjawiska w próbce A jest 
wielkością obowiązującą tylko dla próbki A, a ponieważ ilość dających się po
myśleć próbek reprezentujących dany dyskurs jest nieskończona, ustalenie rze
czywistej wielkości parametru/danego zjawiska -  nawet dla jednego tylko mo
mentu czasowego -  możliwa jest wyłącznie jako seria przybliżeń, a nie jako 
oznaczenie faktycznego status quo badanego wycinka rzeczywistości językowej.

Można by powiedzieć, że rozpatrywane tu dwa terminy stanowią przy
padek nietypowy: zrodziły się w dziedzinie, dla której metaforyczność pojęć
1 terminów jest wręcz racją jej bytu46, w sferze szczególnie dla ogółu ludzi fascy
nującej, w atmosferze podsycanej spektakularnymi przykładami ludzkiej eks
ploracji Kosmosu, głośnymi filmami i literaturą science fiction, dzięki czemu ich

45 „Gdy badane zjawisko należy do tego samego kręgu, co i zjawiska leżące u podłoża procesu 
pomiarowego, musimy oczekiwać, że pomiar będzie wnosić istotne zakłócenia do przebiegu zjawi
ska badanego" (Białkowski 1982: 85).

46 O metaforze w nauce, zwłaszcza w naukach ścisłych, zob. np.: Heisenberg 1978, Gajda 1990: 
109-113.
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siła przebicia w dochodzeniu do obiegu powszechnego była wielokrotnie wię
ksza niż w wypadku terminów typu spółgłoska zwartoszczelinowa czy brudnica 
nieparka. Czytelna, wyrazista obrazowość czarnej dziury i Wielkiego Wybuchu 
ułatwiła ich wykorzystywanie nie tylko w odrębnych użyciach wtórnych
i w znaczeniach wtórnie metaforycznych, ale i w takich tekstach nowych, dla 
których obrazowość ta i metaforyczność stanowiły kategorie postrzegania zja
wisk i czynniki programujące rozwój narracji (można zasadnie stwierdzić, że te
rminy typu Wielki Wybuch, czarna dziura, czerwony olbrzym, biały karzeł, horyzont 
zdarzeń, wszechświaty niemowlęce itp. mogą pełnić funkcję tekstotwórczą47). Tak 
jest istotnie: wszystkie opisane w tym akapicie czynniki są czynnikami szczegó
lnie sprzyjającymi uskrzydlaniu się jednostek języka.

Jednak nawet w tak uprzywilejowanej dziedzinie, jak astrofizyka i kosmolo
gia brane łącznie, liczba terminów, które się realnie uskrzydliły, stanowi nikły 
promil ogólnych zasobów terminologicznych tej dziedziny; w dziedzinach 
mniej nośnych należałoby zapewne mówić o ułamku promila. Czytamy w „Ga
zecie Wyborczej":

[55] „Popper jest też autorem  wielu koncepcji i pojęć, które weszły na trwałe do filozofii. 
Prawie nikt już nie pam ięta, co miał na myśli Henri Bergson, mówiąc o „społeczeństwie 
otw artym "; każdy rozum ie je  zgodnie z definicją popperowską. Falsyfikacja, którą Po
pper zaproponow ał jako przeciw ieństwo pozytywistycznej weryfikacji, pojęcie „cząstko
wej inżynierii społecznej", którą przeciw stawił totalitarnej inżynierii holistycznej, a ta
kże antyutopizm , negatywny utylitaryzm, głoszący, że naszym celem nie powinno być 
dążenie do m ożliw ie najw iększego szczęścia m ożliwie największej liczby ludzi, lecz usu
w anie konkretnych cierpień i krzywd, metoda hipotetyczno-dedukcyjna, prawdou- 
podobnienie (coś odmiennego od praw dopodobieństwa), ontologiczna koncepcja 
„trzech św iatów " -  to tylko niektóre idee i terminy, które za sprawą Poppera trafiły do 
słow nika różnych dyscyplin" (GW  256/02).

Zwróćmy uwagę: „weszły do filozofii", „trafiły do słownika różnych dyscyp
lin" -  a nie „weszły do polszczyzny" czy „trafiły do słownika języka polskie
go". Działa tu wspomniany w rozdziale I „syndrom Prousta": tak jak z ogro
mnego dokonania pisarskiego Marcela Prousta (polski) język ogólny przejął 
tylko sformułowanie w poszukiwaniu straconego czasu, tak z równie wielkiego do
konania Karla R. Poppera polszczyzna dzisiejsza (a i to w wąskim swoim zakre
sie) przejęła właściwie tylko sformułowanie społeczeństwo otwarte. Jest to już -  
w przeciwieństwie np. do czarnej dziury -  termin o najbardziej klasycznej budo

47 Przykładem takiego tekstu w całości wywiedzionego z metafory SPRAWY ZIEMSKIE TO 
KOSMOS, może być artykuł P. Sarzyńskiego Olbrzymy, karły, meteory („Polityka" 2000, nr 52), które
go wprowadzenie brzmi: „W naszym rodzimym zbiorze gwiazd występują wszelkie istniejące we 
wszechświecie formy. Mamy więc czerwone olbrzymy (namaszczone jeszcze przez komunistów), 
białe karły (dawniej reakcyjne, bo namaszczone przez Zachód), supernowe (wynoszone na firma
ment natychmiast po debiucie), pulsary (pulsujące osiągnięciami -  od wybitnych po mierne), a na
wet czarne dziury (trudno się dopatrzyć, by błyszczały). Najjaśniej świecą przelatujące przez nie
boskłon komety". Energia wyzwolona ze spożytkowania wymienionych kosmologizmów napędza 
cały dalszy rozwój tekstu, w którym o polskiej estradzie mówi się w kategoriach „konstelacji 
gwiazd , „gwiazdozbiorów" i zmian na „firmamencie" i „nieboskłonie".
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wie: dwuczłonowej o strukturze Nom + Adj, w której przymiotnik w postpozycji 
zawęża czy specjalizuje treść inicjalnego rzeczownika, dzięki czemu dane poję
cie gatunkowe przeciwstawione jest innym porównywalnym pojęciom gatun
kowym w ramach tego samego pojęcia rodzajowego (klasy); tu na przykład 
w ogólnej klasie społeczeństw Popper wyróżnia społeczeństwo otwarte i prze
ciwstawia je społeczeństwu zamkniętemu. Liczba tego rodzaju terminów 
w skali nauki ogólnej idzie w miliony, z których realnie uskrzydla się, jak 
wspomniałem, nikły promil czy wręcz jego ułamek. Byłoby działaniem pożyte
cznym -  nie tylko dla filologii -  prześledzenie w aspekcie ilościowym i jakościo
wym zmian, jakim poszczególne korpusy terminów indywidualnych ulegają w 
procesie ich stopniowego upubliczniania się, tj. na drodze od sfery pierwszej 
(zbiór dzieł danego uczonego i jego idiolekt) przez sferę drugą (dyskurs nauko
wy) i trzecią (dyskurs popularnonaukowy) ku czwartej (dyskurs publiczny, ję
zyk ogólny). Ze w sensie ilościowym mielibyśmy do czynienia z postępującym 
na tej drodze kurczeniem się zbiorów wyjściowych, w sensie jakościowym zaś -  
ze stopniowym upraszczaniem (się) pierwotnych struktur znaczeniowych i/lub 
przyrastaniem sensów wtórnych, to zdaje się nie ulegać wątpliwości. Warto
ściowe poznawczo byłoby odkrycie przyczyn i szczegółowych mechanizmów 
tych zmian48, ale prawdziwie interesujące wydają się przede wszystkim pytania
0 s k u t k i  działania tych mechanizmów upraszczających. Także o skutki 
społeczne.

W literaturze skrzydlatologicznej panuje zgoda co do tego, że składową
1 efektem procesu uskrzydlania się ciągów wyrazowych jest częściowa lub 
całkowita utrata przez nie więzi z ich autorami i/lub tekstami źródłowymi. Ter
miny na ogół nie wyłamują się z tej reguły, chociaż znamy wypadki, kiedy na
zwisko staje się wręcz składnikiem potocznej wersji terminu (imperatyw katego
ryczny Kanta, darwinowska walka o byt). Odwołanie się do nazwiska lub dzieła 
źródłowego zależy zresztą od sfery dyskursu i np. w eseistyce, artykułach 
przeglądowych, refleksjach historycznych itp., w jakich celuje zwłaszcza „Gaze
ta Wyborcza", wiązanie terminów z nazwiskami i tytułami dzieł jest na 
porządku dziennym. Jednak w obiegu powszechnym terminy, uskrzydlając się, 
osłabiają lub całkowicie zrywają nie tylko więź ze swym twórcą i tekstem ma
cierzystym, ale i -  co ważniejsze -  z tymi systemami pojęciowo-terminolo- 
gicznymi, których były organicznymi składnikami, tracą więc bodaj najistot
niejszą część własnej tożsamości. Pozwala im to jednak wchodzić -  niejako bez 
obciążeń -  w nowe, czasem doraźnie ustanawiane układy pojęciowe. Dość

48 W wypadku społeczeństwa otwartego zadziałały, jak się wydaje, głównie dwie przyczyny: fakt, 
że wyrażenie to było częścią tytułu dzieła (najczęściej używane było po prostu w funkcji tytułu 
właściwego), co ma zawsze szczególny walor sancjonujący (zob. podrozdział następny) oraz fakt, 
że dzieło to -  „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie" -  było wielokrotnie wznawiane, cieszyło się 
rozgłosem, a w Polsce miało dodatkowy smak owocu zakazanego (pierwsze krajowe wydanie 
dzieła Poppera ukazało się w r. 1987 w drugim obiegu). W momencie publikacji oficjalnej (1993) 
wyrażenie społeczeństwo otwarte miało już status nazwy użytkowej w publicystyce wysokiej tej częś
ci dyskursu społecznego, w której dyskutowano modele państwa i społeczeństwa po przełomie 
ustrojowym roku 1989.

101



przypomnieć los terminu opiekun spolegliwy, który w systemie etycznym Tadeu
sza Kotarbińskiego tworzy sieć nierozerwalnych uzależnień wzajemnych z po
jęciami realizmu praktycznego, sprawnego działania, dobrej roboty, dobra naczelnego, 
życia godziwego, sztuki życia, życia zgodnego z naturą, kooperacji negatywnej. To sieć 
ta sprawia, że termin opiekun spolegliwy (w którego składzie opiekun znaczy 
'każdy, kto ma jako zadanie dbać o kogoś poszczególnego lub o taką czy inną 
gromadę istot, pilnując takiego lub innego ich dobra', spolegliwy zaś -  '[taki, któ
remu] można słusznie zaufać jego opiece, że nie zawiedzie, że zrobi wszystko, 
co do niego należy, że dotrzyma placu w niebezpieczeństwie i w ogóle będzie 
pewnym oparciem w trudnych okolicznościach') pojmowany być powinien 
jako nieusuwalny składnik wzorca postawy życiowej człowieka postępującego 
skutecznie i moralnie -  godziwie -  zarazem49. Przedostawszy się do dyskursu 
powszechnego, termin opiekun spolegliwy utracił swój pierwszy człon i zaczął 
funkcjonować w postaci przymiotnika spolegliwy, który przestał się kojarzyć nie 
tylko z postacią Tadeusza Kotarbińskiego, ale i z wyznawanym przezeń syste
mem etycznym. W rezultacie uskrzydlony przymiotnik spolegliwy zyskał z cza
sem znaczenie 'uległy, konformistyczny' -  w zasadzie przeciwstawne pierwot
nemu50. Proces uskrzydlania się terminów zmusza nas więc do wyróżnienia
i rozróżniania pojęć „znaczenia intencjonalnego" i „znaczenia realnego" -  pier
wszego wynikłego z intencji autorskich twórcy terminu, drugiego związanego 
z realnym funkcjonowaniem uskrzydlonej postaci terminu w dyskursie publi
cznym -  i do sformułowania przyszłościowego postulatu przeprowadzenia 
szczegółowej analizy nie tylko samych różnic między takimi znaczeniami, ale 
też przyczyn, mechanizmów, a przede wszystkim skutków tych różnic w każ
dym poszczególnym wypadku terminów uskrzydlonych -  takich, jak np.: duch 
czasu (Herder), kompleks niższości (Adler), monolog wewnętrzny (Bourget), awans 
społeczny (Chałasiński), walka o byt (Darwin), imperatyw kategoryczny (Kant), głos 
natury (Lessing), realizm magiczny (Bontempelli), wielość rzeczywistości (Chwi
stek), społeczeństwo obywatelskie (Ferguson), teatr ubogi (Grotowski), teologia wy
zwolenia (Guttierez), rzecz (sama) w sobie (Kant), jesień średniowiecza (Huizinga), 
realizm krytyczny (Gorki), dzieło otwarte (Eco), materializm dialektyczny (Dietzgen, 
Marks, Engels) itp. Postulat z całą oczywistością obejmuje także uskrzydlone te
rminy jednowyrazowe, takie jak np.: pragmatyzm (James), geopolityka (Kjellen), 
wyobcowanie (Hegel), ekologia (Haeckel), psychoanaliza (Freud), metafizyka (An- 
dronikos), surrealizm (Appolinaire), komunizm (Barmby), syjonizm (Birnbaum),

49 Zob.: T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1966. Przytoczone definicje znaj
dują się na s. 68.

50 Tak w NSPP: 956. Por. też znamienne spostrzeżenie w jednym z felietonów Z. Słojewskiego: 
„Jest [premier Jerzy Buzek] spokojny, kulturalny, spolegliwy -  jak gdzieś przeczytałem. Słowo spo
legliwy pochodzi z gwary śląskiej, gdzie oznaczało kogoś, na kim można polegać. Opiekun spoleg
liwy, opiekun, na którym można polegać -  termin kluczowy w etyce niezależnej prof. Tadeusza Ko
tarbińskiego, który słowo spolegliwy wprowadził do obiegu ogólnokulturalnego. Dziś spolegliwy 
oznacza spokojny, uległy. Słowa oderwane od swoich korzeni stają się tak wieloznaczne, że prze
stają znaczyć cokolwiek albo też znaczą coś przeciwnego do tego, co znaczyły pierowotnie" ( Poli
tyka" 2000, nr 30, s. 44).
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semantyka (Breal), nieświadomość (Carus), wandalizm (Gregoire), pesymizm (Lich- 
tenberg), impresjonizm (Leroy), biurokracja (de Gournay) itp. Jak pamiętamy, fun
kcjonują opinie, iż terminy, zarówno jedno-, jak i wielowyrazowe, nie odnoszą 
się do skrzydlatych słów (flime^KO 2002; przywoływałem już wiele argumen
tów przeciwko takiemu stanowisku. Ale los terminów spolegliwość, czarna dziura 
czy wymienionych wyżej uzmysławia dodatkowo, że wyeliminowanie termi
nów z pola badawczego skrzydlatologii pozostawi zapoznanym ten właśnie 
społeczny ich wymiar, którym terminologia jako dyscyplina lingwistyczna 
z reguły już się nie zajmuje. Granicą, do której sięga zainteresowanie terminolo
gii, jest co najwyżej sfera dyskursu popularnonaukowego (zob. Biniewicz 2002: 
27), ale już nie obszary leżące dalej. To skrzydlatologia właśnie, ze sformułowa
nej tu definicji penetrująca status i losy terminów autorskich zarówno w ich 
wąskiej sferze macierzystej, jak i w najdalszych obszarach dyskursu publiczne
go, ma szansę zestawiania i porównywania terminów skrzydlatych w obu bie
gunowych sferach obiegu -  dyskursywnonaukowej i publicznej -  i wyciągania 
wszelkich wniosków semantycznych, pragmatycznych i kulturowo-społecz- 
nych, jakie z podobnych zestawień wynikają.

5.1.4. Terminologizmy. Zakres pojęcia „terminologizm", jakim będę się te
raz w trybie roboczym posługiwał, obejmuje dużą klasę środków nazewniczych
o charakterze głównie imiennym, z których część tworzona jest przez konstru- 
kty terminopodobne (o charakterystycznej dla terminów właściwych strukturze 
dwuczłonowej typu Nom + Adj lub NomMian + NomDop, rzadziej innej, np. 
3-członowej; por.: kapitalizm polityczny, terapia szokowa, cywilizacja śmierci, szybka 
ścieżka legislacyjna), część zaś -  przez twory o innej konstrukcji formalno-znacze- 
niowej (jak np. w peryfrazach typu chłopak z Sosnowca 'Jan Kiepura', przerwy 
w pracy 'strajki', Rzeczpospolita Druga i Pół 'okres pierwszych lat po upadku 
PRL'). Za cechy wyróżniające terminologizmy uznałbym: (a) fakt, że mimo swej 
struktury (w której przymiotnik w postpozycji zawęża i/lu b  specjalizuje treść 
pojęcia wyrażonego rzeczownikiem) i funkcji (nazewniczo-identyfikującej) ter
minologizmy nie są zwykle reprezentantami większych systemów pojęcio- 
wo-terminologicznych lub tworzą jedynie doraźnie ustanawiane mikrosystemy 
złożone z 2-3 jednostek (jak np. kłamstwo katyńskie utworzone na wzór kłamstwa 
oświęcimskiego, czy prezydent wszystkich ubeków przeciwstawiony prezydentowi 
wszystkich Polaków); (b) fakt, że swój początek jednostki te biorą często w żargo
nach (np. dziennikarskim czy urzędniczym), w związku z czym -  w przeciwie
ństwie do terminów właściwych -  bywają nacechowane ekspresywnie i/lub 
wartościująco; (c) fakt, że jednostki te cyrkulują głównie w 3. i 4. z wymienio
nych wcześniej sfer. Granica między terminami i terminologizmami nie jest jed
nak ostra i niektóre jednostki -  np. banalność zła, cywilizacja śmierci, ból świata -  
znajdują się na pograniczu między obiema tymi klasami. Pogranicze to rodzi 
się tam, gdzie zaczyna się zacierać granica klasy terminów, ale dziś nie potrafię 
powiedzieć, gdzie z kolei poczyna się rozmywać granica (pod)klasy termino- 
logizmów i w jaką klasę inną ona przechodzi; na razie jest to (pod)klasa otwar
ta, jak otwarte jest pytanie o naturę terminologizmów.
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Za ujęciem terminologizmów w ramy specjalnej (pod)klasy przemawia jed
nak fakt, że mimo całą swą liczebność, niezwykłą różnorodność tematyczną
i najszersze rozpowszechnienie społeczne (a co za tym idzie -  i dużą rolę 
nazewniczo-wartościującą w dyskursie publicznym), twory te, dziś wyodręb
niane wciąż jeszcze intuicyjnie -  kaszanka baltonowska, płatki kukurydziane, płaszcz 
ortalionowy, taśma klejąca, ścieżka szybkiego druku, kraina łagodności, królowa ludz
kich serc, ustawy okołobudżetowe, fałandyzacja prawa, kino niepokoju moralnego, pol
ska szkoła filmowa, młodzi zdolni, dżuma XX wieku, szara strefa, fakt prasowy, noc 
długich teczek, pluskwa milenijna, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wigilijna 
Akcja Pomocy Dzieciom, Wielki Elektryk, Mengele polskiej gospodarki, Goebbels stanu 
wojennego itp. -  przez dziesięciolecia pozostawały tworami w pewnym sensie 
lingwistycznie bezpańskimi. Co prawda w ostatnich kilku latach opublikowano 
w Polsce słowniki wyrażeń omownych -  „Słownik peryfraz" (Bańko 2002), 
„Słownik niekonwencjonalnych nazw geograficznych" (Kałuski, Komornicki 
1996), „Słownik eufemizmów polskich" (Dąbrowska 1998) -  ale peryfrazy nie 
wyczerpują całej zawartości klasy terminologizmów, na dodatek zaś wymienio
ne słowniki nie utrwalają wszystkich rodzajów peryfraz. Mirosław Bańko na 
przykład świadomie pominął peryfrazy czasownikowe51, peryfrazy obscenicz
ne i slangowe, a także wyrażenia typu krążownik szos, których nie zaliczył do pe- 
ryfraz (gdyż nie zastępują w języku żadnych nazw konwencjonalnych), które to 
określenia wydają się jednak typowymi przedstawicielami terminologizmów. 
Właściwym zapleczem teoretycznym nie jest więc dla terminologizmów wąska 
nauka o peryfrazach, lecz koncepcje jednostek języka (Bogusławski 1976a, 1978, 
1989), jednostek leksykalnych (Grochowski 1982), frazematyki (Chlebda 1991 
[2003]), które swym zasięgiem z założenia obejmują wszelkie twory werbalne
0 cesze „gotowości", „daności" czy „zadaności" przez system języka -  bez 
względu na ich jedno- czy wielowyrazowość oraz taką czy inna specjalizację te
matyczną, stylową czy funkcjonalną.

Terminologizmy są dziś zjawiskiem bardzo ekspansywnym, zjawiskiem, 
poprzez które realizuje się współczesna tendencja do terminologizowania
1 nominalizowania wypowiedzi (Jędrzejko 1993: 79-91; Jędrzejko, red. 1998); 
według moich obliczeń stanowią one ok. 75% nowych wielowyrazowców od
notowanych w rejestrze „nowego słownictwa polskiego" lat 1972-1981 (Tekiel, 
red., 1988-1989). Tu jednak terminologizmy interesują nas nie jako zjawisko ję
zyka w ogóle, lecz jako ewentualny pretendent do klasy skrzydlatych słów; tym 
samym spojrzeć na nie musimy pod kątem kryteriów indeksowości i rozpo
wszechnienia.

W pewnym sensie terminologizmy stanowią odwrotność terminów: termi
ny rzadko zyskują pełne rozpowszechnienie, ale wyraźnie sygnowane są na
zwiskami ich autorów, terminologizmy natomiast znane są powszechnie, ale 
ich twórców z reguły się nie zna. W rzadkich wypadkach autorstwo termino-

51 Zjawiskiem tym zajęła się oddzielnie Ewa Jędrzejko, publikując zeszyt próbny słownika pol
skich analityzmów (zob. Jędrzejko 1998; por. także Bogusławski 1978).
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logizmów bywa nie tylko ustalane, ale i utrwalane w tekstach dyskursu publi
cznego, por.:

[56] Reżyser Janusz Kijowski wymyślił ponoć nazwę kino niepokoju moralnego, którym 
to terminem określa się filmy z końca lat 70., reżyserowane przez niego i jego ów czes
nych kolegów: Zanussiego, Falka, Agnieszkę Holland. [Z. Pietrasik; P 4 7 /9 7 ]; [57] Na kil
ka lat przed narodzinam i polskiej szkoły filmowej Aleksander Jackiew icz już w  1954 r. 
pisał: „Chciałbym, aby nasz film  przygotował się do wielkiej rozprawy historycznej, 
społecznej i moralnej z otaczającym  nas życiem, z naszym  czasem, aby pow stała polska 
szkoła film owa godna wielkiej tradycji naszej sztuki". To nie my w ym yśliliśm y Aleksan
dra Jackiew icza, to on wymyślił nas, razem z nazwą „polska szkoła film ow a". [A. W aj
da; GW  285/02]; [58] ...dziennikarz i wydawca amerykański W alter Lippmann. To on po 
raz pierwszy wprow adził w świat termin „opinia publiczna", bo takim w łaśnie tytułem 
w 1922 r. opatrzył swój bestseller. [P 4 1 /0 1 ]; [59] Zajmuje się [Olga Tokarczuk] sprawam i, 
które są mi bliskie -  pograniczem  realności i tego, co M iłosz nazyw a rzeczyw istością 
drugą. [GW 232/02]; [60] Piotr Gruszczyński, autor określenia „młodsi zdolniejsi", 
ogłosił przed m ikrofonami Polskiego Radia koniec brutalizmu (...). [P 48/03]

Jednostkowe autorstwo wielu terminologizmów ustalają przede wszystkim 
H. Markiewicz i A. Romanowski, por.: szare komórki (Christie), fabryka snów 
(Erenburg), cywilizacja „Przekroju" (Gałczyński), młodzi zdolni (Koenig), Ogólna 
Teoria Wszystkiego (Błoński), zimna wojna (Baruch), Rzeczpospolita Druga i Pół 
(Diatłowicki), polski Październik (Lasota, Turski), falandyzacja prawa (Milewicz), 
przypadkowe społeczeństwo (Nowina-Konopczyna) itd. Ale nawet takie kompen
dium faktografii językowej, jakim są „Skrzydlate słowa" -  z przyjętego przez 
autorów założenia starające się ustalić „autora lub pochodzenie" względnie 
„bliższe okoliczności powstania" omawianych jednostek -  nie przynosi pełnej 
pożądanej tu informacji i przy wielu terminologizmach typu ziemia niczyja, biała 
księga, trzeci koszyk, brudna wojna, kobieta fatalna, mały kapral, cud gospodarczy, pra
ca organiczna, prasa gadzinowa, latający uniwersytet, noc kryształowa, noc długich 
noży podaje tylko ogólne informacje o czasie i/lub miejscu powstania, a zwłasz
cza o desygnacie odnośnej nazwy, ale nie o autorze osobowym. Także wzmian
ki towarzyszące terminologizmom w tekstach dyskursu najczęściej sugerują, że 
zaistniały one w obiegu na zasadzie deus ex machina, por.:

[61] Pojawił się now y termin „kapitalizm polityczny" -  desygnowanie przedstawiciela 
jakiegoś ugrupowania na dochodowe stanowisko, np. w spółkach skarbu państwa. (GW 
105/00).

„Pojawił się" -  co znaczy, że pewnego dnia czy w jakimś dającym się określić 
czasie to tu to ówdzie zaczęło być słyszane lub czytane sformułowanie, którego 
wcześniej nie słyszano, a które zostało dostrzeżone właśnie dzięki swej nowo
ści. Nie wie się, skąd się owo sformułowanie wzięło: użytkownicy języka kon
statują, że nagle dookoła „wszyscy tak mówią" -  i sami niepostrzeżenie zaczy
nają tego sformułowania używać. Pisał Kazimierz Brandys w „Notatkach 
z lektur i życia":

[62] Nienaw iść granicząca z w ścieklizną, jaką w  Polsce środowiska skrajnej praw icy 
zniesławiają ludzi odm iennie myślących, ma w szelkie cechy „rasizmu politycznego".
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N azw a nie jest moja. Posłyszałem  ją  w rozm ow ie toczonej przez grupkę pensjonariuszy
domu ZAIKS-u po w ieczornych w iadom ościach TV. (GW  6/00).

Sformułowanie rasizm polityczny jest terminologizmem tego samego rzędu 
(i trafności), co kapitalizm polityczny, fakt prasowy czy szara strefa. Gdyby Brandys 
nie zdradził, gdzie je usłyszał, lecz wprowadził do obiegu mocą swojego nazwi
ska, mówilibyśmy, że oto pojawiło się w polszczyźnie nowe skrzydlate słowo 
autorstwa Kazimierza Brandysa. Gdyby jednak Brandysa przy wspomnianej 
rozmowie nie było, a sformułowanie rasizm polityczny, wydostawszy się z domu 
ZAIKS-u, zaczęło krążyć po Warszawie, a potem po Polsce samo przez się, pod
chwytywane przez kolejnych anonimowych mówiących, powiedzielibyśmy po 
jakimś czasie, że pojawił się w języku polskim nowy frazeologizm. Ale przecież 
ów „bezimienny frazeologizm miał — bo musiał mieć — swego pojedynczego, 
konkretnego, indywidualnego autora -  być może jednego z pensjonariuszy 
domu ZAIKS-u, być może kogoś, od kogo pensjonariusze sformułowanie to 
przejęli.

Można postawić pytanie, czy ustalenie personaliów tego pierwszego autora 
ma z lingwistycznego punktu widzenia jakiekolwiek istotniejsze znaczenie -
i można odpowiedzieć, że dla lingwistycznego postępowania badawczego istot
ne jest przede wszystkim stwierdzenie, iż takie grupy wyrazowe, jak rasizm po
lityczny, donos obywatelski, kapitalizm polityczny, ustawy okołobudżetowe, szybka 
ścieżka legislacyjna itp. w ogóle mają autora: anonimowego co prawda, ale kon
kretnego, a nawet dającego się -  potencjalnie, przy odpowiednich nakładach 
czasu i wysiłku -  wyszukać wśród urzędników, menadżerów, kanapowych po
lityków, dziennikarzy uznanych i żurnalistów minorum gentium itp. Być może 
jest to stwierdzenie mające głównie walor psychologiczny, domniemanie autor
stwa bowiem -  choćby miało to być tylko „autorstwo bezimienne", jak to wcze
śniej określiłem, czy „autorstwo na razie bezimienne" — powoduje zmianę 
w nastawieniu badacza do obiektu jego analizy: owe niezliczone doprawdy ter
minologizmy przestają być postrzegane i traktowane jako nierozdzielna „masa 
językowa", dająca się blokować w jednorodne klasy czy korpusy, zaczynają być 
natomiast postrzegane jako podmiotowa treść tych klas, jako zbiory elementów 
mimo wszystko jednostkowych, mających swe indywidualne historie, niepo
wtarzalne okoliczności powstania, jednostkowych ojców chrzestnych. Nazwi
sko autora jednostki języka jest swego rodzaju gwarantem indywidualności jej 
losu, wydobywa tę „najmniejszą diachronię" z ogólnej masy procesów rozwojo
wych języka i w jakimś sensie ją ocala. To właśnie te „kwanty diachronii" są, jak 
pisałem wcześniej, samą rzeczywistością (substancją) zmian językowych, nad 
którą nadbudowuje się piętra uogólnień. Jeśli dla tych uogólnień chce się dys
ponować pewną sumą obserwacji cząstkowych, sygnatura autorska jest, powta
rzam, szczególnym gwarantem oddzielności, odrębności czy osobności historii 
każdej z odnośnych jednostek języka, historii, która może być traktowana jako 
sui generis wziernik w ogólniejsze mechanizmy zmian językowych. Skrzydlate 
słowa, które ową autorską sygnaturę noszą z samej ich definicji, do spełniania 
funkcji takiego „wziernika nadają się w sposób wyjątkowy, dlatego postulat
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opracowania serii mikromonografii poszczególnych skrzydlatych słów z przy
toczeniem możliwie pełnej dokumentacji ich życia w słownikach i tekstach (jak 
to uczyniłem w wypadku skrzydlatego frazemu czarna dziura) wydaje się postu
latem racjonalnym mimo opinii Andrzeja M. Lewickiego, iż frazeologia jest 
„działem nauki o języku, w którym plan obserwacji w tym stopniu dominuje 
nad planem abstrakcji, że ledwie można mówić o naukowym charakterze tej 
dziedziny wiedzy" (Lewicki 1981: 71). Płaszczyzna (plan) abstrakcji, wniosko
wania, uogólniania powinna być wsparta na fundamencie solidnej, wiarygod
nej, reprezentatywnej faktografii językowej, obserwowanej i analizowanej pod 
różnymi kątami widzenia, a pozyskiwanej zarówno metodami, by tak rzec, na
turalnymi, jak i w wyniku specjalnie organizowanych badań empirycznych (an
kiet, kwestionariuszy, badań testowych, obróbki komputerowych korpusów te
kstowych, eksperymentów psycholingwistycznych itp.). Jeśli uwagę tę można 
zasadnie odnieść do frazeologii w ogóle, to tym bardziej odnosi się ona do tej 
części frazeologii, która obejmuje skrzydlate słowa -  fakty językowe poddawa
ne dotychczas obserwacji lingwistycznej w nikłym doprawdy stopniu.

Nie są to jedyne argumenty na rzecz lingwistycznej relewancji cechy imien- 
ności odnośnie do skrzydlatych słów. „Język jest kodem społecznym, jego jed
nostki są anonimowe. Pytanie, kto nazwał WODĘ wodą, jest dla lingwisty po 
prostu bezsensowne" -  pisał Andrzej M. Lewicki (2003: 303). Nie zgodzić się 
z tym sądem nie sposób -  ale można mieć wątpliwości, czy istotnie „dla języ
koznawcy nie jest ważne, że autorem wyrażenia z taką pewną nieśmiałością jest 
pani Anna Patrycy (...)" (tamże: 305). Rzecz nie w Annie Patrycy; akurat w tym 
wypadku to nie ona uskrzydliła wyrażenie z pewną taką nieśmiałością (raczej na 
odwrót: uskrzydlone ironicznym powtarzaniem wyrażenie ze spotu reklamo
wego podpasek higienicznych wydobyło nieznaną dziewczynę z cienia anoni
mowości). Rzecz w uznaniu faktu, że jednostkowy użytkownik języka właśnie 
poprzez to, kim indywidualnie jest, może mieć udział -  udział decydujący -  
w nadaniu pewnej konfiguracji wyrazów statusu jednostki języka. Można bez 
ryzyka pomyłki przyjąć, że tysiące Polaków połączyło kiedyś w jednej syntag- 
mie wyrazy być i sad, choćby relacjonując wspomnienia z dzieciństwa („Na koń
cu wioski był sad..."). Ale tylko jedna z takich konfiguracji uzyskała status 
skrzydlatej: Mickiewiczowska. To autorytet poety, narodowego wieszcza, naj
głośniejszego nazwiska literatury polskiej, to waga sygnowanego przezeń 
dzieła, dzieła uznanego za narodową świętość, były motorem napędzającym 
proces uskrzydlania, tym pierwszym czynnikiem, który w połączeniu z innymi 
(wewnątrztekstowymi i czysto językowymi) sprawił, że to najzwyklejsze w koń
cu zestawienie wyrazów języka polskiego -  Był sad -  ma dziś przypisany sobie 
status jednostki systemowej. Zachęty Naprawdę warto używały już nie tysiące, 
bo pewnie setki tysięcy Polaków -  ale tak długo było to tylko prywatne każdo
razowe połączenie dwóch wyrazów, dopóki dwaj popularni i szanowani dzien
nikarze -  Piotr Najsztub i Jacek Żakowski -  nie uczynili z niego jednego ze zna
ków rozpoznawczych programu TV Polsat „Tok Szok": powtarzany przed 
każdą przerwą reklamową apel „Zostańcie z nami!" -  przejęty z reklamowych
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zwyczajów zachodnich -  został dopełniony przez Najsztuba zapewnieniem 
„Naprawdę warto!", co stało się swego rodzaju dźwiękowym logo programu i 
polską frazą skrzydlatą lat 90. Zwrot siedzieć cicho był szeregową jednostką pol
skiego systemu frazeologicznego aż do roku 2003, kiedy to prezydent Francji Ja- 
cques Chirac, poirytowany udziałem Polski w tzw. Liście Ośmiu, powiedział na 
konferencji prasowej, że „Polacy stracili dobrą okazję, żeby siedzieć cicho" (tra
westując, nawiasem mówiąc, zdanie „Stracił pan dobrą okazję, żeby nie powie
dzieć głupstwa", którym Charles de Gaulle zwykł był strofować swoich mini
strów). Od tego czasu zwrot siedzieć cicho na kilka miesięcy przeszedł w polskiej 
prasie z zasobów frazeologii bezimiennej do imiennej, indeksowanej, zyskując 
status jednostki skrzydlatej wiązanej z nazwiskiem Chiraca i stając się u nas 
znakiem, jak to określano, „feudalnych wyobrażeń" Francji (czy szerzej -  „starej 
Europy") o kandydatach do Unii Europejskiej. Nie inaczej stało się z najbardziej 
potocznymi zdaniami Miałem sen i Tak było, które tak długo pozostawały kon
figuracjami prywatnymi, wypowiadanymi doraźnie przez miliony ludzi, dopó
ki nie zostały uskrzydlone wskutek wypowiedzenia ich w znaczących sytua
cjach przez osoby nacechowane autorytatywnie: pierwsze -  przez Martina 
Luthera Kinga (w przemówieniu podczas „marszu na Waszyngton" 28 sierpnia 
1963 r.), drugie (jak się przypuszcza) -  przez papieża Jana Pawła II (po obejrze
niu przezeń wiosną roku 2004 filmu Mela Gibsona „Pasja"); w gwałtownej dys
kusji, jakie wywołał ten film na całym świecie, domniemane (bo przez Watykan 
dementowane) papieskie Tak było nabrało symbolicznej rangi dictum sankcjo
nującego prawdziwość kontrowersyjnej interpretacji Gibsona. Wspominałem 
już mimochodem, że apelatyw magdalenka pozostałby -  jako określenie rodzaju 
ciastka (por. napolenki, alberty, wuzetki) -  zwykłą nazwą pospolitą, gdyby nie 
Marcel Proust, który tę jedną nazwę swoją powieścią wyróżnił, uskrzydlił, czy
niąc z niej symbol czynnika sprawczego potoku pamięci. Dobrego przykładu 
siły autorytetu autorskiego dostarcza wreszcie brytyjski politolog Corey Robin:

[63] Jak głosi legenda, W inston Churchill powiedział kiedyś, że „jeżeli człowiek przed  
trzydziestką nie jest liberałem, jest pozbawiony serca, a jeżeli po trzydziestce nie jest 
konserw atystą, jest pozbawiony m ózgu". Naprawdę wcale tego nie powiedział, ale jego 
autorytet spraw ił, że ta zgrabna, acz niewiadomego pochodzenia formułka zyskała status 
aksjom atu w szelkiej politycznej biografii (...). [GW 134/01]

Jeżeli poszukuje się czynników, dzięki którym zasoby kodowe języka 
wzbogacają się o nowe jednostki (zwłaszcza wielowyrazowe), nie może wśród 
nich zabraknąć i czynnika autorytetu autorskiego. Pojęcie autorytetu jest oczy
wiście względne i rozciągliwe, obejmując i wieszcza narodu, i papieża, i naczel
nika państwa -  i idola sceny rockowej, bohatera programu „Big Brother", akto
ra kultowego filmu, medialnego polityka partii kanapowej czy gwiazdkę tzw. 
pism lajfstajlowych; jakie grupy odbioru, takie i autorytety. Ale to do nich właś
nie, do autorytetów absolutnych i względnych, zwracają się ludzie w poszuki
waniu prawd życiowych, argumentów, potwierdzenia własnych wyborów: 
z określonego kwantum konfiguracji wyrazów danego miejsca i czasu więcej 
szans na przebicie się do odbiorcy masowego i na zaistnienie w społecznej pa
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mięci językowej mają konfiguracje sygnowane uznanymi nazwiskami. Mówiąc 
w dużym skrócie, to owe nazwiska czynią doraźne połączenia wyrazów skrzy
dlatymi jednostkami języka tego właśnie miejsca i czasu (czy nawet jednostka
mi języka w ogóle). W alternatywnej historii polszczyzny można byłoby posta
wić pytanie, czy takie konfiguracje wyrazów, jak np. cierpieć za miliony, rozumni 
szałem, Mierz siły na zamiary, Polały się łzy me czyste, rzęsiste..., Polska -  ale jaka?, 
zjadacze chleba, ku pokrzepieniu serc, Wyście sobie, a my sobie, A to Polska właśnie 
w ogóle stałyby się jednostkami języka polskiego, gdyby nie stały za nimi po
tężne postacie Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza i Wyspiańskiego, o któ
rych wie się, że dziesięcioleciami dzierżyły w Polsce -  a w określonej mierze 
dzierżą nadal -  rząd dusz, napędzając tok naszego dyskursu narodowego
i żłobiąc formy, w których odciskało się i kształtowało myślenie społeczne. Wie
dza o tym, że to ich dzieła programują masową wyobraźnię Polaków, że wciąż 
jeszcze to ich jest dzisiaj zza grobu zwycięstwo, że to oni stali się sternikami na
szej świadomości, ta wiedza powoduje, że do ich dzieł odwołujemy się częściej, 
niż do produktów autorów innych, a na pochodzące z tych utworów ich skrzy
dlate kondensaty patrzymy innym okiem, niż gdyby tworzące je zestawienia 
wyrazów skonfigurował człowiek anonimowy. I jeżeli bardziej szczegółowa 
analiza tej zależności wykaże, iż to właśnie autor, jego osobowość, siła od
działywania, pozycja społeczna czy ranga narodowa może być decydującym 
czynnikiem sprawczym w ustanawianiu jednostek danego języka, teza, że auto- 
rskość jest lingwistycznie nierelewantna, będzie trudna do utrzymania.

Wreszcie ma autorskość jeszcze jeden wymiar, mniej może teoretyczny, bar
dziej pragmatyczny, jednak w obu znaczeniach tego wyrazu -  potocznym
i językowo-terminologicznym. Nie jest pewnie istotne, która z dwóch wersji au
torstwa jest prawdziwa w następujących wypowiedziach:

[64] W ielki filozof brytyjskiego Ośw iecenia Tom asz Hobbes twierdził, może niedosłow - 
nie, że „ludzkie życie je s t ja k  koszulka dziecka -  krótk ie i zafa jd ane". [K. Szym borski; 
P 51-52/03]; [65] Goethe powiedział, że życie je s t  ja k  koszulka dziecka -  krótk ie i zasra
ne. W  m oim w ieku w szystko okazuje się za krótkie. [Z. Kałużyński; DF 3 7 /03];

omyłkowe, więc przykre, ale niewpływające na sens wypowiedzi [66]-[68] jest 
przypisanie skrzydlatych słów Słowackiego [66], Tetmajera [67] i Marksa [68] 
odpowiednio Lelewelowi, Iwaszkiewiczowi i Leninowi; por.:

[66] Polski historyk Joachim  Lelewel postawił głośne pytanie -  „Polska tak, ale jak a?" 
Dziś chciałem zapytać: Europa tak, ale jaka? [T. Blair; P 4 3 /0 0 ]; [67] Iw aszkiew icz uważał, 
zapewne słusznie, że -  jak  sam  to nieraz określał -  „lepsze po lsk ie  gów no w polu, niźli 
fio łk i w  N eapolu". [GW 7 1/02]; [68] Irackie osobliwości można w yliczać i wyliczać, ale -  
jak m aw iał W łodzim ierz Iljicz Lenin -  chodzi o to, żeby zm ieniać św iat, a n ie go opisy
wać. [M. Zawadzki; GW  130/04]

i może nawet jest bez znaczenia, czy przypisywany Gomułce frazem Władzy raz 
zdobytej nie oddamy nigdy jest jego autorstwa (tak w SS-2: 220), czy też ma inne 
pochodzenie -  ale jeśli jego użycie przez Gomułkę było nawiązaniem, to jednak 
nie jest bez znaczenia, do kogo: do Lenina czy do Goebbelsa; por.:

109



[69] Okazało się, że w dem okratycznych warunkach byli komuniści nie tylko nie umieją 
rządzić, ale także nie potrafią władzy utrzymać. W ładysław Gomułka („W ładzy raz zdo
bytej n ie  oddam y nigdy!") przewraca się w grobie. [T. W ołek; GW  302/03]; [70] Okre
ślając taktykę SLD, Zyta Gilowska cytowała maksymę Lenina: „W ładzy raz zdobytej nie 
oddam y nigd y". [GW 113/04]; [71] Pół roku wcześniej (...) naziści uzyskali 37,4 proc. 
głosów  (...). Kierujący propagandą partii nazistowskiej Joseph Goebbels notował wtedy 
w dzienniku: „Szef zostanie kanclerzem Rzeszy i pruskim premierem. Raz zdobytej 
w ładzy n ie oddam y nigd y". [W. Kalicki; DF 5 /0 3 ]

Usłyszawszy o przeglądzie filmów polskich lat 80. zorganizowanym pod 
hasłem „Filmy najgorsze", Andrzej Wajda wystosował do „Gazety Wyborczej" 
list pełen gniewu, zarzucający organizatorom „ośmieszanie filmu polskiego". 
Zapewne nie uczyniłby tego, gdyby pod hasłem przeglądu dostrzegł frazem in
deksowany: tytuł głośnego w swoim czasie opracowania Stanisława Barańcza
ka; por. odpowiedź organizatorów przeglądu:

[72] N azw a przeglądu „Filmy najgorsze" jest parafrazą tytułu książki Stanisława Barań
czaka „K siążki najgorsze -  zbioru żartobliwych, krótkich recenzji popularnych wydaw
nictw, które trafiały na rynek w latach 70. i 80. głównie za sprawą wydawnictwa MON. 
(...) Film y takie jak  „Dłużnicy śm ierci" czy „Lubię nietoperze" nie potrzebują ośmiesza
nia, a prezentow ane pod szyldem  najlepsze filmy polskie lat 80. wywoływałyby nie 
m niejsze salw y śmiechu na widowni. [GW 196/02]

Ostatnie przykłady z tej serii można pozostawić bez komentarza:

[73] W ozili [rosyjska firma PR Almax] kandydata [na prezydenta Litwy Paksasa] do w io
sek i m iasteczek, gdzie czekały szpalery ni to towarzyszy partyjnych, ni to wynajętych 
m łodzieńców , którzy z pochodniam i odprowadzali go na mównicę. Kazali mu powta
rzać: „Porządek musi być". A w przeddzień samych wyborów w  gazetach i na stronach 
internetow ych um ieścili hasło: „Nad całą Litwą niebo czyste". Sam  Paksas całe życie był 
prostym , choć dobrym pilotem. I mógł naw et nie zrozumieć, w co go wrabiają propagan
dziści rosyjscy, bo przecież nie musiał wiedzieć, skąd wzięła się ta fraza. Ale w Europie 
pam iętają, że w roku 1936 w łaśnie słowa o „czystym n ieb ie  nad całą H iszpanią" 
były w ezw aniem  do wystąpienia przeciw republice. [W. Radziwinowicz; GW  43/04];
[74] „Prezydenci odchodzą i przychodzą, a naród ukraiński zosta je" -  powiedział słusz
nie Putin, parafrazując swojego w ielkiego poprzednika. Taką myśl, k  propos Hitlera, sfo
rm ułow ał m ianow icie Stalin, szykując rów nocześnie zniewolenie połowy tego narodu. 
Putin ma podobne skojarzenia, co nie znaczy, miejmy nadzieję, że ma podobne zamiary 
[GW  303/04] y

Uprzedzając rozważania i ustalenia rozdziałów III.5. i XII, powiedzmy już 
w tym miejscu, że specyficznością skrzydlatych słów jest to, iż jako cytatopo- 
chodne jednostki języka (a więc składniki ponadindywidualnego kodu, ale
o indywidualnie określonym pochodzeniu) mogą one być podstawą nawiązań 
dwojakiego rodzaju: do konkretnego tekstu źródłowego lub aktualnego (na
wiązanie lub „link intertekstowy) i/lu b tylko do zasobów kodowych danego 
języka (nawiązanie lub „link" metajęzykowy). W przypadku nawiązań metako- 
dowych autorstwo jednostki skrzydlatej jest nierelewantne -  natomiast w przy
padku nawiązań intertekstowych może decydować ono o statusie pragmaling- 
walnym jednostki i sensie wypowiedzi, której jest ona ogniwem.
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5.2.0. Tytuły i frazemy tytułopochodne. Tytuły uważane są za swoiste na
zwy własne (Pisarek 1966; Gajda 1987), których funkcją jest nie tylko i nawet nie 
tyle proste nominowanie odnośnych obiektów, ile i jednocześnie wyróżnianie 
ich w zbiorach obiektów tego samego gatunku, lokalizowanie w przestrzeni 
i/lub czasie, identyfikowanie. Tak jak oronim Mount Everest pozwala nam 
w dyskursie odróżnić himalajski szczyt o wysokości 8848 m od innych szczy
tów ośmiotysięcznych, jak hydronim Morze Śródziemne pozwala zorientować się 
czytelnikowi reportażu, o które z licznych mórz świata chodzi autorowi, jak an
troponim Wolfgang Amadeus Mozart skupia uwagę na jednym tylko spośród 
mnogości kompozytorów muzycznego klasycyzmu, tak użycie chrematonimu 
Czarodziejska góra pozwala zidentyfikować określony utwór Tomasza Manna
i odgranicza go zasięgiem odnośności referencjalnej od innych powieści tego pi
sarza (i od wszelkich innych powieści w ogóle).

Wśród cech nazw własnych jest też cecha szczególna: podatność na eponi- 
mizację. Oznacza to, że nazwy własne (a) dają się regularnie przenosić na obie
kty nowe, realne czy mentalne, w każdym razie wtórne wobec desygnatów pie
rwotnych, zmieniając przy tym w sposób jakościowy swe wyjściowe struktury 
znaczeniowe oraz (b) tworzą derywaty strukturalno-semantyczne. Eponimizacji 
uległy w polszczyźnie i nazwy wymienione wyżej: Mount Everest oznaczać więc 
może nie tylko 'górę w Himalajach na granicy Nepalu i Chin; najwyższy szczyt 
Ziemi', ale i 'szczególny probierz czyichś umiejętności' lub 'szczególnie wysoki 
poziom czegoś'; por.:

[75] W agner to jeden ze szczytów muzyki zachodniej. To M ount Everest, na który w szys
cy chcą się koniecznie wdrapać. [P. Kamiński; GW  172/04]; [76] Ta rola [Otella w operze 
Verdiego] to sam szczyt M ount Everestu. Jest dla mnie nieustannym  wyzwaniem. 
[P. Domingo; TVP-2, 4.06.95]; [77] Ja rozumiem, żem  maluczki i gdzie mi tam  polem izo
wać z Everestem. [L. Stom m a o A. Michniku; P 6 /9 7 ]; [78] W  żeglarstw ie odpow iedni
kiem stumetrówki i maratonu jest klasa finn. Zwycięzca olim pijskich regat w  klasie finn 
zdobywa żeglarski Everest. [P 3 2 /9 6 ]; [79] ...pojawi się nowa instrukcja, ten nowy M ount 
Everest urzędniczej skwapliwości... [A. Szczypiorski, Początek, W. 1986:169]; [80] Świa- 
towość to tłumaczenia i zagraniczne sukcesy. Siłą rzeczy nie dotyczy to tych, którzy po
święcili się tematom specyficznie polskim, choćby działali na intelektualnych evere- 
stach... [L. Stomma; P 5 /0 1 ]

Podobnie Morze Śródziemne to nie tylko 'międzykontynentalny akwen między 
Europą, Azją i Afryką', lecz i 'wielokulturowa kolebka i siła napędowa cywili
zacji europejskiej', dzięki czemu mógł Zygmunt Kubiak wiele z najpiękniej
szych stron swych esejów poświęcać „Polsce Śródziemnomorskiej"; por.:

[81] Dla niejednego z nas bardziej przekonująca jest taka szkoła mądrości, która każe 
o tym bólu milczeć (...). Ta szkoła mądrości jest znad M orza Śródziemnego, a także z Pol
ski, bo nasi przodkowie tę mądrość przyjęli i duchowo Polska, można to rzec, leży nie 
tylko nad Bałtykiem, lecz jednocześnie nad nad M orzem Śródziemnym. [Z. Kubiak, 
Przestrzeń dzieł wiecznych, Kraków 1993: 23]; [82] M oją inspiracją [do pow ołania euro
pejskiego uniw ersytetu im. I. Kanta] było jego [Kanta] niew ielkie pism o „O wiecznym  
pokoju" („Zum ew igen Frieden") oraz artykuł Giinthera Grassa -  znany niew ielu -  
w  którym  sugerow ał on przekształcenie M orza Bałtyckiego „w drugie Morze Śródziem
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ne . [S. Ekrlich; P 7 /  95]; [83] Ów złoty wiek, chociaż nigdy na dobre nie zadomowił się 
w historii, zapanował w Śródziem nom orzu, a właściwie w Polsce Śródziem nom orskiej. 
To mityczna kraina, obszar literacko raczej niż geograficznie określony... [Z. Kubiak; GW  
110/99]; [84] I w końcu nie chwalmy się tym  całym  Śródziemnomorzem, bo praw dzi
w ym  M orzem  Śródziem nym  globu jest dziś Pacyfik; wokół niego są, jak  wiadomo, pie
niądze, w yrafinow ane technologie i kultura. [P 45/95]

Mozart to nie tylko 'kompozytor austriacki (1756-1791)', lecz i 'człowiek wyróż
niający się szczególną łatwością wykonywania swego zawodu w połączeniu 
z najwyższą jakością i harmonią wydawanego produktu'; por.:

[85] [Eldrick „Tiger"] W oods ma 24 lata, a doczekał się już sześciu biografii i 2 tys. fanklu
bów w sam ych Stanach (...). „Sports Illustrated" wybrało go na sportowca roku 1996, na
zyw ając go „M ozartem  golfa". [GW 143/00]; [86] M istrz operetki, „M ozart bulw arów ", 
skom ponow ał ją  [operę „Opowieści Hoffm anna"] na kanwie sztuki Julesa Barbie i Miche- 
la Carreta (...). [O J. Offenbachu; GTV 19/99]; [87] [John] W oo do znudzenia bywa nazy
w any „M ozartem  przem ocy" -  ma specyficzny styl, niektórzy mówią o jego filmach 
„krw aw y balet". [GTV 12.01.01]; [88] Nie chcę powiedzieć, że jestem  M ozartem  piosenki. 
Nie zapisuję gotow ych struktur (...). [J. Przybora; GTV 5.01.01]; [89] ...brygadzista cechu 
Siergiej Czarniecki (...) był już wtedy uw ażany za M ozarta koniaków . W lał do kieliszka
60 gramów męskiej Dojny i rozm iękczył to 40 gramam i damskiego Nistru. Stał się cud. 
Pow stał boski napój (...). [DF 2 5 /04]; [90] M ozart Te cztery rozdziały musisz przeczytać, 
jeśli chcesz poznać wirtuoza -  co ja piszę -  praw dziw ego M ozarta w indykacji. (...) Lu
dzie, którzy widzieli go w  akcji, mówią, że jest geniuszem (...). Nigdy nie daje za w y
graną. Złotów kę schowasz w  wielkiej stodole, to ją  zwietrzy i zabierze. [J. Hugo-Bader; 
^ ^  4 3 /0 4 ]; [91] N asz M ozart boksu  Obydwaj — Gołota i Ruiz -  mają swoje marketingowe 
plusy i minusy. Gołota nieprzewidywalność i bardziej widowiskowy styl (...). Dla Gołoty 
jest to [walka z Ruizem] ostatnia szansa na tytuł, szansa niepowtarzalna, najlepsza. Rów
nież dlatego, że waga ciężka jest w  stanie rozpaczliwym, że mistrzami są pięściarze, którzy 
nie poruszają masowej wybraźni (...). To głównie dlatego Gołota wygląda dziś na Mozarta 
boksu. [R. Leniarski; GW  266.04]; por. też: [92] Jak to mówił Lew Nikołajewicz Tołstoj? 
„Opisz swoją wioskę, a opiszesz świat". Dziewiętnastolatka z W ejherowa [Dorota Ma
słowska] to właśnie, w  dodatku w  m ozartow skim  tempie, uczyniła... [J. Pilch; P 40/02]

Na tej samej zasadzie Czarodziejska góra nie tylko o z n a c z a  (2-tomową po
wieść Tomasza Manna opublikowaną w r. 1924), ale i z n a c z y :  metonimicznie 
'Davos' lub 'Szwajcarię', metaforycznie -  głównie (chociaż, jak pokażą przy
kłady, nie tylko; przenośne znaczenie tego niezbyt przecież częstotliwego fraze- 
mu wciąż jeszcze się kszałtuje) 'odizolowane miejsce prowadzenia zasadni
czych dla jakiejś dziedziny dysput'; por.:

[93] Na szczycie „czarodziejskiej góry , w  Davos, -  gdzie Bill Gates rozprawiał z pasją
o strategii globalnej (...) -  zebrało się też kilkoro historyków i myślicieli, aby rozważyć 
skrom ne zagadnienie: które z wydarzeń wieku XX okażą się najważniejsze dla wieku 
XXI? [T.G. Ash; GW  4 4 /9 8 ]; [94] Pom ysłodawca i organizator [Światowego] Forum [Gos
podarczego], szwajcarski profesor Klaus Schwab, wezwał biznes do „stworzenia wszy
stkim  godnych warunków  egzystencji". Czy Davos nie pozostaje więc czarodziejską 
górą? [P 5 /0 1 ]; [95] W  jednym  z pawilonów widnieje mapa: jak wyglądałaby Szwajcaria, 
gdyby poziom  wód na kuli ziemskiej podniósł się o 1200 m. Jak Falklandy. (...) Oto upior
na w izja nie tylko dla Szwajcarów. Na razie jednak świat odsuwa się od Czarodziejskich 
Gór, a i sami Szw ajcarzy zaczęli z nich schodzić. [A. Krzemiński; P 3 3 /0 2 ); [96] W idok 
z_czarodziej sk ie j góry W ysoka Łąka powstała w czsach, gdy gruźlica -  nazywana białą
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zarazą -  uchodziła za chorobę arystoktacji, intelektualistów i artystów. (...) Dziś do W yso
kiej Łąki w stare dekoracje trafiają ludzie ze wsi, z biedy, ze schronisk dla bezdomnych. 
Czarodziejska góra dla ludzi z nizin. [P 3 7 /0 3 ]; [97] W  chwili, kiedy znika wszystko, co 
było przed obozem  [koncentracyjnym], i nie ma nic, co będzie po obozie, zaczyna się 
wyłącznie czas obozu -  czas „Czarodziejskiej góry". [O powieści I. Kertesza „Los utraco
ny"; GW  125/04]; [98] Oczyw iście można napisać polski dramat myśli lat dziew ięćdzie
siątych. Umieścić w  Krakow ie czy Paryżu jakąś „czarodziejską górę" polskich sporów. 
[P 4 0 /02]; [99] ...lektura „Siły odpychania" jest męcząca, co dowodzi nie tylko braku ta
lentów literackich autora [Cezarego M ichalskiego], lecz także tego, że „Czarodziejska 
góra" AD 2002 jest niemożliwa. Bo świat dawno wym knął się prostym, dw ubiegunowym 
antynomiom. (...). powieść idei, współczesna „Czarodziejska góra", najwyraźniej musi 
osunąć się w bełkot. [GW 108/03]

Tytuły funkcjonują w trzech podstawowych sferach i funkcjach. Pierwszą 
z tych sfer, wąską i ściśle ograniczoną, jest samo nazywane przez dany tytuł 
dzieło literackie, muzyczne, malarskie, filmowe czy inne, w której to sferze tytuł 
jest organiczną częścią tego dzieła, nie tylko je etykietując, ale i wchodząc w ró
żnorakie relacje z jego treścią52; funkcjonalnie tytuł bywa tu najczęściej swoi
stym streszczeniem dzieła, jego maksymalną kondensacją, nośnikiem jego esen
cji myślowej czy przesłania, bywa też jednak i jego komentarzem albo szyfrem, 
którego treść ujawnia się wraz z wchodzeniem odbiorcy w głębsze warstwy 
utworu. Drugą sferą jest wąska przestrzeń dyskursu, wyznaczana przez obszar 
mówienia o danym dziele: informowania o nim, komentowania, porównywa
nia z innymi dziełami itp.; tu najpełniej przejawia się identyfikacyjna funkcja 
tytułów. Sferą trzecią jest ogólna przestrzeń dyskursu, wolna od ograniczeń 
mówienia o danym utworze. Kiedy Józef Wittlin, pisząc o dramaturgii norwe
skiej na scenach polskich, dostrzegał w niej „demony i furie, importowane jak 
śledzie znad dalekich cichych fiordów"53, kiedy Olgierd Terlecki rozdział o hit
lerowskiej inwazji na Norwegię tytułował w swej historii II wojny światowej 
zwrotem „Dalekie ciche fiordy"54, to żadnemu z tych pisarzy nie chodziło
o bezpośrednie nawiązywanie do treści przetłumaczonej przez Janinę Mortko- 
wiczową powieści Agot Gjems-Selmer „Nad dalekim cichym fiordem", bo oba 
ich teksty nie stanowią sfery mówienia o tej pisarce czy jej dziele (nie należą do 
sfery drugiej). Wittlin i Terlecki liczyli jednak na to, że w pamięci językowej Po
laków tytuł tej niezmiernie kiedyś popularnej książki funkcjonuje już także jako 
usamodzielniona całostka o znaczeniu 'Norwegia'. W sferze trzeciej więc nastę
puje -  w stosunku do sfery drugiej -  jakościowa przebudowa struktury znacze
niowej znaku, jakim jest tytuł: znaczenie denotatywne (identyfikujące) staje się 
wtórnym składnikiem semantycznym lub w ogóle zanika, ustępując miejsca 
znaczeniu konotatywnemu. Takiej metamorfozie semantycznej uległy w dysku
rsie polskim np. „Brzydkie kaczątko", „Pożegnanie z bronią", „Komu bije 
dzwon", „Przeminęło z wiatrem", „Pogoda dla bogaczy", „Cały ten zgiełk",

52 O rodzajach tytułów i ich funkcjach zob. rozprawkę D. Danek „O tytule utworu literackiego" 
pomieszczoną w pracy: Danek 1980: 9-111.

53 J. Wittlin, Orfeusz w piekle XX wieku, Paryż 1963, s. 193.

54 O. Terlecki, Najkrótsza historia II wojny światowej, Kraków-Wrocław 1984, s. 63.
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„Dyskretny urok burżuazji", „Samotność długodystansowca", „Wszystko na 
sprzedaż", „Człowiek z żelaza" i setki innych tytułów strukturalnie mających 
postać i wyrazów, i grup wyrazowych, i zdań; por.:

[100] M iazga -  słynna książka-widm o i książka-legenda, powieść-symbol i powieść-klucz, 
uznaw ana za W ese le  PRL-u... [notka wydawcy na okładce „M iazgi" J. Andrzejewskiego, 
W arszaw a, bez daty]; [101] Przedstawienie [„Tanga" S. Mrożka] ma już swoją legendę, 
stw orzoną od razu. (...). W łaśnie w tedy [podczas premiery] powiedziano całkiem serio: 
To now e W esele . [J. Koenig; M. Fik, Kultura polska po Jałcie, Londyn 1989: 372]; [102] Klu
czow e w jego [Elvisa Presleya] karierze okazały się dwa lata służby wojskowej (1958-1960). 
Do armii poszedł ognisty, energetyczny rockandrolowy „buntow nik bez pow odu". Wrócił 
tandetny hollywoodzki amant (...). [GTV 10.08.01]; [103] W  przychodni mamy listę osób, 
które udało się w yprow adzić z beznadziejnych sytuacji. Na własny użytek nazywamy ją 
„Listą Sch in d lera". (...) Trudna operacja jest zawsze na granicy rozsądku. Gdy mamy 
wątpliw ości, przeglądamy naszą „Listę Sch indlera". To nadaje sens temu, co robimy. 
[DF 2 /0 3 ]; [104] ...niedawno ta sama ekipa [administracja USA] odrzuciła ekologiczny 
protokół z Kioto, zakw estionow ała układ ABM  o równow adze w broni strategicznej i for
sow ała -  w brew  Europie -  nowe „gw iezdne w ojny". [P 3 8 /01]; [105] „M ission im possi- 
b le "  po białorusku W czoraj Białoruś opuścił przedostatni dyplomata z mińskiej misji Or
ganizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w  Europie. Jak jej poprzednikom Megan Fitzgerald 
nie przedłużono wizy. -  W  zaistniałej sytuacji misja nie jest w stanie wykonywać swoich 
funkcji -  stwierdziło kierownictwo OBWE. [GW 214/02]; [106] Po raz pierwszy zostałem 
w ybrany do Parlamentu Europejskiego w lecie 1989 r. W tedy istniał jeszcze ZSRR, Układ 
W arszaw ski, RW PG, stał mur berliński. Gdyby ktoś powiedział mi, że jeszcze w tym sa
m ym  roku będę uczestniczył w tym wszystkim, co się stało, powiedziałbym, że to 
„m ission  im p o ssib le". [P. Cox; GW  9 7/03]; [107] Podobno trzy, cztery miesiące temu po
w iedział Pan polskim  działaczom: „Nie wierzę, że zdążycie postawić tu maszty oświetle
niow e". Teraz działacze mówią, że w ykonali „m ission im p ossib le". [GW 15/03]; [108] 
„Jeśli dziś je st w torek, to mamy problem  z Lechem  W ałęsą" -  mogli sobie powiedzieć po
litycy AWS. [Wp 9 /0 0 ]; [109] Jeśli dziś piątek, to mamy odkrycie O większości ważnych 
odkryć naukowych świat dowiaduje się zwykle pod koniec tygodnia. W tedy wychodzą 
najpow ażniejsze pism a naukowe (np. „N aturę", „Science" czy „Lancet"). [GW 176/99 ; ta 
transform acja tytułu znanej kom edii filmowej stała się w  GW  nagłów kiem  stałej rubryki 
naukow ej]; [110] O drażający, brudni, źli -  chciałoby się powiedzieć o bohaterach w ięk
szości opow iadań składających się na „Drewniane m osty". [O książce K. Orłosia; 
P 45/01]; [111] Na swój sposób [bohaterowie serialu „Świat według Kiepskich"] są odra- 
żający, brudni, źli, ale w naszym oryginalnym polskim wydaniu. [P 36/00]; [112] Popatrz
cie na nas, jesteśmy brzydcy, brudni i źli, ale przecież jesteśmy wreszcie prawdziwą ema- 
nacją społeczeństwa -  zdają się mówić politycy. [P 5 2 /5 3 /0 4 ]; [113] Brzydcy, brudni, źli 
Radykalni nacjonaliści muzułmańscy twierdzą, że pisarz [Ivo Andrić] nienawidził bośniac
kich M uzułm anów i przedstawiał ich w swych powieściach jako „brzydkich, brudnych
i złych". [GW  283/99]; [114] Zaradni, spokojn i, erzeczni Jak w ynika z badań socjologów 
z UW , Polacy darzą sympatią W ietnamczyków. Uważają, że są zaradni, pracowici, 
przedsiębiorczy, grzeczni, spokojni i niekonfliktowi. [P 12/03]; [115] „Gazeta" [Wybor
cza] coraz słabiej broni się przed wprowadzaniem tandetnych, ocierających się o kicz 
tytułów formułowanych w  poetyce pism brukowych, które przykuwają uwagę czytelnika 
obietnicą skandalu. M uskularny, w eso ły , d rap ieżn y  (15-16 III 03), taki -  zdaniem  „Gazety"
-  jest „Super Express" pod rządam i nowego naczelnego. [Dabert 2003: 108]55

55 Można by nagłówki wypowiedzi [113]-[115] uznać za wytwory samoistne, sformułowane nie
zależnie od jakiegokolwiek wzorca (za „użycia", a nie „przywołania"), gdyby nie ekspansywność
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Odpowiedź na pytanie o skrzydlaty status tytułów wymaga odniesienia ich 
do obu kryteriów tworzących konstytutywne minimum skrzydlatości: indekso- 
wości i optymalnego rozpowszechnienia.

Autorskość tytułów wydaje się cechą niepodlegającą żadnej dyskusji, skoro 
jest regułą, że każda opatrzona tytułem publikacja -  artykuł, wiersz, powieść, 
dramat -  sygnowana jest także nazwiskiem jej autora; uzewnętrznia się także 
autorstwo filmów, oper, musicali, pieśni i piosenek, programów radiowych
i telewizyjnych itp., reprezentujących gatunek tzw. tekstów syntetycznych. Au
torstwo jest w każdym przypadku chronione z mocy prawa (ustawy o prawie 
autorskim), gwarantując twórcy -  przynajmniej w teorii -  dopływ tantiem za 
rozpowszechnianie odnośnego dzieła. Tak jednak rzecz wygląda tylko w per
spektywie prawnej: tu autor jest jednoznacznie określony i na trwałe do utworu 
przypisany. Inaczej rzecz się ma w perspektywie codzienności, w której autor 
nierzadko spoza swego dzieła w ogóle nie jest dostrzegany. Dla przeciętnego 
odbiorcy -  zwłaszcza w wypadku tekstów syntetycznych -  jednoznaczne okre
ślenie autorstwa bywa problematyczne, teksty te bowiem składają się zwykle 
z kilku komponentów różnego autorstwa, przy czym mocą uskrzydlania tytułu 
dysponuje bynajmniej nie zawsze jego autor właściwy. Dla przykładu, właści
wym autorem tytułów Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza jest Aleksander 
Ścibor-Rylski, tymczasem w świadomości powszechnej trwale skojarzone są 
one z nazwiskiem Andrzeja Wajdy56. Podobnie Wesoła wdówka prędzej kojarzy

tytułu filmu „Odrażający, brudni, źli", który, wielokrotnie przywoływany w kontekstach wtórnych 
w odniesieniu do ludzi (grup ludzkich) uważanych za naznaczonych złem, stworzył, moim zdaniem, 
matrycę nagłówkową złożoną z trzech współrzędnych przymiotników. Korzystający z niej zwykle 
nie odwołują się już do samego filmu (nie tworzą, jak to później nazwiemy, „linku intertekstowego"), 
lecz jedynie do zasobów frazeologicznych polszczyzny (tworzą „link metajęzykowy").

Nawiązując do artykułu J. Tarsy „Dyskretny urok nagłówka" (1995), Andrzej M. Lewicki napisał 
m.in.: „Jeśli chodzi o wariantywność cytatów w nagłówkach, sprawa wymaga staranniejszej defini
cji, twierdzenia bowiem, że dyskretny zapach jaśminu jest wariantem skrzydlatego słowa dyskretny 
urok burżuazji, a wszystkie sekrety komórek to wariant wszyscy ludzie prezydenta, media pod nadzorem to 
wariant pociągi pod specjalnym nadzorem, są co najmniej dziwaczne, jeśli nie absurdalne" (Lewicki 
2004: 105). Pomijając fakt, że Tarsa nie stwierdzała, jakoby dyskretny zapach jaśminu był wariantem 
dyskretnego uroku burżuazji, użyła jedynie ciągu dyskretny zapach jaśminu w rozważaniach nad grani
cami wariantywności leksykalnej skrzydlatych słów, pozwalam sobie wystąpić z tezą, że domnie
manie nawet tak dalekich związków nie musi być ani dziwaczne, ani absurdalne, jeśli tylko przyj
mie się, że -  jak tu już wspomniałem, a myśl rozwinę w rozdz. III.5. -  skrzydlate słowa m o g ą  
służyć jako tzw. intertekstemy (środki nawiązań do konkretnych tekstów uprzednich), ale n ie  
m u s z ą :  mogą funkcjonować już tylko w zasobach środków kodowych, tworząc, jak wiele częstot
liwych frazeologizmów, matryce składniowo-leksykalne, chętnie dla swych walorów wykorzysty
wane przy werbalizacji potencjałów treściowych w aktach tworzenia wypowiedzi. Problem wyma
ga wnikliwych drobiazgowych analiz na dużych korpusach tekstowych. Powrócę do tej kwestii, jak 
wpomniałem, w rozdz. III.5., tu por. jeszcze przypis 71. (do nagłówka „Hubner potrafi") oraz odpo
wiedni akapit w rozdz. V, gdzie rozważam specyficzną zależność między frazemem pogoda dla boga
czy i ciągiem wypowiedzeniowym mieszkania dla bogaczy.

56 A właściwie ani Wajda, ani Ścibor-Rylski: „...film powstawał w kilka miesięcy po zakończeniu 
strajku, na zamówienie samych robotników, którzy na spotkaniu z Wajdą w stoczni zażądali, aby 
nakręcił dalszy ciąg Człowieka z marmuru. Tytuł Człowiek z żelaza zaproponował jeden z robotników" 
(R. Pawłowski; „Gazeta Wyborcza" 2000, nr 204, s. 14).
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się z Franciszkiem Leharem, kompozytorem operetki, niż z Victorem Leonem
i Leonem Steinem, jej librecistami, a Nad pięknym modrym Dunajem -  z Johannem 
Straussem (synem), a nie Karolem Beckiem, którego wierszem An der Donau 
(o incipicie Ander schonen blauen Donau) Strauss się posłużył. Wydaje się, że dla 
przeciętnego użytkownika polszczyzny autorką powiedzeń Dziś prawdziwych 
Cyganów już nie ma czy Niech żyje bal jest wokalistka Maryla Rodowicz, a nie po
etka Agnieszka Osiecka. Stawkę większą niż życie wprowadził do polszczyzny 
bardziej aktor Stanisław Mikulski niż Zbigniew Safjan i Andrzej Szypulski, au
torzy książki o tym tytule i scenariusza serialu telewizyjnego, podobnie jak 
w samo południe -  bardziej aktor Gary Cooper (w polskim dyskursie przypo
mniany dodatkowo przez sławny plakat wyborczy „Solidarności" z r. 1989), niż 
Fred Zinnemann, który taki właśnie tytuł nadał scenariuszowi filmowemu Car
la Foremana.

Oznacza to, że w tekstach syntetycznych, w których w organiczną całość 
łączą się słowo pisane (werbalność), obraz (wizualność) i dźwięk (audialność), 
czynniki audiowizualne mają w procesie uskrzydlania tytułów tekstów pisa
nych większą moc sprawczą niż teksty pisane same w sobie; inaczej mówiąc, 
tytuł tekstu pisanego ma większe szanse na uskrzydlenie się, gdy tekst ten zo
stanie przekształcony w tekst syntetyczny, chociaż autorem faktycznym skrzy
dlatego frazemu tytułopochodnego staje się wtedy w świadomości ogółu raczej 
autor tekstu wtórnego (jakim jest tekst syntetyczny), a nie pierwotnego. Można 
to odczytywać jako świadectwo osłabienia roli czy wręcz wycofywania się lite
ratury (w szerokim sensie: słowa pisanego) ze współczesnej przestrzeni komu
nikacyjnej, ustępowania jej pod naporem mediów bardziej ekspansywnych: fil
mu, telewizji, estrady, reklamy. To one właśnie -  „film", „piosenka", „show 
telewizyjny" -  wskazywane są jako właściwe źródła frazemów tytułopochod- 
nych, one jako całości, bez wyodrębniania pierwotnej warstwy tekstu pisanego
i jej autora. Gdyby ustalić ciąg: „autor tekstu pisanego (pierwotnego) -  tekst pi- 
sany (pierwotny) -  autor (autorzy) tekstu syntetycznego (wtórnego) -  tekst syn
tetyczny (wtórny)" -  i pytać przeciętnych użytkowników polszczyzny o autor
stwo wyrażeń typu Big Brother, ci wspaniali mężczyźni na swych latających 
maszynach, pogoda dla bogaczy, psy wojny, dyskretny urok burżuazji itp., wskazywa
ny będzie z reguły ostatni człon ciągu: wtórne źródło pochodzenia. Im bliżej 
początku tego ciągu, tym bardziej krąg ludzi zdolnych dać odpowiedź na to py
tanie będzie się zawężał.

Jednak kwestia znajomości indywidualnego autorstwa skrzydlatych słów, 
nieistotna dla użytkownika przeciętnego, bywa kwestią istotną dla kręgów, któ
re przeciętność uważają za cechę naganną. W kołach inteligenckich (jakkolwiek 
szerokie i mgliste byłoby to pojęcie) wiedza na temat „kto tak powiedział" nale
ży do dobrego tonu, dowodzi bowiem oczytania, znajomości rzeczy, ogólnej 
ogłady towarzyskiej; niewiedza w tym zakresie bywa wytykana czy piętnowa
na, stając się nawet przedmiotem publicznych wymian zdań.

Dla tak nie-przeciętnego użytkownika języka, jakim jest Obserwator, poszu
kiwanie autorstwa skrzydlatych jednostek języka (a nawet domniemanie autor
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stwa wszelkiej jednostki języka w ogóle) jest -  z przyczyn wyjaśnianych wcześ
niej -  zwykłą regułą postępowania. Co się tyczy autorstwa tytułów (ściślej: 
uskrzydlonych frazemów tytułopochodnych), uwagę Obserwatora przyciągają 
zwłaszcza dwa zjawiska.

Po pierwsze, wyodrębnione miejsce tytułu w strukturze utworu oraz jego 
wyjątkowa rola kondensowania w sobie treści całego dzieła i bycia w świado
mości powszechnej znakiem rozpoznawczym dzieła (i to niezależnie od fakty
cznej znajomości tego ostatniego) sprawiają, że tytuł ma szczególnie dużą moc 
sankcjonującą i jest wybitnie efektywnym czynnikiem uskrzydlania. Ciąg dwu 
wyrazów hańba domowa zapewne do dziś dnia spoczywałby nierozpoznany 
wśród strof wiersza Norwida „Duch Adama i skandal"57, gdyby go stamtąd nie 
wydobył Jacek Trznadel, który, tak właśnie zatytułowawszy swój głośny zbiór 
rozmów z pisarzami polskimi o stalinizmie, wprowadził frazem hańba domowa 
do szerokiego dyskursu elit symbolicznych, skąd przeszedł on i do zasobów ko
dowych polszczyzny. Sformułowanie Na Zachodzie bez zmian („Im Westen 
nichts Neues") było codziennym składnikiem niemieckich komunikatów wo
jennych z okresu walk pozycyjnych na frontach Pierwszej Wojny Światowej
i zapewne pozostałoby zapomnianą formułką gazetową, gdyby Erich Maria Re- 
marque nie wykorzystał jej w charakterze tytułu swej sławnej powieści z 1929 r. 
Jednym z symboli PRL-u stał się frazem Podaj cegłę; można wątpić, czy zwykłe 
murarskie zawołanie (należące do apeli typu „Trzymaj kielnię!", „Dwóch z tacz
kami!", „Więcej wapna!") zyskałoby ten status, gdyby Podaj cegłę nie stało się 
tytułem obrazu Aleksandra Kobzdeja z 1950 r., kanonicznego przykładu malar
stwa realnego socjalizmu. Czy używalibyśmy zwrotu cienka czerwona linia, gdy
by go z wiersza Rudyarda Kiplinga „Tommy Atkins" nie wydobył James Jones 
i, uczyniwszy tytułem swej bestsellerowej i zekranizowanej powieści „The Thin 
Red Line" (1962), nie uskrzydlił? Podobnego zabiegu dokonał Ernest Heming
way: z dziennika modlitw i medytacji metafizycznego poety angielskiego Johna 
Donne'a „Devotion upon Emergent Occasions" (1623-1624) przejął fragment 
rozważań o wartości istoty ludzkiej, czyniąc zeń motto swej czytanej powszech
nie powieści i ocalając ten piękny fragment dla współczesnych, nadto jednak 
z wyimka tego fragmentu (w przekładzie Bronisława Zielińskiego -  „Przeto ni
gdy nie pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie") uczynił tytuł całej książki, i do
piero to wprowadziło wyrażenie Komu bije dzwon do języka ogólnego.

Przykłady, które można mnożyć, dowodzą, że wszystko to, co składa się na 
pozycję tytułu -  jego funkcja (reprezentowania i identyfikowania dzieła), jego 
ranga (kondensowanie sensu całości), jego inicjalne miejsce w strukturze dzieła, 
nawet sam fakt fizycznego oddzielenia (wyodrębnienia) tytułu wobec reszty 
utworu (dzięki czemu to, co realnie krąży w przestrzeni komunikacyjnej, to

57 Por.: „Oto ten samy, którego bez-dumna W kościoła wnętrzu czerniła się trumna, Zmartwy
chwstał w Słowo... I «Kochajmy się» wyrzekłszy przy zgonie, Po zgonie jeszcze w swym ukrywa 
łonie Hańbę-domową!"; C.K. Norwid, Duch Adama i skandal [w Norwida] Pisma wszystkie, red. 
J.W. Gomulicki, 1 .1, W., 1971, s. 237. Trznadel przypisał hańbie domowej znaczenie 'hańby w Polsce 
przez Polaków spowodowanej' (J. Trznadel, Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami, Lublin 1990, s. 9).
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tytuł właśnie, nie samo dzieło) -  wszystko to sprawia, że w procesie uskrzydla
nia grup wyrazowych etap „bycia tytułem" odgrywa doniosłą rolę58. Dotyczy 
to zarówno tych ciągów wyrazowych, które zostały przez danego autora stwo
rzone od podstaw z przeznaczeniem ich do pełnienia funkcji tytułu, jak i tych 
ciągów, które, będąc składnikami ciągów wypowiedzeniowych innych tek
stów (wobec danego dzieła uprzednich), zostały z tych wypowiedzi wyizolo
wane, przejęte i niejako „przymuszone" do pełnienia nowej dla siebie, wtórnej 
funkcji, które -  by tak rzec -  zostały wydobyte z cienia i podniesione do rangi 
tytułu z wszystkimi tego konsekwencjami. Stopień nasilenia tych konsekwencji 
jest funkcją autorytetu danego pisarza i/lub społecznego rezonansu danego 
dzieła.

Drugie zjawisko, na które przy okazji rozważań o autorstwie tytułów chcę 
zwrócić uwagę, związane jest z postacią tłumacza, to on bowiem bywa faktycz
nym autorem skrzydlatych frazemów tytułopochodnych. Mam głównie na my
śli te tytuły dzieł obcojęzycznych, które się w swoich językach nie uskrzydliły, 
tj. których rola w odnośnych wspólnotach językowych ogranicza się do funkcji 
identyfikowania danego dzieła, którym natomiast tłumacze nadali w języku 
polskim taką postać leksykalno-składniową, która pozwoliła się tym tytułom 
usamodzielnić, „wybić na niezawisłość" i prowadzić w polskim dyskursie pub
licznym własne życie. Przez „usamodzielnienie" rozumiem fakt, że tytuł taki: 
(a) pojawia się w kontekstach wtórnych -  tj. w kontekstach mówienia o mate
riach innych niż odnośne dzieło -  i w funkcjach wtórnych (czyli nie w funkcji 
identyfikującej), w związku z czym staje się neosemantyzmem (por. przykłady 
[110]-[107] i [110]-[111]]); (b) tytuł taki staje się podstawą transformacji struktu- 
ralno-semantycznych i/lu b bazą derywacyjną neologizmów (por. przykłady 
[108]-[109] i [112]-[115]); świadectwem autonomizacji jest już zaistnienie czynni
ka (a). Klasycznym przykładem sytuacji „tłumacz autorem faktycznym" jest 
(opisany szczegółowiej w rozdziale V) przypadek frazemu pogoda dla boga
czy: gdybyśmy napisali, że autorem tego frazemu polszczyzny jest Irving Shaw, 
a tekstem źródłowym -  jego powieść o oryginalnym tytule „Rich Man, Poor 
Man", rozminęlibyśmy się z prawdą, tytuł oryginalny bowiem nie usamodziel
nił się w angielszczyźnie w podanym wyżej sensie i pozostał -  tytułem jedynie 
(powieści i serialu telewizyjnego), czyli ciągiem wyrazów o prymarnej funkcji 
znakowej identyfikowania danego dzieła. To, że polszczyzna wzbogaciła się na 
przełomie lat 70.-80. o nowy dla niej frazem pogoda dla bogaczy (który w dyskur
sie polskim dał szczególnie obfitą serię pochodnych), zawdzięczamy tłuma
czom trylogii „Rich Man, Poor Man" Tadeuszowi Dehnelowi i Witoldowi 
Niepokólczyckiemu, którzy wyodrębnili z dialogów powieści Shawa 3-wyrazo-

58 Według obliczeń Ludmiły Diadeczko przeprowadzonych na 1200 jednostkach jej rosyjsko- 
-ukraińskiego słownika skrzydlatych słów silna pozycja tytułu (zwana u nas także „miejscem nace
chowanym , „pozycją strategiczną"; Biniewicz 2002: 205-212) jest najbardziej aktywnym czynikiem 
zasilania zbioru skrzydlatych słów: jednostki (jak je nazywam) tytułopochodne stanowią aż 28% ko
rpusu wspomnianego słownika (flaaeHKo 2002: 191-193; por. też Chlebda 1987, Chlebda, Lewicki 
1988).
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wy wyimek i uczynili z niego tytuł całego dzieła59 (wszak tytuł ten w zasadzie 
powinien mieć skalkowaną z angielskiego postać „Bogacz, biedak" albo „Boga
ty człowiek, biedny człowiek", jak to się stało na gruncie rosyjskim, gdzie Ida 
Basawina nadała swemu przekładowi tytuł «Boran, 6enHHK...»). Irvig Shaw
i jego powieść „Rich Man, Poor Man" są więc dla polskiego pogoda dla bogaczy 
autorem/źródłem jedynie pośrednio; autorami bezpośrednimi (faktycznymi) 
są tłumacze Tadeusz Dehnel i Witold Niepokólczycki, faktycznym tekstem 
źródłowym -  polski przekład powieści. Błyskawiczna i błyskotliwa kariera fra
zemu pogoda dla bogaczy w języku polskim rozpoczęła się po emisji telewizyjnej 
ekranizacji powieści Shawa, którą pod tytułem „Pogoda dla bogaczy" TVP po
kazała w r. 1980; jest to dodatkowym potwierdzeniem tezy o szczególnej 
roli wtórnych tekstów syntetycznych w uskrzydlaniu prototypów przyszłych 
frazemów.

Przykład ten jasno tłumaczy, dlaczego za faktycznego autora frazemu nad 
dalekim cichym fiordem  należy uznać Janinę Mortkowiczową, a nie Agot Gjems- 
Selmer (której tytuł oryginalny -  „Smaapigernes bog" -  dałby w skalkowanej na 
polski postaci tytuł stosunkowo pospolity: „Książka dla małych dziewczy
nek")60, dlaczego autorem faktycznym frazemu zew krwi jest Stanisława Kusze- 
lewska-Rayska, a nie Jack London, frazemu miłość niejedno ma imię -  Aleksandra 
Frybesowa, a nie Pierre La Mure, frazemu samotny biały żagiel -  Małgorzata Kie- 
rczyńska, a nie Walentin Katajew (czy Michaił Lermontow)61 itd. Do zróżnico
wania pojęć „autor właściwy" i „autor faktyczny" powrócę w rozdziale III.

Jeśli uprzytomnić sobie, jak rozległe jest pole utworzone przez wytwory 
ludzkie, którym kiedykolwiek w historii nadano tytuł (wiersze, opowiadania, 
felietony, powieści, dramaty, opery, balety, musicale, piosenki, albumy płyto
we, filmy, programy radiowe i telewizyjne, obrazy, rzeźby etc. etc.), to bez oba
wy o nadużycie będzie można twierdzić, że ogólna liczna tytułów powinna być 
mierzona nie setkami tysięcy, lecz milionami (zwłaszcza jeśli do tytułów odnie

59 Jest prawdopodobne, że Dehnel i Niepokólczycki oceniali „marketingową" wartość tytułu -  
jego brzmienie, rytmikę, podatność na derywację znaczeniową i strukturalną itp. -  czyli w istocie 
realność perspektywy wejścia danego tytułu do klasy wyrażeń skrzydlatych, w której to wycenie 
„Bogacz, biedak" musiał (z przyczyn opisanych w rozdz. V) przegrać z „Pogodą dla bogaczy". Jak 
długa była droga Gribojedowskiego «rope ot yMa» do krystalicznego tuwimowskiego „Mądremu 
biada", świadczy chronologiczna lista ośmiu translatorskich przymiarek do tej niełatwej konstrukcji 
składniowej: „Nazbyt dowcipu czasem szkodzi" (1825), „Bieda z dowcipem" (1831), „Bieda temu, 
kto ma rozum" (1857), „Bieda z rozumem" (1866), „Biada temu, kto ma rozum" (1893), „Biada od 
rozumu" (1929), „Bieda z tym rozumem" (1947), „Biada rozumowi" 0ulian Tuwim, 1949), „Mądre
mu biada" (Tuwim, 1951; zob. Chlebda, Lewicki 1988: 83-84).

60 Dlatego słusznie frazem ten podany jest w SS-1 pod literą M, a nie G, tj. pod nazwiskiem Mor- 
tkowiczowa, a nie Gjems-Selmer, które to nazwisko występuje tylko w komentarzu.

61 Powieść Walentina Katajewa «EejieeT napyc ohkhokmm» (w polskim przekładzie M. Kierczyń- 
skiej -  „Samotny biały żagiel") jest tekstem źródłowym wtórnym, a jej tłumaczka -  autorem fakty
cznym frazemu samotny biały żagiel. Tekstem źródłowym pierwotnym, do którego nawiązał Kata
jew, jest wiersz Michaiła Lermontowa «riapyc» z incipitem «BejieeT napyc oahhokhm [B TyMaHe 
Mopa rony6oM]», który w przekładzie K.A. Jaworskiego ma postać „Samotny żagiel na przestworzu 
[Bieleje wśród błękitu fal]".
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siemy też nagłówki)62. Ponieważ w tym rozdziale tytuły rozpatruję w gronie 
pretendentów do miana skrzydlatych słów, a równocześnie i „w rodzinie pojęć 
frazeologicznych", zasadne będzie teraz pytanie o frazeologiczny status tej 
masy jednostek; tym samym pośrednio pytać też będziemy o czynnik „opty
malnego rozpowszechnienia".

Tytuły pod pewnymi względami podobne są terminom. Jeśli w precyzyjnej 
dyspucie naukowej pojęcia mają być identyfikowane jednoznacznie, między 
nimi i nazywającymi je terminami powinna istnieć relacja przyporządkowania 
jedno-jednoznacznego; w rezultacie dla wyrażenia odnośnego pojęcia termin 
(zwłaszcza termin wielowyrazowy) powinien zostać przez mówiącego odtwo
rzony, a nie utworzony z doraźnie dobranych składników. Analogicznie jeśli 
w pewnym dyskursie jednoznacznie mają być zidentyfikowane określone te
ksty (dzieła, utwory), mówiący nie mogą ignorować relacji jedno-jednoznaczne- 
go przyporządkowania między dziełem i jego tytułem: dany tytuł musi zostać 
odtworzony w tej postaci, w której się dla danego dzieła w danym języku usta
lił63; tytuł jest wobec swego utworu pewnego rodzaju terminem. Jeżeli przypo
mnimy teraz, że kryterium konstytutywnym obejmującej niniejszy rozdział 
koncepcji frazeologii jest odtwarzalność względna -  tj. rozpatrywana względem 
określonej sytuacji, a więc miejsca, czasu i podmiotu mówiącego -  to powiemy, 
że z zasady stałej i jedno-jednoznacznej relacji przyporządkowania tytułu dane
mu utworowi wynika, iż w sytuaq'ach mówienia o danym utworze jego tytuł 
musi być odtwarzany, jest więc -  względem tej sytuacji -  frazeologiczny. Jakkol
wiek różne byłyby kręgi, których takie sytuacje dotyczą -  od wąskiego kręgu 
specjalistów po uczestników dyskursu powszechnego (nawet globalnego) -  
tytuły uznamy za frazeologiczne, jeśli da się stwierdzić ich odtwarzalność wzglę
dem tych kręgów właśnie (ściślej: przynajmniej w granicach tych kręgów) i to 
niezależnie od spełnianej w dyskursach tych kręgów funkcji i od aktualnego ich 
statusu semantycznego. Prawidłowość tę niech zilustrują następujące przykłady:

[116] W  latach sześćdziesiątych powieścią kultową w środowiskach młodzieży konte
stującej był „Buszujący w  zbożu" J.D. Salingera, historia kilkunastoletniego Holdena

62 „Gazeta Wyborcza" (2003, nr 62, s. 2) przyniosła informację, że obecnie w w samej tylko dzie
dzinie szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej powstaje rokrocznie około miliona nagrań; ozna
cza to tym samym ok. miliona nowych tytułów rocznie w jednej tylko dziedzinie kultury masowej.

Zastrzeżenie „w danym języku" okazuje się konieczne w perspektywie międzyjęzykowej. 
W pracy poświęconej możliwościom opracowania dwujęzycznego słownika tytułów pisaliśmy na 
ten temat z Romanem Lewickim: „Każdy, kto tworząc jakikolwiek tekst w języku B (obcym), chce 
weń wpleść -  w którejkolwiek z funkcji -  tytuł, znany mu z języka A, musi uwzględniać fakt, że 
w aktach komunikacyjnych społeczności A tytuł ów stanowi jednostkę trwałą i odtwarzalną, 
w związku z czym w języku B najprawdopodobniej ma on również (nierzadko też równie) ustalony 
odpowiednik. Odpowiednik taki należy w tekście B odtworzyć w tej właśnie, ustalonej, postaci; po
stać zmieniona grozi nieprawidłowym zdekodowaniem przez odbiorcę B odnośności danego 
tytułu (Chlebda, Lewicki 1988: 71). Jest to np. sytuacja Polaka, który pisząc w tekście rosyjskim
o „Królu olch" J.W. Goethego (lub F. Schuberta) nie może użyć doraźnego przekładu tego tytułu 
(kalki w rodzaju *«Kopo;ib o jt ł x » ) ,  chociaż z punktu widzenia formalnej odpowiedniości prze
kładowej nic takiemu ekwiwalentowi zarzucić nie można. Aby Rosjanie zrozumieli, o jaki utwór 
chodzi, należy użyć utrwalonego w ruszczyźnie tytułu «JIecHow uapb».

120



Caulfielda, który porzuca college i bez celu włóczy się po ulicach N owego Jorku -  jak 
zając [a] „buszuje w zbożu". (...) H olden znalazł się w  pułapce. Nie chce dłużej pozosta
wać chłopcem, ale nie może stać się człowiekiem dorosłym. Bezdomny psychicznie [b] 
„buszuje w zbożu" -  bez domu, bez przystani, bez celu, bez przyszłości. [GW 228/01];
[117] Zbuntowaną europejską młodzież antyglobalistyczną podejdzie się zgrabnym 
hasłem  naw iązującym  do „Buszującego w  zbożu". [P 4 8 /0 3 ]; [118] Oto Jim i [Hendrix] 
gra koncert na zboczu wulkanu Haleakala na Hawajach, w  pobliżu Okultystycznego 
Centrum Tęczow ego M ostu, jak określili swoją siedzibę tamtejsi hipisi. Później widzim y 
członków kom uny plażowej przynoszących mu miejscową marihuanę. Ktoś pali haszysz, 
inni buszują w zbożu, popijając Electric Kool Aid, czyli poncz zmieszany z LSD. [Pol 
39/00]; [119] [Płyta] Zaczyna się superenergetycznym rockowym kaw ałkiem zatytułow a
nym z prem edytacją „Uw ertura" („Ouverture"). Od razu myślimy, że Lou Reed jak za
wsze podąża ścieżką ubranego w  skóry buntownika „buszującego w  zbożu". [P 8 /0 3 ];
[120] Ta kultowa powieść młodych Amerykanów lat. 50. XX w ieku [„Buszujący w zbo
żu"] atakowała konformizm, hipokryzję i konsupcjonizm powojenego społeczeństwa 
USA. Ameryańskie nastolatki chętnie utożsamiały się z jej bohaterem, szesnastoletnim 
H oldenem  Caulfieldem, który, nie mogąc znieść otaczającej go obłudy, ucierka ze zniena
w idzonej szkoły. Jednak na udekorowanych ulicach Nowego Jorku (...) znajduje to samo, 
co wygnało go ze szkoły i internatu -  zakłamanie, pazerność i nieczułość. (...) Ponurej 
sławy przydał jej [powieści] również fakt, iż tkwiła w kieszeni zabójcy Johna Lennona, 
szaleńca, który przedstawiał siebie jako „nowego buszującego w zbożu". [Rp 232/04];

[121] Buszujący w  zbożu -  To rząd zerwał rozm ow y z rolnikam i -  szef „Sam oobrony" 
Andrzej Lepper nie ukrywał wściekłości, wychodząc wczoraj przed 6 rano z negocjacji 
z rządow ym  zespołem  ds. wsi. -  Ustaw iajcie blokady! -  krzyczał przez telefon kom órko
wy. (...) Poszło o cenę pszenicy, która była uzgodniona na 510 zł za tonę. [GW 123/99];
[122] Buszujący w śmieciach -  Śm ieci to podstawa -  twierdził M itnick [najsłynniejszy 
haker świata]. (...) Po kilku tygodniach na śmietniku już wiedział, że w  jasnych workach 
są podarte, lecz w ciąż czytelne kody, rozporządzenia, grafiki, spisy telefonów, urzędowe 
pisma. (...) Złożony z kaw ałeczków  dokum ent okazał się spisem tajnych kodów. [DF 
1 0/03]; [123] Buszujący w  książkach [tytuł artykułu o dwojgu Am erykanach pro
w adzących w Krakow ie anglojęzyczną księgarnię M assolit Books; Rp 301/04]; [124] Bu
szujący w ekspozycji To prawda, że w  pracy -  reżyser to w tym sensie dobry zawód -  
byłem zawsze w  stanie ciężkiego romansu. (...) mój pech polegał na tym, że zamiast 
dążyć do konsum pcji -  strasznie długo buszowałem w ekspozycji. Uwielbiałem  to na
pięcie erotyczne, uw ertura była u mnie dłuższa od całej symfornii. [K. Kutz; DF 3 4 /03]; 
[125] Buszujący w  kukurydzy [tytuł artykułu poświęconego 40-leciu obalenia Nikity 
Chruszczowa; P 3 2 /0 4 ]; [126] Buszujący w  bluszczu Harvard, Yale, Princeton i jeszcze 
pięć uniw ersytetów am erykańskich tworzą tzw. Ligę Bluszczową (ang. Ivy League) -  
osiem najlepszych uczelni na W ybrzeżu W schodnim nazywa się tak z racji wyglądu sta
rych budynków  akademickich, porośniętych bluszczem . Na stronach internetowych 
szkół są porady dla rodziców, jak zapewnić dziecku przyjęcie do tej superklasy. [O Pola
kach studiujących w  murach lvy League; P 2 2 /03]; [127] Buszujący w  interesach. Zapyta
nie poselskie do prem iera w „sprawie A. Gudzow atego i jego przedsiębiorstw a" złożył 
poseł SKL Zbigniew Eysmont. -  Jego sens może być wykorzystany propagandowo prze
ciwko interesom  państwa polskiego -  obawia się prezes SKL Jan M aria Rokita. [GW 
137/01]; [128] Buszujący w łgarstwie Rosyjski liberalizm poniósł klęskę dlatego, że pró
bował ignorow ać narodow o-historyczną specyfikę rozwoju Rosji i życiowe interesy w ięk
szości obywateli. I śm iertelnie bał się mówić prawdę. [GW 8 0 /04]; [129] Znikający  
w zbożu [tytuł artykułu W. Kalickiego o pow ikłanych losach obrazu A. Gierymskiego 
„Chłopiec niosący snop"; GW  261/04]
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W sytuacjach [116] i [117] grupa wyrazowa buszujący w zbożu została użyta 
w swej funkcji prymarnej: odnosi uwagę czytelnika do konkretnego dzieła 
J.D. Salingera (tj. identyfikuje to dzieło w świadomości odbiorcy); dla spełnienia 
tej funkcji grupa wyrazowa buszujący w zbożu musi zostać odtworzona, gdyż 
pod takim właśnie tytułem powieść „The Catcher in the Rye" funkcjonuje 
w polskim obiegu czytelniczym. Frazeologiczności (czy wręcz idiomatyczności) 
tej grupy wyrazowej w jej funkcji prymarnej dowodzi fakt, że gdyby Polak
o powieści Salingera chciał mówić np. na gruncie rosyjskim, dla jej prawidłowej 
identyfikacji nie mógłby się posłużyć kalką z tytułu polskiego czy angielskiego 
(*„EymyiomMM b o  p >k m " ) ,  lecz jedynie grupą wyrazową «Hafl nponacrbio b o  

P>k m » , bo to ona właśnie przyjęła się w dyskursie rosyjskim jako „tytuł-termin", 
znak rozpoznawczy dzieła Salingera, ona więc musi zostać na gruncie rosyj
skim odtworzona.

Dwa użycia czasownikowej konstrukcji „buszuje w zbożu": [116 a i b] ilu
strują, jak się wydaje, to szczególne stadium p r z e d  „utytułowieniem" po
wieści, kiedy to produkt składniowy typu „buszuje w zbożu" mógł być wciąż 
jeszcze tylko próbą (zapewne jedną z kilku rozważanych przez pisarza) meta
forycznego opisu sytuacji życiowej i stanu psychicznego bohatera powieści. Ta 
sama formalnie grupa składniowa „buszuje w zbożu" ma w przykładzie [118] 
zupełnie inny status: powieść już zaistniała jako fakt literacki i społeczny, pier
wotny konstrukt składniowy utytułowił się u nas w postaci „Buszujący w zbo
żu", tytuł ten stał się w polszczyźnie faktem językowym; powiedzieć o kimś 
w Polsce roku 2000., że „buszuje w zbożu", oznacza dokonać formalnego o d 
t w o r z e n i a  sfrazeologizowanej już grupy wyrazowej z jej jednoczesną ako- 
modacją składniową do aktualnego kontekstu. Ponieważ jest to kontekst wtór
ny wobec pierwotnego [116] czy [117] -  czyli kontekstu „mówienia o danym 
dziele" -  odtworzenie to ma skutki semantyczne: zakomodowany frazeologizm 
buszują w zbożu jest tu neosemantyzmem i ma znaczenie (w przybliżeniu) 
'przeżywają upojenie narkotyczne' albo 'rozrabiają (po pijanemu)'. Wypowie
dzi [119] i [120] reprezentuje frazeologizm buszujący w zbożu w jego czystej po
staci z całkowicie skrystalizowanym znaczeniem globalnym, które tu można by 
wyeksplikować przy użyciu innego skrzydlatego tytułu: buszujący w zbożu to 
tyle, co 'buntownik bez powodu'.

Na tym w przedstawionym zestawie wypowiedzi kończą się nawiązania do 
samego dzieła Salingera i do sytuacji, które przez asocjację dają się ze stworzo
nym przez pisarza światem powiązać. Bo chociaż z czysto formalnego punktu 
widzenia użycie [121] jest dokładną reprodukcją frazemu buszujący w zbożu 
w jego funkcji prymarnej (występuje również w charakterze tytułu i dokładnie 
dubluje skład leksykalny pierwowzoru), to zestawienie tego tytułu (nagłówka) 
z tekstem właściwym unaocznia, że nie jest to ani mechaniczne powtórzenie 
formalne, ani reprodukcja semantyczna: w użyciu prymarnym imiesłów bu
szujący miał gramatyczne znaczenie liczby pojedynczej, tu -  w odniesieniu do 
protestujących rolników -  ma znaczenie liczby mnogiej; zboże w użyciu prymar
nym miało znaczenie metaforyczne i mogłoby bez istotnych zmian w znaczeniu
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być zastąpione np. rzeczownikiem dżungla (por. dżungla wielkiego miasta, asfalto
wa dżungla), tu natomiast ma znaczenie dosłowne 'ziarno' (lub bliskie dosłow
nemu 'kwestia skupu ziarna siewnego'). Wyrażenie buszujący w zbożu uzyskuje 
w użyciu [121] znaczenie aktualne (doraźne) 'ludzie, którzy wywołują awantu
ry wykorzystując jako pretekst kwestię skupu ziarna siewnego', nagłówek [121] 
jest więc odtworzeniem, ale odtworzeniem w pełni twórczym64. Z kolei 
w przykładzie [122] mamy do czynienia z ciągiem wyrazów, który, zdawałoby 
się, odczytujemy całkowicie literalnie -  mowa o człowieku, który rzeczywiście 
buszował w stertach śmieci -  ale po latach obecności w naszym dyskursie fraze
mu buszujący w zbożu nie sposób odczytać śródtytułu Buszujący w śmieciach ina
czej, jak tylko przez pryzmat tamtego frazemu; śródtytuł Buszujący w śmieciach 
nie jest więc wyrażeniem dosłownym, lecz udosłownionym (podobnie w [123]). 
Wreszcie w przykładach [124]-[129] mamy do czynienia z klasycznymi transfor
macjami strukturalno-znaczeniowymi, które w klasyfikacji Stanisława Bąby zo
stałaby odniesione do „modyfikujących innowacji wymieniających": jeden ko
mponent frazemu wyjściowego zostaje wymieniony na inny, a znaczenie 
całości może być odczytane jako 'o człowieku prowadzącym taką czy inną in
tensywną działalność w jakiejś sferze' lub 'o czymś podlegającym jakimś inten
sywnym działaniom'.

Przegląd ten pokazuje, że grupa wyrazowa buszujący w zbożu funkcjonuje 
w polszczyźnie -  uczyńmy tu kolejną analogię do terminów -  w kilku sferach:

1. w sferze mówienia o danym dziele (tu -  o powieści J.D. Salingera „The 
Catcher in the Rye", ściślej -  o jej przekładzie polskim); konteksty, mieszczące 
się w tej sferze, nazwijmy kontekstami prymarnymi, prymarna jest w tej sferze 
także funkcja grupy wyrazowej buszujący w zbożu: identyfikowanie odnośnego 
dzieła (kierowanie uwagi odbiorcy na tę powieść właśnie), w której tu funkcji 
grupa wyrazowa buszujący w zbożu jest tytułem;

2. w sferze mówienia nie o danym dziele, ale o zespole zjawisk (ludzi, 
działań etc.), które ze światem przedstawionym w odnośnej powieści łączy jed
norodność odniesień, wspólnota cech; konteksty tej sfery można nazwać kontek
stami wtórnymi (ściślej -  „wtórnymi kontekstami związanymi"), wtórna (wo
bec identyfikacyjnej) jest także funkcja nominowania ustabilizowanego już 
i zautonomizowanego (chociaż genetycznie od powieści Salingera pochodnego) 
pojęcia 'człowiek spustoszony psychicznie, szamoczący się w poszukiwaniu 
swojej tożsamości';

3. w sferze mówienia nie o dziele i nie o zjawiskach z jego treścią jednorod
nych, lecz o zjawiskach pozostających poza ich obszarem, związanych z nimi je
dynie bardzo pośrednio lub w ogóle niezwiązanych; takie konteksty można by 
nazwać „wtórnymi kontekstami autonomicznymi", a funkcją grupy wyrazowej 
buszujący w zbożu jest tu nominowanie pojęć doraźnie przez nadawcę danej wy
powiedzi kształtowanych. O ile w sferach 1. i 2. odbiorca dokonywał bezpo
średnich bądź pośrednich nawiązań intertekstowych, o tyle w sferze 3. dokonu

64Szerzej o odtwarzalności i rodzajach odtworzeń zob.: Chlebda 1991:115-126 [2003:177-196].
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je tylko nawiązania metajęzykowego: nawiązania do systemu frazeologicznego 
języka polskiego; znajomość podstawy odniesienia (powieści J.D. Salingera), 
obligatoryjnej dla sfery 1. i fakultatywnej dla sfery 2., nie jest w sferze 3. w ogó
le potrzebna.

W takich samych trzech sferach funkcjonują w polszczyźnie setki innych 
tytułów: „Buntownik bez powodu", „Dyskretny urok burżuazji", „Zbrodnia i 
kara", „Wilk stepowy", „Gwiezdne wojny", „Bliskie spotkania trzeciego stop
nia", „Popiół i diament", „Kariera Nikodema Dyzmy", „Krajobraz po bitwie", 
„Raj utracony", „Niespodziewana zmiana miejsc", „Młode wilki", „Jeśli dziś 
wtorek, to jesteśmy w Belgii", „Wszysto, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale 
baliście się zapytać", „Ci wspaniali mężczyźni w swych szalejących grucho- 
tach" itd. O wszystkich tych tytułach można i należy powiedzieć to samo, co
o „Buszującym w zbożu": że nie tylko w sferze 2. i 3., ale i w 1. tworzące je gru
py wyrazowe są grupami frazeologicznymi (są frazemami), gdyż we wszy
stkich tych trzech sferach są one dla wyrażenia powstających w tych sferach po
tencjałów treściowych o d t w a r z a n e  przez mówiących, a nie tworzone 
z doraźnie dobieranych składników. Przytoczone w charakterze ilustracji 
przykłady użycia tworzącej tytuł grupy wyrazowej buszujący w zbożu realizują 
podstawowe spektrum możliwych sytuacji frazeologicznych, poprzez które 
manifestuje się w dyskursie rzeczywistość naszego języka: odtwarzanie fraze
mu w jego postaci standardowej (kanonicznej), odtwarzanie frazemu w postaci 
standardowej, ale w kontekście dla niego wtórnym (a więc tworzenie neose- 
mantyzmu), odtwarzanie frazemu w kontekście wtórnym z jednoczesną mody
fikacją postaci standardowej. Jest teraz pytaniem, do której (których) z tych sy
tuacji ma zastosowanie określenie „skrzydlaty".

Tradycja frazeologiczna podpowiadałaby, że do sfery 2. i 3. -  tylko w nich 
bowiem mamy do czynienia, po pierwsze, z narastającym „przesunięciem zna
czeniowym" (wytwarzaniem się metaforycznego znaczenia całościowego), co 
w standardowej teorii frazeologii jest traktowane jako definicyjny wyróżnik 
frazeologiczności (a więc stabilności językowej, a więc utrwalenia kodowego, 
a więc i szerokości rozpowszechnienia). Po drugie, tylko w sferach 2. i 3. mamy 
do czynienia z modyfikacjami (gramatycznymi, strukturalnymi, semantyczny
mi) prymarnej postaci wyrażenia, istnieje zaś przekonanie, że modyfikować 
można tylko to, co się zdążyło już było dobrze utrwalić, co w świadomości po
wszechnej uznane zostało za standard (fakt modyfikacji uważany jest za po
średni dowód frazeologiczności grupy wyrazowej, która została zmodyfikowa
na, a więc i za -  równie pośredni -  dowód jej szerokiego rozpowszechnienia 
społecznego).

Ale znane nam definicje skrzydlatych słów nie zawierają w sobie ograni
czeń semantycznych, nie ma w nich wymogu „asumaryczności znaczeniowej", 
„ niewyprowadzalności znaczenia globalnego z sumy znaczeń składników" 
skrzydlatych wyrażeń, tak jak nie ma w nich warunku funkcjonowania skrzyd
latych słów w jakimś specjalnym typie kontekstów (np. w kontekstach wtór
nych). Warto dodać, że co się tyczy kryterium modyfikowalności, to z pewnym
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rodzajem modyfikacji formalnej spotykamy się także w sferze 1.: modyfikacja ta 
(analogiczna do „innowacji skracających" w terminologii Bąby), stosowana 
zwykle w stosunku do tytułów znanych i często przytaczanych, polega na uży
waniu ich w formie skróconej typu: „Przeczytałem «Buszującego» parę razy" 
(por. też dalej przykład [139]). Co więcej, łatwo sobie wyobrazić wypowiedzi, 
w których grupa wyrazowa buszujący w zbożu wystąpi w prymarnej funkcji 
tytułu, a mimo to w złożonym kontekście typu wtórnego: gdybyśmy chcieli 
wyrazić np. opinię o oddziaływaniu powieści Salingera na czytelnika polskiego, 
moglibyśmy powiedzieć coś w rodzaju: „«Buszujący w zbożu» Salingera od 30 
lat buszuje i po polach malowanych zbożem rozmaitem"; zdania tego typu są 
wszak codziennością naszej publicystyki wysokiej.

Przedstawione rozumowanie prowadzi do wniosku, że: (a) tytuły odzna
czają się frazeologicznością we wszystkich trzech sferach funkcjonowania; (b) 
nie ma wyraźnych nieprzekraczalnych granic między sferą 1., 2. i 3.; (c) nie ma 
podstaw, by tytułom w sferze 1. -  tj. w kontekstach i funkcjach prymarnych -  
odmawiać cechy skrzydlatości, o ile tylko w sferze tej cechują się one „optymal
nym rozpowszechnieniem". Mówiąc prościej, są tytuły tak znane, tak rozpo
wszechnione, wręcz tak społecznie znaczące, że tworzące je wyrażenia można 
uznać za skrzydlate już na tym pierwszym właśnie, wyjściowym poziomie, czy
li w funkcji tytułów sensu stricto -  bez wymogu przekraczania przez nie progu 
„kontekstów wtórnych", „asumaryczności znaczeniowej", „modyfikowalno- 
ści". Gdyby jednak chcieć się trzymać tej tradycji frazeologicznej (a może i tej 
intuicji językowej), która „prawdziwej frazeologiczności" upatruje głównie lub 
wyłącznie w grupach wyrazowych asumarycznych znaczeniowo, należałoby 
powiedzieć, że „prawdziwa skrzydlatość" zaczyna się już tam i wtedy, gdzie 
i kiedy w użyciu tytułu funkcja identyfikacyjna zaczyna współistnieć z jakąkol
wiek funkcją wtórną. Przykłady takiego współistnienia spotykamy w wypowie
dziach wcale często:

[130] Sierpień [1980 r.] nie ma swojej „Nocy listopadow ej" ani „D ziadów ", nie powstał 
po nim  nowy „Pamiętnik z Powstania W arszaw skiego" ani powieść form atu „Popiołu 
i diam entu". [GW 204/00]; [131] To, co widzialne, przenika się w niej [literaturze żydo
wskiej] z tym, co niewidzialne, duchowe. Dotyczy to także teatru, ze sław nym  „Dybu
kiem " A-nskiego -  żydowskimi „D ziadam i". [GW 9 7/02]; [132] Szostakow icz w raz 
z całym krajem  przeczytał, że to, co do wczoraj było operow ym  hitem, „Damą pikow ą" 
nowej epoki [opera „Katarzyna Izm ajłow a"], jest w  istocie lew ackim  obrzydlistwem, 
drobnoburżuazyjnym „now atorstw em " i wulgarnym  naturalizmem. [MGW  2 0 /97]; [133]
O jego [Ferdinanda Raimunda] dziele [melodramie „Chłop m ilionerem "] Leon Schiler 
pisał, że to m ozartowski „Czarodziejski flet" dla ubogich. Była w niej baśniow a akcja, 
duchy, czarodziejstw a, naiwność przesłań mieszała się z żartem  często rubasznym... [Pol 
5 /9 6 ]; [134] Zbyt wiele tu [w filmie R. Linklatera „Balanga"] goryczy, by budzić nostalgię 
za młodością, lecz m imo to film  o „młodości durnej i chm urnej". [GTV 12.12.97]; [135] 
[O filmie „Uśpieni" B. Levinsona] „Hrabia Monte Christo" w  realiach współczesnego 
Nowego Jorku: prokurator i dziennikarz aranżują obronę dwóch sw oich przyjaciół 
mszczących się za krzywdy doznane przez całą czw órkę w młodości, gdy przebywała 
w domu poprawczym. [GTV 170/99]; [136] M łodzi enerdowcy już mają swój „Blaszany  
bębenek", swoją ponadtrzystustronicową powieść kultową (...). M owa o powieści 32-let- 
niego Thom asa Brussiga „Tacy bohaterowie jak m y"... [Pol 5 1 /96]; [137] Zawsze intereso-
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w aio mnie dotykanie kosmosu. Tu [w filmie „A ngelus"] m iałem w  ręku instrument, 
który pozw alał mi zamknąć XX wiek w  rodzaju śląskiego „Sto lat sam otności" [L M a
jew ski; DF 26/04]

Potencjalnie każdy tytuł może zapełnić miejsce X  w konstrukcjach typu nowy X, 
drugi X, współczesny X (dla tytułów dawnych), polski X (dla tytułów obcych) itp.! 
które to konstrukcje wywołują automatyczne rozszczepienie warstwy treścio
wej tytułu: nad jego odnośnością referencjalną zostaje nadbudowana (lub za
ktualizowana, jeśli już istniała) warstwa konotacyjna. Praktycznie zabieg ten 
stosowany jest zwykle wobec tytułów, które w świadomości językowej danej 
wspólnoty już tą nadwyżką konotacyjną dysponują, tj. w wypadkach, kiedy 
sensy odnośnego utworu odłożyły się już w postaci swego rodzaju w y o b r a 
ż e n i a  s t e r e o t y p o w e g o ,  którego tytuł jest werbalną etykietą. Tytuły 
dzieł, o których się mówi, dyskutuje, które są przedmiotem sporów i analiz, od
znaczają się więc dwuodnośnością: etykietują odnośny utwór oraz stereotypo
we wyobrażenie o nim, co sprawia, że będący tytułem konstrukt werbalny ma 
swoje „znaczenie dosłowne" i „znaczenie przenośne". W tej sytuacji rozwiąza
niem kompromisowym byłoby wyróżnianie „ skrzydlatości stopnia pierwsze- 
go -  dla tytułów tylko z cechą optymalnego rozpowszechnienia -  oraz „skrzy- 
dlatości stopnia drugiego" (skrzydlatości właściwej) -  dla tytułów, w których 
cecha optymalnego rozpowszechnienia splata się z asumarycznością znacze
niową. W sferze parole rozróżnienie to nie miałoby większego znaczenia, gdyż 
me ma takiego wyrazu, grupy wyrazowej czy zdania, które nie mogłyby być 
doraźnie użyte w znaczeniu metaforycznym, osiągając choćby chwilowo status 
jednostki asumarycznej znaczeniowo. W sferze langue natomiast rozróżnienie to 
miałoby w pierwszym rzędzie znaczenie techniczne: wymagałoby rozdzielenia 
w słowniku (jako obrazie systemu języka) tytułów, które swoją skrzydlatość 
(resp. status jednostek kodowych) zawdzięczają jedynie optymalnemu rozpo
wszechnieniu, i tytułów, które ów status jednostek kodowych zawdzięczają tak
że osiągniętemu w świadomości społecznej statusowi semantycznemu. Ozna
czałoby to w konsekwencji, że przy jednostkach stopnia pierwszego podana 
byłaby jedynie ich denotacja (odsyłacz do desygnatu: filmu, powieści, piosenki 
itp.), przy jednostkach stopnia drugiego -  także ich konotacja (usamodzielnione 
znaczenie metaforyczne), np.:

LECĄ ŻURAW IE -  film  fabularny prod. ZSRR («JIeTHT >KypaBjin», 1957) w reżyserii i w e 
scenariusza M. Kałatozowa. 5
^  [138] W ślad za film em  L ecą  ż u ra w ie  ukazało się wiele obrazów o W ielkiej W ojnie Na
rodowej. [R. Jurieniew , Historia film u radzieckiego] *  [139] Film [Twój współczesny] uj
m uje szczeroscią. Jak Czyste niebo, jak Ż u raw ie? Nie, tamta szczerość była jednak łatwiej
sza. [J. Płazew ski, Historia film u dla każdego]

PRZEM IN ĘŁO  Z W IATREM  -  powieść M. Mitchell («Gone w ith the Wind», 1936), ekra
nizacja (1939) pod tym samym tytułem w  reż. V. Fleminga.
0 O ludziach, rzeczach, zdarzeniach, które bieg czasu lub kataklizmy losowe odsunęły w niepa
mięć, skazały na niebyt, unicestwiły.

[140] Było dużo ofiar. Poszły z dymem liczne chaty. Przeminęły z w iatrem uprawy na 
polach, inwentarz. („Perspektyw y" 1 4 /80 ; za: Korpus PWN) *  [141] Łatwiej o oryginały
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[gazet] z końca w ieku XIX niż XX. W reszcie cudem znajdujem y kilkanaście numerów 
„New York Tim esa", kilka „W all Street Journal", jeden numer „W ashington Post". Reszta 
to mikrofilmy. Papierow e strony przem inęły z w iatrem . [GW 226/02] [142] Przem i
nęło z w iatrem  Pchani w iatrem  historii nie musieliśmy mieć żadnej polityki zagranicznej; 
wystarczyło nie sprzeciw iać się sprzyjającym podmuchom. (...) dogodny w iatr ucichł, a 
horyzont jest zachmurzony. Łatwość uprawiania polityki zagranicznej przeminęła. [J. 
Surdykowski; GW  9 2 /0 4 ; w tekście inne metafory w yprow adzone z frazemu wiatr histo
rii] [143] W  pierwszom ajowy poniedziałek zamiast spektaklu Teatru TV uraczono nas 
pilotow ym  odcinkiem  serialu „Scarlett". Po jego obejrzeniu nasuwa się obawa, że kom er
cyjnie pomyślana kontynuacja (...) głośnego melodramatu może sprawić, iż zw iązana z 
nim  w ieloletnia legenda „przem inie z w iatrem ". [P 19/95] is. [144] Przem inie z w ia
trem? Dw óm  istniejącym  w Polsce elektrow niom  w iatrowym grozi upadek. Dostęp do 
rynku blokują im  przepisy -  skarżą się. [GW 214/02] * .  [145] Przem inęło z podw iązkam i 
[O „Leksykonie rzeczy m inionych i przem ijających" M ałgorzaty Szubert; P 5 /0 4 ] [146] 
Przefruneło z Brzechw a [nadtytuł 8. numeru miesięcznika „Poezja" z r. 1983 pośw ięco
nego literaturze dla dzieci]

Dwa argumenty przemawiają za tym, by w przyszłym słowniku skrzydla
tych słów -  zwłaszcza w jego wariancie przekładowym -  utrwalać jednostki nie 
tylko stopnia II, lecz i I. Po pierwsze, każdy z „optymalnie rozpowszechnio
nych" tytułów, stanowiących jednostkę stopnia I, może stać się w praktyce 
jednostką stopnia II, gdyż rozpowszechnienie i podwyższona używalność 
sprzyjają wytwarzaniu sensów wtórnych. Po drugie, każdy optymalnie rozpo
wszechniony w językowym kręgu A tytuł ma w językowym kręgu B swój 
rozpowszechniony tam ekwiwalent, który może, ale bynajmniej nie musi mieć -  
nie ma tu żadnych reguł -  postaci kalkującej postać A. Pełna symetria między 
A i B charakteryzuje np. ros. «JTeT«T >KypaB/m» i poi. „Lecą żurawie", ale inny 
znany tytuł stopnia I -  „Burza nad Azją" -  musi być w wypadku pisania po ro
syjsku o filmie Pudowkina oddawany przez ros. «ri0T0M0K fl^MHn4c-xana» 
(a nie *«Byp» Han A3new»). Dodajmy, ze z tych samych powodów polskie 
«Przeminęło z wiatrem» -  jako jednostka i stopnia I, i stopnia II -  ma w języku 
rosyjskim obligatoryjny ekwiwalent przekładowy w postaci «yHeceHHbie BeT- 
poM», a drobna, zdawałoby się, różnica gramatyczna między czasownikiem 
przeminęło i odpowiadającym mu w tytule rosyjskim imiesłowem ynecem ue 
stwarza ewentualnym tłumaczom przytoczonych wyżej zdań istotne problemy 
translatorskie -  analogiczne do tych, jakie stwarza różnica między imiesłowem 
buszujący i odpowiadającym mu w tytule rosyjskim wyrażeniem przyimkowym 
nad nponacmbK). Kwestie tego rodzaju wydały mi się na tyle ważne, że w swoim 
czasie zaproponowałem (zob. Chlebda, Lewicki 1988: 75-76), by rozpowszech
nione wersje skrótowe uskrzydlonych tytułów wprowadzić z odpowiednim 
kwalifikatorem do słowników przekładowych, w których tak niecodzienne 
(z punktu widzenia leksykografa), a przecież regularne w perspektywie dys- 
kursywnej odpowiedniości przekładowe, jak np. Święto -  Becrn (od „Święto 
wiosny" -  «BecHa CBHmeHHa«») czy Pogoda -  Eoeau (od „Pogoda dla bogaczy" -  
«EoraH, 6eAHHK»), dotychczas nie znalazły dla siebie miejsca. Tymczasem chęć 
adekwatnego oddania w ruszczyźnie zdań typu „Spektakl «Święta» zaskakiwał 
oryginalnością" czy „Drugi odcinek «Pogody» posadził przed telewizorami pół
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Polski" (por. ponownie przykład [139]) wymaga przyjęcia takich właśnie roz
wiązań leksykograficznych -  dziś jeszcze nieobecnych w słownikach.

Dzisiejsza leksykografia -  zarówno przekładowa, jak jednojęzyczna -  po
mija tytuły niemal całkowitym milczeniem. Wśród przyczyn jest zapewne 
przeświadczenie, że tytuły w ogóle nie należą do pola obejmowanego postępo
waniem kodyfikacji filologicznej i należy je pozostawić encyklopediom lub 
opracowaniom typu „Leksykonu postaci literackich" albo „Leksykonu moty
wów literackich"; przypomnieć też należy programową niechęć leksykografii 
ogólnej do nazw własnych, a być może skryta jest tu też obawa przed koniecz
nością definiowania znaczeń takich obiektów semantycznych, których tradycja 
definiowania jeszcze się nie wytworzyła. Staram się pokazać, że poza specjal
nym słownikiem tytułów (jedno- czy dwujęzycznym) regularnym postępowa
niem kodyfikacyjnym w słownikach frazeologicznych (a i w słownikach języka 
polskiego w ogóle) powinny być objęte przynajmniej dwie kategorie tytułów 
czy, ściślej, dwa rodzaje frazemów, które język ogólny zawdzięcza procesom 
uskrzydlania (się) tytułów:

1. frazemy tytułopochodne, które, zachowując formalną (leksykalną) postać 
pierwowzorów (otwartą wszakże dla działań modyfikacyjnych), są nośnikami 
samodzielnych znaczeń frazeologicznych, np.:

►► brzydkie kaczątko 'ktoś niedoceniany i/lu b  odrzucany w sw oim  otoczeniu, kto po ja 
kimś czasie nieoczekiw anie ujawnia swe w ysokie walory'
►► sam otny biały żagiel 'człow iek prowadzący swoją działalność w pojedynkę, przeciw sta

w iony otoczeniu, zdany na własne siły; człowiek lub obiekt postrzegany w danym oto
czeniu jako zjawisko w yjątkow e'

2. frazemy pochodne od tych jednostek grupy 1., które w wyniku zwiększo
nej częstotliwości użycia stały się matrycami składniowymi z częściowym tylko 
wypełnieniem leksykalnym i ze stałymi miejscami otwartymi (zwykle od jedne
go do trzech). W tekstach dyskursu jednostki te -  jeżeli nie liczyć sytuacji iden
tyfikowania odnośnych -  niemal nigdy nie występują w swych pierwotnych 
postaciach leksykalnych, lecz najczęściej w postaci wyznaczonej przez matrycę 
z doraźnie wypełnionym miejscem otwartym (tu oznaczonym przez X, Y, Z):

►► Rękopis znaleziony w X.
►► X pod specjalnym nadzorem.
►► i  ty zostaniesz X-em.
►► Czy leci z nami X ?
►► Spokojnie, to tylko X.
►► X nie jedno ma imię.
►► Co ty wiesz o X-ie.
►► Na kłopoty X.
►► X -  reaktywacja.
►► O jeden X za daleko.
►► X, moja miłość.
►► Dyskretny X Y-a.
►► Czyż nie dobija się X-ów ?
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►► X-ów dwóch.
►► Jeżeli dziś X, to (jesteśmy/mamy) Y.
►► Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o X, ale baliście się zapytać.
►► Ci wspaniali X-i na swych (w swoich) Y-owych Z-ach.

Opis leksykograficzny tego rodzaju jednostek -  zwłaszcza eksplikowanie ich 
znaczeń -  jest zadaniem szczególnie trudnym, gdyż z pierwotnych tytułów po
zostaje w nich właściwie jedynie forma; z odnośnością referencjalną pierwow
zorów i z prymarną warstwą sensów mają one niewiele wspólnego; por.: „Czyż 
nie dobija się koni?" jako polski tytuł amerykańskiego filmu w reżyserii Sidne- 
ya Pollacka („They Shoot Horses, Don't They?") poświęconego „pariasom 
społeczeństwa obfitości" lat Wielkiego Kryzysu (Płażyński) -  i tekstowe realiza
cje pochodnej od niego matrycy Czyż nie dobija się X-ów?:

[147] Czyż nie zabija się kotów [tytuł całej strony poświęconej Bohum ilowi Hrabalowi, 
w tym jego stosunkowi do kotów, z okazji polskiej publikacji minipow ieści B. H rabala 
„A uteczko", w  której zabicie kotów jest m otyw em  istotnym; GW  4 4/03]; [148] Fiskusie, 
czyż nie dobija się niedokończonych inwestycji. W raz z końcem roku przestaje obo
wiązywać zawieszenie poboru podatków od zysków osiąganych na giełdzie. Zapisana 
w ustawie konstrukcja podatku jest (...) zła. [GW 4 4/03]; [149] Czynsz nie dobija się lo
katora. Około 600 tys. rodzin m ieszkających w prywatnych czynszów kach najpraw dopo
dobniej w listopadzie dostanie zawiadom ienie o podwyżce czynszu. [GW 231/02]

Sposób leksykograficznej kodyfikacji tego rodzaju jednostek pozostaje sprawą 
otwartą.

5.3.0. Hasła i slogany. Mimo prób formalnego i semantycznego rozgrani
czania haseł i sloganów (zob. Kamińska-Szmaj 1996, Reboul 1980: 321-325), prak
tyczne ich rozróżnianie jest dziś oparte raczej na intuicji; nie ma zresztą ono 
w perspektywie frazematycznej większego znaczenia, perspektywa ta skłania 
bowiem, przypomnę, do wyszukiwania raczej tego, co porównywane zjawiska 
językowe łączy, a nie dzieli. To zaś, co łączy np. slogan reklamowy, slogan wy
borczy, hasło wiecowe, dewizę partyjną itp., to fakt, że: 1. strukturalnie zjawi
ska te mają zwykle postać zdania lub jego równoważnika o zminimalizowanej 
objętości leksykalnej i takich cechach formalnych (rytmicznych, prozodycznych 
itp.), które ułatwiają ich zapamiętywanie i łatwe odtwarzanie; 2. semantycznie 
stanowią kondensat większych zespołów treściowych; 3. funkcjonalnie są zna
kiem rozpoznawczym (emblematem) danego podmiotu (firmy, partii, ugrupo
wania itp.), poprzez który ma się dokonywać perswazyjne oddziaływanie na 
inne podmioty danej przestrzeni komunikacyjnej. Emblematyczność haseł i slo
ganów przejawia się w tym, że nawet gdy formalnie mają one postać regularne
go zdania, funcjonalnie nie tyle orzekają o pewnym stanie rzeczy, ile -  podob
nie jak to było w wypadku tytułów -  nazywają pewien kompleks pojęciowy. 
Jak pisze Jerzy Bralczyk, „nawet slogany «zdaniowe», jak klasyczne cukier krzepi 
czy pasta Kiwi but ożywi, choć prymarnie (jako zdania) są orzekające, to jako wie
lokrotnie powtarzane cytaty -  a tak przecież funkcjonuje slogan -  traktowane 
mogą być jako jednorodne impulsy, a nie normalne zdania opisujące rzeczywi-

9 -  W. Chlebda, Szkice...
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stość (Bralczyk b.d.: 171). Jak tytuł jest emblematem, znakiem rozpoznawczym 
czy „logo" swego dzieła, tak slogan czy hasło funkcjonuje jako znak rozpozna
wczy czy „logo" partii, opcji politycznej, firmy itp. Z charakterystyki tej wynika 
więc, że nawet jeśli udałoby się precyzyjnie zdefiniować i tym samym odgrani
czyć od siebie pojęcia sloganu, hasła, dewizy itp. jako swego rodzaju kohiponi- 
my, to i tak pojęcia te podporządkowane by zostały uogólniającemu od
działywaniu tego hiperonimu, jakim jest dla nich pojęcie frazemu. Jeżeli 
bowiem przez frazem rozumieć będziemy, przypomnijmy, pewien konstrukt 
werbalny, który niezależnie od swych parametrów składniowych jest w okre
ślonych sytuacjach regularnie odtwarzany dla wyrażania danego potencjału 
treściowego (tj. dla jego nazywania, frazem jest bowiem jednym z dwóch pod
stawowych -  obok leksemu -  środków nominacji językowej), to slogany rekla
mowe Twój kot kupowałby Whiskas, Nasze pokolenie już wybrało, Zawsze czysto, za
wsze sucho, zawsze pewnie, Dobra do ostatniej kropli, Jesteś tego warta, Jakość za 
rozsądną cenę, No to Frugol, slogany wyborcze Wybierzmy przyszłość, Żeby Polska 
była Polską, Siła spokoju, deklaracje Nie oddamy ani guzika, Silni, zwarci, gotowi, 
Zbudujemy drugą Polskę, Naród z partią, partia z narodem, hasła wiecowe Balcero
wicz musi odejść, Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, Tiry na tory, Chleba i pracy, Nie ma 
wolności bez Solidarności!, Zima wasza, wiosna nasza, dewizy indywidualne i kole
ktywne Totus Tuus, Gospodarka, głupcze!, Bóg, honor, ojczyzna, Alleluja i do przodu!, 
godła promocyjne Teraz Polska, Dobre, bo polskie, Polska zdrowa żywność itp. są na 
równi wzorcowymi wręcz przykładami frazemów, z ich definicji spełniając pie
rwszy z konstytutywnych kryteriów skrzydlatości: rozpowszechnienie. Jest 
przy tym oczywiste, że tak jak frazematyczna odtwarzalność jest zrelatywizo- 
wana do miejsca, czasu i podmiotu mówiącego, tak i rozpowszechnienie haseł 
i sloganów jest wielkością relatywną. Zmienność promienia zasięgu i od
działywania haseł i sloganów jest zresztą z reguły wpisywana w założenia tych 
akcji i kampanii, których hasła i slogany są motywami przewodnimi; jak słusz
nie pisze Marek Kochan, „slogan jest przekazem skierowanym do konkretnego 
odbiorcy. Slogan, podobnie jak tekst perswazyjny w ogóle, jeśli odnosi się 
w równym stopniu do wszystkich odbiorców, nie jest w istocie dobrze 
zaadresowany do nikogo" (Kochan 2002: 39). Historia kampanii reklamowych 
(a zwłaszcza wyborczych) pokazuje też, że zapamiętywalność haseł i sloganów, 
ich powtarzalność, a więc i odtwarzalność często nie przekracza granic czaso
wych danej kampanii -  czy to z powodu wtłoczenia w kanały informacyjne 
zbyt dużej masy haseł mało wyrazistych i niczym istotnym się od siebie nieróż- 
niących, czy to wskutek szybkiego wygasania emocji elektoratu po wyborach, 
czy też dlatego, że podtrzymywanie sloganu w pamięci szerokiego odbiorcy 
przez dłuższy czas -  np. okres paru czy parunastu lat -  wymaga ogromnych 
nakładów finansowych. Z tych powodów istnieje duża ilość haseł i sloganów, 
które są aktywnie rozpowszechnione w węższych kręgach i/lu b krótszych od
cinkach czasowych -  i stosunkowo niewielka liczba haseł i sloganów, które 
podjęte zostały przez szersze kręgi danej wspólnoty, przekroczyły granice pier
wotnych pól funkcjonowania (np. ramy kampanii wyborczej czy reklamowej)
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i weszły do ogólnego dyskursu publicznego, gdzie zdolne są do życia w konte
kstach, znaczeniach i funkcjach wtórnych. Wyraźna formalna i funkcjonalna 
analogia między sloganami (hasłami) i tytułami -  zwartość, wyrazistość, podat
ność na zapamiętywanie, rola bycia kondensatem i zarazem jednoznacznym re
prezentantem większej całości, odtwarzalność w funkcji znaku tej całości itp. -  
pozwala powiedzieć o hasłach i sloganach to, co wcześniej powiedziane zostało
0 tytułach: są hasła i slogany, które zatrzymały się na stadium „ skrzydlatości
1 stopnia", są też hasła i slogany, które osiągnęły drugi stopień skrzydlatości, tj. 
stadium skrzydlatości właściwej.

Będzie można tak powiedzieć, jeśli dowiedziemy, że hasła i slogany odpo
wiadają też drugiemu kryterium konstytutywnego minimum skrzydlatości: in- 
deksowości. Wszak Program partii programem narodu, Partia kieruje, a rząd rządzi, 
Tysiąc szkól na tysiąclecie, Wrona orła nie pokona, Balcerowicz musi odejść, Oferta 
ZREMB-u zawsze na czasie, To się wie, co się ma, Cytrynowa świeżość itp. nie ko
jarzą się z żadnymi nazwiskami, przywołując jedynie wpomnienie określonych 
czasów lub sytuacji, w najlepszym razie -  nazwy instytucji, urzędów czy firm, 
które te hasła zamówiły i wykorzystywały. „Kto jest nadawcą sloganu? -  pyta 
Jerzy Bralczyk (b.d.: 169) -  firma, agencja, medium-przekaźnik reklamy, postać 
z tej reklamy? Nie chodzi oczywiście o autorstwo, ale o to, komu intuicyjnie 
przypisujemy każdorazowe nadawanie sloganu? Wydaje się, że, jak w wypad
ku aforyzmów i przysłów, autorstwo jest tu traktowane jako anonimowe (...)".

Nam chodzi jednak także i o autorstwo, skoro ono to właśnie leży u pod
staw definicji skrzydlatych słów. To, że slogany nie są (jak tytuły) sygnowane 
nazwiskami ich twórców, co więcej -  że nazwiska takie bywają skrzętnie ukry
wane, by slogan wyglądał jak naturalny wytwór danej zbiorowości65, nie zmie
nia przecież faktu, że -  jak to już kilkakrotnie podkreślałem -  nawet w wypad
ku haseł skandowanych masowo (typu WRON za Don!, Nie ma wolności bez 
Solidarności!, Balcerowicz musi odejść!) ktoś kiedyś musiał podobną konfigurację 
słów złożyć i wypowiedzieć jako pierwszy, musi więc istnieć ich autor jedno
stkowy (jednoosobowy). Ustalenie autorstwa jest zwykle w wypadku haseł 
typu wiecowego niemożliwe (jeśli bywa ujawniane, to zwykle przez przypa
dek), choć byłoby rzeczą poznawczo fascynującą prześledzenie przyczyn i me
chanizmów, dzięki którym czyjaś prywatna, może przypadkowa konfiguracja 
wyrazów jest podchwytywana przez tysiące ludzi i przyjmowana przez nie za 
„haseł wiecowych", „dewiz z transparentów", „sloganów naściennych" itp. 
trzeba się zadowolić stwierdzeniem „autorstwa bezimiennego", w najlepszym 
wypadku -  „autorstwa domniemanego".

Nieco inna sytuacja panuje w dziedzinie sloganów reklamowych, których 
twórcy (copywriterzy) budzą zainteresowanie choćby ze względu na osiągane 
przez nich zarobki; intrygująca, a nawet bulwersująca dla przeciętnego człowie

65 Por.: „Większość [sloganów] czerpie swą silę z anonimowości; to właśnie wspomniane już «jak 
mówi się», zdanie, w którym przemilczany jest nadawca (...); potwierdza się w ten sposób amery
kańska teoria sleeper ejfect, efektu hipnotycznego: wiarygodność przekazu ma wynikać z tego, że nie 
pamięta się o jego źródle lub autorze" (Reboul 1980: 319).

131



ka informacja, że za wymyślenie 2-3-wyrazowego zdania66 można otrzymać ro
czne uposażenie zwykłego Kowalskiego, budzi zrozumiałe pytanie, kim są lu
dzie, którzy za tak niewielki -  w oczach Kowalskiego -  wysiłek biorą tak 
wielkie pieniądze. Odpowiadając na to zainteresowanie ujawniono więc np., że 
slogany Mariola okocim spojrzeniu, Leetwo ojczyzno moja, No to Frugo! są autorstwa 
Konstantego Przybory, Cały ten smak, Raz a dobrze, Z Kasią ci się upiecze, Mnóstwo 
cytrynowa siła -  Marcina Brykczyńskiego, Czas na EB, Wick -  od razu lepiej -  Bar
bary Jankowiak, Miliard w środę, miliard w sobotę -  Marcina Mroszczaka itd. (zob. 
Mistewicz 1996); Markiewicz i Romanowski potwierdzają autorstwo Melchiora 
Wańkowicza przy sloganie Cukier krzepi i Agnieszki Osieckiej przy Coca Cola to 
jest to. Ujawniono jednak równocześnie, że ponieważ w jednej z firm agencje nie 
potrafiły przedstawić interesujących propozycji, konkurs na slogan ogłoszono 
wśród pracowników zakładu; „autor hasła Pracujemy dla ludzi i środowiska zado
wolił się premią. Zdania Brok przez cały rok i Brok and Roli powstały w browarze, 
gdzie do szukania rymów zaangażowano personel. Konkurs prasowy przyniósł 
hasło Komu w drogę, temu Alpinus -  zwycięzca otrzymał plecak i namiot. Z kolei 
firma Coty, producent płynu do płukania tkanin «Quanto», o pomoc poprosiła 
40 dzieci. Spontaniczne wypowiedzi (To jest puszyste jak wiewiórka...) wykorzy
stano w kampanii poprowadzonej przez ITM/McCann-Ericson" (Mistewicz 
1996. 68). W szczególny sposób uwaga ta konkretyzuje zaproponowane przeze 
mnie wcześniej określenie „autorstwo bezimienne": autorzy sloganów są tu 
wskazani bardzo konkretnie -  i mimo to pozostają bezimienni. Wydaje się nato
miast, że jeśli na slogany i hasła patrzeć nie oczami Obserwatora, lecz przecięt
nego Recypienta, to kwestia autorstwa całkowicie traci na znaczeniu. Przeciętni 
użytkownicy języka mają raczej świadomość raczej nie autorstwa, lecz źródła -  
reklamopochodności, telepochodności czy „firmopochodności" sloganu, szerzej
-  jego „zewnętrzności czy „naddania" wobec ich narracji własnej, co Obserwa
torowi pozwala nazwać slogany i hasła „wyrażeniami cudzysłowowymi"67.

Odpowiedzmy teraz na pytanie, co sprzyja uskrzydlaniu się sloganów. Za
danie, jakie stawiają przed sobą twórcy sloganów, przypomina w dużym stop
niu zadanie, jakie stawia przed sobą autor szukający dla swego utworu (powie
ści, dramatu, artykułu) optymalnego tytułu: i tytuł, i slogan powinny nie tylko -

66 A nawet nie za wymyślenie („od zera"), lecz za przejęcie połączenia wyrazów już istniejącego 
(w języku, w literaturze), a więc „jedynie" za użycie gotowego już wyrażenia w nowym kontekście, 
jak to miało miejsce np. w wypadku sloganów Raz a dobrze czy Ociec -  prać?. Por. z uwagami na te
mat grup wyrazowych Naprawdę warto, Tak było, Miałem sen w podrozdziale 5.1.4. tego rozdziału.

67
Wyrażeniami cudzysłowowymi nazwała Maria Renata Mayenowa fragmenty wypowiedzi 

będące „koniunkcją dwóch wyrażeń": informacji o pewnym stanie rzeczy oraz sygnału 'ktoś tak 
m ów i; dalsza interpretacja zmierza ku rozszyfrowaniu owego «kogoś» (...). Znaczenie wyrażenia 
cudzysłowowego jest wielowarstwowe. Zależy nie od elementarnej znajomości języka, ale od znajo
mości jego różnych subkodów" (Mayenowa 1974:148-149). Zdaniem uczonej, cudzyslowowość jest 
„instrukcją dla interpretatora (...), że trzeba dszukać kod lub subkod, do którego dane wyrażenie 
należy, i wykonać pewną liczbę (...) wielorakich zestawień i porównań, pozwalających wyznaczyć 
” T5y3ar U właściwe mieisce” (tamże). Uszczegółowienie takiej instrukcji zob. w: Chlebda
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czasem wręcz nie tyle -  nieść czystą informację o „produkcie", ile skupiać na 
nim uwagę odbiorcy, umożliwiać mu jego identyfikację, rozprzestrzeniając się 
w możliwie dużej populacji i utrzymując się w niej przez możliwie długi czas; 
takich celów nie stawiają przed sobą np. twórcy terminów, dla których walory 
poetyckie (w rozumieniu Jakobsonowskim) i mnemotechniczne nie są, jak się 
zdaje, tak istotne. Katalog pożądanych ze względu na spełnianą funkcję cech 
sloganu sporządził Marek Kochan (2002: 99-103, 128-136 i 138-184), przy czym 
są w tym katalogu zarówno formalne i semantyczne cechy samego sloganu, jak 
i cechy kontekstów, w jakich slogan występuje: wewnętrznego (bezpośredniego 
obramowania tekstowego, w tym zwłaszcza ramy tekstu syntetycznego) i zew
nętrznego (obudowy dyskursywnej czy, jeszcze szerzej, społecznej). W mojej 
opinii wśród cech zwiększających podatność sloganu na zapamiętanie i rozpo
wszechnienie wymienić należy w pierwszym rzędzie:

1. wyrazistość wybranej matrycy syntaktycznej (której to wyrazistości 
sprzyjają szczególnie dychotomiczność i trychotomiczność struktury) oraz lapi
darność (optymalny wymiar leksykalnego wypełnienia matrycy można, jak pa
miętamy, określić na 2 do 5-8 wyrazów, optymalnym gatunkiem składniowym 
jest wypowiedzenie niewerbalne, czyli równoważnik zdania, i proste wypowie
dzenie werbalne, czyli zdanie pojedyncze)68;

2. „dobrze zorganizowaną forma komunikatu", jak to określał Roman Jako- 
bson (1972: 32; por. też Ong 1992: 59-61), a więc np. wbudowywanie sloganów 
w takie schematy rytmiczne, które w danym języku odbierane są jako optymal
ne dla odtwarzania i percypowania komunikatu, wykorzystywanie rymu, alite- 
racji, paronomazji itp.;

3. opieranie się na wzorcach znanych odbiorcom jednostek języka (idio
mów, skrzydlatych słów, przysłów), z którymi dany slogan może wpadać 
w swego rodzaju „rezonans formalno-znaczeniowy" (zob. Chlebda 1996b: 
58-60, Kochan 2002: 92-93, 140-145);

4. łamanie inercyjności percepcyjnej odbiorców np. poprzez naruszanie ko
dowej łączliwości leksykalnej składników sloganu, budowanie intrygujących 
metafor, uaktualnianie potencjalnej wieloznaczności poszczególnych kompo
nentów i sloganu w jego całości;

5. lokalizowanie w „nagłosie" lub -  częściej -  „wygłosie", czyli części finalnej);
6. proporcjonalne sprzęganie niezmienności formalnej sloganu z częstotli

wości jego powtarzania.

68 Biorąc za podstawę hasłownik zbioru N. i M. Aszukinów, Świetlana Szuleżkowa obliczyła, że 
liczba komponentów odnotowanych tam skrzydlatych wielowyrazowców waha się od 2 do 22, 
przy czym zasadniczy masyw tego korpusu tworzą jednostki 2-8-wyrazowe (podkorpus jednostek 
9-22-wyrazowych stanowi tylko 6,5% całego korpusu; IUyjie>KKOBa 2002:186-187). Potwierdzając te 
dane, Ludmiła Diadeczko przytoczyła też wyniki obliczeń pochodzące z analizy jej rosyjsko-ukraiń- 
skiego słownika skrzydlatych słów, notującego głównie skrzydlate jednostki nowe i najnowsze; 
w opracowaniu tym średnia liczba komponentów skrzydlatych wielowyrazowców wynosi 5,6, przy 
czym podkorpus jednostek o liczbie komponentów od 2 do 4 stanowi 55,7% hasłownika (ogólnie 
ponad 92% zbioru stanowią jednostki o składzie małym i średnim, tj. do 9 wyrazów. Badaczka 
wiąże te prawidłowości z działaniem prawa Ingwe (flsmeHKO 2002: 172-175).
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Ani żadna z tych cech oddzielnie, ani nawet wszystkie razem nie są auto
matycznym gwarantem optymalnego rozpowszechnienia (a tym bardziej sku
teczności) sloganu, stanowią raczej wyjściowe minimum cech sprzyjających 
rozpowszechnianiu (i skuteczności). Z pozoru składowe tego minimum wyklu
czają się, ale że mamy tu do czynienia z dialektycznym sprzężeniem przeci
wieństw -  stałości i zmienności, standardu i nowatorstwa, nawyków i innowa
cji -  lepiej zapewne mówić nie o „wykluczaniu", lecz o „dopełnianiu się" tych 
cech; jedność przeciwieństw nie bez racji uważana jest za warunek żywotności 
odnośnych zjawisk i siłę napędową ich rozwoju.

Jednak zespół cech, które wymieniłem, sprzyja osiąganiu przez slogany 
i hasła przede wszystkim „skrzydlatości I stopnia". W tym stadium autorskie 
(choćby i „bezimiennie autorskie") konstrukty werbalne upowszechniają się w 
stopniu optymalnym dla nadawców, stając się językowym dobrem wspólnym 
wybranej przez nich odbiorczej „grupy docelowej" (tak zwanego „targetu") 
i funkcjonując tam w sytuacjach, kontekstach i znaczeniach prymarnych -  rów
nież przewidzianych przez nadawców. Nie podzielam opinii Marka Kochana 
(2002: 146), iż „z pewnością nadzieja, że slogan stanie skrzydlatymi słowami 
[sic], przyświeca wielu twórcom sloganów" -  nadawcy tekstów reklamowych 
i twórcy sloganów muszą mieć świadomość, że stając się wyrażeniem stricte 
skrzydlatym, slogan wypływa na szerokie wody żywiołu mowy potocznej, 
gdzie nie sięga już nadawcza kontrola i opieka prawna i gdzie slogan wysta
wiony jest na działanie obcych jego naturze mechanizmów. Slogan jako slogan 
(,sui geneńs logo) chroniony jest prawem; slogan w przestrzeni wolnej cyrkulacji 
skrzydlatych słów wyjęty jest spod prawa: może być modyfikowany, deformo
wany, uwznioślany, ośmieszany itp. Tymczasem, jak pisze OHvier Reboul, 
„obojętne, czy jest on zdaniem czy syntagmą, slogan nie ścierpi żadnej repliki. 
(...) Prawdziwy slogan to taki, który nie daje przeciwnikowi szansy repliki, 
który wyklucza możliwość jakiejkolwiek odpowiedzi, jakiegokolwiek dialogu 
i stawia przed alternatywą -  milczeć albo powtarzać go" (Reboul 1980: 308). 
Opuszczając bezpieczną sferę kontekstów prymarnych, które tworzą zaplecze 
skrzydlatości ograniczonej (I stopnia), i stając się składnikiem kontekstów wtór
nych (związanych i autonomicznych), w których wytwarza się skrzydlatość 
właściwa, slogan w istocie przestaje być sloganem.

Ogląd polskiej „wolnej przestrzeni komunikacyjnej" pozwala wysnuć wnio
sek, że jeśli istotnie, jak twierdzi Reboul, „slogan jest bronią", to jest to broń 
obosieczna. Bodaj nie było takiego hasła politycznego czy sloganu reklamowe
go, który nie zostałby przez Polaków „zreplikowany", „zripostowany" -  czy to 
poprzez transformację strukturalną, czy przeniesienie do „kontrkontekstu", czy 
zbudowanie na fundamencie odnośnej frazy żartu, złośliwości, opowiastki, do
wcipu. Znajdujemy się tu na osobliwym pograniczu frazeologii i folkloru ustne- 
go, pograniczu przez frazeologów niemal zapoznanym, wstępnie rozpoznanym 
natomiast przez folklorystów. Moją uwagę zwróciła zwłaszcza myśl, jaką 
w trakcie badań nad wpływem seriali telewizyjnych na powstawanie dziecię
cych wyliczanek, rymowanek, anegdot i powiedzonek wypowiedziała Dorota
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Simonides: „Każda (...) zmiana w obrębie tekstu jest próbą adaptowania go do 
współczesnych warunków i potrzeb. To, co jest «zbyt trwałe» -  czego nie da się 
przetworzyć i zmienić, jest z góry skazane na zanik". Simonides podkreśla 
„ścisłą gotowość folkloru na przyjęcie nowości, tego, co powszechne, spontani
czne i aktualne" (Simonides 1973: 48-49; por. też Simonides 1976, Pisarkowa 
1988: 82-83).

Otóż docierające dziś do odbiorców głównie za pośrednictwem telewizji 
hasła polityczne i slogany reklamowe nie okazały się w naszych warunkach 
„zbyt trwałe", stanowiąc żywą dokumentację tezy, iż na rynku towarów kultu
ry masowej nieuchronna jest możliwość zderzenia się ich wytwórców ze zjawi
skiem „antytekstu" -  z reakcją oporu, odrzucenia lub przynajmniej sparodiowa
nia (por. Kowalski 1988: 70-72)69. Teoretycy reklamy przestrzegają zresztą, że 
możliwości percepcyjne reklamobiorców „są ograniczone przez system różno
rakich «filtrów». (...) wielokrotnie nabywca poddawany działaniu reklamy, 
właśnie ze względu na owe «filtry», może na własny użytek zmodyfikować po
daną przez nas informację, przez co w efekcie potrafi ona wywierać skutek od
wrotny do zamierzonego" (Nagłowski, Smolak 1992: 74). Odniesione do haseł 
i sloganów, modyfikowanie to przejawia się głównie w folklorze ustnym, owo
cując twórczością, której intensywności i zasięgu zdajemy się nie ogarniać i któ
ra, nie utrwalana, przepada. Ale i w wypowiedziach utrwalonych drukiem 
dadzą się odnaleźć nieprzebrane pokłady semantycznego i strukturalnego 
pożytkowania sloganów w kontekstach i funkcjach wtórnych, nieprzewidzia
nych przez producentów i copywriterów:

[150] Poseł-rzecznik spytany kiedyś, gdzie jego dzieci spędzą wakacje, odpowiedział: 
„Od dzieci to ja  mam żonę". Jego partyjni towarzysze zaś uznają reklam y proszków  do 
prania za piękne obrazki z życia czystych i szczęśliwych rodzin. Jeśli tak ma wyglądać 
program, to ja, pieniąc się, „dziękuję ci O m o"... [K. Kofta; P 5 /9 3 ]; [151] „Drogie ZOMO, 
mój mąż byl piłkarzem, ale pieniądze pobierał u W as. Niestety, przyszły ciężkie czasy, 
piłkarze wrócili na boiska, a pisarze do piór. Na stadionie nie ma pieniędzy, a nikt już nie 
płaci tak jak W y". Dziękujemy Ci ZOM O. Dziękujemy Ci Armio, dziękujem y kopalnie
i stocznie. Skończyły się listy płac z praw oskrzydłowymi na lewych etatach, ale nie ma 
nic w zamian. [Wp 1 /9 3 ]; [152] Nie da się ukryć, że w  Ameryce różni ludzie robią różne 
filmy, ale naszych w idzów  możem y przez tę dżunglę przeprowadzić za rękę. Dziękuje
my ci Dwójko, [ironicznie o łopatologicznym  komentarzu, jakim  TVP-2 poprzedziła em i
sję filmu „Restauracja Alicji" w  reż. A. Penna; P 4 2 /9 2 ]; [153] Inicjatywa Państw owego

69 Fenomen „kontrmówienia", tworzenia „antytekstów", o którym pisałem wcześniej, wyrasta 
z nurtu działań spontanicznych, warto odnotować jednak i akcje zorganizowane: jak pisze Piotr Sa
rzyński, istnieje ruch culture jamming („kulturowych zniekształcaczy"), którego członkowie „pro
wadzą osobliwą krucjatę: ich wrogiem są wielkie korporacje (głównie tytoniowe i monopolowe) 
manipulujące naszą konsumpcją, zaś celem ataku -  billboardy, neony, plakaty. Na czym polega 
owo «zakłócanie»? Na przerabianiu ulicznych reklam tak, by zrobić z nich antyreklamy poprzez 
doklejenia, przerabianie liter, dopiski. Na ośmieszeniu. Na zabawie, która równocześnie ma służyć 
podkopywaniu wiary ludzi w szlachetne intencje reklam. Najdłużej, od 1977 r., działa w ramach ru
chu Front Wyzwolenia Billboardów, który prowadzi wręcz poradnictwo, jak twórczo przerabiać 
uliczne reklamy i nie dać się na tym złapać" („Polityka" 2003, nr 12, s. 72). O ruchach typu Reclaim 
the Streets -  ruchach protestu przeciwko zawłaszczaniu przestrzeni publicznej przez wielkie korpo
racje -  zob. przede wszystkim: Klein 2004, zwł. rozdz. XIII, s. 329-341.
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Instytutu W ydaw niczego [opublikowania „Dzienników " J. Lechonia] ze wszech miar 
zasługuje na uznanie. (...) To naprawdę wspaniała lektura. Dziękujemy ci PlW -ie! [P 
11/93]; [154] I znów sobie myślę -  jeżeli ta w iadom ość [o sprawdzeniu przez UOP w szy
stkich pracow ników  hotelu „Bristol"] to kaczka, to narażono UOP na brzydkie podejrze
nia. Jeżeli nie, to... dziękujemy Ci autorze komentarza w TV... [E. Łętowska; P 5 1 /9 2 ]70

[155] Łódź się sypie, łuszczy, obłazi, kruszy i rozwala z jednym  wyjątkiem. Mały frag
ment Piotrkowskiej lśni, błyszczy, oszałamia: nawierzchnia, oświetlenie, zieleń. To frag
ment w yłączony z ruchu, przed siedzibą władz miasta. Podaruj sobie odrobinę luksusu. 
W  czasie upadających fabryk i ogromnego bezrobocia w ładze miasta pokazały, że może 
to być dla nich ziemia obiecana. [P 3 /9 3 ]; [156] Tyle pomyj polało się w życiu publicznym
-  mówi ktoś z terenowej prasy -  że odczuwa się powszechne pragnienie czystej, jed
noczącej wszystkich sprawy: podarujm y sobie odrobinę luksusu. [O koncercie dla dzieci 
z w irusem  HIV; P 3 4 /9 2 ]; [157] Nie będę dalej psioczył [na program  TV], skoro była też 
uczta w spaniała: „Skąpiec" znakomicie zagrany przez wszystkich. Podarowano nam jed 
nak odrobinę luksusu. [P 3 8 /92]; [158] Podaruj sobie odrobinę uśm ierhn [nadtytuł na 
stronie tytułowej m iesięcznika «Dobry Humor.. 1 /9 3 ]; [159] Oto śliczna panienka budzi 
się w  śnieżnobiałej pościeli (...), po czym  oddala się, aby podarować sobie odrobinę 
h igieny przy użyciu mydełka „Fa". [KTT; P 2 /9 3 ]; [160] Trochę luksusu dla szkoły. 
M ów iąc językiem  reklam  telewizyjnych, spraw iliśm y sobie trochę luksusu: w liceum 
m am y do w yboru parę podręczników i kilka książek pomocniczych do nauki literatury 
w spółczesnej. [T. Drewnow ski; P 4 8 /92]; [161] Najlepiej, podobnie jak w latach ubie- 
g ych, zarabia się na telefonach. Ta odrobina luksusu dostępna jest mniej niż sześciu mi
lionom  abonentów , a Telekom unikacja Polska S.A. miała z nich aż 1 mld 347 min 625 
tys. zł zysku (...) [P 20/96],

[162] Z pew ną taką nieśm iałością patrzyłam na znajom ego inteligenta z dziedziny nauk 
medycznych, który na pomoście (uboższe w ydanie sopockiego molo) nad jednym  z ma
zurskich jezior m ylił Balcerowicza z Macierewiczem. [Wp 3 6 /92]; [163] Z pew ną taką 
n ieśm iałością przystępuję do pisania o TV w  tym tygodniu, bo dotyczy to prezydenta. [P 
3 9 /9 2 ]; [164] Z pew ną taką n ieśm iałością... ...przedstawiam żywot polskiego liberalizmu 
„kongresow ego", zwanego też „gdańskim " z siedmiu grzechów głównych złożony. [Jed
nodniówka przedwyborcza Kongresu Liberalno-Demokratycznego; Kraków, wrzesień'93]; 
f165l f  Pew n3 taką nieśm iałością Politycy chętnie zgadzają się, że powinni lansować to 
co polskie. (...) Lech Nikolski, szef gabinetu politycznego premiera, podchodzi do proble
mu z pew ną taką nieśm iałością. Zwłaszcza gdy zastanawia się, jak by to miało wyglądać 
w praktyce. [P 1 /0 3 ]; [166] Z pew ną nieśm iałością stwierdzam, że nie tylko nie potępili
śmy naszej [dwutygodnika „Student"] działalności za komuny, ale w yrażaliśmy się o niej 
z niejakim  zadowoleniem. [PT 2 8 /9 2 ]; [167] Rozpoczęło się W ielkie Dolewanie. Początko
wo z pew ną nieśm iałością -  od 8 listopada 1974 r. jedynie 5 procent naturalnego alkoho
lu zastąpiono spirytusem. Ponieważ wyniki były zachęcające, rok później dodano jeszcze 
dwa procent. [P 3 /9 6 ]; [168] Jak gdyby po deszczu w yrosły tabuny agencji, które za tro
chę szmalu w ysyłają adresik, gazetkę, film ik porno, a naw et sprowadzają do domu 
o /o °^CMz:mÓry Z PCWną nieśm iałości4 przenosi nas na chwilę w krainę rozkoszy. [Filo 

/  j;  ” 69J " No t0 zatrudnij się w  agencji tow arzyskiej" -  doradziła mi znajoma. Potrak
tow ałem  to z początku jako dobry żart i naprawdę z dużą nieśm iałością zadzwoniłam 
pod podany w  gazecie telefon. [Sztandar M łodych 174/92]; [170] Ekipa Jana Olszew skie
go podchodziła do tych spraw [prywatyzacji i reprywatyzacji] „z nieśm iałością i niedo
w ierzaniem  zarówno co do możliwości, jak i konieczności ich męskiego, zdecydowane-

Na początku lat 90. w dyskursie medialnym funkcjonowały dwa podobne do siebie kosmety
czne slogany reklamowe: Dziękuję ci, OMO oraz Dziękujemy ci, S.C. Johnson-, jak pokazują przykłady, 
w pamięci użytkowników polszczyzny zostały one z sobą skontaminowane.



go rozstrzygnięcia. [PT 2 4 /92]; [171] Z pew ną taką rezerw ą sięgnąłem  po kanister... To 
nie żarty! To kanister ze spółdzielni Suwary! [reklama radiow a; październik '92]

[172] Dw a w jednym . Obok „M adam e" Libery [stoi] żartobliwa historyjka o żonie gang
stera „Halo, W ikta! napisana w dwa miesiące przez Katarzynę Pisarzewską. W ydaw nic
two lansuje ją  w  sw oim  katalogu sloganem reklam ow ym  szamponu do włosów: „Dw a 
w  jed nym " (nie chodzi o odżywkę, tylko lekkość pióra i dowcip). [P 3 5 /02]; [173] Czeka 
mnie wyzwanie, a naw et dwa w  jednym : najpierw powrót do Indii. A potem  powrót do 
Polski. [K. M roziewicz; P 5 2 /96]; [174] Ślub konkordatowy łączy dwa w  jednym . Czy to 
się przyjmie? [P 4 9 /9 8 ]; [175] W  [czasopismach] poradniczych nie było Diora, w luksuso
w ych -  margaryny. „Gracja" czy „O łivia" -  łącząc form ułę -  praw dopodobnie chcą zasto
sować m etodę „dwa w jed nym ": zdobyć tyle czytelniczek, ile mają poradniki, i wpływy 
z perfumeryjno-drogeryjnej reklam y jak w luksusowych miesięcznikach. [P 5 /9 8 ]; [176] 
Erotyka to czy mistyka? Otóż dwa w  jednym : Naród W ybrany grzeszył wielorako, lecz 
nigdy pruderią. M iłość m iędzy dwojgiem jest tu obrazem relacji m iędzy człowiekiem
i Bogiem. [O Pieśni nad pieśniami; GW  5 1/03]; [177] W yrzucenie aktyw nych ideowo i poli
tycznie ludzi z terenów dawnej Rzeczypospolitej samo w sobie było posunięciem bardzo 
celowym, ale um ieszczenie ich na Kaukazie, pośród świeżo podbitej i obcej w ygnańcom  
ludności m ahometańskiej, rozrywało jednocześnie spoistość duchową i kulturow ą tubyl
ców (...). Z punktu w idzenia caratu był to zarazem sukces podwójny, im perialne „dwa 
w jed n ym " -  tylko pogratulować. [B. Cywiński; Rp 291/02]; [178] W  gruncie rzeczy 
w w arszawskim Teatrze W ielkim  oglądaliśm y i słuchaliśmy no, kabuki i bunraku -  trzy 
w jednym , lepsze niż „wash and go" (...). [P 3 0 /94]; [179] W reszcie Rudas [impresario] 
trafił na złotą żyłę: trzech w  jednym . Zarejestrowany na płycie koncert [P. Domingo, 
L. Pavarottiego i J. Carrerasa] z Term  Caracalli sprzedano natychm iast w  nakładzie 
półtora miliona egzemplarzy. [P 3 8 /94]; [180] Trzy w  jednym  W  typowym scenariuszu 
pojawia się teraz przyw ódca -  najlepiej, jeśli charyzmatyczny -  i bierze protestujących 
pod swoją opiekę. Jest to z reguły ktoś nawiedzony, dem agog czy szołm en albo „trzy 
w  jed n ym ", czyli człow iek posiadający wszystkie te cechy naraz. [P 3 1 /9 8 ]; [181] Żeby 
trzy były w jednym . ...będą one [wybory] papierkiem lakmusow ym „gotow ości" trzech 
bośniackich narodów do współżycia. [GW 213/98]; [182] Slalom, czyli trzy w jednym  
(czasie). Pierwszy raz w  36-letniej historii alpejskiego Pucharu Św iata trzy zawodniczki 
(...) wygrały wczoraj z tym samym czasem  1 min 49,91 s pierwszy tegoroczny slalom  gi
gant w Soelden. [GW 252/02]; [183] Polityczne trzy w  jednym , czyli superiesień Rów no
czesny koniec kadencji parlamentu i prezydenta oznacza, że tym razem  zmiany mogą 
objąć trzy najważniejsze ośrodki władzy -  urząd prezydenta (Duży Pałac), parlament 
(Wiejską) oraz rząd. [GW 294/04]; [184] Cztery w  jednym  Nie wiadomo, jak  nazwać 
nowe urządzenie, które mieści w  sobie cyfrową kamerę w ideo (z dwukrotnym zoomem), 
aparat fotograficzny, odtw arzacz audio (także w form acie MP3) oraz magnetofon cyfro
wy. [P 4 /0 3 ]; [185] Cztery w jednym . Pekao S.A. połyka inne banki. ...zabieg zespolenia 
czterech banków, które mają na razie różne system y informatyczne, różne doświadczenia
i style pracy, pochłonie mnóstwo czasu i pieniędzy (...). [ P 1 6/98]; [186] Cztery w jednym  
Po raz trzeci odbył się w Lodzi Festiwal Dialogu Czterech Kultur. [Pol 3 8 /0 4 ]; [187] 
W ariant „wash and go" czyli „prezydent i prem ier w jed nym " proponują liberałowie. 
[Wp 2 3/92]; [188] Sezon ogórkowy w  pełni. Znany białostocki dziennikarz i literat 
w jed nym  (jak szampon-odżywka) odświeżył pomysł tzw. reportażu wcieleniowego. 
[P 3 9 /9 4 ]; [189] Los sprawił, że w ójt został wojewodą włocławskim. (...) Po w yborach sa
morządowych nowa rada powołała następnego wójta, czego „w ójt i w ojew oda w jed 
nym " nie zauw ażył (...). [P 4 5 /9 4 ]; [190] Mój nie trawiący go [Sorusza, ojca duchowego 
przem ian w  Iranie] teherański rozm ów ca, nieźle zorientowany w historii Polski, porów 
nał Sorusza do K ołakow skiego i K uronia w  jednym . [P 1 2 /99]; [191] ...uwaga! popular
ne są amplitunery, czyli w zm acniacz i radio „w jed nym ". [MGW 12/00]; [192] 8 tys. ab
solwentów szkół rolniczych i żaden nie wie, jaka będzie w  2005 r. dopłata do litra mleka
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w  Unii. Ja na pana m iejscu w poniedziałek zgłosiłbym się do dyrektora z podaniem 
o zw olnienie z pracy. Bo to jest dramat, „A ntygona" i „M akbet" w jednym ! [Do nauczy
ciela technikum  rolniczego; GW  9 9/02]; [193] Rosjanie chcą jednak niemożliwego: chcą 
mieć tradycję i now oczesność, a naw et ponow oczesność w jednym . Chcą być zarazem 
konserw atyw ni i progresywni. [P 4 7 /02]; [194] W e wrześniu za namową przyjaciół chcę 
znaleźć w  H iszpanii w szystko w  jednym : słońce, zabytki i niskie ceny. [Wp 30/98].

Przytoczona dokumentacja tekstowa skłania do sformułowania kilku uogól
nień. Po pierwsze, uskrzydleniu podlegają zarówno te ciągi werbalne, które slo
ganami są z założenia ich twórców (a więc slogany rdzenne), jak i ciągi, które 
sui generis sloganami stały się dopiero po uskrzydleniu (się) wyimków z te
kstów narracji opisowych, które to wyimki wyizolowane zostały -  i uskrzydlo
ne -  przez reklamobiorców niekoniecznie zgodnie z intencją reklamodawców 
(przypadek frazemu z pewną taką nieśmiałością). Po drugie, droga sloganów re
klamowych od kontekstów, znaczeń i funkcji prymarnych do kontekstów, zna
czeń i funkcji wtórnych była bardzo krótka: wszystkie etapy uskrzydlania (fra- 
zeologizacji) sloganów -  od ich mechanicznej powtarzalności nadawczej po 
różne przejawy odtwarzalności odbiorczej (w tym odtwarzalności z neoseman- 
tyzacją i modyfikacjami strukturalnymi) -  zmieściły się w ramach 2-3 lat. Na
wet jeśli wśród świadectw odtwarzalności odbiorczej odnotowujemy przykłady 
dokładnego kopiowania postaci wyjściowej (nadawczej) sloganu, są to kopie je
dynie formalne, a pierwotny (nadawczy) kontekst wewnętrzny służy co najwy
żej jako płaszczyzna odniesienia („jak w reklamie..."). Znaczy to, że zwłaszcza 
semantyczna autonomizacja sloganu -  podstawa procesu osiągania statusu 
skrzydlatości właściwej -  zaczyna się natychmiast po wyizolowaniu go z pie
rwotnego kontekstu wypowiedzi reklamowej. Konteksty wtórne, do których 
implantowany jest slogan, bywają treściowo i stylowo bardzo od prymarnych 
odległe (por. dwa w jednym w odniesieniu do Pieśni nad pieśniami, teatru, opery, 
polityki caratu itp.). Z kolei autonomizacja strukturalna przejawia się nie tylko 
w nieprzestrzeganiu jego nienaruszalności czy integralności formalnej i trakto
waniu wyjściowej postaci sloganu jako podstawy przeprowadzania jego mody
fikacji doraźnych (np. wymiany komponentów leksykalnych sloganu, niekiedy 
wszystkich), ale i w traktowaniu sloganu jako bazy derywacyjnej dla tworzenia 
nowych wielowyrazowców odtwarzalnych o nowych znaczeniach (por.: podaruj 
sobie odrobinę luksusu —> odrobina (trochę) luksusu; dwa w jednym —> trzy w jednym 
-» cztery w jednym  —> kto^ i kto2 (co1 i co?) w jednym => con w jednym przy con 
'dowolne dwa, trzy, cztery obiekty współistniejące').

Przegląd ten nie byłby jednak pełny, gdybyśmy go nie uzupełnili choćby 
garścią przykładów pożytkowania w polskim dyskursie publicznym haseł i slo
ganów polityczno-społecznych. O ile krótki okres wolnej gry sił rynkowych 
i wtargnięcie reklamy w polską przestrzeń medialną spowodowały przejściowe 
zachłyśnięcie się Polaków tym nowym dla nich zjawiskiem, o tyle hasła i sloga
ny polityczne stanowiły przez kilka uprzednich dziesięcioleci istotę, wręcz 
esencję polityki ideologizowania rzeczywistości społecznej i tworzenia ze 
społeczeństwa polskiego „jedności moralno-politycznej" mówiącej jednym gło
sem -  głosem płynącym z góry. Specyficznością sytuacji polskiej był fakt, że
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przez cztery powojenne dziesięciolecia władzom nie udało się stworzyć pełnej 
„wspólnoty monofonicznej": zanim po roku 1989 nastał trwający do dzisiaj 
okres „wspólnoty polifonicznej" -  tj. okres realnego wielogłosu nadawczego 
i odbiorczego -  mieliśmy w Polsce do czynienia z pewnego rodzaju „bifonicz- 
nością": dwugłosem „onych" i „nas", z głosem odgórnym i kontrgłosem od
dolnym. I jakkolwiek ostrość tej dychotomii, faktyczna moc i zasięg „kontrmó- 
wienia oddolnego" bywają czasem mitologizowane, świadectwa językowe 
pokazują, że zjawisko „kontrmówienia" bezsprzecznie istniało, i to na różnych 
poziomach działań językowych (i, szerzej, znakowych), wciąż jeszcze opisanych 
w stopniu niedostatecznym. Językowe kontrowanie („rozbrajanie") sloganów 
i haseł politycznych (typu: Literaci do piór, studenci do nauki, pasta do zębów! 
z roku 1968 czy Proletariusze wszystkich zakładów, łączcie się! z roku 1980) doko
nywało się natychmiast, wraz z pojawianiem się (czy aktualizowaniem star
szych) sloganów wyjściowych, ale szczególnych świadectw skrzydlatego statu
su sloganów politycznych dostarcza dyskurs dzisiejszy, w którym jednostki te, 
zdawałoby się, nie mają prawa istnieć inaczej, jak tylko w charakterze cytatów 
z przeszłości. Cytaty takie -  odtworzenia pełne, dokładne pożyczki z subjęzyka 
PRL-u -  mają miejsce istotnie, ale są to, podobnie jak w wypadku sloganów re
klamowych, z reguły odtworzenia dokładne jedynie formalnie (cały pierwotny 
kontekst wewnętrzny tych sloganów jest dziś przecież nie do odtworzenia, chy
ba że sam staje się cytatem). Odtwarzanie PRL-owskich haseł i sloganów ma 
więc współcześnie głównie charakter implantowania ich bez zmian struktural
nych w konteksty wtórne ze skutkami neosemantycznymi i/lub strukturalnego 
modyfikowania ich postaci pierwotnych, co spełnia -  jeśli zgodzić się z ich „au
torstwem bezimiennym" -  warunki skrzydlatości właściwej. Cele, jakie stawiają 
sobie przy tym autorzy tekstów dzisiejszych, są rozmaite: bywa to chęć przypo
mnienia, ewokowania czy udokumentowania przeszłości albo chęć dania wyra
zu przeświadczeniu, że dzisiejsza sytuacja społeczna w istocie niewiele się róż
ni od PRL-owskiej (skoro może być „obsłużona" przez jeden i ten sam slogan), 
czasem chęć dania upustu swemu ironicznemu stosunkowi do omawianych 
zjawisk, nierzadko też chęć wykorzystania nośnej formy do różnorodnych -  
czasem absurdalnych -  gier językowych; por. niżej zwłaszcza użycia sloganu 
Polak potrafi z całym wachlarzem wszelkich możliwych znaczeń, zabarwień sty
listycznych i odcieni emocjonalnych -  od konstatacji po ocenę, od dumy po 
prześmiewczą ironię, a także od użyć formalnie standardowych po przetrans- 
formowane:

[195] Polak potrafi Piotr Chomczyński na 17. miejscu najczęściej cytow anych naukow 
ców świata w ciągu ostatnich 20 lat. [GW 228/03]; [196] Polak potrafi. Adam M ałysz jest 
bez wątpienia wielkim  zdobywcą. Tacy jak on poruszają w yobraźnię milionów (...). Tro
chę wstyd pow tarzać stare refreny, ale nie pamiętam, kiedy hasło „Polak potrafi" 
brzm iało bardziej przekonująco niż po Turnieju Czterech Skoczni. [Z. Ambroziak; GW  
6/0 1 ]; [197] ...nie sądziłem, że autorami tych wynalazków mogą być Polacy. Okazję, by 
ich poznać, posłuchać, podziwiać, daje od kilku tygodni program  „Polak potrafi", chyba 
najciekawsza od czasów  nieodżałowanej „Sondy" próba prezentacji dokonań naukowych 
na ekranie telewizyjnym. [GW 7 4/03]; [198] Krajowi narciarze [skoczkowie narciarscy],
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w m yśl modnego wówczas [w latach 70.] hasła „Polak potrafi", znaleźli sposób, jak do
rów nać konkurentom  zza Odry. Całe wieczory spędzali na wyklejaniu pleców swych 
strojów prezerw atyw am i i malowaniu lakierem, co gw arantowało efekt nośnej powietrz
nej poduszki. [P 1 2 /03]; [199] Za skorzystanie z ustępu trzeba zapłacić złotówkę. Polak 
potrafi. Przychodzi grupa, w rzuca jedną monetę i potem blokują w ejście rolką papieru 
albo szczotką klozetową. [P 3 6 /0 2 ]; [200] W skrzeszenie Niepodległej czy nie było cudem? 
Sam  Pan Bóg zdaje się nas zachęcać. Niby w odpowiedzi na partyjne hasło „Polak potra
f i"  w skazuje palcem  W adowice. Zostać papieżem? Polak potrafi. [K. Brandys, Miesiące; 
za: GW  129/00]; [201] Polak potrafi. To jedno hasło chętnie przejm uje „Fakt" ze spuściz
ny Edw arda Gierka, by leczyć ciągle żywe narodowe kompleksy. „POLACY SĄ 
N AJLEPSI. Toyota, która otwiera swoją fabrykę w Czechach, chce, żeby z Polaków 
składała się przynajm niej połowa załogi. (...)". W kwestii Polska kontra obcy „Fakt" żywi 
się stereotypam i i sam  je  utwierdza. [S. Kowalski; GW  172/04]; [202] Dowiedzieliśmy się 
w ięc, że Polskę uratował, przynajm niej dwukrotnie, Ryszard Kukliński. I nie tylko Pol
skę, lecz także Europę -  od nieuchronnego zniszczenia, a świat -  od III wojny. Żaden bo
hater zbiorow y - ani Kościół, ani „Solidarność", ani opozycja dem okratyczna -  królujący 
w  innych w ersjach naszej historii, nie może pochwalić się takimi dokonaniami. Okazało 
się znów, że Polak potrafi. [A. Smolar; GW  143/98]; [203] I pomyśleć, że niektórzy soju
sznicy, kum ple z NATO, powątpiewają, czy poradzimy sobie z zarządzaniem strefą 
[w Iraku] liczącą raptem  80 tys. kilometrów kwadratowych. W idocznie nie słyszeli nigdy 
hasła -  P olak potrafi. [R.M. Groński; P 21/03]; [204] Oczywiście dramat Jedw abnego, 
straszliw a zbrodnia unaoczniająca praw dziwe polskie możliwości (Polak potrafi) jest (...) 
w ielką szansą być może definitywnego odegnania pewnych podstawowych polskich de
m onów . [L. Stomma; P 3 2 /01]; [205] Gdy operacja [wojskowa w Iraku] z naszym  skro
m nym  udziałem  się uda, wówczas pojawi się satysfakcja typu „Polak potrafi" i rząd „za
liczy plusy dodatnie". [GW 4 6 /0 3 ]; [206] ...zacznijmy od naprawy fatalnego prawa 
gospodarczego i zaniechania kuglarskiej polityki gospodarczej i fiskalnej. W tedy Polak 
rzeczyw iście pokaże, co potrafi. [J. Jerschina; GW  2 9/03]; [207] To, czego się o sobie do
w iedzieliśm y w  pierw szych latach wolności również budzi mieszane uczucia (...). Jakby
śmy nie mieli talentów do rządzenia w łasnym  państwem. Czy w yw iesim y kiedyś trans
parenty z hasłem  „Polak nie p otrafi"? [P 6 1 /92]; [208] Polak nie potrafi Nie potrafimy 
zainteresow ać świata polskim i poduktam i albo też niew iele m am y mu do zaoferowania. 
W  porów naniu z byłym i krajami socjalistycznymi jesteśm y w yjątkowo marnym ekspor
terem... [P 4 6 /0 0 ]; [209] Polak, ow szem , potrafi Nie jest prawdą, że Polak nie potrafi, 
albo że mu się nie opłaca, bo „za granicą dotują". Udało się producentom  mleka załatwić 
w pięknym  stylu zagraniczną konkurencję. [P 2 3 /93]; [210] Polak potrafił Dwa lata póź
niej [w 1970 r.] Irak nacjonalizuje złoża ropy, zyskuje nowe źródła dochodu i zaczyna 
gw ałtow ną modernizację. Polacy, będący wówczas tanią wykwalifikowaną siłą roboczą, 
w ygryw ają wiele przetargów. [DF 1 6 /03]; [211] Co Polak będzie potrafił? W edług 
w stępnych szacunków  koszt odbudow y Iraku może sięgnąć od 25 do nawet 100 mld do
larów. Głów ny udział w odbudow ie będą miały państwa, które wysłały na front swoje 
oddziały: przede wszystkim  Stany Zjednoczone, W ielka Brytania, Australia oraz, w  nie
znanym  jeszcze stopniu, Polska. [DF 1 6 /03]; [212] Czech potrafi, Polak n ie bardzo Czesi 
w  znakom ity sposób w ykorzystali i zamienili na żywą gotówkę nasze odwieczne środ
kow oeuropejskie lęki i kom pleksy i odnieśli wielki sukces. W  porównaniu z tym w zględ
nie najpopularniejsza polska gra [komputerowa] „Chrom e" marnuje swoją sznsę choćby 
przez to, że nie ma w  niej żadnej polskiej specyfiki... [GW 2 1 /04]; [213] Czech potrafi Te
atr Jary Cimrmana w ystąpił w Krakowie. Zdenek Sverak i jego przyjaciele dotarli do pol
skiej publiczności tak łatwo, jak  Czech Karol Niemiec do bieguna północnego. [GW 
8 5 /0 3 ]; [214] A nglik  potrafi W  W ielkiej Brytanii wprowadzono bardzo restrykcyjne pra
wo karzące chuliganów  [na stadionach piłkarskich], [GW 8 2/03]; [215] H ubner potrafi
O tym, jak  w ażne jest to, byśm y w  eurostrukturach mieli dobrze uplasowanych ludzi,
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świadczy ubiegłotygodniow a akcja Danuty Hubner. To byl majstersztyk tygodnia -  pol
ska kom isarz zablokowała niemiecki pomysł zm iany unijnego praw a (...). H ubner błyska
wicznie zmontow ała koalicję (to trzeba umieć...), która zablokowała te propozycje. [GW 
167 /0 4 ]71

[216] Na VI Zjeździe PZPR w  grudniu 1971 r. G ierek przedstawił program  gospodarczy 
z optym istyczną wizją przyspieszenia. H asłem  dekady stało się: „A by Polska rosła w 
siłę, a ludzie żyli d ostatn ie j". [P 2 3 /01]; [217] Z czasem  utrwaliło się w  nim  [Gierku] 
przekonanie, że Polska pod jego ręką „może rosnąć w siłę, a ludzie w  dostatek". Frazes 
ten zastąpił m yślenie krytyczne i stał się „zasm ażką" wszystkich jego poczynań. [GW 
131/02]; [218] Nie sądziłem , że kryzys zacznie się jeszcze szybciej, niż on [Główczyk] 
przewidywał. A była to ciągle jeszcze pierwsza połowa dekady dynam icznego rozwoju. 
Krzywa szła w górę, Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej.[G W  181/02]; [219] Ale 
co charakterystyczne -  w całym  ponadgodzinnym programie [telewizyjnym filmie J. M o
rawskiego o Radiu Maryja] nie padło ani jedno słowo na temat treści, które od lat propa
guje Radio M aryja. Jakby były one nieistotne -  jakby liczyło się tylko to, że ojciec Rydzyk 
robi finansowe przekręty. Czym więc różni się od m nóstw a biznesm enów  i polityków? 
Niczym! Po prostu sprawny gość -  więcej takich, a Polska rozkw itn ie, zaś ludzie będą 
żyli dostatniej. [S. Kowalski; GW  278/02]

[220] W aliło się państwo, ginęła gospodarka -  a Kania tylko planował i planow ał «na 
wszelki wypadek». Okazuje się, że w szystko było u niego na niby, z przym rużeniem  oka
-  i stan wojenny, i „obrona socjalizm u ja k  niep odległości", i rozdaw anie broni cywilom. 
[Tymczasem] m oim  zdaniem  Kania chciał stanu wojennego. [S. Kiszczak; G W 185/01];
[221] M łodzi nie chcą już gadać, chcą działać. (...) W ojew ództw a będziem y bronić ja k  
niepodległości, zgodnie grożą mieszkańcy Opolszczyzny. [GW 6 8 /98]; [222] Po francu
sku nie ma odpowiedniego [do Hassenliebe] pojęcia. Co też wiele może tłumaczyć. To 
w łaśnie francuska „exception culturelle", kulturow a w yjątkow ość, której broni się ja k  
niepodległości. [Rp 3 9 /0 3 ]; [223] Teatr jest być może ostatnią dziedziną sztuki w Polsce, 
w  której krytycy bronią kon w encji ja k  niepodległości. [GW 7 9/02]; [224] Na widowni 
był też Jerzy Jarocki (...). To on był adresatem  słynnych dziesięciu punktów, w których 
M rożek ja k  niepodległości bronił przed ingerencją reżyserską każdego słow a sw ojego 
dramatu. [GW 146/01]; [225] Przeciwko Escrivie i jego dziełu w ytoczono najcięższe za
rzuty: że bron ił frankizm u ja k  niepodległości, dążył do stworzenia Kościoła w  Kościele, 
forsował Opus Dei jako awangardę światowej rekonkwisty. [P 4 0 /02]

Wgląd w przestrzeń naszego dyskursu publicznego unaocznia, że mody
fikacje tego rodzaju są niepoliczalne, tworząc samą materię polskiej rzeczy
wistości językowej. Czy jest to sprawa naszego „charakteru narodowego"? -  
prześmiewczości, inteligentnej złośliwości, niepokory wobec jakichkolwiek na
rzucanych wzorców? Czy to swoiste odreagowanie wobec tego akurat medium, 
które przez lata 70. i 80. uważane było w Polsce za „tubę reżimu"? Czy to reak
cja na obezwładniającą nieporadność językową wielu tekstów reklamowych,

71 Analogicznie do sytuacji zarysowanej tu w przypisie 55. nagłówek „Hubner potrafi" można 
byłoby potraktować jako wypowiedzenie niezależne (swego rodzaju skrót od „Komisarz UE Danu
ta Hubner potrafi negocjować"), gdyby nie przeświadczenie o istnieniu w polszczyźnie bardzo sil
nie utrwalonej (znacznie silniejszej niż w wypadku odrażających, brudnych, złych) matrycy składnio- 
wo-leksykalnej X  potrafi, pochodnej od skrzydlatego frazemu Polak potrafi. O nawiązywaniu do tej 
matrycy świadczy cały ciąg wypowiedzi [195]-[215], a także faktograficzne składniki wypowiedzi 
[215] (zaakcentowanie polskości zwycięskiej negocjatorki, i to w sytuacji, kiedy dyplomacja polska 
doczekała się w mediach szczególnie wielu uszczypliwych uwag).
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zbyt dosłownie kalkowanych z języków zachodnich? Jakkolwiek odpowiemy 
na te pytania, szeroki zasięg i duża intensywność procesu zamierzonego mody
fikowania haseł i sloganów jest w Polsce bezspornym faktem.

Sądziłem wcześniej, że transformację jakiejś grupy wyrazowej należy uzna
wać za dowód jej stabilności („transformować można tylko to, co się było wcze
śniej utrwaliło"), okazuje się jednak, że sam proces transformowania jest eo ipso 
procesem krystalizowania się i utrwalania postaci inwariantowej tej grupy. 
Przekładając tę tezę na język konkretów powiemy, że fakt tak szerokiego i swo
bodnego posługiwania się modyfikacjami haseł i sloganów jest odzwierciedle
niem -  czyli świadectwem -  faktu, że w polskiej świadomości językowej 
odłożyły się i stale odkładają nowe jednostki języka, które umownie można by 
nazwać „frazemami telepochodnymi"; w połowie lat 90. do polskich frazemów 
telepochodnych można było zaliczyć m.in.: z pewną taką nieśmiałością, podaruj so
bie odrobinę luksusu, ogrody miłości, bez namoczenia, z impetem w głąb, z siłą wodo
spadu, dziękuję ci, OMO, dziękuję ci, S.C. Johnson, to się wie, co się ma, zawsze czysto, 
zawsze sucho, zawsze pewnie, nasze pokolenie już wybrało, przenieś się w krainę ma
rzeń, wypróbuję go na pewno, jesteśmy znów we własnym domu, nie stój, nie czekaj, 
poznaj siłę swoich pieniędzy72. Podstawową cechą tych frazemów wydaje mi się 
to, że w naszej mowie codziennej funkcjonują one -  a przynajmniej funkcjono
wały -  jako wyrażenia cudzysłowowe, chociaż czysto formalnie są one często 
nie do odróżnienia od swobodnych sekwencji wyrazów. Mówiąc prościej, nie 
sposób było w latach 90. powiedzieć, że zrobiło się coś z nieśmiałością lub że 
wypróbuje się coś na pewno, by nie zostało to odebrane jako pożyczka z innego 
subkodu -  ze wszystkimi tego konsekwencjami. Gdy 10-letni syn znajomej, roz
biwszy przy śniadaniu słój w kuchni, wsunął głowę do jej sypialni i zapytał: 
„Zgadnij, co twój syn zrobił dzisiaj rano?" -  to w istocie n ie  z a p y t a ł ,  lecz 
o d t w o r z y ł  cudze zdanie pytające, n ie  u ż y ł  pytania, lecz p r z y w o ł a ł  
j e: świadomie przyodział swoją intencję w strój cytatu, kalkulując, że efekt per- 
lokucyjny tak skonstruowanej wypowiedzi będzie dla niego korzystniejszy, 
niż przyznanie się do grzechu swoimi słowami. Rachuby go nie zawiodły: wy
powiedź została odebrana nie jako jego pytanie własne, lecz jako własne 
odwołanie się do znanej wypowiedzi cudzej -  i odczytane przez jej pryzmat. 
Ten pryzmat, ta „warstwa pośrednia", jaką tworzył tekst reklamy, okazała się 
wystarczająca, by ochronić syna i matkę przed bezpośrednim zderzeniem 
i złagodzić skutki domowego incydentu. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdy
by fraza nagłosowa reklamy batonika Milky Way („Zgadnijcie, co mój syn zro
bił dzisiaj rano?") nie utrwaliła się była w pamięci językowej i syna, i matki 
w postaci „frazemu telepochodnego". Zapewniło to nadawczo-odbiorczą jed

72 Tym bardziej zaskakujące są rezulataty poszukiwań tych frazemów w próbce korpusu PWN: 
wyszukiwarka przyniosła 0 konkordancji dla wszystkich wymienionych tu frazemów prócz jedne
go -  dwa w jednym, który w korpusie komputerowym miał jednak częstotliwość równą 1 (jedno od
notowanie z medycznej ulotki reklamowej z r. 1999). Jest to wynik zastanawiający, gdyż podkorpus 
tekstów z lat 1990-2002 -  okresu wolnego rynku reklamowego w Polsce -  obejmuje aż 62% całego 
Korpusu PWN.
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ność kodu i w efekcie -  fortunność aktu komunikacji. Fortunność tę należy jed
nak zrelatywizować do lat 90.: dzisiaj fraza „Zgadnij, co twój syn zrobił dzisiaj 
rano?" odebrana byłaby zapewne już tylko na poziomie jej lokucji, sensu literal
nego, gdyż odnośny frazem nie utrzymał się nawet w pasywnych zasobach pol
szczyzny.

Ledwo w 2-3 lata po utworzeniu się w Polsce wolnego rynku sił medial
nych pisano u nas: „«Były czasy, że młodzież mówiła Kubusiem Puchatkiem. 
Jadło się małe co nieco, zbierali się wszyscy krewni i znajomi Królika, a czasem do
brze było sobie bryknąć. Potem mówiło się ITR-em. Wypadało powiedzieć: Ser
wus! Jestem nerwus! lub Bo dobry Bóg zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. 
Gdy ktoś informował, że był na ciekawym filmie, to koniecznie trzeba było spy
tać, czy momenty były. Wyznanie miłosne dziewczyny należało skwitować krót
kim: Cicho. Wiem. Obecnie małolaty i nie tylko zaczynają mówić reklamami"73. 
Spojrzenie na zjawisko „mówienia reklamami" z perspektywy ledwie kilku mi
nionych lat pokazuje, że zdecydowana większość frazemów reklamopochod- 
nych wniesionych do dyskursu przez początek ery wolnych mediów w Polsce 
okazała się efemerydami, których funkcjonowanie w aktywnych zasobach pol
szczyzny nie przekraczała 3-4 lat czy wręcz roku; część z nich nie utrzymała się

73 J. Gęsicki, Pokusa nie do odparcia, „Polityka" 1992, nr 32, s. 15. Por. także: „Za moich lat podsta
wą odbioru kultury była znajomość spadku beletrystycznego. Można było w rozmowie powiedzieć 
Mam do ciebie pretensję (o coś tam), ale w znaczeniu pickwikowskim, co oznaczało reakcję dobroduszną 
na podstawie powieści Dickensa Klub Pickwicka, którą przeczytaliśmy obydwaj. W podobny sposób 
były też używane zwroty z Przygód dobrego wojaka Szwejka HaSka. Osoby zainteresowane kulturą 
znały kanon, do którego należały z grubsza wziąwszy powieści Balzaka, Pani Bovary Flauberta, Czer
wone i czarne, ewentualnie też Pustelnia parmeńska Stendhala, Czarodziejska góra Manna, Dostoje
wskiego, pisarzy amerykańskich: Hemingwaya, Faulnera, Fitzgeralda, czytano też Gide'a, Malraux, 
Mauriaca. (...) Gdy jednak rozmawiam z dzisiejszymi odbiorcami kultury, zauważam, że cały ten 
spadek przestał ich interesować i nie zamierzają do niego wrócić. Na aktualnych listach bestselle
rów znajdują się sensacje kryminalne bądź szpiegowskie oraz romanse sentymentalne, czyli lektury 
doraźne, nie obowiązujące, by się nad nimi zastanawiać" (Z. Kałużyński; „Polityka" 2002, nr 35, 
s. 55). Por. też: „Agnieszka Osiecka w Szpetnych czterdziestoletnich wspomina, że kiedyś młodzi mó
wili dostojewszczyzną. Z Gry w klasy Cortazara czerpano dialogi miłosne. Gust się zmienił. Ostatnio 
coraz częściej młodzi czytają literaturę czeską, zwłaszcza Hrabala" („Polityka" 1999, nr 19, s. 53); 
„Romansowało się poprzez cytaty z Kubusia Puchatka, mówiło się Gałczyńskim albo Dostojewskim, 
pożyczało się sobie nawzajem palta, buty i pierwsze wynajęte mieszkania" (]. Markuszewski o la
tach 60.; „Wysokie Obcasy" 1999, nr 2, s. 9); „Nikt tak jak [Andrzej] Mleczko nie potrafił oddać kli
matu naszego wesołego miasteczka (Góry, morze, pola, lasy... Panie! jaki to mógłby być przyjemny kraj!), 
a jego teksty wchodziły do naszej polszczyzny jako aforyzmy podobnie jak cytaty z 60 minut na go
dzinę i w ogóle z Kolegi Kierownika Jacka Fedorowicza, filmów Tyma i Barei (Miś!) i Machulskiego" 
(„Polityka" 1992, nr 16, s. 9); „Kultowość Gwiezdnych wojen nie jest przypadkiem. Obecni prawie 
trzydziestolatkowie w dzieciństwie mówili dialogami z tych filmów" („Polityka" 1997, nr 12, s. 57); 
„Mówienie dialogami ze Shreka albo z drugiej części Asterixa -  aktorskiej wersji słynnego komiksu 
Rene Gościnnego i Alberta Uderzo -  stało się modne" („Polityka" 2002, nr 31, s. 52). Por. także: „Ich 
książkami przez lata żyły środowiska intelektualne. Politycy, dziennikarze, intelektualiści myśleli, 
mówili, pisali językami tych książek -  Mc Światem (Barber), zderzeniem cywilizacji (Huntington), me- 
gatrendami (Naisbitt), różnymi końcami wieszczonymi w latach 90. -  końcem historii (Fukuyama), ka
pitalizmu (Thurow), nauki (Horgan) czy pracy (Rifkin)" (J. Żakowski; „Polityka" 2004, nr 11, s. 46).
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nawet w zasobach pasywnych, a rzeczywistą trwałość -  sądząc po długości 
okresu i częstotliwości występowania oraz po ilości wytworzonych wariantów
-  przejawił bodaj tylko frazem dwa w jednym. Druga połowa lat 90., kiedy rekla
ma przestała być dla Polaków zjawiskiem nowym, przyniosła nowe slogany 
(Mariola okocim spojrzeniu, No to Frugol, Jakość za rozsądną cenę, Teraz Polska), któ
rych trwałość w pełni ocenić będzie można dopiero za jakiś czas, które jednak -  
jak pokazuje ogląd tekstów będących bazą materiałową tej analizy -  do dyskur
su publicznego nie wchodzą z takim „impetem w głąb", jak slogany pierwszej 
fali. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet najbardziej efemeryczne z uskrzyd
lonych sloganów reklamowych b y ł y  składnikami polszczyzny końca XX wie
ku, pełniły swe funkcje nazewnicze i wartościujące, wnosiły nowe pojęcia lub 
odcienie znaczeniowe, pomnażały możliwości wyrazowe języka polskiego, 
odegrały więc swoją rolę w konstytuujących jego funkcjonowanie procesach.

Pełna ocena tych ról, jakie odegrane zostały -  i odgrywane są nadal na na
szych oczach -  przez skrzydlate frazemy tytuło- i sloganopochodne, możliwa 
będzie po ich skodyfikowaniu jako jednostek naszego języka. Ponieważ, przy
pomnę ponownie, tytuły i slogany są frazemami także w swych funkcjach pry
marnych, ich opis leksykograficzny powinien, moim zdaniem, objąć nie tylko 
warstwę znaczeń przenośnych (pochodnych), ale i -  w takiej czy innej formie -  
znaczeń podstawowych, odniesień i sytuacji wyjściowych. Jeżeli zadaniem 
słownika jest odzwierciedlanie realnego statusu jednostek języka w rzeczywi
stości językowej określonego miejsca i czasu, to w słowniku powinien znaleźć 
odzwierciedlenie fakt, że ciąg wyrazowy buntownik bez powodu czy samotny biały 
żagiel jest we współczesnej polszczyźnie zarówno nazwą określonych utworów 
literackich/filmowych, jak i nazwą pojęć o określonych treściach, które twórca 
tego słownika powinien wyeksplikować. W projekcie przekładowego słownika 
tytułów (Chlebda, Lewicki 1988) uwaga leksykografów skupiła się głównie na 
odnośności referencjalnej tytułów i ich polsko-rosyjskiej ekwiwalencji (także 
jako jednostek tekstowych), a w słowniku kinopochodnych skrzydlatych słów 
języka rosyjskiego (EnMCTpaTOB 1999) -  na znaczeniach pochodnych. Są to jed
nak opracowania specjalne, rzecz natomiast w tym, by skrzydlate frazemy 
tytuło- i sloganopochodne znalazły swe miejsce także w słownikach ogólnych. 
Aby sprawdzić stan kodyfikacji uskrzydlonych tytułów i sloganów w słowni
kach najnowszej polszczyzny, poddałem kwerendzie trzy słowniki frazeo
logiczne ostatnich lat -  „Popularny słownik frazeologiczny" Katarzyny Gło
wińskiej (2000), „Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny" S. Bąby 
i J. Liberka (2001) i „Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego" Piotra 
Muldnera-Nieckowskiego (2003) -  oraz „Inny słownik języka polskiego" pod 
red. M. Bańki (2000), który jest słownikiem ogólnym o dużej zawartości orygi
nalnie opisanej frazeologii. Wychodziłem z założenia, że są podstawy, by szu
kać w ISJP frazemu typu przeminęło z wiatrem, skoro s.v. wiatr podana jest 
w ISJP informacja: „4. słowo wiatr jest używane w następujących wyrażeniach. 
4.1. Jeśli ktoś czuje, wie itp., skąd wiatr wieje, to umie dostosować się do sytua
cji. (...) 4.5. Mówimy «szukaj wiatru w polu», jeśli ktoś uciekł i tak dobrze się
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ukrył, że nie ma szans, by go odnaleźć" (ISJP II: 993-994). Można się więc było 
spodziewać, że np. pod 4.6. przeczytamy: „Mówimy, że coś «przeminęło z wia- 
trem», gdy upływ czasu spowodował bezpowrotny zanik lub utratę czegoś".

Wybrałem 15 tytułów i 15 sloganów, których skrzydlatość właściwa jest 
w mojej kartotece potwierdzona licznymi -  jak w przykładach [93]-[225] -  
wystąpieniami w kontekstach, znaczeniach i funkcjach wtórnych. Sprawdzałem 
obecność tych jednostek na pozycjach hasłowych pod wszystkimi pełnoznacz- 
nymi komponentami każdej jednostki. Wyniki kwerendy obrazuje poniższa 
tabela:

Lp. Jednostka PSF SFW P W SFJP ISJP

1 bliskie spotkania trzeciego stopnia +

2 buntow nik bez powodu

3 buszujący w  zbożu

4 cały ten zgiełk

5 człow iek z żelaza +

6 dyskretny urok burżuazji

7 gw iezdne w ojny

8 kom u bije dzwon

9 krajobraz po bitwie

10 pociągi pod specjalnym  nadzorem

11 pogoda dla bogaczy +

12 popiół i diam ent

13 przem inęło z w iatrem +

14 samotny biały żagiel

15 stawka w iększa niż życie

1 cukier krzepi +

2 dwa w jednym +

3 literaci do piór

4 Lotem  bliżej +

5 nie ma wolności bez Solidarności

6 nie oddam y ani guzika

7 no to Frugo!

8 podaruj sobie odrobinę luksusu +

9 Polak potrafi

10 program  partii program em  narodu

11 silni, zwarci, gotowi

12. socjalizm u będziem y bronić jak  niepodległości

13 teraz Polska

14 z pewną taką nieśm iałością +

15 zbudujem y drugą Polskę

10 -  W. Chlebda, Szkice...
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Trzydzieści jednostek w czterech słownikach daje maksymalną liczbę 120 po
tencjalnych odnotowań. Realnie, jak pokazuje tabela, jest ich 9; liczba ta nie wy
maga komentarzy. Dla pełnego obrazu tych frazemów brakuje nam jednak nie 
tylko ich wyobrażeń w różnych słownikach ogólnych i frazeologicznych, ale 
i w słownikach, jakich rodzima frazeografia jeszcze się nie dopracowała: we fra
zeologicznym słowniku frekwencyjnym i w słowniku transformacji frazeologi
cznych, o którym będzie mowa w dalszych partiach tej książki. Ale z prawdzi
wym naciskiem chcę stwierdzić przede wszystkim fakt, że powyższa tabela, 
ukazująca poważne luki w kodyfikacji frazemów polskich, oznacza nie tylko 
i nawet nie tyle brak kilkudziesięciu haseł w siatkach słowników polskich: una
ocznia ona przede wszystkim brak kilkudziesięciu definicji znaczeń. Do proble
mu tego powrócę w rozdziale następnym.

6.0.0. Konkluzje. Pole skrzydlatości. Chociaż szczegółowszym propozy
cjom terminologicznym do opisu skrzydlatych słów będzie poświęcony odręb
nie rozdział III, już teraz można powiedzieć, że dokonany w niniejszym roz
dziale ogląd „pretendentów" do miana skrzydlatych słów uwidocznił, że 
nazwa ta obejmuje swym zakresem dwa zasadnicze typy tworów werbalnych: 
leksemy (jednowyrazowce) i frazemy (wielowyrazowce) o cechach autorskości 
(indeksowości) i optymalnego rozpowszechnienia. Liczebnie pozycję domi
nującą zajmują w klasie tych tworów frazemy, a więc wykorzystywane do no
minowania pojęć i sądów i odtwarzane w określonych sytuacjach grupy wyra
zowe, równoważniki zdań i zdania o rozmaitej pierwotnej przynależności 
gatunkowej (co pozwalało mówić np. o frazemach telepochodnych, kinopo- 
chodnych, tytułopochodnych, sloganopochodnych itp.), która to przynależność 
wraz z postępowaniem procesu uskrzydlania się danego frazemu stopniowo 
traci na znaczeniu, stając się cechą, by tak rzec, „rezerwową" -  to znaczy taką, 
która z reguły nie jest w dyskursie brana pod uwagę (czy nawet w ogóle za
uważana), która jednak może być wydobyta z ukrycia, przywołana i funkcjona
lnie wykorzystana. Leksemy stanowią w klasie skrzydlatych słów podzbiór na 
tyle niewielki, że praktycznie skrzydlate słowa zwykło się utożsamiać tylko 
z całostkami wielowyrazowymi.

Poczynione w tym rozdziale obserwacje i ustalenia każą się odnieść kryty
cznie do przedstawionej na początku listy 20 pretendentów do miana skrzydla
tych słów wybranych spośród jednostek hasłowych ksiąg „Skrzydlate słowa"
H. Markiewicza i A. Romanowskiego. Część tych pretendentów -  przykłady 
(l)-(3) -  reprezentuje sobą teksty (wielozdaniowce), a więc twory werbalne in
nego rzędu, tworzące odrębną klasę zjawisk, prymarnie niepowołanych -  jak 
frazemy -  do nominowania pojęć i sądów. Inna część została przez autorów 
„Skrzydlatych słów" umieszczona na pozycjach hasłowych w postaci zdań po
jedynczych co prawda, ale niemających charakteru powtarzanych powszechnie 
uogólnień; to wyimki z tekstów, a więc w istocie nadal teksty, jednozdaniowe 
fragmenty narracji, a nie nazwy sądów, zdania, a nie frazy; por. przykład (4). Są 
wśród owych zdań i takie, które praktyka komunikacyjna „zwinęła" do postaci 
nominatywnych grup wyrazowych; nie odniesiemy więc do skrzydlatych słów
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tego, co umieszczono na pozycji hasłowej w SS-1 -  np. zdania (5) „I Vigny bar
dziej tajemniczy wracał przed południem jakby do swej wieży z kości słonio
wej" -  ale to, co z tego zdania zatrzymali dla siebie użytkownicy języka: frazem 
wieża z kości słoniowej. Są na „liście pretendentów" grupy wyrazowe, które, zda
wałoby się, można bez większej dyskusji odnieść do skrzydlatych słów, gdyby 
nie fakt, że postać, w jakiej wydrukowano je na pozycjach hasłowych ksiąg 
Markiewicza i Romanowskiego, wyraźnie różni się od postaci realnie uskrzyd
lonych, dla których istnieją wielokrotne poświadczenia dyskursywne: to nie (6) 
Wojna i pokój w kosmicznej wiosce jest skrzydlatym słowem polszczyzny, lecz glo
balna wioska, nie (7) Dwie minuty „Nienawiści", lecz seans nienawiści. Jest na liście 
pretendentów ciąg wyrazowy (13) S korabia na bal. Ze statku na bal, który należy 
do skrzydlatych słów ruszczyzny, ale w polszczyźnie nigdy się nie uskrzydlił. 
Są tu wreszcie jednostki, które mają co prawda charakter nominatywnych grup 
wyrazowych (frazemów), jednak których autorstwo, a nawet „bliższe okolicz
ności powstania" nie zostały podane z oczekiwaną dokładnością. Częstotliwość 
zastrzeżeń typu „co prawda..., ale...", jakimi trzeba opatrywać większość pre
tendentów z listy jednostek Markiewicza i Romanowskiego, każe sformułować 
dwa wnioski:

1. z listy 20 jednostek wybranych spośród haseł zbioru „Skrzydlate słowa"
H. Markiewicza i A. Romanowskiego i reprezentujących sobą całość siatki 
hasłowej tego opracowania, bez większych zastrzeżeń do klasy skrzydlatych 
słów można odnieść nie więcej niż 7-8 jednostek, tj. około jednej trzeciej listy;

2. linii demarkacyjnej, jednoznacznie oddzielającej „skrzydlate słowa" od 
„nieskrzydlatych słów" przeprowadzić się nie da, a cechę skrzydlatości daje się 
przypisywać poszczególnym jednostkom w stopniu większym lub mniejszym 
(aż do stopnia zerowego).

Oba wnioski mogą wydawać się zaskakujące. Pierwszy dlatego, że poważ
na część materiału hasłowego ksiąg „Skrzydlate słowa" nie odpowiada nie tyl
ko kryteriom sformułowanym na tych stronach, ale i definicji sformułowanej 
przez samych autorów tych ksiąg. Drugi dlatego, że taksonomia oparta na po
działach dychotomicznych ma charakter tradycyjnego, wręcz nawykowego po
stępowania badawczego, zgodnie z którym dany obiekt albo jest, albo nie jest 
składnikiem danej klasy czy kategorii. W myśl tej tradycji o każdym obiekcie ję
zykowym na podstawie stwierdzenia jego cech powinno dać się jednoznacznie 
orzec, że albo należy on do klasy skrzydlatych słów -  albo też do niej nie nale
ży; tertium non datur.

Ogląd szeregu pretendentów do klasy skrzydlatych słów pokazał, że 
stwierdzanie ich tożsamości na zasadzie „albo -  albo" nie zdaje egzaminu, są 
bowiem co prawda wśród tych pretendentów obiekty, którym cecha skrzydla
tości zdaje się przysługiwać bezdyskusyjnie, są też jednak i obiekty „mniej 
skrzydlate", są też wreszcie i takie, co do których ma się wątpliwości, czy odno
sić je jeszcze do skrzydlatych słów, czy może już do klasy innej, pokrewnej czy 
spowinowaconej, ale jednak innej. Mówiąc inaczej, są obiekty werbalne, którym 
wszystkie decydujące o skrzydlatości cechy da się przypisać w stu procentach
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i które wobec tego stanowią skrzydlate obiekty wzorcowe (prototypowe) -  są też 
jednak i obiekty, którym można przypisać tylko część tych cech, część większą 
lub część mniejszą, czasem tak małą, że pozostałymi swymi cechami obiekty te 
łączą się już z obiektami klas innych. Szczególnie wyrazistego przykładu dosta
rcza tu pierwsza z definicyjnych cech skrzydlatych słów: autorskość.

Z pozoru jest to cecha, która podlega orzekaniu dychotomicznemu: albo 
dany twór ma autora, albo go nie ma; albo jest autorski, albo -  skoro autorskim 
nie jest -  jest bezautorski. Tymczasem z teoretycznego punktu widzenia nie ma, 
jak wielokrotnie podkreślałem, werbalnych konstruktów bezautorskich, dycho
tomia powyższa powinna więc przybrać postać: „albo autorski -  albo anonimo
wy", w pojęciu anonimowości bowiem kryje się autor, tyle że -  nam, tu i teraz -  
nieznany. Już sam ten fakt osłabia czy wręcz likwiduje dychotomiczność zada
nego wyżej pytania o autorstwo skrzydlatych słów, istotą tego pytania nie jest 
bowiem to, czy dana jednostka ma czy nie ma autora: istotą tego pytania jest 
nasza wiedza o autorze tej jednostki (ściślej -  to, w jakim stopniu potrafimy do 
autora danej jednostki dotrzeć), wiedza zaś jest wielkością stopniowalną z zasa
dy. Dlatego też „autorskość" (wiedza o autorze) i „anonimowość" (niewiedza 
na temat autora) nie są, jak pokazał dokonany ogląd, pojęciami wykluczającymi 
się wzajemnie, lecz raczej takimi pojęciami biegunowymi, które wyznaczają 
między sobą przestrzeń, pole czy continuum zjawisk pośrednich. Materiał ksiąg 
„Skrzydlate słowa" pozwala mówić co najmniej o 8 takich stopniach pośrednich:

A. Biegun autorskości
1. autorstwo jednostkowe (kiedy konkretny autor znany jest z imienia i na

zwiska);
2. autorstwo złożone (kiedy z imienia i nazwiska znany jest zarówno „autor 

właściwy" danego wyrażenia, jak i „autor faktyczny", który był sprawcą jego 
uskrzydlenia);

3. autorstwo zbiorowe (kiedy dany obiekt podpisany jest przez kilku zna
nych z imienia i nazwiska autorów, nie wiemy jednak, który z nich dane wyra
żenie faktycznie wymyślił);

4. autorstwo domniemane (kiedy da się wyrazić jedynie przypuszczenie co 
do faktycznego autora danego wyrażenia);

5. autorstwo bezimienne (kiedy przekonaniu, że dane wyrażenie musi mieć 
swojego autora jednostkowego nie towarzyszy wiedza, kto nim konkretnie był);

6. źródło konkretne (kiedy da się wskazać tekst -  np. dokument urzędowy, 
wytwór folkloru itp. - z którego pochodzi dane wyrażenie, ale nie da się wska
zać autora tego tekstu);

7. źródło domniemane (kiedy da się wyrazić jedynie przypuszczenie co do 
faktycznego źródła pochodzenia danego wyrażenia);

8. bliższe okoliczności powstania (kiedy nie jesteśmy w stanie wskazać ani 
autora, ani tekstu źródłowego, lecz jedynie czas i/lub miejsce, sytuację czy wa
runki, które towarzyszyły powstaniu danego wyrażenia);

B. Biegun anonimowości
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Terminy te nietrudno dopasować do sytuacji przedstawionych w poniż
szych komentarzach metajęzykowych (wyróżnionych kursywą):

[226] Trudno jest wskazać wyłącznego autora określenia „republika ko lesiów ", ale ostatnio 
rozpropagował go w jednym  ze swoich wystąpień prem ier Jerzy Buzek. [P 2 /0 0 ]; [227] ...jestem 
przekonany, że weto prezydenckie do całości budżetu jest nieuzasadnione. „Ustawy 
okołobudżetow e" to sformułowanie dziennikarskie. Każda ustawa rodzi skutki budżetowe. 
[A. Kwaśniewski; GW  2 /9 8 ]; [228] Hodow la długów  Termin ten wymyśliła „Gazeta W ybor
cza", opisując mechanizm , który w latach 1995-97 doprowadził do olbrzym ich strat skar
bu państwa. [GW 187/01]; [229] Określenie „b lokers" wymyślili dziennikarze. [P 2 4 /99]; 
[230] ...faktem pozostaje, że nazwa ta [blokers], parę lat temu wymyślona przez dziennikarza 
„Gazety W yborczej", okazała się nadspodziew anie nośna. [P 4 3 /0 1 ]; [231] Pozostaje jeszcze 
do w yjaśnienia kw estia niesłychanie pesymistycznej definicji życia przedstaw ionej w ty
tule [filmu K. Zanussiego „Życie ja k o  śm iertelna choroba przenoszona drogą płciow ą"]. 
Zanussi tłumaczy, iż napis tej treści wykonany sprayem dostrzegł pewnego dnia na murze. C zy  
jednak cytatu z ulicznej sztuki graffiti używa tutaj ironicznie, czy też oddaje on trafnie 
egzystencjalne przesłanie filmu, rozstrzygać będziem y sami po w yjściu z kina. [Z. Pietra
sik; P 3 6 /0 0 ]; [232] W  „Gazecie" z 22.08.2000 na str. 10 p. W łodzim ierz Klonowski z W ar
szawy twierdzi, że pierwsze zdanie z jego „filozoficzno-naukowego eseju", brzm iące „life is 
a sexually terminal disease", znaczy dokładnie to samo, co tytuł ostatniego film u Krzy
sztofa Zanussiego „Życie je s t śm iertelną chorobą przenoszoną drogą p łciow ą". (...) zda
nie to jest skonstruow ane tak wadliwie, że w łaściwie nic nie znaczy. (...) cały wywód p. 
Klonowskiego traci swój główny argum ent i całość brzm i humorystycznie. Pikanterii 
całej sprawie dodaje fakt, że sam już gdzieś widziałem te słowa wypisane na murze... [list czy
telnika W. Goneta; GW  198/00]; [233] „Life is sexually transmitted disease" (Życie je s t 
chorobą przenoszoną drogą płciow ą) -  ten anonimowy aforyzm jest umieszczony w zbiorze 
„The graffiti file" , rodzaju antologii sentencji wypisyw anych na m urach przez bezim ien
nych filozofów. Zbiór ten, zaw ierający setki różnych graffiti z wielu krajów jest (był?) do
stępny w  czytelni British Council w Alejach Jerozolim skich. Zapoznałem  się z nim  na 
początku lat 90. Przypisyw anie kom ukolwiek autorstwa tej sentencji jest bezpodstawne, 
[list czytelnika J. Rutte; GW  210/00]; [234] „Życie ja k o  śm iertelna choroba przenoszona 
drogą p łciow ą" to aforyzm znany już od dość dawna (dlatego żenująca jest dyskusja w  jed 
nej z gazet nad tym, kto pierwszy go użył). M amy tu do czynienia z czym ś w rodzaju 
„mądrości ludowej", a naw et -  prawda, że ukształtowanego całkiem  współcześnie -  
przysłowia. [W. Kuczok; TP 39/00]

Rozważania w rozdziale III pokażą, że pojęcia „autorstwa łańcuchowego"
i „autorstwa rozproszonego" pozwalają rozszerzyć powyższą skalę do 10 stop
ni i nie jest to zapewne kres jej możliwych podziałów wewnętrznych. Nie jest 
więc tak, że o pewnym obiekcie werbalnym daje się orzec jedynie, że jest „albo 
autorski, albo anonimowy": autorskość okazuje się pojęciem skalarnym, stop
niowalnym, pozwalającym mówić o obiektach „w pełni autorskich", „bardziej 
autorskich" i „mniej autorskich", wreszcie autorskich w tak małym stopniu, że 
praktycznie anonimowych. W którym miejscu skali należałoby przeprowadzić 
linię, przed którą gromadzilibyśmy obiekty jeszcze skrzydlate, poza którą nato
miast byłoby miejsce dla obiektów pozbawionych już tego miana: między stop
niem pierwszym i drugim? piątym i szóstym? w innym miejscu?

Jeżeli stopniowalne okazało się pojęcie autorskości, najbardziej, wydawałoby 
się, stabilne wśród pojęć definiujących istotę skrzydlatych słów, to powyższego 
dowodu nie musimy już przeprowadzać dla pojęć rozpowszechnienia i częstotli
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wości, te bowiem z samej swojej istoty są pojęciami skalarnymi: obiekt może być 
rozpowszechniony mniej lub bardziej (szerzej lub węziej), a frekwencja jego uży
cia być wyższa lub niższa. Komentarzem należałoby opatrzyć jedynie pojęcie uta- 
rtości, o którym dotychczas expłicite nie było mowy, a które w określaniu istoty 
skrzydlatości gra istotną rolę. Przez „utartość" („utrwalenie językowe") rozu
miem wyspecjalizowanie się danej -  tej właśnie, a nie innej -  formy werbalnej 
w funkcji wyrażania (nominowania) danego potencjału treściowego. Że taki „po
tencjał treściowy" -  pewne trwałe w danej wspólnocie wyobrażenie, przeświad
czenie, sąd -  może nie mieć swej ustabilizowanej formy werbalnej, pokazał w pra
cy o stereotypach językowych Jerzy Bartmiński (1985). Wychodząc z założenia 
(regulowanego przez prawo asymetrycznego dualizmu znaku językowego Sier
gieja Karcewskiego), że między płaszczyzną semantyczną języka i jego planem 
formalnym nie ma relacji pełnej symetrii, Bartmiński wyróżnił trzy odmiany ste
reotypu, które mógłbym nazwać trzema stopniami „utartości" czy „utrwalenia 
językowego" w podanym wyżej sensie:

1. topikę (sytuacja, w której „ustabilizowanemu połączeniu jednostek czysto 
semantycznych" nie odpowiada jeszcze żadna utarta forma ich werbalizacji; 
por. sądy, iż 'kukułka przepowiada przyszłość' lub że 'słońca nie należy poka
zywać palcem');

2. formuły (sytuacja, w której „potencjały treściowe" mają swoje utarte for
my werbalizacji, np.: kukułcze jajo, jasne jak słońce)-,

3. idiomy (sytuacja, w której występują „ustabilizowane połączenia czysto 
formalne, nie mające już dla użytkownika przejrzystej motywacji semantycz
nej", np.: rzucać mięsem 'kląć', ani w ząb 'w ogóle nie'),

przy czym „rozwój języka przekształca topikę w formuły, formuły w idio
my" (Bartmiński 1985: 53). Jakkolwiek określenie idiomów jako połączeń „czy
sto formalnych" może budzić zastrzeżenia, a wykorzystanie kryterium „przej
rzystości motywacji" -  wątpliwości metodologiczne, istotna jest tu sama idea 
stopniowości czy procesualności specjalizowania się form werbalnych w funkcji 
środków nominacji odnośnych potencjałów treściowych: przeświadczenie o po
staci sądu, iż 'kukułka przepowiada przyszłość', może być w polszczyźnie wy
rażone różnymi środkami werbalnymi, z których żaden nie utarł się jeszcze -  
nie utrwalił werbalnie -  do tego stopnia, by być frazemem, podczas kiedy po
tencjał treściowy 'coś kłopotliwego, czego nie wiadomo jak się pozbyć' ma w ję
zyku polskim utrwaloną werbalnie formę wyrażania -  frazem kukułcze jajo. 
Używając zaproponowanego tu wcześniej terminu, można by teraz powiedzieć, 
że im bardziej wyspecjalizowana w wyrażaniu danego potencjału treściowego, 
tj. im bardziej utrwalona werbalnie jest w tej funkcji dana forma językowa, tym 
bardziej jest ona frazemem.

Już 80 lat temu Charles Bally formułował „szczególnie ważną zasadę meto
dologiczną", zgodnie z którą „pojęcia, którymi posługuje się językoznawstwo,
i klasy, które ono ustanawia, nie są bytami ustalonymi raz na zawsze. Między 
jedną a drugą klasą, między jakimś pojęciem a jego przeciwieństwem, istnieją 
zawsze szerokie dziedziny pośrednie, tak że prawa językowe powinny ograni
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czać się do określania współbiegnących zmian według schematu im  b a r 
d z i e j  -  t y m,  i m m n i e j  -  t y m,  w m i a r ę  j a k  itp." (Bally 1966 [1925]: 
111). Uwzględniając fakt, że cztery brane tu pod uwagę atrybuty: autorskość, 
rozpowszechnienie, częstotliwość oraz utrwalenie werbalne rozumiane jako 
funkcja nominatywności mają charakter skalarny, dynamiczny, stopniowalny 
(a nie „punktowy"), dający się wpisać w formułę „im bar dziej/mniej..., tym..." 
lub wyobrazić na osiach wyznaczanych przez momenty biegunowe odnośnych 
pojęć (np. przez „autorskość" z jednej i „anonimowość" z drugiej strony lub 
„maksymalne rozpowszechnienie -  minimalne rozpowszechnienie"), proponu
ję o pretendentach do klasy skrzydlatych słów orzekać co następuje:

1. im bardziej autorski jest dany obiekt werbalny, tym bardziej jest on skrzy
dlaty (tym jest bliższy centrum pola skrzydlatych słów);

2. im bardziej rozpowszechniony jest dany obiekt werbalny, tym bardziej 
jest on skrzydlaty;

3. im bardziej częstotliwy jest dany obiekt werbalny, tym bardziej jest on 
skrzydlaty;

4. im bardziej utrwalony werbalnie jest dany językowy obiekt złożony, tym 
bardziej jest on skrzydlaty.

Jest oczywiste, że szacowanie stopnia skrzydlatości badanego obiektu wer
balnego musi się dokonywać na wszystkich czterech tych osiach łącznie, przy 
czym na każdej z tych osi jeden i ten sam obiekt może zajmować różne położe
nie. Dla przykładu oszacujmy (czysto intuicyjnie) skrzydlatość zdania z pozycji 
hasłowej SS-1: „I Vigny bardziej tajemniczy wracał przed południem jakby do 
swej wieży z kości słoniowej". Autor tego zdania jest nam znany dokładnie: to 
Charles-Augustin Sainte-Beuve, na osi autorskości zdanie to więc zajmuje pozy
cję maksymalnie zbliżoną do 100. Ale zdanie to jest rozpowszechnione zapewne 
jedynie wśród badaczy i miłośników literatury francuskiej, w wąskich kręgach 
inteligencji; na skali drugiej szacowałbym to rozpowszechnienie na umowne
25-30 jednostek. Częstotliwość używania tego zdania jest zapewne jeszcze niż
sza, gdyż oceniać można, że jest ono w wymienionych kręgach elementem ra
czej pasywnych niż aktywnych zasobów języka; na osi trzeciej frekwencję oce
niłbym na 10 jednostek. Zdanie to wreszcie -  w tej właśnie postaci, będącej 
konstatacją pewnego faktu -  nie jest utrwalone werbalnie jako forma wyrażania 
jakigoś pojęcia czy ogólnego sądu; w najlepszym wypadku można mówić
o trwałości tego zdania w pamięci rzeczonych 10-30 procent użytkowników ję
zyka. Ocena wypadłaby zupełnie inaczej, gdybyśmy szacowaniu poddali fra- 
zem, który się z zacytowanego zdania wyłonił: wieża z kości słoniowej; na osi pie
rwszej pozostalibyśmy w granicach 100, na drugiej -  czysto orientacyjnie -  
w granicach 50, na trzeciej w pobliżu 30, na czwartej -  znów w pobliżu 100. Sza
cowanie skrzydlatego statusu grup wyrazowych typu wieś potiomkinowska, cho
choli taniec -  a jest to czynność niezbędna choćby z punktu widzenia leksyko
grafa przystępującego do pracy nad słownikiem skrzydlatych słów -  musi 
uwzględnić fakt, że co prawda na osiach 2., 3. i 4. zajmują one wysokie pozycje, 
które intuicyjnie ocenić można na 60-65 umownych punktów, jednostek czy
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procent (co znajduje potwierdzenie w obfitej dokumentacji tekstowej) -  ale na 
osi 1. miejsce obu frazemów jest problematyczne. Pierwszy z nich należy do fra
zemów eponimicznych z wpisanym w swoją strukturę nazwiskiem (tu -  księcia 
Grigorija Potiomkina, faworyta imperatorowej Katarzyny II; por. też marsz Men- 
delssohnna, zakład Pascala, turgieniewowska panienka, epoka stanisławowska), co 
wywołuje złudne wrażenie autorskości i powoduje, że frazemy tego typu umie
szczane są w siatkach hasłowych leksykograficznych opracowań skrzydlatolo- 
gicznych. Tymczasem jednak to przecież nie Potiomkin, nie Mendelssohnn, nie 
Pascal, nie Turgieniew i nie król Stanisław August są autorami odnośnych wy
rażeń: autorów tych nie znamy i dziś pochodzenie tych frazemów możemy 
określić jedynie jako „autorsko bezimienne", co lokuje je gdzieś w połowie osi
1. Podobnie to nie Stanisław Wyspiański jest autorem wysoce rozpowszechnio
nego (oś 2.), częstotliwego (oś 3.) i utartego werbalnie (oś 4.) wyrażenia chocholi 
taniec, a stosunkowo niskie miejsce tego frazemu na osi 1. stawia pytanie, czy 
zaliczać go do skrzydlatych słów (a zwłaszcza skrzydlatych słów Wyspiańskie
go), czy też odnosić do zasobów frazeologii bezimiennej.

Jeżeli przeprowadzone rozumowanie jest właściwe, to nie będzie można 
mówić, że skrzydlate słowa tworzą klasę w tradycyjnym rozumieniu kategorii
o ostrych granicach. Złożona natura tych obiektów lingwalnych powoduje, że 
bardziej adekwatnym jej odzwierciedleniem wydaje się raczej p o l e  mające 
swoje centrum i swoje obszary peryferyjne, których obrzeża płynnie prze
chodzą w pola wyznaczane przez inne centra. W centrum pola skrzydlatości 
gromadziłyby się jednostki o największym zaawansowaniu na wszystkich czte
rech wspomnianych tu osiach, tj. jednostki bezdyskusyjnie autorskie, obej
mujące swym zasięgiem całą daną wspólnotę językową, wysoce częstotliwe 
w dyskursie i wyspecjalizowane w nominowaniu pojęć i/lu b sądów. Jednostki
o takim optymalnym natężeniu cech definicyjnych nazwiemy p r o t o t y p o 
w y m i  s k r z y d l a t y m i  s ł o w a m i  i zaliczymy do nich m.in. frazemy: 
brzydkie kaczątko, być albo nie być, król jest nagi, czarna dziura, pogoda dla bogaczy, 
przeminęło z wiatrem, krajobraz po bitwie, nie chcę, ale muszę, jestem za, a nawet prze
ciw, gwiezdne wojny. Status, jaki reprezentują jednostki centrum pola, można by 
nazwać s k r z y d l a t o ś c i ą  w ł a ś c i w ą .

Poza centrum rozpościera się sfera s k r z y d l a t o ś c i  o g r a n i c z o n e j ;  
w tej sferze gromadzą się obiekty werbalne, których pozycja na poszczególnych 
osiach obniża się: np. autorskość badanego obiektu werbalnego jest zaledwie 
domniemana albo obiekt ten rozpowszechniony jest jedynie w węższych krę
gach mówiących, albo przynależy bardziej zasobom pasywnym języka, niż 
aktywnym lub też znajduje się dopiero w trakcie procesu werbalnego utrwala
nia się, przy czym jest kwestią do ustalenia, czy skrzydlatość ograniczoną nale
ży wiązać z obniżeniem pozycji danej jednostki już na jednej z osi, czy na 2-3, 
czy też dopiero z osłabieniem parametrów na wszystkich czterech osiach. Przy
pomnę, że wcześniej do przykładów skrzydlatości ograniczonej I stopnia odno
siłem m.in. terminy w ich funkcji podstawowej: ściśle wyspecjalizowane w no
minowaniu pojęć -  ale pojęć prymarnych; jednoznacznie autorskie -  ale
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o autorstwie znanym przede wszystkim specjalistom; częstotliwe -  ale w krę
gach dyskursu ograniczonego (naukowego); rozpowszechnione -  ale głównie 
we wspólnocie ludzi ten wycinek dyskursu tworzących. W tej samej strefie lo
kowałem też tytuły w funkcji podstawowej, tj. w kontekstach mówienia
o odnośnych utworach, przy czym możliwe tu są dwie sytuacje: (a) tytuły są 
nazwami dzieł wąskiego obiegu (prac naukowych, tomów poezji hermetycznej, 
dzieł muzyki współczesnej), w związku z czym nawet jeśli są w tych kręgach 
wysoce częstotliwe, ich pozostałe parametry zbliżają się do parametrów termi
nów w funkcji prymarnej; (b) tytuły są nazwami dzieł, „o których się mówi" -  
są szeroko rozpowszechnione, są częstotliwe, są oczywiście autorskie, jednak 
nie utrwaliły się (jeszcze) jako nazwy wyodrębnionych pojęć (por. przypadek 
tytułu „Lecą żurawie" w zestawieniu z „Przeminęło z wiatrem").

Poza sferą drugą rozciągają się obrzeża pola skrzydlatości -  sfera pograni
czna czy, ściślej, graniczna: granicząca z polami innych kategorii. Tu loko
wałbym wspominane frazemy eponimiczne, a także notowane w „Skrzydlatych 
słowach" w dziale haseł anonimowych nazwy zdarzeń, akcji i procesów histo
rycznych (Jesień Ludów, zaślubiny Polski z morzem, czyszczenie etniczne, noc 
kryształowa, most powietrzny) i inne terminologizmy (szybka ścieżka legislacyjna, 
kaszanka baltonowska, wyrób czekoladopodobny), należące w istocie do klasy frazeo
logii bezimiennej, czy wreszcie osobliwe jednostki typu:

(21) -  W szystkiem u w inni są Żydzi i cykliści.
-  Dlaczego cykliści?
-  A dlaczego Żydzi?

Żart z lat trzydziestych XX w. [SS-2: 820]

(22) Kup sobie kozę.

Z anegdoty (XIX w.?) -  rady tej udziela rabin biedakow i, który żalił się 
na ciasne mieszkanie. [SS-2: 842]

(23) Paganini to on nie jest.

Z anegdoty; reakcja na grę skrzypka chodzącego po w ysoko zaw ieszo
nej linie. [SS-2: 842]

Zdania Kup sobie kozę i Paganini to on nie jest -  kolejni pretendenci do klasy 
skrzydlatych słów -  nie tylko są bezautorskie, ale nie występują w polszczyźnie 
jako nazwy pojęć czy sądów ogólnych: jeśli są przytaczane (choć ich rozpo
wszechnienie i częstotliwość oszacować należy jako niewysokie), to w obudo
wie całych anegdot, których są pointą, bo same się nie tłumaczą (na dodatek ko
mentarz do Kup sobie kozę absolutnie nic Człowiekowi Niewiedzącemu nie 
wyjaśnia); jako takie odnoszą się nie tyle do skrzydlatych słów, ile do kategorii 
sąsiedniej: kliszowanych tekstów folkloru. Przykład pierwszy jest o tyle od
mienny od następnych, że w polskim dyskursie publicznym jest i rozpowszech
niony, i częstotliwy -  tyle że nie w tej właśnie trójzdaniowej formie, lecz w po
staci „zwiniętej" do frazemu Żydzi i cykliści (albo Żydzi, masoni i cykliści, czasem 
wręcz do wyrazu cykliści), którego to właśnie forma jest stosunkowo najczęściej
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stosowaną nazwą pojęcia dotychczas przez leksykografię polską niewyeks- 
plikowanego; wstępnie i roboczo można je zdefiniować jako 'dyżurna mniej
szość regularnie i z niechęci do szukania sprawców właściwych obwiniana
o czynienie zła'. Czy frazem Żydzi i cykliści można jednak odnieść do skrzydla
tych słów, skoro jego osobowego autorstwa nie da ustalić, a pochodzenie -  fol
klor miejski -  jest na tyle ogólne, że w istocie rzeczy lokuje ten frazem w klasie 
frazeologii bezimiennej?

Nie potrafię dać dziś jednoznacznej odpowiedzi ani na to, ani na wiele in
nych nasuwających się w tym momencie pytań -  a powstrzymuje mnie brak od
powiedzi na szereg pytań bardziej podstawowych. Jeśli rozpowszechnienie 
może obejmować, z jednej strony, kilka osób powiązanych prywatnie czy zawo
dowo, z drugiej zaś -  kilkadziesiąt milionów ludzi tworzących naród, to z któ
rym stopniem łączącej te bieguny osi należy wiązać pojęcie rozpowszechnienia 
„dostatecznego", tj. wystarczającego, by badany nowy obiekt werbalny uznać 
już za społeczne dobro wspólne -  składnik systemu językowego danej wspól
noty etnicznej? Jeżeli jednym biegunem częstotliwości użycia jest proste powtó
rzenie, czyli/ =  2, drugi zaś biegun da się określić jedynie jako nieskończoność, 
to jaką częstotliwość użycia nowego obiektu werbalnego uznać za podobny 
wskaźnik jego przynależności do kodu danego języka? Przypomnę wcześniej
sze uściślenia tego pytania: ile razy w jakiej jednostce czasu i w jak odległych od 
siebie tekstach musi wystąpić pewien nowy obiekt werbalny, by przestał być 
uznawany za „nowy", za własność czyjegoś idiolektu (lub za z tego idiolektu 
pożyczkę), a zaczął być traktowany jako własność wszystkich, dobro wspólne, 
organiczny składnik kodu? Mówiąc inaczej i stawiając kropkę nad i: jakie progi, 
jakiej wysokości i jakiej jakości musi przekroczyć czyjś językowy konstrukt 
indywidualny, by mógł być uznany za jednostkę danego języka? Tropienie, 
wyodrębnianie i kwalifikowanie wielowyrazowych jednostek języka uznano 
kiedyś za centralną kwestię lingwistyczną (Bogusławski 1989: 18-19), chodziło 
jednak o procedury tropienia i wyodrębniania tego, co już się było ukształto
wało, ustaliło, odłożyło w systemie (tyle że kształtowo nie różniło się od ciągów 
wyrazowych formowanych doraźnie przez osoby mówiące, skąd postulat „tro
pienia") -  tu natomiast stawiam pytanie inne, wobec powyższego uprzednie: 
jak to się dzieje, że do odkładania się w systemie nowej jednostki języka w ogó
le dochodzi? Ze czyjś „ciąg wyrazów formowany doraźnie przez jednostkę 
mówiącą" -  a takim był np. w roku 1900 ciąg wyrazów A to Polska właśnie pod 
piórem Stanisława Wyspiańskiego -  zaczyna być po jakimś czasie odczuwany 
po prostu jako naturalny składnik polszczyzny, część wyposażenia językowego 
przeciętnego Polaka?

Zanim ilość, jakość i wysokość progów, po których przekroczeniu indy
widualny produkt językowy staje się jednostką języka, zostaną ustalone w spo
sób weryfikowalny i akceptowalny, pozwalając pokazać skrzydlate słowa jako 
rezultat „skoku jakościowego" -  wynik kumulacji tej „ilości" (np. użyć), która 
przechodzi w (nową) „jakość" -  proponuję tę mnogość obiektów werbalnych, 
które zasadnie można podejrzewać o „skrzydlatość", przedstawiać w postaci
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schematycznego pola. Jego centrum wyznaczane jest przez wartości maksymal
ne, a peryferie -  przez wartości minimalne kilku współbieżnych osi, których 
liczbę można zresztą mnożyć lub zmniejszać, schemat ten bowiem jest raczej 
pewną ideą pojmowania skrzydlatości, a nie gotowym algorytmem rozwiązań. 
Można więc sobie wyobrazić dorysowanie do takiego schematu osi czasowej 
(z biegunami „archaiczny -  neologiczny") albo osi formalnej („wyraz -  grupa 
wyrazowa -  zdanie -  tekst") lub też rozdzielenie osi autorskości na dwie: jedną 
obrazującą samą możliwość ustalenia autora (a więc prowadzącą do wskazania 
jednostek skrzydlatych genetycznie), drugą pokazującą stopień faktycznej zna
jomości tego autorstwa w danej wspólnocie (a więc prowadzącą do wyodręb
nienia jednostek skrzydlatych realnie) itp. Zamiast obrazu statycznego, oparte
go na orzekaniu kategorycznym typu „tak -  nie", „skrzydlaty -  nieskrzydlaty", 
proponuję więc dynamiczny obraz zjawiska in statu nascendi, stającego się, na
bierającego swej tożsamości, ale też tę tożsamość w określonych warunkach 
tracącego. Z taksonomicznego punktu widzenia jest to obraz mało wygodny, 
utrudniający np. sporządzanie list czy zamkniętych wykazów skrzydlatych 
słów, opracowywanie siatek hasłowych dla słowników itp., jest to jednak, jak 
mniemam, obraz bardziej zbliżony do rzeczywistej natury tego zjawiska jako 
czynnika, który współtworzy naszą rzeczywistość językową. W rzeczywistości 
tej obszar gromadzący skrzydlate słowa wciąga na swoją orbitę różne obiekty 
werbalne naznaczone sygnaturą autorską, semantycznie będące nośnikami po
jęć i sądów, formalnie odpowiadające możliwościom nośnym pamięci społecz
nej, społecznie zaś -  akceptowane w funkcji nazewniczo-wartościującej. Pole gra
witacji tego obszaru przechwytuje krążące w przestrzeni komunikacyjnej obiekty 
innego rodzaju i, gdy w procesach obiegu komunikacyjnego utracą one część 
swych cech pierwotnych (np. zbędny balast werbalny, narracyjność treściową 
itp.), dostosowując się do warunków panujących w polu skrzydlatości, zatrzy
muje je w kręgu swojej orbity. Gdy jednak z kolei obiekty z pola skrzydlatości 
tracą swoje cechy (np. społeczną świadomość autorstwa lub zwartość formalną), ■ 
cyrkulacja wynosi je poza obrzeża pola skrzydlatości, gdzie przechwytują je siły 
grawitacyjne pola leksyki, pola frazeologii bezimiennej albo pola tekstów.

Ten kosmologiczny obraz, w którym działają siły przyciągania i odpycha
nia, gdzie obiekty już istniejące zmieniają swoją naturę i strefy cyrkulacji, gdzie 
nieustannie pojawiają się obiekty nowe -  to przelotne, jak asteroidy, to powra
cające, jak komety, to stabilne w ludzkich miarach czasu, jak gwiazdy nowe -  
ale i gdzie trwa nieustanny proces gaśnięcia i zaniku obiektów komunikacyjnie 
wypalonych -  ten obraz nie jest czczą metaforą, mającą efektownie zamknąć 
rozdział: pozwala on per analogiam uzmysłowić sobie rzeczywisty -  w moim 
przeświadczeniu -  status skrzydlatych słów, zobaczyć je jako zjawisko nie wy
izolowane, lecz pozostające w wielostronnych i wielokierunkowych powiąza
niach ze zjawiskami klas mniej i bardziej od nich oddalonych, które jednak 
wspólnie wypełniają przestrzeń universum komunikacyjnego nośnikami nasze
go narodowego językowego obrazu świata, tworzącymi polski kod kulturowy.
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III. Propozycje terminologiczne 
do opisu skrzydlatych słów

1. W stronę definicji. Dokonany w rozdziale poprzednim z bliższej i dalszej 
perspektywy ogląd zjawiska zwanego „skrzydlatymi słowami" pokazał, że jest 
ono nadspodziewanie złożone i wieloaspektowe, a leżąc na pograniczu takich 
dyscyplin, jak teoria i historia literatury, teoria tekstu, stylistyka, pragmatyka ję
zykowa, frazeologia, leksykografia, wymaga analizy prowadzonej z kilku pun
któw widzenia. Wypada podkreślić to tym bardziej, że, jak pisałem wcześniej, 
dotychczasowe omówienia skrzydlatych słów zajmowały się przede wszystkim 
jednym ich aspektem: literackim (historycznoliterackim zwłaszcza), aspekt ling
wistyczny do dnia dzisiejszego pozostawiając w głębokim cieniu. Niewielki 
szkic, jaki napisaliśmy z Jadwigą Tarsą w r. 1992 po ukazaniu się pierwszej 
księgi „Skrzydlatych słów" H. Markiewicza i A. Romanowskiego (Chlebda, 
Tarsa 1994), był bodaj pierwszą u nas próbą spojrzenia na skrzydlate słowa 
oczyma językoznawcy i wysunięcia lingwistycznych właśnie terminologicz
nych propozycji ich opisu. Próbę tę chciałbym tu uściślić i rozwinąć.

Skrzydlate słowa mają w Polsce bardzo skromne zaplecze teoretyczno-ter- 
minologiczne. Poświęcony skrzydlatym słowom jagielloński wykład Henryka 
Markiewicza (1988: 5-12), przedmowa do księgi „Skrzydlate słowa" (Markie
wicz, Romanowski 1990: 5-12), wstęp do „Czesko-polskiego słownika skrzydla
tych słów" (Orłoś, Hornik 1996: 5-12) czy przedmowy do innych opracowań
o zbliżonej zawartości (np. Kalinkowski 1993: 5-7, Komornicka 1994: 11-14, 
Korolko 1997: IX-XI) nie przyniosły takich szczegółowych propozycji poję- 
ciowo-terminologicznych, które by analizę omawianego zjawiska pozwalały 
pogłębiać i uściślać, a wymianę myśli o nich czynić bardziej precyzyjną i wolną 
od niejednoznaczności (nie to bowiem stawiali sobie za samoistny cel autorzy 
wymienionych opracowań).

Sądzę, że pierwszą przyczyną nieporozumień jest w tej wymianie myśli 
stałe i szczególne wiązanie fenomenu skrzydlatych słów z cytatem i cytatowo- 
ścią. W większości opracowań miejsce genus proximum w definicjach skrzydla
tych słów zajmuje właśnie termin „cytat". Janusz Sławiński pisze na przykład, 
że skrzydlate słowa to „często przytaczane cytaty ze znanych utworów literac
kich (i szerzej: piśmienniczych), które z czasem weszły do frazeologii języka po
tocznego (STL: 407), Stanisław Sierotwiński -  że to „spopularyzowane częstym
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przytaczaniem cytaty ze znanych dzieł literackich, które weszły do powszech
nie używanego zasobu frazeologicznego" (Sierotwiński 1986: 232). Definiując 
pojęcie cytatu, Henryk Markiewicz (2004: 12) zwraca uwagę, że w ramach tej 
definicji „termin «cytat» używany jest także w swoistych znaczeniach obocz
nych. Cytatami nazywa się w szczególności takie wyrażenia, zwroty i frazy (...), 
które z różnych powodów stały się sławne i często są powtarzane w wypowie
dziach pisemnych i ustnych. Niemiecki filolog Georg Blichmann nazwał je 
w roku 1864 «skrzydlatymi słowami» (Gefliigelte Worte)...". Nie inaczej na grun
cie rosyjskim: Maria i Nikołaj Aszukinowie, autorzy najpopularniejszego rosyj
skiego słownika skrzydlatych słów, piszą o nich jako o „krótkich cytatach", ob
razowych wyrażeniach i powiedzeniach, które weszły do naszej mowy ze 
źródeł literackich (ArnyKMH, AmyKMHa 1966: 3); pojęciem cytatu operują nie
zmiennie W. i O. Bierkowowie we wstępie do „Wielkiego słownika skrzydla
tych słów języka rosyjskiego" (EepKOB, MoKwemco, UIyne>KKOBa 2000: 3-15), 
a Konstantin Duszenko swój słownik skrzydlatych słów XX wieku opatruje 
tytułem «CnoBapb coBpeMeHHbix nnTaT» (JHymeHKO 1997)1.

Cytat -  i potocznie, i terminologicznie -  kojarzony jest z dosłownością; Hen
ryk Markiewicz (2004: 8) pisze o dosłowności wręcz jako o „konstytutywnej ce
sze cytatu właściwego" („Podstawowe znaczenie «cytatu» jest wyraźne -  
dosłowne przytoczenie fragmentu jakiegoś wcześniejszego tekstu (prototekstu) 
w innym, późniejszym"; tamże). Na „dosłowne przytoczenie w tekście dzieła 
literackiego fragmentu tekstu innego autora" wskazuje w słownikowej definicji 
cytatu Teresa Kostkiewiczowa (STL 1976: 65). I chociaż rozszerza się etykietę 
cytatu także na przytoczenia mniej dosłowne i niedosłowne, a także na użycia 
wyzwalające się z rygorów mowy niezależnej, cytat jest zawsze, z samej swojej 
istoty, nacechowany idiolektalnie: jest składnikiem i świadectwem czyjegoś mó
wienia indywidualnego w sferze parole, co zdecydowanie kłóci się z tym pod
stawowym przymiotem skrzydlatych słów, za jaki uważa się ich obiegowość, 
powszechność, powtarzalność czyli ponadjednostkowość. Cytat można określić 
jako „własność prywatną" pierwotnego autora, którą, jak każdą własność, mo
żna wypożyczyć, ale pod odpowiednimi warunkami, tj. zaznaczając tę pożycz
kę przypisem, komentarzem, takim czy innym wskaźnikiem przytoczenia. 
Skrzydlate słowa natomiast dlatego właśnie nazwane zostały skrzydlatymi, że, 
względnie łatwo przenosząc się od mówiącego do mówiącego, stanowią dobro 
wspólne danej społeczności (nierzadko wykraczając wręcz poza jej granice etni
czne) i są wyróżnikiem nie tyle nawet danego autora jednostkowego i jego idio- 
stylu, ile -  poprzez przynależność do określonego kodu językowego -  wyróżni
kiem całej owej społeczności czy wspólnoty językowej. Cytat także może być -

1 Odnotujmy jednak, że definicje najnowsze z eksplicytnego odwoływania się do cytatu rezyg
nują, por.: „Skrzydlate słowa to fragmenty utworów literackich, piosenek itp., ogólnie znane i po
wtarzane lub trawestowane w odpowiednich sytuacjach, często bez świadomości ich pochodzenia" 
(ISJP II: 608); „Skrzydlate słowa liter, wypowiedzi, które powszechnie się przytacza; powiedzenia, 
sentencje, celne zdania; też: epitety ozdobne, zazw. powtarzające się w klasycznym utworze poetyc
kim" (WSFJP: 718).
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jak to pożyczka -  mniejszy lub większy, i nierzadkie są w „Księdze cytatów 
z polskiej literatury pięknej" Hertza i Kopalińskiego cytaty ponadstuwyrazowe 
(część cytatów z „Pana Tadeusza" ma w KCLP objętość ponad pięciuset wyra
zów graficznych); ich przytoczenie („zacytowanie") musi polegać po prostu na 
przepisaniu odnośnego fragmentu z danego dzieła lub wyrecytowaniu po 
uprzednim wyuczeniu się go na pamięć. Pamięć indywidualna daje sobie z ta
kimi zadaniami radę, pamięć społeczna -  nie. Skoro skrzydlate słowa zgodnie 
ze swą nazwą i definicją mają „latać", przelatywać od człowieka do człowieka, 
muszą być, jak to określałem wcześniej, dostosowane do „możliwości nośnych 
pamięci społecznej". Obserwacja Jadwigi Tarsy (1995), że w zbiorze skrzydla
tych wielowyrazowców największy odsetek tworzą wyrażenia 2-4-komponen- 
towe, znajduje potwierdzenie w analizach Swietłany Szuleżkowej (UIyjie>KKOBa 
1995: 141, 153), która ustaliła, że w zebranym przez nią korpusie skrzydlatych 
słów ruszczyzny wyrażenia 2-5-komponentowe zajmują łącznie 76% objętości, 
wyrażenia 6-8-komponentowe -  19%, a sekwencje 9-22-wyrazowe już tylko 4% 
korpusu; liczbę 22 komponentów uznała Szuleżkowa za wielkość graniczną dla 
objętości skrzydlatych wyrażeń2.

Jest oczywiste, że skoro do cech definicyjnych skrzydlatych słów należy 
w pierwszym rzędzie ich autorskość (indeksowość), to glebą, na której wyra
stają późniejsze skrzydlate słowa, jest sfera idiolektów -  tekstów jednostko
wych, wypowiedzi osobistych. Należy jednak dobitnie podkreślić, że chociaż 
każde skrzydlate słowo było kiedyś cytatem (przytoczeniem czy wyimkiem 
z jednostkowego tekstu autorskiego), to nie jest to zależność zwrotna: „każde 
skrzydlate słowo (jednostka danego języka) jest -  genetycznie -  cytatem, ale nie 
każdy bynajmniej cytat jest skrzydlatym słowem (jednostką języka" -  konklu
dowaliśmy we wspomnianym artykule (Chlebda, Tarsa 1994: 42). Z przytoczo
nych wyżej argumentów wynika, że jeśli z założenia skrzydlate słowa odzna
czają się w pełnieniu swych funkcji nominatywno-oceniających szerokim 
rozpowszechnieniem, powtarzalnością i odtwarzalnością -  czyli w sumie przy
należnością do kodu językowego danej wspólnoty komunikacyjnej -  to mimo 
ich genetycznej więzi z parole skrzydlate słowa należy odnieść już do tych jed
nostek, które tworzą zasoby langue. Wynika z tego dalej, że aby o pewnym cyta
cie można było mówić jako o „skrzydlatym słowie", musi on przestać być cyta
tem sensu stricto („dosłownym przytoczeniem w tekście fragmentu tekstu 
innego autora"), a zyskać w zamian cechę rozpowszechnienia społecznego, po
wtarzalności i odtwarzalności, tj. cechy przynależności do kodu językowego da
nej wspólnoty. Nierzadko warunkiem takiej zmiany statusu jest pozbycie się tej 
części materii językowej oryginału („cytatu"), która stanowi balast uniemożli
wiający jego „lotność" (czyli przekraczający „możliwości nośne pamięci społe

2 Jeżeli wymiar 20-22 komponentów przyjąć za objętość dla skrzydlatych słów graniczną (i, do
dam od siebie, zupełnie wyjątkową), to warto raz jeszcze poddać krytycznemu oglądowi te opraco
wania, które jako „skrzydlate" lub „aforystyczne" podają konstrukty 40-50-wyrazowe i dłuższe 
(przypadki takie zdarzają się i w księdze „Skrzydlate słowa" Markiewicza i Romanowskiego).
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cznej"). Tak stało się na przykład ze strofą z Norwidowego „Tyrteja", która 
bywa cytowana w postaci:

Czy popiół tylko zostanie i zamęt,
Co idzie w przepaść z burzą? -  czy zostanie 
Na dnie popiołu gw iaździsty dyjament,
W iekuistego zwycięstwa zaranie!3

z której jednak w języku ogólnym pozostało jedynie wyrażenie popiół i diament,
i tylko ono ma status skrzydlatego słowa polszczyzny.

Tak więc moją pierwszą i podstawową (bo mającą najdalsze konsekwencje) 
propozycją terminologiczną jest postulat, by w definicji skrzydlatych słów po- 
zycję genus proximum zajął termin jednostka języka, odnoszący skrzydlate 
słowa do klasy elementów danego kodu językowego na równi z tworzącymi 
ten kod jednowyrazowcami i innymi wielowyrazowcami.

Dla niniejszych rozważań przyjmuję uproszczone względem oryginalnych 
ustaleń Andrzeja Bogusławskiego (1976a, 1978, 1989) i Macieja Grochowskiego 
(1982) i zmodyfikowane rozumienie jednostki języka jako takiego znaczącego 
elementu językowego, który w określonych sytuacjach dla wyrażenia okreś
lonego potencjału treściowego (wiązki sensów) jest reprodukowany, stanowi 
bowiem -  niezależnie od swej struktury zewnętrznej i statusu semantycznego -  
przyjętą w danej wspólnocie, a czasem wręcz jedyną formą jego powierzch- 
niowojęzykowej realizacji (werbalizacji). Zdanie Chłopak dał susa i tyle go było 
widać jest z tego punktu widzenia produktem językowym utworzonym w rezul
tacie skonfigurowania trzech jednostek języka (jednej jednowyrazowej i dwóch 
wielowyrazowych): chłopak + dał susa + i tyle go było widać, które werbalizują 
w polszczyźnie trzy potencjały treściowe: 'młoda osoba płci męskiej' + 'ener
gicznie oddała skok' + 'zniknęła z pola widzenia'. Z „technicznego" punktu wi
dzenia ów zdaniowy produkt językowy utworzony został z trzech różnych 
strukturalnie reproduktów.

Ponieważ z przytoczonego określenia wynika, że jednostki języka są środ
kami nazewniczymi, które nominują składowe „tego, co się chce powiedzieć" 
(pojęcia, sądy, oceny), skłaniam się też ku wykorzystaniu dla ich opisu terminu 
nominat w tym szczególnym znaczeniu, jakie nadała mu Grażyna Sawicka 
(1995). Na pytanie, czy nazwą może być -  prócz wyrazu pojedynczego -  rów
nież wyraz złożony i idiom, Sawicka odpowiedziała twierdząco i, świadomie 
przechodząc do porządku nad zróżnicowaniem formalnym (kształtowym) tych 
środków, nazwała je jednakowo „nominatami". Nominat więc to „każda samo
dzielna jednostka języka, charakteryzująca się stałością związku formy i treści 
oraz denotacją", przy czym „forma nominatu może być różna (wyraz pojedyn
czy, wyraz złożony, zestawienie, frazeologizm /  idiom), pod warunkiem, że 
jest związana z konkretnym znaczeniem, względnie niezmiennym w czasie" 
(Sawicka 1995: 15). Dla prowadzonych tu rozważań przydatna byłaby jedynie

3 C.K. Norwid, Tyrtej. Prolog, III (w pamiętniku); cyt. za KCLP: 369. 
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ta modyfikacja terminologicznej propozycji Sawickiej, że pośród możliwych 
form nominatu powinno się też -  moim zdaniem -  uwzględniać zdanie, a o rze
czonej „stałości związku" formy i treści należałoby -  pozostając w zgodzie 
z prawem asymetrycznego dualizmu znaku językowego -  mówić, iż jest to 
stałość względna.

Wadą terminu „nominat" jest to, iż został on już wcześniej zajęty, i to treścią 
dokładnie odwrotną od proponowanej -  jego znaczeniem u Sawickiej jest bo
wiem 'to, co służy oznaczaniu', podczas gdy w tradycji logicznej i lingwistycz
nej nominatem jest raczej 'to, co jest oznaczane' (obiekt nominacji, denotat). Ale 
zaletą tego terminu jest jego ekonomiczność, czytelność i celność: językoznawca 
otrzymuje oto poręczny, jednowyrazowy termin, którym z jednakową precyzją 
może do jednej klasy odnieść tak zróżnicowane formalnie -  od wyrazu po zdanie
-  twory (tu -  twory imienne), jak np. falandyzacja, matka-Polka, popiół i diament
i Król jest nagi czy -  by odwołać się na przykład do biblizmów -  Armageddon, 
Dawid i Goliat, Góra Oliwna, umywać ręce, Kto sieje wiatr, zbiera burzę. Podobnie 
ekonomiczna jest najnowsza propozycja terminologiczna złożona przez Lud
miłę Diadeczko, która od greckiego epea pteroenta 'słowa skrzydlate' oraz onyma 
'imię, nazwa' utworzyła uogólniający termin eptonim obejmujący wszystkie ro
dzaje jednostek skrzydlatych. Dodatkową, a istotną zaletą tego terminu jest 
łatwość, z jaką wchodzi on do systemu terminologii onomastycznej (antroponim, 
toponim, choronim, oronim, eptonim...) i z jaką tworzy własne derywaty: eptonimia, 
eptonimiczny, eptonimika, eptonimizacja, deeptonimizacja itp. (flime^KO 2002: 139- 
-141). Wymienione terminy -  jednostka języka, nominat, reprodukt, skrzydlate 
słowo, eptonim -  nie wykluczają się zresztą, każdy z nich bowiem wydobywa 
nieco inny aspekt zjawiska. Tak więc mając na uwadze polski system językowy, 
możemy o przytoczonych wyżej tworach powiedzieć, że wszystkie one są jed
nakowo jednostkami języka, w perspektywie onomazjologicznej, mówiąc
0 systemie środków nazewniczych, powiemy, że twory te są jednakowo nomi
nałami, z punktu widzenia technologii produkcji wypowiedzi stanowią one re- 
produkty, chcąc podkreślić natomiast ich przynależność gatunkową, powiemy, 
że jednakowo należą one do skrzydlatych słów, czyli eptonimów.

Poręczność takich terminów, jak „jednostka języka", „nominat" czy „repro
dukt" polega także na tym, że, jak brzytwa Ockhama, likwidują one kłopotliwy
1 niepotrzebny podział skrzydlatych słów na skrzydlate „słowa" sensu stricto (tj. 
wyrazy) i skrzydlate „wyrażenia" (grupy wyrazowe); pierwszymi miałaby się 
zajmować leksykologia, drugimi -  frazeologia. Mimo że skrzydlate jednowy- 
razowce zajmują stosunkowo niewielką część ogólnego korpusu skrzydlatych 
jednostek języka (według przytaczanych już szacunków Swietłany Szuleżkowej
-  od 5 do 10%), nie ma powodu, by je sztucznie od tego korpusu separować. 
Objęcie różnorodnych strukturalnie tworów (wyrazów prostych, wyrazów 
złożonych, grup wyrazowych, zdań prostych i złożonych) wspólną nazwą 
„(skrzydlatych) jednostek języka" czy „(skrzydlatych) nominałów" zwiększa 
szanse na metodologiczną jednorodność ich analizy.

11 -  W. Chlebda, Szkice...
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Z cech przypisywanych skrzydlatym słowom powszechnie termin „jedno
stka języka" uwypukla cechę ich daności czy „zadaności" przez system, goto
wości, a zatem i reprodukowalności w aktach mownych, termin „nominat" -  
cechę całościowości nominacyjnej, względnej stałości związku ich formy z tre
ścią. Uwzględnienie naczelnej cechy wyróżniającej skrzydlate słowa -  ich autor- 
skości (indeksowości) -  pozwala następująco zobrazować miejsce skrzydlatych 
słów w zasobach środków kodowych języka:

jednostki języka 
(nominały, reprodukty)

bezimienne -------------------- -----------► imienne
(anonimowe) (autorskie)

w yrazy 

książka

Wspomniana brzytwa Ockhama może posunąć się jeszcze dalej, by w po
wyższym schemacie zlikwidować nieistotny, moim zdaniem, podział na „gru
py wyrazowe" i „zdania". Jeśli zgodzimy się, że funkcją nominatów jest -  jak 
z samej ich nazwy wynika -  nominowanie pojęć, ocen, sądów, przy czym nieza
leżnie od swej budowy formalnej nominały należą do jednostek danego kodu, 
to z tego punktu widzenia różnice między takimi ciągami wyrazowymi, jak np. 
czarna dziura i Cel uświęca środki, między zwrotem umywać ręce i frazą Ecce homo! 
nie są relewantne: wymienione wielowyrazowce są dla odnośnych potencjałów 
treściowych jednakowo znakami, formami wyrażania, werbalizatorami. Przy
wołując stosowany w rozdziale II termin „frazem", można zaproponowany wy
żej schemat przedstawić w następującej postaci uproszczonej:

jednostki języka 
(nominaty, reprodukty)

leksem y 4  ►  frazem y leksem y 4 .....................frazemy

■4------------------------ ►
jednostki skrzydlate

grupy
wyrajzowe

zdania
rajzo

jajko Znam ten ból. 
na twardo

wyrazy

falandyzacja

grupy
wyrajzowe

gruba
kreska

zdania

Król 
jest nagi.

skrzydlate słowa 
(skrzydlate jednostki języka) 

=  eptonimy
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Jak wynika z tego wywodu, rozdział między „grupami wyrazowymi" z jednej
i „zdaniami" z drugiej strony albo też między grupami wyrazowymi i zdaniami 
wziętymi łącznie (=wielowyrazowcami) i wyrazami (=jednowyrazowcami) tra
ktuję albo jako odzwierciedlenie „techniki zapisu" jednostek języka, albo jako 
ukłon w stronę tradycji takiego właśnie postrzegania zasobów języka, gdyż 
skrupulatne rozszczepianie skrzydlatych słów na „skrzydlate wyrazy" i „skrzy
dlate wyrażenia" (a tych ostatnich jeszcze na „wyrażenia właściwe" i „frazy"), 
a tym bardziej oddawanie pierwszych pod kuratelę leksykologów, drugich zaś
-  frazeologów (trzecie należałoby zapewne powierzyć składniowcom), nie ma 
racji bytu. Jeżeli tylko zaakceptujemy terminologiczny (a nie obrazowo-me- 
taforyczny jedynie) status określenia „skrzydlate słowa", to wydaje się sensow
ne odnoszenie go zarówno do „słów" sensu stricto, tj. do pojedynczych wyra
zów, jednowyrazowców (nominałów leksykalnych) typu robot, falandyzacja, 
spolegliwość, jak i do rozmaitych -  niepredykatywnych i predykatywnych -  
grup wyrazowych, czyli wielowyrazowców (nominałów syntaktycznych) typu 
ogólna teoria wszystkiego, jesiotr drugiej świeżości, Dobry fachowiec, ale bezpartyjny, 
Cukier krzepi, Koń jaki jest -  każdy widzi. Wszystkie wymienione tu twory są jed
nocześnie i jednakowo „(skrzydlatymi) jednostkami języka", „(skrzydlatymi) 
nominatami", „(skrzydlatymi) reproduktami" lub, najprościej, jednostkami 
skrzydlatymi (eptonimami). Ich robocza definicja może wobec tego przybrać 
formę wyjaśnienia, że skrzydlate słowa -  to autorskie (resp. cytatopochodne) 
twory językowe o cechach jednostek języka (względna autonomiczność, da- 
ność, reprodukowalność), o strukturze jedno- lub wieloleksemowej, ograniczo
nej jednak możliwościami nośnymi pamięci społecznej, i o funkcji samodzielne
go nominowania pojęć, ocen i sądów bądź wspomagania (ilustrowania) pojęć, 
ocen i sądów już w wypowiedzi wyrażonych.

Odniesienie skrzydlatych słów do klasy jednostek języka pozwala podda
wać je procedurom, które nie byłyby możliwe, gdyby „rodzajem najbliższym" 
były dla skrzydlatych słów cytaty. Do procedur tych odnosi się w pierwszym 
rzędzie kodyfikacja leksykograficzna: wyodrębnianie jednostek skrzydlatych, 
ustalanie ich postaci hasłowych, eksplikacja ich znaczeń, parametryzacja gra
matyczna, stylistyczna i pragmatyczna, ustalanie zasad ich prezentacji w słow
niku (jednojęzycznym i przekładowym). Operacje te mają zastosowanie zdecy
dowanie tylko do jednostek języka (elementów kodu, które składają się 
na zasoby systemu danego języka), a nie do leżących na przeciwległym biegu
nie porządku ontologicznego cytatów. Jeżeli lingwistyka ma określać zakres fa
ktycznych zasobów polszczyzny jako kodu językowego -  a zasoby te tworzone 
są właśnie przez jednostki języka polskiego -  to uwaga lingwistów powinna 
być skierowana między innymi na skrzydlate słowa, ale nie na cytaty. Lin
gwistyka będzie więc wyodrębniać skrzydlate słowa, lokując je w kodzie na 
równi z innymi jego jednostkami -  szeregowymi wyrazami, frazeologizmami, 
przysłowiami -  a oddzielając od cytatów.

Dodatkowym, specyficznym wobec tradycji filologicznych słowników defi
nicyjnych, wyróżnikiem kodyfikowania jednostek skrzydlatych winno być po
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dawanie w artykule hasłowym informacji genetycznej, ta bowiem nie tylko sta
nowi o istocie skrzydlatych słów, ale dodatkowo może być relewantna dla 
opisu ich strony semantyczno-pragmatycznej. Właśnie dla potrzeb tej specyficz
nej części procedur kodyfikacyjnych przyjmijmy kolejne ustalenia pojęcio- 
wo-terminologiczne.

2. Teksty i autorzy skrzydlatych słów. Podłożem, z którego wyrastają jed
nostki skrzydlate, są teksty, przy czym przez „tekst" będę tu rozumiał pewną 
spójną organizację znakową -  „przedmiot o charakterze znakowym zorganizo
wany w pewien sposób", jak to określiła Maria Renata Mayenowa (1974: 253) -  
czyli wytwór o szerszej naturze semiotycznej, a nie werbalnej jedynie. Ma to 
znaczenie o tyle, że źródłem wielu jednostek skrzydlatych są tzw. teksty synte
tyczne -  filmy, programy telewizyjne, piosenki, plakaty, klipy reklamowe itp. -  
w których werbalność jest ściśle sprzężona (w sposób czasem nierozdzielny) ze 
środkami innych materii semiotycznych.

Podstawowe znaczenie dla jednostki skrzydlatej ma jej tekst źródłowy, 
przez który rozumiem tekst, w którym po raz pierwszy pojawiła się podstawa 
utworzenia przyszłej jednostki skrzydlatej pod postacią frazy prototypowej. Na 
przykład dla skrzydlatego frazemu gruba kreska tekstem źródłowym jest expose 
sejmowe premiera Tadeusza Mazowieckiego z 24 sierpnia 1989 r., w którym za
warta była następująca fraza prototypowa przyszłego frazemu: „Przeszłość od- 
kreślamy grubą linią". Tadeusz Mazowiecki -  przyjmuję, że to on sam napisał 
tekst swojego wystąpienia -  zajmuje w układzie, który tu szkicuję, pozycję au
tora właściwego późniejszej jednostki skrzydlatej; mówiąc inaczej, „autor 
właściwy" to autor frazy prototypowej. W danym wypadku wkrótce po 
wygłoszeniu rzeczonego expose fragment zawierający frazę prototypową docze
kał się takiej ilości nie tyle przytoczeń (cytowań), ile omówień, odwołań
i nawiązań, że zaczął żyć własnym życiem: wyodrębniona z frazy prototypowej 
gruba linia wkrótce przekształciła się -  nie wiemy, za czyją sprawą -  w grubą kre
skę, a kształtowaniu się i ugruntowywaniu tego frazemu w polszczyźnie towa
rzyszyła stopniowa utrata przezeń jego imienności. Dzisiaj dla sporej części pol
skiego społeczeństwa frazem gruba kreska jest już anonimowy.

Proces przechodzenia od frazy prototypowej do frazemu o cechach jedno
stki skrzydlatej nazywam jej uskrzydlaniem (się), rozumiejąc pod tym termi
nem proces krystalizacji formalno-znaczeniowej postaci tej jednostki. W najpro
stszym wypadku postać ta może być tożsama z prototypem z tekstu 
źródłowego lub bardzo odeń nieodległa: brzydkie kaczątko jako skrzydlata jedno
stka polszczyzny od dziesięcioleci jest formalnie tożsama ze swym prototypem 
z tekstu źródłowego (baśni H.Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko"); także jej 
znaczenie -  'ktoś pogardzany i/lu b  odrzucany przez swoje otoczenie, kto po ja
kimś czasie nieoczekiwanie ujawnia swoje wysokie walory' -  jest co najmniej 
zbliżone do intencjonalnego znaczenia, jakie w swojej alegorycznej opowiastce 
wiązał z tytułem „Brzydkie kaczątko" sam Andersen. Często jednak mamy do 
czynienia z sytuacją, w której proces uskrzydlania (się) polega przede wszy
stkim na odrzuceniu i/lub transformacji mniejszej czy większej części materii
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językowej frazy prototypowej -  tej jej części, która nie tylko byłaby balastem 
utrudniającym lub wręcz uniemożliwiającym lotność jednostki (balastem wo
bec „możliwości nośnych pamięci społecznej"), ale i mogłaby zaciemniać „esen
cję sensu" frazy prototypowej. Uskrzydlanie jest więc nie tylko czynnością tech
niczną, lecz i operacją sensotwórczą: zwijanie większych całości jest zarówno 
odrzucaniem kawałków materii językowej, jak i dochodzeniem do istoty sensu 
tej całości, jej kondensacją treściową, której rezultatem jest frazem -  „ostatni 
etap destylowania esencji myśli", jak pisał na marginesach maksym La Roche- 
faucalda przywoływany w rozdziale poprzednim Tadeusz Żeleński-Boy. To po
chodzące z tych właśnie szkiców Boya wyrażenia -  „destylowanie myśli w co
raz bardziej oczyszczoną formułę", „ścisnąć myśl, aż się zagęści do jej jedynej, 
definitywnej formuły" -  odzywają się w pamięci, gdy porównuje się zacyto
waną wcześniej strofę z „Tyrteja" Norwida i „wydestylowany" z niej skrzydla
ty frazem popiół i diament: w sensie materialnym odrzucona część strofy 
przekracza 85% jej objętości, ale w sensie semantycznym to, co pozostało, kon- 
densuje w sobie ściśniętą do granic ostatecznych istotę tej strofy -  gołą antytezę 
„popiołu" (destrukcji, zniszczenia, upadku) i „diamentu" (zalążka odnowy). 
Inaczej w wypadku grubej kreski: transformacja formalna jest nieznaczna (fra
zem stanowi powtórzenie wycinka frazy prototypowej z wymianą jednego 
z komponentów na synonim), natomiast zmiana semantyczna jest zasadnicza. 
Kontekst frazy prototypowej -  „Rząd, który utworzę, nie ponosi odpowiedzial
ności za hipotekę, którą dziedziczy. Ma jednak ona wpływ na okoliczności, 
w których przychodzi nam działać. Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpo
wiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego 
stanu załamania"4 -  jednoznacznie wskazuje na to, że „gruba linia" miała jedy
nie wyraźnie zaznaczyć moment czy punkt, od którego rząd premiera Mazo
wieckiego brał odpowiedzialność za swoje działania. Tymczasem niemal wszy
stkie z niezliczonych wypowiedzi, które „grubą linię" przejęły (szybko i na 
trwałe przekształcając ją w grubą kreskę), wiązały z nią -  wbrew intencjom auto
ra właściwego -  znaczenie 'zgoda na komunistyczne bezprawie', 'nierozliczenie 
się ze spuścizną przeszłości', 'rozgrzeszenie zła'. Na nic zdały się próby prote
stu samego Tadeusza Mazowieckiego, który mówił m.in.: „W sposób nieuczci
wy zinterpretowano te słowa, które brzmiały, że odkreślamy grubą linią 
przeszłość, a odpowiadać będziemy sami za to, co zrobimy. Tyle powiedziałem. 
A z tego zrobiono usprawiedliwienie dla zbrodni, krzywd, morderstw. (...) Zde
formowanie i użycie tego określenia w zupełnie innym celu to był element wal
ki politycznej"5. Poniższe cytaty dają w jakiejś mierze wyobrażenie o tonacji, 
w jakiej grubej kreski używano:

[1] Obecny m inister spraw  w ew nętrznych wyznaje filozofię grubej kreski, która na wiele
spraw [z historii działań SB] każe spuścić zasłonę milczenia. [P 5 1 /9 0 ]; [2] Spraw iedli-

4 Cyt. za „Polityką" 1996, nr 45, s. 89.

5 Wypowiedź T. Mazowieckiego dla „Głosu Wybrzeża" z 19 grudnia 1997 r.; cyt. za „Polityką" 
1998, nr 3, s. 80.
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w ość czy gruba kreska -  dyskusja o nierozliczonych do tej pory zbrodniach stanu wojen
nego. [GTV 290/97]; [3] Czyżby tonacja zaciekle rozliczeniowa, ociekająca martyrologią i 
nienaw iścią do najcieńszej naw et kreski [w czasopiśm ie „Nowy Św iat"] -  nie budziła 
zainteresow ania? [P 2 1 /92]; [4] ...my ostatnio raczej już się nie spieram y na temat filmów, 
powieści, w ielkich w ystaw  i inscenizacji teatralnych -  cała energia idzie w politykę, pie
niądze, grube kreski i skrobanki. [P 3 4 /9 1 ]; [5] Z chwilą kiedy toporek W ałęsy [w telew i
zyjnej reklam ów ce wyborczej] zaczął rąbać grubą kreskę, niektórzy przerażeni ludzie le
wicy nie widzieli (...) innego w yjścia jak głosować na Tymińskiego. [P 52/90]

i która rodziła stale ponawiane próby wyjaśnień właściwego -  tj. pierwotnego, 
autorskiego, intencjonalnego - znaczenia grubej kreski:

[6 ] W  1989 r. zabrakło aktu symbolicznego zerwania z przeszłością, pomijając sławetną 
„grubą kreskę" pierwszego niekom unistycznego premiera, którego intencja został opacz
nie zrozum iana jako powszechne win przebaczenie. [P 3 0 /0 4 ]; [7] Kampania dyskredyta
cji rządu Tadeusza M azowieckiego, prowadzona pod bałam utnym  hasłem walki z jego 
grubą kreską, która miała ponoć rozgrzeszać poprzedni system, choć tak naprawdę była 
tylko w yznaczeniem  momentu, od którego ten gabinet brał odpowiedzialność, sprawiła, 
iż praw ie nie pam ięta się już, kto tak naprawdę powoli, ale skutecznie rozmontowywał 
daw ny system. [P 1 7 /97]; [8 ] Dla tych, którzy film Chojeckiej i M eretika obejrzeli, sfor
m ułow ania „gruba kreska", „okrągły stół", „wasz prezydent, nasz prem ier" przestaną 
w reszcie być epitetam i w  wątpliwej wartości sporach politycznych, a być może wreszcie 
staną się sym bolam i przenikliwości politycznej i synonim ami wydarzenia pozwalającego 
na bezkrw aw e odzyskanie suwerenności. [P 50/99]

W tej sytuacji ma sens także i teoretyczne rozróżnianie znaczenia intencjonal
nego (nadawczego, autorskiego, pierwotnego) jednostki skrzydlatej oraz jej 
znaczenia realnego (odbiorczego, wtórnego), które może być, jak widać, wręcz 
przeciwstawne pierwotnemu. O ile znaczenie intencjonalne związane jest z te
kstem źródłowym, o tyle znaczenie realne krystalizuje się w tekstach aktual
nych -  w tych wypowiedziach, które podchwytują frazę prototypową, podej
mują ja i przekazują dalej, wikłając w coraz to nowe konteksty, zderzając 
z coraz to innymi sytuacjami i poddając tym samym nieustannej -  choć na 
bieżąco ledwo zauważalnej -  obróbce znaczeniowej i/lub formalnej.

Jednak proces uskrzydlania nie zawsze przebiega po linii najkrótszej: tekst 
źródłowy —» teksty aktualne - » jednostka uskrzydlona. Jeżeli uznajemy wyraże
nie popiół i diament za skrzydlaty frazem współczesnej polszczyzny, to Norwi
dowi zawdzięczamy go tylko pośrednio. Norwid jest tu, bezsprzecznie, auto
rem właściwym6, Prolog do „Tyrteja" -  tekstem źródłowym, zacytowana 
wcześniej strofa „Czy popiół tylko zostanie i zamęt..." -  frazą prototypową. 
Przecież jednak strofa o ukrytym w popiołach diamencie sama jak diament spo

6 Mam zresztą wątpliwości, czy określenie „bezsprzecznie" jest tu całkiem na miejscu, skoro 
w Prologu „Dziadów części III" Mickiewicza padają słowa Więźnia: „Żywy, zostanę dla mej ojczyz
ny umarły; I myśl legnie zamknięta w duszy mojej cieniu, Jako dyjament w brudnym zawarty ka
mieniu" -  fraza oparta na identycznej co u Norwida antytezie. „Tyrtej" napisany został w 30 lat po 
„Dziadach" i niepodobna, by Norwid Prologu do nich nie znał, ale czy Norwidowski „na dnie po
piołu gwiaździsty dyjament" jest świadomym nawiązaniem do Mickiewiczowskiego „dyjamentu 
w brudnym zawartym kamieniu", tego ocenić nie potrafię.
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czywałaby pewnie do dzisiaj w łożysku innych strof „Tyrteja", gdyby jej 
w roku 1946 nie wydobył na światło dzienne Jerzy Andrzejewski, gdyby z niej 
nie uczynił motta do pisanej właśnie powieści, wreszcie -  i to był w procesie 
uskrzydlania krok decydujący -  gdyby nadanego już tej powieści tytułu „Zaraz 
po wojnie" nie zdecydował się zmienić na ten właśnie: „Popiół i diament". 
Tytuły mają szczególną funkcję sankcjonującą, i to dopiero od roku 1948 -  daty 
publikacji powieści Andrzejewskiego -  a nie od 1866, roku ukończenia (czy na
wet 1912, roku publikacji) norwidowskiego „Tyrteja" wyrażenie popiół i diament 
stawało się stopniowo skrzydlatym słowem polszczyzny. Mamy więc prawo 
nazwać tekst powieści Jerzego Andrzejewskiego tekstem źródłowym wtórnym 
(„Tyrtej" staje się tym samym tekstem źródłowym pierwotnym), samego An
drzejewskiego zaś -  nie tyle nawet „mediatorem" czy pośrednikiem między 
Norwidem i współczesną polską wspólnotą komunikacyjną, ile autorem fakty
cznym nowej jednostki skrzydlatej.

Należy dodać, że miano autora faktycznego dzieli Andrzejewski z Andrze
jem Wajdą, współscenarzystą i reżyserem ekranizacji „Popiołu i diamentu" 
(1959). Ekranizacja ta jest drugim z tekstów źródłowych wtórnych, może nawet 
znaczniejszym od literackiego, bo chociaż powieść Andrzejewskiego stała się 
w Polsce „powieścią 40-lecia", to film Wajdy -  jedno z najbardziej reprezentaty
wnych dzieł tzw. szkoły polskiej -  miał bodaj jeszcże większą siłę nośną
i rozgłos obejmujący wiele krajów świata. Staje się zresztą regułą, że, jak już 
pisałem, w dobie rosnącej wciąż rangi mass-mediów to właśnie syntetyczne te
ksty wtórne grają decydującą rolę w procesach uskrzydlania werbalnych fraz 
prototypowych. Bez pośrednictwa obu wymienionych źródłowych tekstów 
wtórnych -  literackiego i filmowego -  oryginalna fraza norwidowska zapewne 
w ogóle nie weszłaby do polszczyzny i nie zaistniała we współczesnych 
tekstach aktualnych; por.:

[9] „Po nieudanej próbie zapisania się do socjalizm u w rócił do swojej dawnej skóry" -  
skomentowała list Andrzejewskiego [protestujący wobec inwazji na Czechosłowację 
w 1968 r.] „Trybuna Ludu". Kolejny atak będzie nosił tytuł: „Jak diam ent zam ienić na 
popiół". [GW 9 6 /00]; [10] M oże tak szybko z popiołu stalinow skich lat pow yjm ow ali
śmy diam ent, że pozostał na dnie wciąż ten sam pysk diabła w yszczerzonego w  szyder
czym  uśmiechu? [P 3 4 /9 1 ]; [11] M nie bardziej obchodzi sfera wartości: co może pan 
młodym od siebie przekazać? Ja k  opraw ić diam ent w ygrzebany z popiołów  prze
szłości? [Rozmowa z A. W ajdą; P 1 0 /96]; [12] W  m ajow o-czerw cow ym  „D ialogu" W anda 
Zwinogrodzka opublikow ała esej pod tytułem „Spopielony diam ent: niepraw y m it", po
święcony pow ojennym  losom polskiej pamięci narodowej. [GW 239/96]; [13] Spośród 
wielu publikowanych opracow ań i w spomnień, książek i artykułów patriota [wg W . Zwi- 
nogrodzkiej] wybiera i czyta przede wszystkim  książkę Krzysztofa Kąkolewskiego „D ia
m ent odnaleziony w  pop iele", stanowiącą „punkt zw rotny" w  rehabilitacji pam ięci ako
wskiej. [GW  239/96]; [14] Popiół czy diam ent Czy ostatnie sondaże opinii publicznej (...) 
to dno, od którego lew ica się wkrótce odbije? Czy partia zam ieni się  w  popiół, czy też 
będzie znow u błyszczeć ja k  diam ent? [Trybuna; za: GW  9 9 /0 3 ]; [15] Siłą faktu, w arun
kiem powodzenia reform y [w Korei Północnej] jest otwarcie na inw estorów  i pomoc za
graniczną. (...) Jeśli eksperym ent nie wyjdzie, sytuacja stanie się bardziej w ybuchow a. Na 
początek odwilży Phenian proponuje spotkanie w  górach o nazwie D iam ent. Popiół jest 
niedaleko. [L. Unger; GW  174/02]; [16] „...pow ieściopisarz Andrzejewski zaproponował
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M iłoszow i, żeby podzielił się z nim  Noblem. Fifty fifty, bo on też jest wybitny. Ciekawa
sugestia: najpierw  popił, a potem  diam ent..." [Z kabaretowego monologu W. Pszoniaka;
za: R.M . Groński, P 35 /04]

Przytaczam, mówiąc o „wejściu do polszczyzny", przykłady wypowiedzi 
[9]-[16], gdyż przyjmuję, że o wejściu indywidualnej konfiguracji wyrazów do 
języka (do jego zasobów kodowych) świadczy nie tylko sama częstotliwość 
przywoływania tej konfiguracji w różnych sytuacjach komunikacyjnych, ale
i bogactwo wariantów morfologicznych, leksykalnych, składniowych i innych, 
jakie w wypowiedziach ta konfiguracja tworzy, czyli cały jej -  dobrze w przy
kładach [9]-[16] zilustrowany -  „paradygmat transformacyjny", którego skala 
dokumentuje stopień zrośnięcia się danego implantu z żywą tkanką języka.

Sprawa komplikuje się w sytuacjach następująco opisanych przez Henryka 
Markiewicza: „Nihil est in intellectu quod non sit prius in sensu. «Nie ma niczego 
w umyśle, co przedtem nie znajdowałoby się w zmysłach». Każdy student 
przypisuje to zdanie Johnowi Locke'owi, ale pierwsze sformułowanie tej zasady 
znajduje się już u Cycerona, który przytacza je jako zdanie Epikura, a wersja 
łacińska przed chwilą przypomniana pochodzi z pism św. Tomasza z Akwinu" 
(Markiewicz 1988: 11); dodam, że Babiczew i Borowskij (BaóimeB, BopoBCKww 
1986: 494) za autora tej maksymy uważają prócz Locke'a także G.W. Leibnitza. 
Rosyjskie 14 db iM  omeuecmBa h o m  c a u ó o k  u  npunmen znane jest dziś jako skrzydla
ta fraza wywiedziona z „Mądremu biada" (1824) Aleksandra Gribojedowa, ale 
fraza ta jest właściwie cytatem z „Harfy" Gawriły Dierżawina z r. 1798, a wy
czytać ją można także w wierszowanym przesłaniu Konstantina Batiuszkowa 
do I.M. Murawjowa-Apostoła z r. 1816 -  być może dlatego, że myśl o słodyczy 
dymów ojczyzny pojawiła się na długo przed nimi wszystkimi, bo w pierwszej 
pieśni „Odysei" Homera, skąd przewędrowała do Owidiuszowych „Listów 
z Pontu". Gdy udaje się ustalić genetyczną zależność takich sformułowań, nale
żałoby mówić o autorstwie łańcuchowym, gdy taka genetyczna więź nie wy
stępuje -  o autorstwie rozproszonym. Gdy natomiast, dysponując tylko poszla
kami, jedynie przypuszczamy, że np. autorem frazemu propaganda sukcesu był 
sekretarz KC PZPR Jerzy Łukaszewicz, moglibyśmy mówić o autorstwie do
mniemanym.

3. O definiowaniu znaczeń skrzydlatych słów. Zapoczątkowane wyżej 
rozważania o rodzajach znaczeń jednostek skrzydlatych każą mi wtrącić w tok 
propozycji terminologicznych parę uwag na temat definiowania znaczeń skrzyd
latych słów.

Jeżeli mielibyśmy zdefiniować znaczenie tworów werbalnych nazywanych 
przez ludzi „skrzydlatymi słowami", pierwszym krokiem do tego celu powin
no być sprawdzenie, czy mamy do czynienia z tworami wyemancypowanymi 
już z macierzystych kontekstów, usamodzielnionymi strukturalnie i znaczenio
wo, daleko posuniętymi na drodze ku langue lub będącymi już po prostu skład
nikami systemu danego języka -  czy też wciąż jeszcze z cytatami, czyli chwilo
wymi pożyczkami z cudzych idiolektów, te bowiem definiować się nie dają.
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Krokiem drugim powinno być uświadomienie sobie, że proces uskrzydla
nia się owych idiolektalnych wyimków -  prototypów późniejszych jednostek 
skrzydlatych -  zachodzi z różnym efektem semantycznym. Dadzą się tu wyróż
nić dwie typowe sytuacje:

1. znaczenie realne (kodowe, słownikowe) jednostki skrzydlatej jest równe 
znaczeniu intencjonalnemu (autorskiemu, prymarnemu), jakie autor danego 
tekstu źródłowego wiązał z prototypowym dla jednostki skrzydlatej ciągiem 
słów; jest to przypadek frazemu brzydkie kaczątko, który tak formalnie, jak i se
mantycznie nie odbiega od Andersenowskiego prototypu (fraza Król jest nagi 
odbiega od swego prototypu formalnie, ale nie semantycznie, mieści się więc 
w tej samej grupie przypadków);

2. znaczenie realne odbiega od intencjonalnego, a w skrajnych wypadkach 
wręcz mu się przeciwstawia; jest to wspomniany przypadek frazemu gruba kre
ska, który w frazie prototypowej, jeszcze pod postacią grubej linii, znaczył (in
tencjonalnie) moment, od którego rząd bierze odpowiedzialność za swe 
działania', który jednak w powszechnym użyciu zyskał znaczenie 'rozgrze
szenie dla zbrodni komunizmu, niedopuszczalny kompromis z siłami zła', dia
metralnie różne od intencjonalnego.

Między tymi biegunami mieszczą się pośrednie przypadki relacji między 
znaczeniami intencjonalnymi i realnymi. Wszystkie one -  skoro tylko uznaje
my, że nośniki znaczeń realnych mają status (skrzydlatych) jednostek naszego 
języka -  powinny być zdefiniowane na równych prawach ze wszelkimi innymi 
jednostkami polszczyzny (jedno- i wielo wyrazowymi). Tymczasem jednak lek
sykograf, który, eksplikując znaczenia jednostek siatki hasłowej słownika skrzy
dlatych słów, chciałby oprzeć się na doświadczeniach swoich poprzedników -  
co jest w leksykografii procedurą naturalną -  natknie się z miejsca na przeszko
dę zasadniczą: większość skrzydlatych słów języka polskiego nie została nigdy 
utrwalona słownikowo (a tym samym i zdefiniowana). Większość -  gdyż jest 
pewna mniejszość, która doczekała się przynajmniej częściowej kodyfikacji lek- 
sykograficznej: są to odnoszone dość powszechnie do skrzydlatych słów bibliz- 
my, mitologizmy i tzw. złote słowa autorów starożytnych. Notowane są one 
zwykle w specjalnych zbiorach, których przykładem na gruncie polskim mogą 
być „Aurea dicta" Stanisława Kalinkowskiego (1993) czy „Thesaurus" Mi
rosława Korolki (1997), „Słownik zwrotów i aluzji biblijnych" Anny Komornic
kiej (1994) czy „Mały słownik biblizmów języka polskiego" Jana Godynia 
(1995). Z rzadka jednak zbiory takie odpowiadają -  jak opracowanie Godynia 
na przykład -  ścisłym wymogom filologicznej kodyfikacji leksykograficznej, 
a i pod względem ilościowym poddane kodyfikacji podkorpusy nie są pełne. 
Dość powiedzieć, że opracowanie Komornickiej utrwala (w swobodnej formie) 
tylko 118 haseł biblijnej proweniencji, a słownik Godynia -  ok. 370 biblizmów 
leksykalnych i frazeologicznych, chociaż całkowita liczba biblizmów w pol- 
szczyźnie da się oszacować na ok. tysiąca jednostek. Analiza dziesięciu słowni
ków języka polskiego, jaką pod tym kątem przeprowadziłem (Chlebda 1997b:
26-36), doprowadziła mnie do wniosku, że skład korpusu biblizmów polskich
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nie został do tej pory ustalony, a słowniki nie opisują nawet połowy ich znaczeń 
faktycznie realizowanych w wypowiedziach Polaków, przy czym w opisie tym 
są zastanawiające luki, rozbieżności, niekonsekwencje, a nawet pospolite błędy 
rzeczowe.

O ile jednak skrzydlate biblizmy i mitologizmy w ogóle są utrwalane przez 
słowniki specjalne i ogólne, o tyle skrzydlate słowa ściśle autorskie są przez 
słowniki języka polskiego skrzętnie -  chciałoby się rzec: programowo -  pomija
ne. Z 90 cytatów z Wyspiańskiego, uznanych za skrzydlate przez Henryka Mar
kiewicza i Andrzeja Romanowskiego (SS-1: 718-727), wybrałem 23, dla których 
we własnej kartotece wycinków prasowych z publicystyki polskiej ostatniego 
15-lecia mam przynajmniej po 2 poświadczenia tekstowe, następnie zaś spraw
dziłem obecność tych 23 jednostek w „Słowniku frazeologicznym języka pol
skiego" Stanisława Skorupki. W tym fundamentalnym dziele utrwalenie zna
lazła tylko jedna jednostka: świętości nie szargać, a i to w postaci szargać świętości 
(„Świętości nie szargać, bo trza, żeby święte były" podano tam tylko jako cytat 
ilustrujący użycie; SFJP II: 261). Oznacza to, że najbardziej rozpowszechnione 
skrzydlate słowa autorstwa Stanisława Wyspiańskiego -  Miałeś, chamie, złoty 
róg, Teatr mój widzę ogromny, Co tam, panie, w polityce, A to Połska właśnie, A to po
spolitość skrzeczy, czy problematyczny autorsko, ale bodaj najbardziej znany cho
choli taniec itp. -  w ogóle nie zostały odnotowane, a więc i zdefiniowane. Identy
czne rezultaty przyniosła próba sprawdzenia, jak słowniki języka polskiego 
opisały jednostki skrzydlate pochodzące od tytułów (typu: dyskretny urok burżu- 
azji, pociągi pod specjalnym nadzorem, samotny biały żagiel, krajobraz po bitwie, bu
szujący w zbożu, cały ten zgiełk i im podobne, niezwykle częstotliwe w dzisiejszej 
polszczyźnie). Z 15 tego rodzaju jednostek, jakie sprawdzałem, najnowszy 
„Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego" Piotra Mtildnera-Nieckow- 
skiego odnotował tylko człowieka z żelaza, pogodę dla bogaczy, bliskie spotkania trze
ciego stopnia i przeminęło z wiatrem, słowniki pozostałe -  PSF Głowińskiej, SFWP 
Bąby i Liberka, SWJP Dunaja, PSWP Zgółkowej, ISJP Bańki -  istnienia tych jed
nostek nawet nie dostrzegły.

W tej sytuacji leksykograf zmuszony jest zwrócić się ku opracowaniu Hen
ryka Markiewicza i Andrzeja Romanowskiego, chociaż dzieło to nie jest słowni
kiem i nie stawiało sobie za cel definiowania znaczeń odnotowywanych jedno
stek hasłowych. Ponieważ jednak w części artykułów hasłowych autorzy 
umieścili różnorakie komentarze i objaśnienia, postanowiłem sprawdzić, ile 
z nich ma charakter eksplikacji znaczeń lub dałoby się do eksplikowania wyko
rzystać. Obserwacją objąłem pierwsze dwa tysiące artykułów hasłowych SS-1 
(od litery A do połowy przedziału litery K). Wspomniane komentarze mają cha
rakter niejednorodny, zindywidualizowany, przybierając nierzadko postać glos 
czy luźnych notatek, dlatego klasyfikacji poddają się niełatwo. Dzielą się one 
w pewnym przybliżeniu na trzy zasadnicze grupy: 1. objaśnienia sytuacyjne;
2. odniesienia denotacyjne; 3. komentarze definiujące.
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Objaśnienia sytuacyjne polegają na podaniu maksymalnie zwartego opisu 
tych okoliczności, w których zostały sformułowane prototypy przyszłych 
skrzydlatych słów, np.:

(1) Jeśli nie byłbym  Aleksandrem , chciałbym  być Diogenesem. W  ten sposób miał odpowie
dzieć Aleksander w 336  p.n.e. na słowa Diogertesa: Nie zasłaniaj mi słońca.
(2) Tak zawsze tyranom. Słowa, które miał wykrzyknąć Brutus, uderzając sztyletem Cezara (15 
III 44  p.n.e.).
(3) Gw ardia umiera, ale nie poddaje się. Odpowiedź na angielską propozycję podania się pod 
Waterloo (18 VI 1815).
(4) Heureka! (Eureka!) Okrzyk, który Archimedes miał wydać, gdy udało mu się nagle odkryć 
prawo wyporu hydrostatycznego.

Jak widać, wśród owych mikroopisów są takie, które pozwalają użytkownikowi 
wydedukować znaczenie (sens) dzisiejszych jednostek skrzydlatych (np. eureka 
można by zdefiniować jako 'okrzyk znamionujący odkrycie czegoś, wpadnięcie 
na dawno poszukiwany trop'), jest to jednak zadanie przerzucone na barki uży
tkownika właśnie. Nierównie liczniejsze są jednak objaśnienia, które niczym 
użytkownika na takie sensy nie naprowadzają; na przykład poniżej w (5) użyt
kownik musiałby znać rzeczoną „anegdotę o królu Fryderyku II", by sens jed
nostki hasłowej ustalić. Dopóki tej anegdoty nie zna, jednostka hasłowa (5) 
przemawia do niego wyłącznie zawartością lokucyjną: 'w mieście Berlin są jesz
cze ludzie wykonujący zawód sędziego' -  a przecież nie taka jest illokucja tego 
powiedzenia. Treść tej illokucji przybliża na przykład następujący fragment ar
tykułu Włodzimierza Kalickiego poświęconego dwuznacznej postawie niemiec
kich organów ścigania w śledztwie w sprawie kradzieży starodruków z Biblio
teki Jagiellońskiej:

[17] W edle bardzo w Niem czech popularnej anegdoty w XVIII w ieku prosty niemiecki 
młynarz, bezprawnie skrzywdzony przez pruskiego króla Fryderyka II, miał wykrzyknąć 
pod adresem monarchy: „Są jeszcze sędziowie w Berlinie!" I miał rację -  przed berliń
skim sądem w ygrał ze sw ym  monarchą. Chciałoby się ten okrzyk w iary, że przed niem ie
ckim praw em nie ma rów nych i równiejszych, powtórzyć. [DF 24/03]

-  tak to natomiast wygląda w opracowaniu Markiewicza i Romanowskiego:

(5) Są jeszcze sędziowie w  Berlinie. Opowiadanie A ndrieux jest oparte na jednej z anegdot 
o królu Fryderyku II pruskim.
(6) Point de reveries! Żadnych mrzonek! Odpowiedź udzielona polskiej delegacji w Warszawie 
(23 VI 1856).
(7) Dokąd idziesz? Słowa: Quo vadis, Domine? (Dokąd idziesz, Panie?) miał potem [?] wypo
wiedzieć wg legendy św. Piotr do Jezusa na Via Appia pod Rzymem.
(8) Chleba i igrzysk. Hasło plebsu w starożytnym Rzymie.
(9) Kości zostały rzucone. Przy przekraczaniu Rubikonu (49 p.n.e.).

Objaśnienia sytuacyjne przynoszą więc skrótową -  czasem na tyle niekomp
letną, że nieprzydatną -  informację o tym, jakie były towarzyszące powstawa
niu fraz prototypowych sytuacyjne okoliczności pierwotne, niepowtarzalne 
(stąd informacje te często opatrywane są dokładnymi datami), nie niosą jednak

171



informacji o tym, w jakich sytuacjach typowych (powtarzalnych) odnośne jed
nostki skrzydlate mogłyby być lub są używane w obiegu powszechnym (taką 
informację np. o frazemie chleba i igrzysk mogłaby nieść definicja: 'używane 
w sytuacjach, gdy tłum, masy, społeczeństwo domaga się od rządzących zaspo
kojenia tylko najbardziej podstawowych potrzeb życiowych i taniej, niewybred
nej rozrywki').

Odniesienia denotacyjne to wskazania na osoby i obiekty (w szerokim sen
sie tego słowa), które są przez odnośne jednostki hasłowe nominowane; część 
tych oznaczeń przybiera charakter określeń peryfrastycznych, np.:

(10) Serce nienasycone. Tytuł monografii o Stefanie Żeromskim.
(11) Ariosto Północy. Tak nazywa Byron Waltera Scotta.
(12) Prim adonna jednego sezonu. O wicepremierze Stanisławie Mikołajczyku.
(13) A był dużym  łowcą przed Panem. O Nemrodzie.
(14) M uzyka przyszłości. Ironicznie o muzyce Ryszarda Wagnera.
(15) Nerw rzeczy. O pieniądzu.
(16) Tabula rasa et plena et polita. O duszy ludzkiej.
(17) M ięso armatnie. O losie żołnierzy napoleońskich.
(18) Brain-trust. Trust mózgów. Nazwa nadana w „New York Times" grupie doradców Fran- 
klina D. Roosevelta w czasie jego pierwszej kampanii wyborczej (1932).
(19) Sturm  und Drang. Burza i napór. Spopularyzowane jako nazwa okresu literackiego 
w Niemczech.

Także i w tym wypadku uwagę zwraca zawężanie odnośności jednostek 
hasłowych do pewnego „tam i wtedy": wszak pńmadonną jednego sezonu nazy
wamy w polskim dyskursie publicznym nie jednego tylko Stanisława Mikołaj
czyka, lecz każdą osobę, której gwiazda jaśnieje intensywnie, ale krótko, co chce 
się podkreślić z lekceważeniem; wszak trust mózgów to nie tylko grupa dorad
ców prezydenta Roosevelta, ale każda zwarta grupa wybitnych umysłów inten
sywnie skupiona na rozwiązywaniu problemów w jakiejś dziedzinie -  itd. Dana 
jest nam więc denotacja jednostki skrzydlatej, poskąpiono natomiast jej konota
cji, tu rozumianej jako sens wyrastający ponad i poza ramy denotacyjnego „tam
i wtedy" czy „tu i teraz". Szczególnie jest to widoczne w definicji (18), gdyż, jak 
dowodzą teksty naszego dyskursu publicznego, określenia mięso armatnie uży
wamy dziś tylko w znaczeniu 'żołnierze bezsensownie, ale świadomie wysyłani 
przez dowódców masowo na pewną śmierć' (przykłady [18]-[21]) i -  coraz czę
ściej -  w pochodnym odeń 'ludzie traktowani jako niezróżnicowana bezświado- 
ma masa wykorzystywana przez kogoś do osiągania swoich celów' (przykłady 
[22]-[25]); por.:

[18] Ubrani w niem ieckie mundury z białą opaską z krzyżem  św. Jerzego i napisem  cyry
licą RON A, uzbrojeni w  broń pancerną i, co najważniejsze, zapraw ieni w bojach byli dla 
N iem ców  w artościow ym  kanonenfutter, tj. mięsem armatnim. (P 3 1 /0 1 ); [19] ...czerwono
arm iści, którzy podeszli w  roku 1920 nad W isłę, to byli przede wszystkim  zmobilizowani 
chłopi. Dla w łasnych dowódców stanowili tylko mięso armatnie. Rodziny nigdy nie do
w iedziały się, co się z nimi stało. (GW 188/00); [20] W tej sytuacji proponuje się byłym 
radzieckim  rodakom  wstąpienie na szybką ścieżkę otrzym ania obywatelstwa i funkcji ro
syjskiego mięsa armatniego w  Czeczenii (przecież to w łaśnie tam będą posyłać tych, któ
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rzy zdecydują się na siużbę kontraktową). (Dm. Babicz; GW  115/03); [21] W  M oskwie 
więcej się też mówi o tym, jaki udział w zyskach z wchłonięcia Białorusi będą mieć Rosja
nie. (...) Generałow ie będą m ogli sięgnąć po świeże m ięso arm atnie tak potrzebne 
na Północnym  Kaukazie. (GW  207/02); [22] Oczywiście, jesteśm y [Polacy] ważnym  bufo
rem [między Europą i USA], ale nic ponad to, na tym  nie można budować. Bufor to jest 
m ięso arm atnie, to obrona cywilna na tyłach wroga. To nie nowoczesność. (J. Staniszkis; 
Nasz Dziennik 3.01.00); [23] Istnieje grupa outsiderów, taka next generation rozm aitych 
w alczących subkultur, które nigdy nie um arły do końca (...). Podział na warstwy ośw ie
cone, przywódcze i masę, która robi za m ięso arm atnie, tutaj też się utrzymuje. (GW 
1 75/01); [24] W  latach 80. organizacje neonazistow skie wykalkulowały, by w ciągnąć je 
[grupy skinów] w  orbitę rasizmu. (...) W śród elit radykalnych organizacji panuje daleko 
posunięty cynizm  w  w ykorzystyw aniu tego m ięsa arm atniego. (GW 143/03); [25] D ezer
terom nie chodzi jednak w yłącznie o prostą konstatację, że jest recesja i ogólny kanał, 
a rocznikom  70. przypadła rola m ięsa arm atniego kapitalizm u. (P 14/03)

Jak widać, podana przez Markiewicza i Romanowskiego informacja o „losie 
żołnierzy napoleońskich" jest tylko wspomagającą informacją genetyczną (ści
ślej -  byłaby taką, gdyby autorzy wyjaśnili, o jaki los chodzi), ale nie jest infor
macją sensotwórczą. Podobnie niczego nie tłumaczy odniesienie „O Nemro- 
dzie" przy cytacie (13) „A był dużym łowcą przed Panem": aby pojąć, co 
znaczy duży łowca przed Panem, trzeba być człowiekiem wiedzącym nie tylko 
o tym, kim był Nemrod (Nimrod) w Starym Testamencie, ale i o tym, jakie 
sensy metaforyczne związały się z tym imieniem w kodzie kulturowym 
('myśliwy', 'symbol buntu przeciwko Bogu'; na dobrą sprawę jednostką skrzy
dlatą jest tu także sam eponim Nemrod, wyjaśnianie więc sensu jednostki duży 
łowca przed Panem odsyłaniem do imienia Nemrod jest przykładem objaśniania 
ignotum per ignotum).

Komentarze definiujące z reguły nie są klasycznymi definicjami per genus 
proximum et differentia specifica, lecz rodzajem komentarzy z eksplicytnymi od
niesieniami do sfery znaczeniowej odnośnych jednostek; por.:

(20) Uczony w Piśmie. Tytuł nauczyciela i interpretatora Prawa Mojżeszowego, wyjaśniającego 
zwłaszcza, jak należy stosować przepisy w konkretnych sytuacjach życiowych.
(21) Big beat. M ocne uderzenie. Nazwa ta zaczęła oznaczać współczesną muzykę taneczną 
uprawianą przez zespoły młodzieżowe.
(22) Dwie dusze. O pozostałościach psychiki pańszczyźnianej u chłopów.
(23) Blue stocking. N iebieska pończocha. W yrażenie to, odnoszące się do kobiet o zaintereso
waniach literackich i naukowych, powstało...
(24) Silne umysły. Używane w znaczeniu: wolnomyśliciele.
(25) Silva rerum. Las spraw. Używane w znaczeniu: obfitość materiału. Nazwa nadawana po
tem zbiorom utworów różnej treści.
(26) L 'esprit d'escalier. Dosłownie: dowcip ze schodów, używane w sensie: cięta odpowiedź, któ
ra przychodzi na myśl dopiero na schodach.
(27) M oje uniwersytety. W  znaczeniu: szkoła życia.
(28) Buriewiestnik. Zw iastun burzy. Nazwa ptaków oceanicznych, już wcześniej używana jako 
symbol rewolucji.
(29) Destinat in piscem. Kończy się rybim ogonem. Przenośnie o rzeczach mających chybione 
zakończenie.
(30) Ab ovo usque mala. Od jaj do jabłek. Tzn .: od zakąski do deseru, od początku do końca.

173



(31) Rara avis. Rzadki ptak. W  przenośnym znaczeniu użyli tego określenia Persjusz (...) oraz 
Juwenal (...).
(32) Drgający punkt. Tak Arystoteles określił plamkę w jajku, z której rozwija się serce ptaka. 
Termin początkowo używany w ornitologii, wszedł w potoczne użycie w znaczeniu metafory
cznym.

Zwróćmy uwagę, że w objaśnieniach (31) i (32) podaje się co prawda informację
o istnieniu znaczenia metaforycznego, ale skąpi się miejsca na jego eksplikację, 
jakby zakładając, że użytkownik i tak ją zna.

Oczywiście jest ważne, że eksplikowanie znaczeń jednostek skrzydlatych, 
choć niewolne od niedostatków, w ogóle miało tu miejsce -  ważniejsze jednak, 
że objęto nim ledwie 10-11 jednostek na 2000. Trzy rodzaje komentarzy, jakimi 
Markiewicz i Romanowski opatrzyli w swym opracowaniu jednostki hasłowe, 
mają w nim następującą względną częstotliwość pojawień (przy 2 tysiącach 
wziętych pod uwagę jednostek jako 100%; liczby podaję w zaokrągleniu): 1. ob
jaśnienia sytuacyjne -  3,75% jednostek; 2. odniesienia denotacyjne -  3,5% jedno
stek; 3. komentarze definiujące -  0,5% jednostek Łącznie takim czy innym ko
mentowaniem znaczeniowym objętych jest 7,5% jednostek hasłowych, co 
oznacza, że -  jeśli ekstrapolować te dane na całe dzieło Markiewicza i Romano
wskiego -  92,5% jego zawartości pozbawione jest jakichkolwiek objaśnień se
mantycznych7.

W tej masie jednostek domagających się zdefiniowania są terminy (teatr 
okrucieństwa, teatr ubogi, powieść polifoniczna, stopień zerowy stylu, realizm magicz
ny, efekt uosobliwienia, przedmiot intencjonalny, dzieło otwarte, poezja konkretna, stru
mień świadomości) i terminologizmy (zimna wojna, zdrada klerków, banalność zła, 
księżycowa ekonomia, Wiosna Ludów)-, są grupy wyrazowe i frazy uderzające swą 
jawną metaforycznością (smuga cienia, robotnicy ostatniej godziny, targowisko próż
ności, człowiek w futerale, Sowa Minerwy wylatuje dopiero z zapadającym zmierzchem, 
Za duży wiatr na moją wełnę, Nikt nie jest wyspą, Pani Bovary -  to ja, Przepaść prze
paści przyzywa), są też jednak -  szczególnie zdradliwe -  frazemy, które, na od
wrót, mamią pozorem całkowitej dosłowności. Cóż bowiem innego, jak lokucję 
jedynie niosą nieuprzedzonemu użytkownikowi takie ciągi wyrazowe, jak np. 
druga strona lustra, czerwona nić, Reżyser ma pomysły, Myśmy orali, Co robić? -  
człowiek, który, powtórzmy, patrzy na takie wyrażenia okiem nieuprzedzonym 
(to znaczy okiem hipotetycznego człowieka, który widzi te jednostki po raz 
pierwszy w życiu, okiem Człowieka Niewiedzącego), odczytuje, by tak rzec, to, 
co leży na powierzchni: 'ta strona lusterka, w której się nic nie odbija', 'nitka ko
loru czerwonego', 'szefowi zespołu teatralnego przychodzą do głowy różne

7 W jeszcze większym stopniu pozbawione jest semantyzacji jednostek opracowanie Konstantina 
Duszenki, autor jednak zastrzegł się: „ T o n K O B a H M e  B K JiK w eH H h D C  b  c n o B a p b  nwTaT w B i , i p a * e n v i M ,  

K a x  n p a B H .n o ,  He n a e T C a ;  3 t o  -  o c o 6 a a  3aflaHa, K O T O p a a  Tpe6yer c n e u w a j i b H b i x  w c c j i e A O B a r a r a "  

( f l y m e H K O  2002: 6). Popularny słownik skrzydlatych słów N. i M. Aszukinów definiuje znaczenia 
jednostek hasłowych od przypadku do przypadku jedynie i w bardzo niejednorodny sposób. Regu
larnym definiowaniem znaczeń objęte są jednostki hasłowe np. w rosyjsko-angielskim słowniku 
skrzydlatych słów (yoniu, E e p K O B  1984), wielkim słowniku skrzydlatych słów ruszczyzny ( E e p K O B , 

MoKwemco, Uiyjie>KKOBa 2000) i w słowniku: fljmeHKO 2001-2003.
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rozwiązania' itd. -  chociaż pod każdą z tych sekwencji kryje się cały pokład 
sensów wtórnych, iłłokucyjnych, z warstwą znaczeń dosłownych, powierzch
niowych związanych luźno lub wcale -  sensów, które przyszły filologiczny 
słownik skrzydlatych słów powinien wydobyć i zamknąć w adekwatnej do defi- 
niendum formie definiensa.

Pracy tej powinny, moim zdaniem, przyświecać cztery następujące zasady:
I. Zasada Bezwyjątkowości. Jeszcze Stanisław Skorupka kierował się prze

konaniem, że „w słowniku frazeologicznym nie ma koniecznej potrzeby defi
niowania wszystkich połączeń wyrazowych" (SFJP I: 9), gdyż wielka masa 
związków frazeologicznych jest zrozumiała sama przez się; postawa ta wynika, 
jak się zdaje, z wyznawania opisanej niżej „zasady oczywistości". Za Andrze
jem M. Lewickim przyjmuję zasadę, iż „frazeologizmy jako jednostki języka 
mają znaczenie leksykalne i wymagają definicji. (...) Każda jednostka słownika 
wymaga opisu jej znaczenia" (Lewicki 2001a: 103). Inaczej mówiąc, z przyjęcia 
zasady, że skrzydlate słowa są składnikami langue -  tj. że niezależnie od swej 
struktury formalnej (wyraz, grupa wyrazowa, zdanie) stanowią jednostki języ
ka -  wynika, że bezwyjątkowo i obligatoryjnie podlegają one opisowi zawarto
ści ich struktur znaczeniowych.

II. Zasada Nieoczywistości. Nie tylko autorzy zbioru „Skrzydlate słowa", 
lecz i twórcy wielu słowników języka polskiego kierowali się w definiowaniu 
znaczeń nieświadomie przyjmowaną „zasadą oczywistości" zakładającą, że 
użytkownik języka polskiego i tak zna sensy jednostek swojego języka: i tak 
wie, co to jest zając czy bławatek, co znaczy Kości zostały rzucone itd.; w słowniku 
wystarczy mu dać jedynie informację najogólniejszą, rodzaj aluzji informacyj
nej, by resztę dopowiedział sobie sam. Stąd biorą się w słownikach definicje 
typu zając 'Lepus, gryzoń roślinożerny z rodziny o tej samej nazwie' (por. Bart- 
miński 1984), stąd Kości zostały rzucone za całe objaśnienie mają przy sobie notkę 
„Przy przekraczaniu Rubikonu". Takie poczucie oczywistości zwalnia leksyko
grafa z powinności szukania definicji, która byłaby w pełni adekwatna do rze
czywistej treści znaczenia danej jednostki i wewnętrznej struktury jej składni
ków. Konsekwencją Zasady Nieoczywistości powinno być przyjęcie przez 
leksykografa pozycji Człowieka Niewiedzącego, którą to umowną nazwą okre
ślam, przypomnę, hipotetycznego ponadnarodowego czy potencjalnego inno- 
języcznego odbiorcę naszych tekstów i/lu b użytkownika naszych słowników, 
któremu w konsekwentnie jednorodny sposób należy objaśnić znaczenia wszyst
kich, najprostszych nawet -  najoczywistszych dla „człowieka wiedzącego" -  
jednostek naszego języka. Człowiek Niewiedzący nie wie, co to zając, baran czy 
bławatek i jest w stanie dotrzeć co najwyżej do powierzchniowej, dosłownej, lo- 
kucyjnej warstwy ciągów werbalnych uczeń czarnoksiężnika, czerwona nić, barba
rzyńca w ogrodzie, księżniczka na ziarnku grochu, Ala ma kota, Co robić?, Komu bije 
dzwon?. Wydobycie na jaw i rozszyfrowanie treści warstwy illokucyjnej, meta
forycznej, symbolicznej tych jednostek -  choćby się wydawało czynnością naj
oczywistszą, więc zbędną -  jest podstawową powinnością i konkretnym zada
niem leksykografa.
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III. Zasada Odniesień Kodowych. Przywoływanie pojedynczych przy
kładów jednostek skrzydlatych w artykule, sporządzanie list skrzydlatych słów 
jednego autora itp. nie powinno przysłaniać faktu, że każde skrzydlate słowo -  
skoro uznane zostało za jednostkę języka -  powiązane jest więzami przynależ
ności ze strukturami wyższego rzędu: z kodem językowym i z kodem kulturo
wym danej wspólnoty komunikacyjnej. Jako składnik danego kodu językowego 
każda jednostka skrzydlata wchodzi w sieć wielorakich relacji i uzależnień 
paradygmatycznych określających jej wartościowość. Jako ogniwo danego kodu 
kulturowego jednostka taka jest równocześnie nośnikiem pewnej cząstki wspól
notowej pamięci zbiorowej. Chociaż bowiem skrzydlate słowa wywodzą się 
z niepowtarzalnych wypowiedzi indywidualnych, to są to te wyimki z idiolek- 
tów, które z tych czy innych względów dana wspólnota usamodzielniła i usan
kcjonowała. Za procesem tego wyodrębniania i sankcjonowania kryją się -  
rzadko uświadamiane sobie przez mówiących -  potrzeby nazywania i chara
kteryzowania, w procesach tych przejawiają się narodowe nastawienia i uprze
dzenia, procesy te są naszymi nieświadomymi odruchami i reakcjami, a rezulta
ty tych procesów odkładają się w głębszych warstwach struktur znaczeniowych 
jednostek języka -  w tym jednostek skrzydlatych -  które akty ich definiowania 
powinny wydobyć, opisać, utrwalić i rozpowszechnić. Tym samym słownik 
skrzydlatych słów -  zarówno ujęta całościowo jego siatka hasłowa, jak i zbiór 
jego definicji -  staje się „swoistym tekstem kultury" (zob. dalej rozdział XIV), 
którego swoistość ujawnia się zwłaszcza w konfrontacji z analogicznym tek
stem innej kultury (np. w ramach słownika definicyjno-przekładowego). 
Przyjmuję bowiem, że w słowniku jako tekście kultury zawarty jest językowo- 
kulturowy autoportret danej wspólnoty, dający się odzyskać w drodze odpo
wiedniego postępowania badawczego; będę o tym pisał szczegółowiej w roz
dziale XV.

IV. Zasada Aktów Samopoznawczych. Ciszej nad tą trumną, radość z odzyska
nego śmietnika, kwestia smaku, różowe hieny, nieszczęsny dar wolności, wojna na gó
rze, przypadkowe społeczeństwo, gruba kreska, Dobry fachowiec, ale bezpartyjny, Wasz 
prezydent, nasz premier, Spisane będą czyny i rozmowy, Polską rządzą trumny Piłsud
skiego i Dmowskiego, Brońcie krzyża!, Sztandar wyprowadzić!, Ałłełuja i do przodu! -  
piętnaście spośród setek skrzydlatych jednostek różnych autorów, z różnych lat
i obszarów, różnej formy i różnej treści, jednakowo jednak uczestniczących 
w istotnych społecznie sferach polskiego dyskursu publicznego. Żadna z tych 
jednostek nie doczekała się słownikowej eksplikacji znaczenia, niezdefiniowa
nie zaś pozbawia jednostki języka sankcjonującej je płaszczyzny odwoławczej, 
jaką jest słownik, i pozostawia je w żywiole zbiorowej nieświadomości (bezre- 
fleksyjności, inercyjności) językowej.

Tymczasem chociaż każdy„akt definiowania jednostki języka jest aktem 
indywidualnym danego leksykografa, to publikacja słownika sprawia, że ów 
akt indywidualny staje się aktem społecznym. Oznacza to, że jeżeli definiowa
nie znaczenia jest -  zgodnie z Zasadą Nieoczywistości -  procesem samouświa- 
damiania sobie istoty treści kryjących się za daną jednostką, to w definiowaniu
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(skrzydlatych) jednostek języka można upatrywać poznawczych aktów samo
świadomości społecznej danej wspólnoty etnicznej.

4. Statyczna i dynamiczna perspektywa oglądu skrzydlatych słów. Per
spektywa, z której dokonywałem dotychczasowego oglądu skrzydlatych słów, 
miała charakter wciąż jeszcze systemowo-leksykograficzny: w dalekim punkcie 
zbiegu wszystkich jej linii leży hipotetyczny, projektowany dopiero filologiczny 
słownik skrzydlatych słów, czyli opracowanie, które z definicji ma na celu od
zwierciedlanie układu elementów budulcowych danego systemu językowego. 
W tej perspektywie istotniejsza jest „statyka" skrzydlatych słów, czyli ich 
wykrystalizowana już, wyłoniona czy „odfiltrowana" z aktów mówienia jedno
stkowego postacie, tworzące jednostki langue -  jednostki, wobec których można 
przedsiębrać próby określania ich parametrów systemowych (paradygmatyka, 
łączliwość, zawartość semantyczna itp.), wskazując jednocześnie na ich zaple
cze genetyczne (tekst źródłowy, fraza prototypowa, autor).

Jednak właściwym żywiołem skrzydlatych słów są nie słowniki, lecz teksty
-  nie tylko w sensie źródła czy podłoża wyłaniania się, lecz i w sensie „docelo
wym". Przeznaczeniem i właściwą funkcją, istotą bycia skrzydlatych słów jest 
wchodzenie w teksty, przelatywanie z tekstu do tekstu, kojarzenie tekstów mię
dzy sobą, odsyłanie (kogoś) od tekstu do tekstu i nabieranie przy tym -  z tekstu 
na tekst -  siły i znaczenia. Dlatego ta perspektywa, która umownie nazwałem 
tu „statyczną", powinna być w badaniach nad skrzydlatymi słowami dopełnio
na perspektywą „dynamiczną". To, co w perspektywie statycznej określałem 
jako „zaplecze genetyczne" skrzydlatych słów, powinno być teraz wpisane 
w model układu komunikacyjnego.

Z wielu możliwych modeli procesu komunikacji międzyludzkiej (zob. np. 
Goban-Klas 1978: 96-125, Braehmer 1983, Nęcki 1996, Waszkiewicz 1997) wybie
ram ten, który nazwałem wcześniej „frazematycznym schematem komunika
cji", a który nie tylko uwzględnia zarówno bezpośrednich (Nadawca, Adresat), 
jak i pośrednich (Odbiorca, Obserwator) uczestników aktu komunikowania się, 
ale i wpisuje w akt tworzenia, przekazu i odbioru tekstu procesy i efekty cyto
wania, przytaczania i powoływania się na cudze wypowiedzi czy sformułowa
nia. W schemacie tym pozycję szczególną zajmuje Obserwator: postać śledząca 
dany akt komunikacji z dystansu (także czasowego i/lu b przestrzennego) i dys
ponująca wiedzą, jaką bezpośredni uczestnicy tego aktu mogą nie dysponować. 
Może nią być na przykład wiedza o tym, że dana sekwencja tekstu ma prowe
niencję imienną (cytatopochodną).

Wprowadzenie do analizy skrzydlatych słów postaci Obserwatora nie po
zostaje bez znaczenia dla rozstrzygania jednego ze szczególnie problematycz
nych zagadnień skrzydlatologii. To, że cechą wyróżniającą skrzydlate słowa 
spośród innych odtwarzalnych wielowyrazowców jest autorskość, dla większo
ści badaczy zagadnienia pozostaje poza dyskusją. Według Świetlany Szuleżko- 
wej skrzydlate słowa «OTJiH*iaiOTC5i o t  «6e3biMHHHbix» H3biKOBbix eflWHHu; 
C B o e o 6 p a 3 H b iM  c e M a t r r a n e c K H M  «,n,O BecKO M »: m x  3 H a H e H W H  « O T a r o m e H b i» ,  « ^ p e -  

BaTbi» reHernHecKOM naMHTbro 06 aBTopax, wx c o3AaBiriwx, npoH3BefleHH5ix, W3
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KOTOpbIX OHM BbT O ieH W JIW C b, MJIM WCTOpWHeCKWX C o6bIT M H X , nOCHy>KMBUIHX
noHBow p jw  mx B03HMKH0BeHHH» (IIIyjTe>KKOBa 2002 : 3 1 ), p rz y  cz y m  «ceMaHTW- 
^ecKMM «fl0Bec0K », coxpaHeHHbiłł reH enraecK ow  naMHTbio HOCwTejiew H3biica, 
xapaKTepeH  pjin  Bcex KpbinaTbix eAMHMu,» (tam że: 32 ). Z d a n ie m  Szu leżk o w ej 
s k rz y d la te  s ło w a  ta k  d łu g o  p o z o sta ją  sk rzy d la ty m i sło w am i, ja k  d łu g o  «hocw- 
Tenw H3biKa He yTpan-uiM c£>0H0Bbix 3HaHww o cbh3h  e ro  [icpbuiaToro b b i- 
paaceHMH] c mctohhwkom» (tam że: 208); z  ch w ilą  u tra ty  tej w ie d zy  sk rzy d la te  
w y ra ż e n ie  s ta je  się  z w y k ły m  fraze o lo g izm e m . T a k ż e  d la  L u d m iły  D iad eczk o  
„ s ty g m a t a u to rs tw a " (n ie  sam o  au to rstw o , lecz  w ła śn ie  „ s ty g m a t a u to rs tw a " -  
o k reś len ie  S ie rg ie ja  I. O ż eg o w a , tre śc io w o  zb ie ż n e  z „g e n ety cz n ą  p am ięcią  
u ż y tk o w n ik ó w  o a u to rs tw ie "  u  S zu le żk o w e j) je s t  tą  ce ch ą  w y ró ż n ia ją cą , k tó ra  
ro z p ro w a d z a  sk rz y d la te  s ło w a  i „ b e z im ie n n e " fra z e o lo g iz m y  n a  p rze ciw leg łe  
b ie g u n y , a  k tó re j u tra ta  p o z b a w ia  sk rz y d la te  s ło w a  ich  sp e cy ficz n o ści (ep to - 
n im icz n o śc i) i sk azu je  n a  b y t z w y k ły ch  fra z e o lo g iz m ó w 8. Z b liż o n e  stan o w isk o  
za ją ł A n d rz e j M. L ew ick i, k tó ry  w  p u b liczn e j d y sk u sji stw ierd z ił: „S k rzy d la te  
s ło w a  n ie  są  fra z e o lo g iz m a m i, a le  m o g ą  b y ć  p o d staw ą  d o tw o rz e n ia  fra z e o lo g i
zm ó w . A b y  sk rz y d la te  s ło w o  sta ło  się  fra z e o lo g iz m e m , m u si zo stać  o d erw an e 
od  sw o je j p o d sta w y , tzn . je g o  z n a cz e n ie  (...) m u si zo stać  u trw a lo n e  ja k o  e lem en t 
k o d u , a n ie  w y n ik a ć  z o d e sła n ia  d o  o k reślo n e g o  d zie ła  czy  sy tu ac ji u trw alon e j 
p rz e z  a n e g d o tę "  (cyt. za: L ib erek  1999 : 50 ; zob . te ż  L ew ick i 2003). O zn acza  to, 
p o  p ie rw sz e , że  je d n o stk i sk rz y d la te  i je d n o stk i fra z e o lo g icz n e  trak to w an e  są 
ja k o  d w ie  k la sy  p rz e c iw sta w n e , p rz y  cz y m  je d n o stk i k lasy  p ierw sze j (sk rzy d la 
te j) m o g ą  p rz e ch o d z ić  d o  k la sy  d ru g ie j, tracą  je d n a k  p rz y  ty m  sw ó j s tatu s. O z 
n a cz a  to  w ię c , p o  d ru g ie , że  w o b e c  je d n e j i tej sam ej g ru p y  w y ra z o w e j n a le 
ż a ło b y  sto so w a ć  p o d w ó jn ą  m iarę : d o p ó k i w  u m y sła ch  u ż y tk o w n ik ó w  ję z y k a  
za ch o w y w a ła b y  o n a  w ię ź  ze  sw y m  a u to re m  (źró d łem ), d o p ó ty  m ia łab y  sta tu s 
sk rz y d la te g o  s ło w a , od  m o m en tu  p rz e rw a n ia  tej w ię z i z y sk iw a ła b y  sta tu s fra - 
ze o lo g iz m u .

Mam na tę sprawę pogląd zupełnie odmienny. Skrzydlate słowa, będąc 
skrzydlatymi słowami, nie przestają być frazeologizmami. Co więcej: skrzydlate 
słowa po prostu są frazeologizmami -  tyle że frazeologizmami o specyficznym

8 P o r . :  „...Ba>KHa He K O H c r a T a i jM H  aBTopa, a  to , mto Gojiee vum  M e H e e  othctjimbo o5o3H aqeno  
b M c irc > jib 3 y e M O M  C.M. 0 * e r o B b i M  n a y ^ n o w  MeTacjx>pe « n e H a T b  a B T o p c r B a » ,  T.e. t o t  c jk a  K O T o p b w  

a B T o p c i c o e  n a M a ji o  o c r a B n a e T  b cmłicjiobom c r p y K r y p e  H3biKOBbix c}>eH O M eH O B . B stom o n -fo iu e H M M  

hm oamh M3 n p M B e n e H H b ix  O.B. E e p K O B O M  o S o p o T O B  [maKmuKa BuwweHHOu 3eMAU, ymenm mo3zo6, 
npoMuSanue mo3zo6, Memod npoB u oiuu6ok] hmhcm H e  o T J iM H a e T c a  o t  flp y ra x  mamom, B m n o n a a  

M H O H 3biM H bie  ( j jp a s e o J i o r M n e c K M e  eAwiimibi c  khmjkhom c rw iM C T M H e c K O M  o K p a m e H H o c T b i o ,  T a x  K aK  

H e  x p a H M T  b c B o e M  c o n e p > K a H M M  naMHTb o  c o 3 A a T e n e . . . "  ( f l a f l e n K o  2002: 165; p o r .  t a k ż e  s .  116, 
226-227, 233 i  i n . ) .  S k r a j n y  p u n k t  w i d z e n i a  r e p r e z e n t u j ą  N.T. F i e d o r e n k o  i  L.I. S o k a l s k a j a ,  k t ó r z y ,  

z e s t a w i a j ą c  s k r z y d l a t e  s ł o w a  z  a f o r y z m a m i ,  w r ę c z  o d m a w i a j ą  j e d n o s t k o m  s k r z y d l a t y m  w ł a s n e g o  

z n a c z e n i a ,  j a k i e ,  i c h  z d a n i e m ,  z a s t ę p o w a n e  j e s t  p r z e z  „ w i ę ź  z  p i e r w o t n y m  ź r ó d ł e m " :  „ K p b m a T o e  

cjiobo, b o T JiM H M e  o t  acjroproMa, K a x  6 m  H e  M M e e T  C B o e r o  c a M O c r o j r r e j i b H o r o  3 H a n e H M H , oho B c e r A a  

a c c o u M M p y e T C a  c  tom C M T y a ijM e M , b kotopom oho bo3Hmioio, -  M H a ^ e  oho H e n o H JT T H o " ; s k r z y d l a t e  

s ł o w a  „ A e M C T B y io T  H a  c o 3 H 3 H M e  nMmb b T e c H O M  c o K > 3 e  c o  C B o e w  poaocjiobhom" ( O e A o p e H K o ,  

C o K a j i b C K a a  1990: 38).
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statusie: frazeologizmami mającymi autorów. Dlatego kiedy skrzydlate słowa 
tracą swe autorstwo w świadomości użytkowników języka, nie „stają się" fra
zeologizmami, bo nigdy nie przestawały nimi być: one tylko przechodzą z jed
nej grupy frazeologizmów (imiennych) do drugiej grupy frazeologizmów (ano
nimowych), mogąc zresztą do swej grupy wyjściowej powrócić; ilustrują to oba 
schematy z podrozdziału 1. Mówienie więc o „skrzydlatych słowach" z jednej 
strony i „frazeologizmach" -  z drugiej jest tylko praktycznym (skądinąd użyte
cznym) skrótem myślowym, skrzydlate słowa są bowiem, powtórzę, frazeologi
zmami, tyle że autorskimi (imiennymi, indeksowanymi). W tejże perspektywie 
skrzydlate słowa, tracąc swe autorstwo w świadomości użytkowników języka, 
nie przestają też być -  skrzydlatymi słowami: jednostka autorska nie może 
przecież utracić autorstwa w ogóle, tak jak „Pan Tadeusz" nie może utracić au
torstwa Mickiewicza, czy się o tym autorstwie pamięta, czy nie. Sformułowanie
o „utracie autorstwa", którym skrzydlatolodzy posługują się czasem dość iner
cyjnie, nie oznacza jakiegoś „zniknięcia autora", lecz jedynie zanik w i e d z y
0 odnośnym autorze w świadomości ludzkiej. Skrzydlate słowo, którego autora 
ogół ludzi nie zna czy nie pamięta, autora tego i autorstwa przecież nie utraciło: 
nadal pozostaje ono autorskie, a więc skrzydlate (skoro to autorskość właśnie 
uznajemy za naczelną z cech wyróżniających skrzydlate słowa). To dla ta
kich właśnie sytuacji proponuję rozróżnianie jednostek skrzydlatych realnie
1 skrzydlatych (jedynie) genetycznie: nawet wtedy, kiedy szeregowym użytko
wnikom języka (Recypientom) jednostki skrzydlate przestały się kojarzyć z ich 
autorami czy źródłami, czyli przestały być skrzydlate realnie, dla Obserwatora 
nie przestają one być skrzydlate genetycznie. Uściślę teraz ten wywód.

W realiach ludzkich działań językowych użytkownik użytkownikowi nie
równy, a nierówność ta obejmuje wszystkie sfery, szczeble i rodzaje działań 
językowych -  od zakresu wiedzy i głębi pamięci językowej po indywidualne 
predylekcje kierujące tworzeniem wypowiedzi. Jeżeli więc „wiedza o więzi od
nośnych grup wyrazowych z ich autorami" miałaby być definicyjnym kryte
rium skrzydlatych słów, to mamy prawo zapytać, kto, w jaki sposób, a przede 
wszystkim względem kogo miałby istnienie tej więzi stwierdzać? Wszak dla 
konkretnego użytkownika (czy grupy użytkowników) owa „utrata więzi" może 
mieć charakter jedynie doraźny, tymczasowy, a sama „więź" może być szybko 
przywrócona (przypomnieniem, komentarzem, przypisem). W dodatku, co wa
żniejsze, jedna i ta sama sekwencja wyrazowa dla pewnej grupy użytkowników 
może zachowywać pełny związek z konkretnym autorem, dla innej grupy -  je
dynie poczucie, że „ktoś tak powiedział", ale bez pamięci, kto; dla jeszcze innej 
grupy autorskość owej sekwencji nie jest w ogóle brana pod uwagę. Czy wów
czas przestaje ona być skrzydlata? Autor następujących słów:

[26] Początki małej stabilizacji zaplanowanej przez peerelow skie ów czesne w ładze spla
tają się nie tyle już z w ybuchem  bani z poezją (to było w '56 i „banię z poezją" wym yślił 
klasyk naszej krytyki literackiej Kazim ierz W yka), ile z raczkującym  tak zw anym  big bi
tem (ten term in w ym yślił Franciszek W alicki), który miał być rodzim ą odpow iedzią na 
szał popularności brytyjskich Beatlesów. [P 30/97]
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opatrzył dwie sekwencje wyrazów wskaźnikami autorskości9; czy tylko dla
tego, że poskąpił takiej informacji sekwencji trzeciej -  a mała stabilizacja wy
wodzi się wszak od Tadeusza Różewicza -  miałaby ona przestać być skrzyd
latą?

O ile w perspektywie statycznej status skrzydlatych słów musi być jednoz
naczny („absolutny") -  skoro mają być obiektem kodyfikacji leksykograficznej, 
muszą być uznane za jednostki kodu -  o tyle w perspektywie dynamicznej sta
tus ten może być (a w praktyce bywa z reguły) względny, czyli zależny od tego, 
względem czego (np. względem którego z uczestników aktu komunikacji) jest 
on rozpatrywany. W wariancie optymalnym i nadawca, i odbiorca wypowiedzi 
zawierającej sekwencję skrzydlatą mają równą świadomość jej autorskiego po
chodzenia. Jednak różnice w poziomie semiotycznym uczestników aktu komu
nikacji (flpnA3e 1980: 110-149; por. też Białecki 1996) mogą powodować, że 
świadomość autorskiego pochodzenia odnośnej sekwencji wyrazowej ma tylko 
nadawca, ale nie odbiorca lub -  co się równie często zdarza -  tylko odbiorca, 
ale nie nadawca, wreszcie świadomością taką może nie dysponować żaden 
z bezpośrednich uczestników aktu komunikacji. W przeprowadzonym przez 
Ludmiłę Diadeczko eksperymencie ankietowani nie potrafili podać autorów 
(źródeł) 25-35% zadanych skrzydlatych słów, przy czym badaniu poddano stu
dentów filologii; zakładam, że gdyby przebadać pod tym kątem prawdziwie 
reprezentatywną próbkę populacji, ów wskaźnik niewiedzy znacznie przekro
czyłby 50-60 procent10. Czy mamy twierdzić, że w takiej sytuacji nierozszy- 
frowane autorskie grupy wyrazowe nie są „skrzydlatymi słowami" (lecz je
dynie „zwykłymi frazeologizmami")? Otóż nie: nawet w wypadku, gdyby 
pochodzenie autorskich grup wyrazowych nie było znane żadnemu z uczestni
ków komunikacji, grupy te nie przestają być skrzydlate -  a stwierdzić to może 
właśnie Obserwator, który -  ze swej definicji, funkcji i powinności -  autorstwo 
owo zna lub może albo stara się je ustalić. Wyrażając się konkretniej: dla tych 
odbiorców wypowiedzi [26], którzy wiedzą o autorskim pochodzeniu frazemu 
mała stabilizacja, jest on skrzydlaty realnie. Jednak nawet jeśli wiedzą taką od
biorca (a może i sam nadawca) nie dysponują, frazem mała stabilizacja nie 
przestaje być skrzydlaty, gdyż wiedzę o tym fakcie ma Obserwator; powiemy 
wówczas, że frazem mała stabilizacja jest skrzydlaty genetycznie (choć -  
z komunikacyjnego punktu widzenia -  nie realnie). To Obserwator właśnie -  
literaturoznawca, lingwista -  mając świadomość genetycznej skrzydlatości od

9 Markiewicz i Romanowski (SS-1: 460) autorstwo bani z poezją przypisują Adamowi Mickiewi
czowi („Jakby się nagle nade mną bania z poezją rozbiła" -  W rozmowie z Antonim Edwardem Odyń- 
cem w Dreźnie, marzec 1832), o Kazimierzu Wyce w ogóle nie wspominając.

10 Zob.: flsmeHKO 2002: 167-169, 185-187; por. też Tarsa 1996. Wiarygodność podobnych badań 
jest jednak, niestety, niewielka, skoro ankietowaniu poddaje się grupy niereprezentatywne czy to 
ilościowo (u Diadeczko np. 18-20 osób), czy jakościowo (zwykle grupy tworzone są z tych infor- 
mantów, których badacz ma akurat pod ręką, np. uczniów czy studentów, a więc ludzi o określo
nym stopniu wykształcenia). To dlatego m.in. postuluję stworzenie programu badań frazeologii 
eksperymentalnej, która tego rodzaju badaniom nadałaby status optymalnie obiektywny.
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nośnej jednostki (świadomość jej „skrzydlatości-w-ogóle"), stawia też pytanie, 
dla którego z bezpośrednich uczestników danego aktu komunikacji jednostka 
ta jest skrzydlata również realnie. To Obserwator wreszcie może wyrazić przy
puszczenie, że dla większości uczestników dyskursu publicznego jest zupełnie 
obojętne, czy ciąg wyrazów, którego właśnie użyli, jest skrzydlatym słowem, 
frazeologizmem czy ma jeszcze inną przynależność gatunkową: ludzie po pro
stu mówią i nad procesem powstawania swoich wypowiedzi z reguły się nie 
zastanawiają. Językowa świadomość genologiczna jest zjawiskiem rzadkim 
i wyróżniającym głównie środowiska inteligenckie (por. Zaśko-Zielińska 2002). 
Gdyby przeciętnemu użytkownikowi języka uświadomić, że tu a tu użył skrzy
dlatego słowa, a tam i tam -  zwykłego idiomu, zareagowałby zapewne, jak Mo
lierowski pan Jourdain.

Jeżeli utrzymuję, że w perspektywie dynamicznej (którą należałoby nazwać 
także pragmatyczną lub komunikacyjną) skrzydlatość jest walorem względ
nym, to nie tylko dlatego, że rozpatruje się ją względem poszczególnych 
uczestników aktu komunikacji. Względność ta ma też inny wymiar, który unao
czniają dwa przedstawione wcześniej schematy. Ich rdzeniem są dwie strzałki
0 przeciwnych wektorach przeprowadzone między jednostkami bezimiennymi
1 imiennymi. Strzałki te oznaczają organiczną więź tych dwóch typów jed
nostek, polegającą na możliwości wzajemnego przechodzenia jednego typu 
w drugi. Po pierwsze więc, jednostki skrzydlate (imienne) mogą całkowicie wy
tracać w świadomości powszechnej swoją autorskość i uzupełniać tym samym 
zasoby „zwykłych" (bezimiennych) wyrazów i frazeologizmów. Ów proces 
utraty autorstwa czy imienności (utraty, powtórzmy raz jeszcze, nie „w ogóle", 
lecz w świadomości ogółu) jest ciągły i naturalny, a przepływ formacji skrzyd
latych do sfery jednostek anonimowych -  stały. Proces ten można by roboczo 
nazwać dezautoryzacją jednostek skrzydlatych, a jego owocem są liczne jedno
stki frazeologiczne -  genetycznie skrzydlate -  których dziś o autorskość nie po
dejrzewa nawet wielu Obserwatorów: od stóp do głów, nie dajmy się zwariować, 
krew nie woda, ząb czasu, szare komórki itp. Nie można też jednak, po drugie, od
mawiać jednostkom bezimiennym -  tym, które przywykliśmy uważać za ano
nimowe i których zwykle o autorskość nawet nie podejrzewamy -  prawa do 
odzyskiwania imienności; w końcu, przypomnijmy, z czysto teoretycznego 
punktu widzenia każda jednostka języka została kiedyś przez kogoś po raz pie
rwszy wypowiedziana (skonfigurowana z morfemów lub leksemów) i w tym 
szczególnym sensie także jest „autorska". Autorów absolutnej większości jed
nostek języka -  zwłaszcza jednowyrazowych -  nie poznamy nigdy, co więcej: 
„pytanie, kto nazwał wodę wodą, jest dla lingwisty po prostu bezsensowne" 
(Lewicki 2003: 303; to dlatego strzałka od jednostek bezimiennych do imien
nych poprowadzona została linią przerywaną). Przecież jednak zachowała się 
dokumentacja zaświadczająca, że na przykład anonimowe już dla nas dzisiaj 
wyrazy południk, równik, cięciwa, iłoczyn czy wycinek mają swego autora w osobie 
Jana Śniadeckiego, szare komórki wymyśliła Agata Christie, Polska gola! -  Agnie
szka Osiecka, a Szkoda, że państwo tego nie widzą! -  Wojciech Trojanowski. Docie
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kanie autorstwa bezimiennych jednostek języka jest zarówno regularnym po
stępowaniem badawczym (analogicznym do dociekań etymologicznych), jak 
i jedną z ulubionych gier inteligenckich, stwarzających pole do popisów erudy- 
cyjnych, a przynoszących czasem dodatkowo tę szczególną satysfakcję, jaką się 
zwykle odczuwa, gdy istocie bezimiennej przywraca się jej tożsamość i prawo 
obywatelstwa. Takie przywracanie jednostkom języka ich autorstwa jest stałym 
komponentem publicystyki wysokiej; prześledźmy to na przykładach wyrazów 
i grup wyrazowych:

[27] Thom as Edison (...) w 1877 r. w ym yślił fonograf i stworzył listę dziesięciu jego głów
nych zastosow ań. Ostatni punkt to pomysł połączenia fonografu z telefonem, czyli zapo
w iedź w spółczesnej autom atycznej sekretarki. Thom as Edison jest również twórcą słowa 
„halo" ([Graham] Bell forsował „ahoj"). [GW 189/01]; [28] Do dziś, choć reliktowo, ist
nieje organizacja, której ojcam i chrzestnym i byli Żeromski i Edward Abramowski, czyli 
spółdzielnia Społem  -  chociaż nie ma już takiego znaczenia. Jej nazwę -  „społem " czyli 
„razem " -  w ym yślił w łaśnie Żeromski. [GW 5 3 /01]; [29] W  słowniku polskim jest wiele 
słów, ale dwa z nich mają w yjątkow e znaczenie, szczególnie u progu narodzin Nowej 
Epoki. Słow am i tym i są sp ra w ca  i sp raw czo ść ,  które zostały upowszechnione przez 
T. Kotarbińskiego. [P 4 7 /9 2 ]; [30] W ylansowanie samego słowa „teledysk" na określenie 
tego, co w szyscy poza nami nazyw ają „w ideoklipem ", to zasługa „Jarm arku" i Krzysz
tofa Szew czyka, niestrudzonego propagatora tego trochę dziwacznego neologizmu. 
[GW 8 1 /0 0 ]; [31] N ovick cytuje np. słowa polskiego Żyda Raphaela Lemkina, twórcy ter
minu „ lu d obójstw o", który walnie przyczynił się do powstania konwencji ONZ o ludo
bójstw ie. [GW 4 2 /0 0 ]; [32] Term inu „anoreksja" po raz pierwszy użył angielski lekarz 
W illiam  Guli. Było to w  1873 r., kiedy nie obowiązywała jeszcze moda na odchudzanie. 
[Wp 1 /0 1 ]; [33] M imo że W illiam  Gibson w ym yślił słowo „cyberprzestrzeń" i jest dziś 
w yrocznią w spraw ach Internetu, do niedaw na nie miał naw et adresu w poczcie elektro
nicznej. [M GW  2 2/00]; [34] Gdy Hitler był młodzieńcem, profesor i autor znanych prac 
z zakresu socjologii w ładzy i religii Max W eber (zm. w 1920) użył słow a „charyzmatycz
ny" na określenie w ładzy tych, którzy uważają się za natchnionych przez Siłę W yższą do 
w ypełnienia w ażnych misji na świecie. [P 1 3 /03]; [35] Miasto G otham  na stałe zadomo
wiło się w popkulturze w raz z w ydaniem pierwszego zeszytu przygód Batmana w maju 
1939 roku. W ym yślił je  rysow nik Bob Kane, chociaż to nie on był twórcą nazwy. Gotham 
bow iem  to potoczne określenie Nowego Jorku po raz pierwszy użyte przez pisarza W as
hingtona Irvinga około 1900 roku. [GW 188/03]; [36] Term in p a p a r a z z i  jest zbitką słów 
papatacci -  tnąca, natrętna mucha, i razzi -  błyskać. Pow szechnie uw aża się, że jego auto
rem  jest Federico Fellini, choć tak naprawdę wynalazł go angielski pisarz George Gissing 
(1857-1903), który nazwał tak jedną z postaci swoich książek. Felliniemu i jego filmowi 
Słodkie życie zaw dzięcza świat popularyzacje postaci natrętnego fotografa polującego na 
sensacyjne zdjęcia z życia osób prominentnych. [P 3 7 /9 7 ; jest to przykład sytuacji z tek
stem  źródłow ym  pierw otnym  i w tórnym  oraz z autorem w łaściwym -  Gissingiem  -  i fak
tycznym  -  Fellinim ]; [37] Nazwę Coca-Cola i charakterystyczne logo, które dziś należy 
do ścisłej czołówki najpopularniejszych marek świata, wymyślił Frank Robinson, księgo
w y Pem bertona [twórcy receptury samego napoju; GW  108/98]; [38] Nazwę m etrosex u a l 
w ym yślił M ark Sim pson, brytyjski kontrowersyjny pisarz i felietonista. M etroseksua- 
Inym  m ężczyzną nazw ał „dandysow atego narcyza zakochanego w sobie i miejskim stylu 
życia, które prow adzi". [P 3 /0 4 ]; [39] [Akio] M orita osobiście określił założenia konstru
kcyjne [odtwarzacza i] (...) osobiście wybrał nazwę nowego urządzenia -  W alkm an. Pier
w szy w alkm an TPS-2 był gotowy przed wakacjami 1979 r. Już (...) dwa lata później słowo 
w alkm an znalazło się we francuskim  słowniku Le Petit Larousse, a w  1986 w  Oxford En- 
glish D ictionary jako synonim  przenośnego odtw arzacza muzyki. [P 33 /04]
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[40] Po raz pierwszy term in „praw a człow ieka" pojawił się w 1776 roku w  „Virginia Bill 
of Rigts" (kodeksie praw nym  stanu W irginia). [Rp 233/02]; [41] W  przypadku dzieł sztu
ki na jego [Charlesa M urraya] listach znalazły się te, które przeszły selekcyjne sito nazw a
ne przez Daw ida H um e'a próbą czasu. [P 18/04]; [42] Czas to pieniądz, m aksyma Benja
mina Franklina, to dzisiaj nic nieznaczący banał. Franklin miał na myśli protestanckie 
ideały. Nie to, że kilka sekund ma w ymierną wartość. [DF 6.04.04]; [43] W  sw oim  czasie 
tytuł dany książce przez Andre M alraux -  „Czasy pogardy" został w prow adzony w 
obieg europejskiego słownictwa, europejskiej kultury. [P 3 9 /99]; [44] Z samodzielnością 
byłych kolonii trzeba było sobie jakoś intelektualnie poradzić. Trzeci Św iat narodził się 
w odpowiedzi na to wyzwanie. Jako pierwszy użył tego terminu francuski ekonom ista 
Alfred Sauvy w  czasopiśm ie „Le N o w el O bservateur" w 1952 r. [P 5 2 /5 3 /0 4 ] ; [45] John 
Archibałd W heeler, którem u zawdzięczamy nazwę czarn a  dz iu ra  dla obiektu, z którego 
nic, naw et światło, nie może wylecieć, nazwał te tunele robaczym i dziuram i (worm holes). 
[P 4 7 /95]; [46] O kreślanie jakiejkolw iek grupy wiekowej w Polsce m ianem  G en eracji X 
właściwie jest pozbaw ione sensu. Nazwa Pokolen ie X narodziła się w Stanach Zjedno
czonych (to tytuł wydanej w łaśnie u nas książki Douglasa Couplanda) i dotyczy dzisiej
szych dwudziestolatków, następców  yuppies z lat 80. [GW 7 /9 9 ]; [47] Ta powieść [„Szu
kajcie mego oblicza" J. Updike'a] powstała, żeby pokazać praw dziwych tytanów ducha, 
którzy niegdyś uprawiali sztukę. I za w szelką cenę próbow ali „dogonić rzeczyw istość", 
wierząc, że ta pogoń ma sens. „D ogonić rzeczyw istość" to określenie czeskiego entuzja
sty dokonań Pollocka, m alarza Vladim ira Boudnika, który stał się bohaterem  „Czułego 
barbarzyńcy" Bohum ila Hrabala. [GW 1 6/04]; [48] W  „Butach" w łaśnie Szczepański pier
wszy użył terminu „zarażeni śm iercią", który później zrobił karierę (a jego autorstwo 
przypisywano niesłusznie Kazim ierzow i W yce). [Rp 4 5 /0 3 ]; [49] Państw o, w którym  ad
ministruje się, a nie rządzi, wybitny szwedzki ekonom ista Gunnar M yrdal nazwał kiedyś 
„m iękkim  państw em ". [P 5 0 /0 0 ]; [50] M łodsi zd oln ie jsi -  ten term in w ym yślił Piotr 
Gruszczyński. N awiązywał do pojęcia „m łodych zdolnych", które praw ie 40 lat w cześ
niej ukuł Jerzy Koenig dla określenia w chodzącego wówczas w  dorosłe życie pokolenia 
reżyserskiego (...). [GW 123/04]; [51] Na pytanie: Czy można powiedzieć, dlaczego cho
dzi się w  góry? Jerzy Kukuczka (...) powiedział, że można. I dodał, że uzasadnienie teore
tyczne nie jest mu potrzebne (M allory'emu, pierwszem u w ielkiem u wspinaczow i, który 
zginął na Evereście, przypisuje się odpowiedź: P o n iew a ż  istn ie ją ) .  [P 2 3 /8 9 ; przykład 
w skazania na autorstwo domniemane, por. bowiem: [b] W szyscy w iem y po co, bo pa
miętamy, co odpow iedział Reinhold Messner, gdy go zapytano, po co się wspina. „Bo 
góry są"; W O 7 /0 3 ; por. też wariant [c]: W spinam  się na Everest -  powiedział [Mallory] 
amerykańskiem u dziennikarzow i w  roku 1923 -  bo on tam jest. [MGW  2 /0 0 ]; por. też 
dalej przykłady [59] oraz [61]-[63]

Działania o takim charakterze nazwijmy reautoryzacją jednostek języka.

5. Skrzydlate słowa w grach międzytekstowych. Szczególną konsekwencją 
przyjęcia perspektywy dynamicznej jest uznanie skrzydlatych słów za środek 
prowadzenia gier międzytekstowych. Jak zauważył Ryszard Nycz, „pozornie 
bezpośrednia relacja między dwoma tekstami okazuje się być w praktyce zapo- 
średniczona przez czynnik trzeci, którym najczęściej bywa klisza bądź idioma- 
tyczna formuła" (Nycz 1993: 67). Źródłem takich zapośredniczeń jest, według 
Nycza, najczęściej kanon tradycji literackiej -  „relatywnie stała i obligatoryjna 
część kompetencji uczestników komunikacji literackiej. Cytacje tego rodzaju, 
choćby -  jak się powiada -  mimowolnie nawijały się pod pióro pisarza i nie 
były ściślej lokalizowane przez czytelnika, funkcjonują w danej kulturze literac
kiej jako to, co «już znane» i «już czytane», repertuar rozpoznawalnych idioma-
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tycznych formuł (fraz, maksym, sentencji, «skrzydlatych słów» itp.), których 
sam ów «rozpoznawalny» charakter wskazuje najlepiej na niezbędną dla niego 
niejednokrotność użycia, częstość uprzedniego występowania w różnorodnych 
kontekstach".

Gdyby chcieć scharakteryzować specyficzność skrzydlatych słów w takim 
właśnie układzie intertekstualnym, należałoby wskazać na ich zdolność do fun
kcjonowania w charakterze werbalnie utrwalonych nawiązań tekstowych. Ter
min „nawiązania tekstowe" jest tu w moim rozumowaniu hiperonimem w sto
sunku do całego szeregu terminów kohiponimicznych, wyznaczanego przez 
pojęcie „cytacji" z jednej strony i pojęcie „reminiscencji" -  z drugiej. To, czy 
dane nawiązanie jest bliższe bieguna cytacji czy bieguna reminiscensji, zależy 
głównie od stopnia jego uwidocznienia: od tego, jak dalece empiryczna jest 
w odnośnym fragmencie tekstu danego reprezentacja tekstu uprzedniego. Cy
tacja bowiem jest nawiązaniem do pewnego tekstu uprzedniego poprzez bez
pośrednie przejęcie jego fragmentu i możliwie dosłowne (tj. bez zmian formal
nych) winkrustowanie go w tekst nowy z wykorzystaniem rozmaitych 
wskaźników przytoczenia, do których odnosi się m.in. cudzysłów, odsyłacz cy
frowy i przypis, odsyłacz werbalny w postaci operatora metajęzykowego typu 
jak powiedział Juliusz Słowacki, zacytujmy klasyka, że przywołam słowa badacza tego 
zagadnienia itp. Z reminiscencją natomiast mamy do czynienia wówczas, gdy 
w tekście danym czujemy co prawda obecność tekstu uprzedniego, ale mieliby
śmy trudności ze wskazaniem, jakie to materialne sekwencje tekstu danego są 
tej obecności nośnikami i świadectwami. Zasięg rodziny nawiązań tekstowych 
wyznaczają więc z jednej strony „cytaty empiryczne i ich pochodne (np. para
frazy czy kryptocytaty), a więc takie pożyczki tekstowe, które bez wątpienia 
wywodzą się z konkretnych utrwaleń tekstowych", z drugiej zaś -  „takie zjawi
ska międzytekstowe, którym nie sposób przyporządkować żadnego konkretne
go utrwalenia tekstowego" (Bolecki 1991: 15). Między tymi biegunami zawiera 
się nieprzebrana ilość zjawisk, w których stopień uobecnienia (eksplicytności) 
więzi między tekstami waha się od jawnego, nawet ostentacyjnego, do ledwo 
wyczuwalnego, intuicyjnego; są to różne typy aluzji, trawestacji, transpozycji, 
restytucji itp. aż po „pastisze poetyk", „parodie stylów" i inne „cytaty struktur" 
(zob. Danek 1972, Górski 1973, Bolecki 1991, Balbus 1993, Grzenia 1993, Nycz 
1993). Mówiąc najzwięźlej, pole nawiązań tekstowych wyznaczane jest przez 
biegun „cytatów parole" i biegun „cytatów langue" (określenia Danuty Danek).

Skrzydlate słowa pełniące funkcję nawiązań tekstowych zajmują miejsce 
pośrednie między cytacjami i reminiscencjami. Nie są cytacjami sensu stricto 
(„cytatami empirycznymi"), ale wywodzą się z cytatów (są, jak to określałem 
wcześniej, „cytatopochodne") -  nie są też jednak, jak dalekie reminiscencje, 
„zjawiskami międzytekstowymi bez konkretnego utrwalenia tekstowego", 
gdyż ich istotą jest właśnie „utrwalenie", istnienie w pamięci społecznej pod 
postacią danych, już ukształtowanych, gotowych (do zreprodukowania) jedno
stek języka. Każde miejsce pośrednie między dowolnymi biegunami zapewnia
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zajmującemu je zjawisku obecność cech obu tych biegunów w określonej propo
rcji; w tej sytuacji, chcąc włączyć skrzydlate słowa do rodziny nawiązań teksto
wych, moglibyśmy powiedzieć, że są one takimi reminiscencjami tekstowymi, 
które dokonują się za pośrednictwem cytatopochodnych jednostek języka. 
Ilustruje to następujący schemat:

nawiązania tekstowe

cytacje reminiscencje

za pośrednictwem bez pośrednictwa 
jednostek języka jednostek języka

skrzydlate słowa reminiscencja właściwa

Pośredniej natury skrzydlatych słów dowodzi m.in. łatwość, z jaką może być 
w tekstach przekraczana ta nieostra granica, która jednostki skrzydlate od cyta
cji i reminiscencji jednak oddziela. Wystarczy, by tworząca dane nawiązanie te
kstowa postać skrzydlatego wyrażenia była formalnie identyczna ze swą posta
cią prototypową i na dodatek tekstowo zautoryzowana, by jednoznaczne 
orzeczenie, czy ma się w tym tekście do czynienia ze skrzydlatym słowem, czy 
jednak z cytacją, stało się problemem. O Wigilii roku 1947 pisał Artur Do- 
mosławski:

[52] Były w  ojczyźnie rachunki krzywd... W  tej dzień nadziei, łagodności i wybaczenia 
siadali Polacy do wigilijnego stołu głęboko podzieleni. [GW 299/97]

Nawiązanie do „Bagnetu na broń" Władysława Broniewskiego jest wyraźne, bo 
dokonane za pomocą uskrzydlonego wersu drugiej strofy wiersza: Są w ojczyź
nie rachunki krzywd. Wystarczyłoby ów wers zautoryzować i podać go w formie 
mowy niezależnej -  np.: „Jakby tę właśnie sytuację przewidział Broniewski, 
pisząc: Są w ojczyźnie rachunki krzywd... W ten dzień nadziei, łagodności i wyba
czenia siadali Polacy do wigilijnego stołu głęboko podzieleni" -  by mieć do czy
nienia z przejawem cytacji.

Z kolei na zacieranie się granicy między tekstowymi jednostkami skrzydla
tymi i reminiscencjami mają wpływ zachodzące w języku procesy defrazeolo- 
gizacyjne. Jest zjawiskiem naturalnym, częstotliwym, a dla rozwoju języka i nie
zbędnym, że w tekstach utarte wielowyrazowce -  w tym także i skrzydlate 
słowa -  miewają regularnie postać strukturalnie i/lub znaczeniowo zmodyfiko
waną. W rezultacie transformacji strukturalnych komponenty skrzydlatych 
wielowyrazowców nabierają autonomiczności -  leksykalnej, składniowej, se
mantycznej -  i wtapiają się w tekst: samodzielnie wchodzą w związki ze skład
nikami kontekstu, fizycznie odsuwają się od siebie w granicach zdania lub na
wet akapitu, ulegają wymianie na inne wyrazy (zgodnie lub niezgodnie ze swą
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przynależnością paradygmatyczną) itp. Tym samym pierwotna postać danej 
jednostki skrzydlatej może się zacierać aż do granic rozpoznawalności, wymu
szając pytanie, czy mamy jeszcze do czynienia z d a n ą  jednostką języka: od
biorca postrzega już raczej „reminiscencję tekstową bez pośrednictwa jednostki 
języka". W przykładzie [53] pochodzącym z tekstu na temat lotnictwa cywilne
go „empiryczny" (fizyczny, werbalny) ślad skrzydlatej jednostki brzydkie ka
czątko wciąż jeszcze jest zachowany:

[53] M ędrcy [eksperci lotnictwa] pracowali od wrażeniem powodzenia brytyjskich linii 
BA. To nasi brzydcy adwersarze, ale oddajmy im  sprawiedliwość. Z kulaw ej kaczki pań
stw ow ej p rzekształcili się  w najzyskowniejszego prywatnego łabędzia. [P 9 /9 4 ];

dzięki zgrupowaniu w jedną konstelację wyrazów nawiązujących do prototypu 
bezpośrednio (brzydki, kaczka) i pośrednio (przekształcić się, łabędź) to nawiązanie 
wciąż jeszcze da się określić jako „reminiscencja tekstowa za pośrednictwem 
jednostki języka". Jednak czasem z wielowyrazowej jednostki języka w tekście 
pozostaje „punkt zaczepienia" w postaci pojedynczego tylko wyrazu, por.:

[54] Gdy doszło do wojny nad Zatoką [Perską] po inw azji Kuwejtu w  1990 r., Jan Paweł II 
nie w ysłał do Bagdadu [kardynała] Etchegaraya, ale tak samo jak  dziś przestrzegał, że 
akcja zbrojna nie rozwiąże konfliktu. I tak jak dzisiaj rzucił do akcji swoje dyw izje -  
to znaczy swój autorytet międzynarodowy i papieską dyplomację. [A. Szostkiewicz; 
P 1 0 /0 3 ]; [55] W  XIX w ieku niektórzy futurolodzy przewidywali ponowne zlodowacenie 
naszej planety. Dziś nie ma zapotrzebowania na takie hipotezy, bo to w łaściwie już się 
odbywa. N asz świat, z dnia na dzień, częściowo albo i en bloc, zdaje się wpadać do puti- 
now skiej m uszli. [A. Glucksm ann; Rp 267/02]

W przykładzie [54] rzeczownik dywizje jest pozostałością -  czy śladem istnienia 
w świadomości nadawcy -  skrzydlatego stalinizmu Papież? A ile on ma dywizji?, 
w przykładzie [55] rzeczownik muszla (w domyśle -  klozetowa) powinien (tak 
wynika z całości tekstu Glucksmanna) ewokować w umyśle odbiorcy skrzydla
ty putinizm Terrorystów będziemy gnoić choćby w kiblu11. Natomiast gdy w scenie
5. czwartego aktu „Balladyny" Słowackiego tytułowa bohaterka woła:

Dziw nie krew pachnie ode mnie...
Stało się -  stało; teraz nadaremnie 
Żałow ać rzeczy. Stało się -  przeminie.
Z nas w szystkich kiedyś będą takie trupy. -  
Świecy! -  mój cały zam ek za błysk świecy!

11 Dosadna obrazowość putinowskiej deklaracji została szybko zasymilowana przez rosyjskote- 
matyczną publicystykę polską, ale jej postać werbalna jeszcze się w polszczyźnie nie ustabilizowała. 
W mojej kartotece deklaracja ta występuje w następujących formach: zabijać nawet w wychodku, uni
cestwianie terrorystów w wychodkach, bandytów będziemy nękać nawet w wychodku, dopadanie wroga nawet 
w wychodku, gnojenie Czeczenów w kloace, terrorystów będziemy wyciągać nawet z kibla, Czeczenów dościg
niemy choćby w kiblu, załatwianie terrorystów choćby w kiblu, wykańczanie wrogów nawet w kiblu, ścigać 
będziemy Czeczenów aż do latryny, a nawet w zupełnie bezsensownej „Jeśli złapiemy ich [terrorystów] 
w toalecie, to zamoczymy w kiblu" (tak w korespondencji M. Wojciechowskiego z Moskwy; „Gaze
ta Wyborcza" 2004, nr 99, s. 9). Na tym tle putinowska muszla [klozetowa] brzmi całkiem elegancko.
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to chociaż nawiązanie do okrzyku „Konia! Królestwo za konia!" z 4. sceny V 
aktu „Ryszarda III" Szekspira jest słyszalne „gołym uchem", pierwotna, proto
typowa (Szekspirowska) jednostka języka traci swoją powierzchniową (empi
ryczną, werbalną) postać: wymianie na nowe uległy wszystkie jej składniki 
(oprócz przyimka za) i rozpoznajemy jej obecność już tylko dzięki czynnikom 
pozawerbalnym: identycznej matrycy składniowej (coś1 za coś2), semantycz
nemu zapleczu jej ogniw ('coś wielkiego za coś małego, w danej chwili 
istotniejszego'), wiedzy o tej samej pozycji społecznej nadawcy (władca). W tej 
reminiscencji właściwa jednostka skrzydlata -  królestwo za konia -  jedynie po
brzmiewa dalekim echem, jest obecna in absentia, empirycznie natomiast w tek
ście nie istnieje. Nazwałbym to nawiązaniem latentnym. Ich szczególnym 
przykładem są teksty, w których brak nawet takiej, jak w cytacie z „Balladyny", 
„podskórnej" matrycy składniowej; por.:

[56] ...poprzez integrację [z Unią Europejską] możemy się zmieniać, uczyć od innych -  
w tych zakresach lepszych. Udawanie, że nie mamy słabych stron, przypomina zachowa
nie pani Dulskiej. [K. Skarżyńska; GW  4 3 /0 3 ]; [57] ...powraca tu [w film ie „M oje w ielkie 
greckie w esele"] stary motyw (w Polsce sięgający czasów biskupa Krasickiego), że choć 
żyjemy niby w kulturze patriarchalnej, to jednak w szelkie strategiczne decyzje podejmuje 
ta druga płeć. [J. Szczerba; GW  3 2 /0 3 ]; [58] N urt rozliczeń mało ma w spólnego z czystym 
nurtem. Czy warto znowu wchodzić do błotnistej kałuży, patrzeć na taplających się 
w niej rachm istrzów  cudzych draństw. Prawdziwych i wyim aginowanych. N igdy prze
cież nie brakuje gorliw ych pomocników. Niczym babuleńka -  podbiegająca do stosu 
z prywatną w iązką chrustu, żeby ogrzać ręce i widzieć jaśniej. [R.M. Groński; P 4 7 /00]; 
[59] Jeżeli kogoś zachęciłam  do kupna tej książki [„W ielkie tw ierdzenie Ferm ata" 
A.D. Aczela], proszę tylko o jedno: niech nie pyta, po co ta cała kilkuw iekow a w spina
czka [ku rozw iązaniu twierdzenia Fermata], M atematykom i górołazom  takich pytań się 
nie zadaje. [W. Szym borska; GW  9 6 /00]; [60] ...to w łaśnie spontaniczne i masowe 
wystąpienia młodzieży oraz intelektualistów pokrzyżowały plany tow. „M ietka" [Mie
czysława Moczara] i jego koterii. Z reguły byw a tak, że kto w polityce używa prowokacji 
jako metody działania, ten prędzej czy później od niej ginie. [M. Biernacki; GW  5 7/03]

W cytatach [56] i [57] przekształcaniu frazemów in absentia we frazemy in pra- 
esentia pomagają użyte w tekście nazwy własne: w polskiej pamięci językowej 
droga od pani Dulskiej do skrzydlatego prać brudy w swoim domu nie jest daleka, 
nazwisko bpa Krasickiego uzmysławia natomiast, że myśl „choć żyjemy niby 
w kulturze patriarchalnej, to jednak wszelkie strategiczne decyzje podejmuje ta 
druga płeć" może być po polsku zwerbalizowana zwięźlej i dobitniej skrzydla
tym My rządzim światem, a nami kobiety. Wyższe wymagania stawiają przed 
Adresatami autorzy tekstów [58] i [59]: w czytanym oczyma Człowieka 
Niewiedzącego felietonie R.M. Grońskiego pojawiająca się w „nurcie rozlicze
niowym" wśród „rachmistrzów cudzych draństw" babuleńka z „prywatną 
wiązką chrustu" jest (co sprawdziłem na swoich studentach) postacią co naj
mniej absurdalną, bo pojmowaną dosłownie. Trzeba pewnego kwantum wie
dzy historycznej, by zrozumieć, że to pamiętna staruszka podsycająca stos Jana 
Husa; jest tu ona znakiem frazemu O święta naiwności!, którego przywołanie 
przez odbiorcę jest nieodzowne, by właściwie odczytać intencje autora (jego 
stosunek do procesów lustracyjnych). Większość moich studentów odczytała fi
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nalne zdanie tekstu [59] po prostu w jego warstwie lokucyjnej, nie pojmując, 
dlaczego to „matematykom i górołazom takich pytań się nie zadaje"; wymagało 
dłuższych objaśnień, że zdanie to nie jest niczym innym, jak znakiem ukrytego 
(latentnego) frazemu Bo są -  uskrzydlonej odpowiedzi Reinholda Messnera (lub 
George'a Mallory -  por. przykład [51]) na pytanie, po co, ryzykując życie, ata
kuje Himalaje12; nie dla wszystkich to wyjaśnienie okazało się wystarczające na
wet po przedstawieniu kilku bardziej czytelnych przykładów13:

[61] Dlaczego biorą [narkotyki]? Co za idiotyczne pytanie. To jest jak ze w spinaniem się 
na szczyty gór. Po co? Bo są. Dlaczego biorę dragi? Bo są. I super. [P 2 0 /00]; [62] A dla
czego piszę? (...) Dlaczego alpiniści się wspinają? Bo są góry. Tak samo może odpowie
dzieć pisarz. Dlaczego tworzy? Bo jest język, literatura. [P. Huelle; P 3 /0 2 ]; [63] Ale dla 
mnie granie znaczy o wiele więcej. Alpiniści, kiedy się ich pyta, dlaczego się wspinają, 
odpowiadają: dlatego, że góry są. Pew nie tak jest i z muzyką: gra się, bo ona jest. [K. Ja 
kowicz; P 7 /0 4 ]

Cytat [60] ma natomiast charakter szczególny, ponieważ wcale nie jestem pe
wien, czy w intencjach nadawczych autora krył się skrzydlaty biblizm Kto mie
czem walczy, od miecza ginie. Zdanie wypowiedziane przez Marka Biernackiego 
jest tzw. prawdą ogólną, wnioskiem, który mógł autor wyciągnąć samodzielnie 
z obserwacji licznych przypadków w powierzonej jego pieczy sferze życia pub
licznego -  myślą, której formę werbalizacji Biernacki mógł stworzyć zupełnie 
niezależnie od formy już w polszczyźnie istniejącej, niejako przyszykowanej dla 
tego rodzaju potencjałów treściowych. Nie jest też wykluczone, że biblijna fraza 
okazała się tu swoistą matrycą, która włączyła się do procesu werbalizacji i od
działała na tworzenie (się) tekstu [60] „z ukrycia", nadając przyoblekanej 
w ciało języka myśli swój kształt formalny. Z podobną sytuacją mieliśmy do 
czynienia w przypadku tekstu [57], tam jednak nazwisko Ignacego Krasickiego 
jest wystarczającym sygnałem świadomego nawiązania do latentnego frazemu. 
Tu sygnału odniesienia do frazeologii biblijnej nie ma, co pytanie: „nawiązanie 
(czyli odtworzenie frazemu ukrytego) -  czy twórczość własna?" pozostawia bez 
odpowiedzi. Do kwestii tej powrócę w rozdz. V.

Na tle tych rozważań wprowadźmy kilka dodatkowych uszczegółowień 
terminologicznych. Pod pojęciem „nawiązania tekstowego" rozumiem zawarte 
w pewnym tekście2 odniesienie do pewnego tekstuv  przy czym teksty jest w sto
sunku do tekstu2 chronologicznie wcześniejszy. Wobec powyższego tekst2 moż
na by nazwać tekstem danym lub nawiązującym, teks^ natomiast -  tekstem 
uprzednim lub odwoławczym. Dla tego ostatniego stosowane są też inne na
zwy: Bolecki (1991) używa określenia „pre-tekst", Balbus (1993) -  za Genettem

12 O ile mi wiadomo, sens tego frazemu nie został nigdzie u nas leksykograficznie zdefiniowany; 
proponuję następującą eksplikację: 'wyraz przekonania o sensowności bezinteresownego wysiłku 
postrzeganego przez otoczenie jako pozbawiony sensu'.

13 Procesy nauczania mają w założeniu sprowadzać ów rozziew do minimum, ale, jak pokazały 
badania nad alfabetyzmem funkcjonalnym Polaków (Białecki 1996), owo minimum jest w Polsce 
wciąż jeszcze ideałem nieosiągalnym. O adekwatności pierwotnej (nadawczej) i wtórnej (odbior
czej) zob. Chlebda 1991: 69-75 [2003: 108-118],
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-  „ h ip o te k st"  (w o b ec „ h ip e rte k stu ") , w  R o sji n a to m iast, p o  u k a z a n iu  s ię  m o n o 
g rafii Ju rija  K a ra u ło w a  «PyccKww H3biK h  H3biKOBaa jiMHHOCTb» (1987), p o 
w szech n ie  s to su je  s ie  te rm in  «npeu;eAenTHbiM TeKCT» („ te k st p re ce d e n so w y "; 
por. K ocroM apoB, SypBM KO Ba 1994 , 2 0 01 ; C y n p y H  1995 ; zob . też : Ty^K O B 2003: 
90 -140 , KpacH bix 2003 : 169 -229 ). R o z w in ię ta  d efin ic ja  te k stó w  p re ce d e n so w y ch , 
ja k ą  z a p ro p o n o w a ł K a ra u ło w , o k reś la  je  ja k o : 1. tek sty  zn a cz ą ce  d la  d an e j je d 
n o stk i w  sen sie  p o z n a w cz y m  i e m o c jo n a ln y m ; 2 . tek sty  m a ją ce  ch a ra k ter 
p o n a d jed n o stk o w y , tj. d o b rze  zn an e  tak że  sz ero k iem u  o to cz e n iu  d an ej je d n o 
stk i (jej p o p rz e d n ik o m  i je j w sp ó łcz e sn y m ); 3. tek sty , d o  k tó ry ch  n a w ią z y w a n ie  
p ro w ad zo n e  je s t  w  d y sk u rs ie  d an ej je d n o stk i n ie jed n o k ro tn ie . P rz y w o łu ję  to  ro 
sy jsk ie  u jęcie  p rz e d e  w sz y stk im  d la teg o , że  p u n k te m  o d n ies ien ia  d la  sk rz y d la 
to ści czy n i o n o  w  h a rm o n ijn e j je d n o śc i zaró w n o  je d n o stk o w e g o  u ż y tk o w n ik a  
ję z y k a , ja k  i ca łą  d an ą  w sp ó ln o tę  ję z y k o w ą , ta k  d y sk u rs  in d y w id u a ln y , ja k  
i d y sk u rs sp o łeczn y . T a k ie  u ję c ie  s tw a rz a  też  p o d staw y  d o o k reś len ia  teg o  ho
ryzontu semiotycznego, w  k tó reg o  g ra n ica ch  m u szą  p o z o sta w a ć u czestn icy  
d y sk u rsu , b y  ich  p e łn e  p o ro z u m ie n ie  w z a je m n e  b y ło  m o ż liw e . S a m  K arau ło w , 
ja k  i np . p rz y w o ła n y  w cze śn ie j N y cz , zak reśla  ów  h o ry z o n t s to su n k o w o  w ąsk o , 
w id ząc w  je g o  z a s ię g u  p rz e d e  w sz y stk im  lite ra tu rę  p ięk n ą  o raz  m ito lo g ię , te k 
sty  b ib lijn e , fo lk lo r i p u b licy sty k ę  w y so k ą  („MCTOpwKO-cjjMJiococ^CKoro u  nojiw - 
TunecK oro 3 ByqaHM5i " ;  KapayrroB 1987 : 216 ; p o r. też  P ro k o p  1 996 , T a z b ir  2001). 
P ro b lem  je s t  w ag i p ierw sz o rz ę d n e j, d o ty czy  b o w ie m  g ran ic  cz y  z a s ię g u  teg o  
z ap lecza , k tó re  w  d a n y m  m ie jscu  i cz a s ie  je s t  w sp ó ln ą  p ła sz cz y z n ą  o d w o ła w cz ą  
d anej w sp ó ln o ty : g d y b y  p rz y ją ć  p u n k t w id z en ia  K arau ło w a , m u sie lib y śm y  z a 
p ew n e z aw ęz ić  a n a liz ę  d o  o b szaru  k o m u n ik a c ji w a rstw  in te lig en ck ich  je d y n ie . 
Św ie tlan a  S z u le ż k o w a  (IIIyne>KKOBa 1994 , 2002), W ita lij K o sto m a ro w  i N ata lia  
B u rw ik o w a (K ocroM apoB, EypBMKOBa 1994 , 2001), Je le n a  Z ie m sk a ja  (3eMCKaa 
1996), T e rsa  Z o fia  O rło ś  i Jo a n n a  H o rn ik  (1996), w resz c ie  p iszący  te  s ło w a , u w z 
g lęd n ia jąc  ro lę  te k stó w  sy n te ty cz n y ch  w  d z is ie jsz y ch  re a lia ch  co d z ien n e j k o m u 
n ik ac ji m ięd z y lu d z k ie j, w łą cz a ją  d o  p o ten c ja ln eg o  k o rp u su  te k stó w  p re ce d e n 
so w y ch  -  a w ię c , ty m  sam y m , d o  h o ry z o n tu  sem io ty cz n e g o  -  ta k ż e  o p ery  
i op ere tk i, m u sica le , p io se n k i i ro m a n se , film y , au d y c je  ra d io w e  i p ro g ra m y  te 
lew izy jn e, p lak a ty , sp o ty  re k la m o w e , p rz e m ó w ien ia  p u b licz n e , p u b licy sty k ę  
lekką.

Nawiązania tekstowe dokonywane za pośrednictwem skrzydlatych jedno
stek języka mogą mieć -  w płaszczyźnie dekodowania tekstu danego -  charak
ter obligatoryjny bądź fakultatywny. Nawiązanie obligatoryjne oznacza, że dla 
zrozumienia intencji i znaczeń nadawczych tekstu danego jego odbiorca musi 
obligatoryjnie dokonać myślowego nawiązania do tekstu uprzedniego; innymi 
słowy -  znajomość ewokowanych przez jednostkę skrzydlatą tekstu danego 
tych czy innych sensów tekstu uprzedniego jest nieodzowna i relewantna dla 
zrozumienia sensów nadawczych tekstu danego. Nie sposób zrozumieć inten
cjonalnego sensu „Ballad i romansów" Władysława Broniewskiego -  przej
mująco osobistego, gorzkiego rachunku wystawionego programowi romantycz
nej postawy wobec świata -  jeśli poprzez skrzydlate Słuchaj, dzieweczko -  ona nie
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słucha z tego wiersza nie dokona się aktywnego nawiązania do „Romantycz- 
ności" Adama Mickiewicza. Zignorowanie „siły odwoławczej" tekstowego 
skrzydlatego słowa mści się w takich wypadkach na interpretacji sensu tekstu 
danego.

N a w ią z a n ie  fa k u lta ty w n e  oznacza, że, natknąwszy się w tekście danym na 
jednostkę skrzydlatą, odbiorca może, ale nie musi zwracać swojej uwagi ku 
obiektywnie ewokowanemu przez nią tekstowi odwoławczemu: jego znajo
mość nie jest nieodzowna, by intencjonalne sensy tekstu danego zdekodować 
prawidłowo; przeoczenie, nieodczytanie, zignorowanie „siły odwoławczej" ta
kiej jednostki nie jest dla odczytania sensów tekstu danego relewantne. Infor
macja związana z odwoławczością skrzydlatej jednostki języka jest wówczas 
dla lektury tekstu danego informacją „dostawioną", „doczepioną", „załączoną", 
„alegatywną"; jest „informacyjnym aneksem, nie zaś wkładem w całościową 
strukturę znaczeniową tekstu" (Balbus 1993: 101). Tekst dany (resp. jego frag
ment z jednostką skrzydlatą) jest w sensie intertekstualnym pasywny. Z moich 
obserwacji wynika, że zdecydowana większość jednostek skrzydlatych w dzi
siejszym społecznym dyskursie powszechnym cechuje się słabą siłą odwo
ławczą lub w ogóle nie stanowi nawiązań międzytekstowych. Przypisać im 
można głównie lub wyłącznie cechę nośnika nawiązań metajęzykowych, a nie 
intertekstowych.

A n a liz ę  sk rz y d la ty ch  s łó w  ja k o  n o śn ik ó w  n a w ią z a ń  in te rte k sto w y ch  p rz e 
p ro w a d z ił K o n sta n tin  S id o ren k o , a u to r o p ra co w a n ia  p o św ię co n e g o  cy ta to m  
z p u sz k in o w sk ie g o  „ E u g e n iu sz a  O n ie g in a " w  te k sta ch  ró ż n y ch  g a tu n k ó w  
(CwflopeHKO 1998) b ęd ą ce g o  w stę p n ą  w e rs ją  s ło w n ik a  sk rz y d la ty ch  słó w  P u sz 
k in a  (MoKweHKO, CwAopeHKO 1999). A le  to  n ie  p o ję c ie  „ sk rzy d la te g o  s ło w a " 
b y ło  d la  S id o ren k i p u n k te m  w y jśc ia . Z d an ie m  ro sy jsk ie g o  b ad a cz a  an aliza  
z w ią z k ó w  in te rte k stu a ln y ch  u ja w n ia  istn ie n ie  ca łe j ro d z in y  p o jęć  -  sk rzy d la te  
s ło w a , s ło w a  cu d z e , cy ta ty , k ry p to cy ta ty , a lu z je , re m in isce n c je , m o ty w y , teksty  
p re ce d e n so w e  -  k tó ra  d o m a g a  się  o b ję c ia  je d n y m  p o ję c ie m  in te g ru ją cy m  o w y 
g o d n e j w  u ż y tk u  n a z w ie ; p o ję c ie m  ty m  m ó g łb y  b y ć  in te r te k s te m , d efin io w an y  
p rz e z  S id o re n k ę  ja k o  «Me>KypoBHeBbiw peiumMOHHbiH (cooTHOcwTe/ibHbiM) ce r- 
MeHT coAepacaTejibHow crpyKTypbi TeKCTa -  rp aM M an raecK O M  (M0pc£>eMH0-cn0- 
B0 0 6 p a 3 0 BaTenbH0 M, M opc^o/iom necKOM , cwHTaKCiiHecKow), neiccimecKOM, n p o - 
COHMHeCKOM (pWTMMKO-MHTOHaUMOHHOH), CTpOC^MHeCKOM, K0Mn03WU;W0HH0W, -

BO BjieneH H biM  b  Me>KTeKCTOBbie c b h 3 w »  (C w A o p eH K o  1998: 6). Klasa intertekste- 
mów rozciąga się od dosłownego cytatu z odsyłaczem do autora i wiernej re
produkcji («3epKajibHoro Bocnpow3BeAeHMH») pierwowzoru z tekstu źródłowego 
do najdalej posuniętych transformacji. Zespół morfologicznych, słowotwór
czych, leksykalnych, modalnych, prozodycznych, składniowych, wreszcie se
mantycznych wariantów pierwowzoru tworzy „inwariant intertekstemu"14.

14 Zob.: CwAOpeHKO 1998: 8-18. Rozwiniętą, ale idącą w innym kierunku typologię nośników 
intertekstualności (cytaty z atrybucją i bez atrybucji, aluzje z atrybucją i bez atrybucji, centon, różne 
rodzaje gry językowej z pre-tekstami, hipertekstualność, architekstualność itp.) zob. w monografii 
N.A. Fatiejewej (OaTeeBa 2000: 120-159).
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Wprowadzenie do teorii skrzydlatych słów takiej jednostki emicznej, jak 
„intertekstem", jest kuszące; obok „jednostki języka", „nominatu" i „reproduk- 
tu" z jednej strony (strony nadrzędnej) oraz „eptonimu" -  z drugiej (równo
rzędnej), „intertekstem" mógłby być kolejnym terminem poręcznym w określo
nych sferach mówienia o skrzydlatych słowach. W określonych -  jeśli bowiem 
intertekstem miałby być wobec skrzydlatego słowa pojęciem, według Sidoren- 
ki, nadrzędnym, to z zależności tej musiałoby wynikać, że nie każdy interte
kstem jest skrzydlatym słowem, ale każde skrzydlate słowo musi być interte- 
kstemem, a to jest wniosek idący zbyt daleko. Moja tezą jest, że skrzydlate 
słowa mogą, ale bynajmniej nie muszą pełnić funkcji intertekstemów.

Dla obrony tej tezy, a także na użytek analiz przedstawionych w następ
nych szkicach tej książki i zaplanowanych na przyszłość utwórzmy teraz dodat
kowy roboczy mikrosystem pojęciowo-terminologiczny, który o skrzydlatych 
słowach jako tekstowych nośnikach nawiązań poza- i międzytekstowych po
zwoli wypowiadać się precyzyjniej.

Tekst podstawowy, tekst dany oku bądź uchu odbiorcy jako bezpośrednio 
postrzegany dukt pisma lub fala dźwiękowa, nazwijmy urtekstem15, którą to 
nazwę zapożyczam z niemieckiej muzykologii, gdzie Urtext oznacza muzyczny 
tekst czysty, pierwotny, bez żadnych późniejszych nawarstwień i interpretacyj
nych naddatków poczynionych przez kolejnych wydawców; warstwa urteksto- 
wa byłaby bliska pojęciu warstwy lokucyjnej wypowiedzi w teorii aktów 
mowy. Warstwie illokucyjnej -  o treści już to określonej przez konwencję języ- 
kowo-kulturową danej wspólnoty komunikacyjnej, już to ustalanej doraźnie -  
odpowiadałoby w niniejszym mikrosystemie pojęcie subtekstu, przy czym war
stwa subtekstowa ma -  w przeciwieństwie do urtekstowej -  status niematerial- 
ny (psychiczny, mentalny). W tekście danym materialnie -  w urtekście -  dają 
się wskazać rozmaite jego odcinki, których funkcją jest wywoływanie w umyśle 
odbiorcy nawiązań co najmniej trojakiego rodzaju. Dwa z nich mają charakter 
metatekstowy: pierwsze odsyłają uwagę odbiorcy od miejsca danego (w urtek
ście) do innego miejsca tego samego tekstu, tworząc -  określenie zapożyczam 
tym razem z terminologii komputerowej -  (A) link intratekstowy (intekstowy); 
drugie odsyłają odbiorę od danego fragmentu tekstu właśnie odbieranego do 
tekstu innego, położonego, by tak rzec, w innym punkcie czasu i przestrzeni, 
tworząc (B) link intertekstowy. Funkcją trzecich jest kierowanie uwagi odbior
cy od miejsca danego ku systemowi języka (kodowi) tego odbiorcy, przy czym

15 Analizy i rozważania, jakie przedstawię w dalszej części niniejszych szkiców, wystarczająco, 
jak sądzę, usprawiedliwią potrzebę rozróżnienia w tekście globalnym („holitekście") jego czystej 
„bazy materialnej", czyli urtekstu. Por. opinię Ch. Mulveya, który w recenzji pracy zbiorowej „The 
Margins of Text" (ed. by D.C. Greetham, Ann Arbor 1997) zauważył znacząco: „We do not have 
a good word for that portion or aspect of the text which I am calling the «main» text. I mean the text 
in the middle, what in markup languages is called the «body». Terms like «paratext», «epitext», 
«sub-» and «super-text» enable elegant reference to be made to the relational text, but some erm like 
«mesotext» is needed for what is often simply called «the text» (...)" (http://w w w .textu- 
al.org/text/reviews/mulvey.htm).
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owo „kierowanie uwagi" może być wyrażone eksplicytnie (przy pomocy meta- 
operatorów typu jak to się mówi, jak to się zwykło nazywać, jak to się w Polsce zwykło 
określać) lub implicytnie, domyślnie; tym samym tworzone są (C) linki metaję
zykowe (metakodowe). Ze względu na charakter płaszczyzny odniesienia 
(tekst vs kod) linki (A) i (B) tworzą opozycję nawiązań metatekstowych wobec 
(C) nawiązań metakodowych; ze względu na położenie płaszczyzny odnie
sienia wobec miejsca danego w urtekście linki (B) i (C) tworzą opozycję 
nawiązań pozatekstowych wobec (A) nawiązań wewnątrztekstowych. Specyfi
czność skrzydlatych słów, wynikająca z ich związku zarówno z tekstami (cyta- 
topochodność), jak i z kodem (status jednostek systemu danego języka), polega 
między innymi na tym, że mogą one pełnić funkcję nośników nawiązań wszy
stkich trzech rodzajów. Odniesienia metakodowe i metatekstowe (wewnątrz- 
i pozatekstowe), których podłożem są określone wycinki urtekstu, tworzą łącz
nie epitekst16, warstwę nadbudowaną czy naddaną danego tekstu o charakte
rze mentalnym. Tekst globalny, utworzony przez warstwę urtekstową, subte- 
kstową i epitekstową, można by nazwać holitekstem.

Dany jest urtekst pod postacią wiersza Wisławy Szymborskiej „Chwila"17; 
zacytujmy końcówkę tego utworu:

Jest dziewiąta trzydzieści czasu lokalnego.
W szystko na sw oim  miejscu i w  układnej zgodzie.
W dolince potok mały jako potok mały.
Ścieżka w  postaci ścieżki od zawsze do zawsze.
Las pod pozorem  lasu na wieki wieków i amen,
a w  górze ptaki w  locie w  roli ptaków w locie.

(a) Jak okiem  sięgnąć, panuje tu chwila.
(b) Jedna z tych ziemskich chwil
(c) proszonych, żeby trwały.

Ze skrzydlatologicznego punktu widzenia ostatnie trzy wersy utworu -  (a), (b) 
i (c) -  są prawdziwym skupiskiem nośników nawiązań. Pierwszym jest wyraz 
chwila, zapowiedziany przez tytuł wiersza (i całego tomiku), a pojawiający się 
dopiero w tym właśnie momencie tekstu; domyślnie moglibyśmy poprzedzić 
go operatorem tytułowa („Jak okiem sięgnąć, panuje tu tytułowa chwila"), bo 
rzeczownik chwila w tym właśnie miejscu jest środkiem nawiązania do tytułu, 
a więc utworzenia linku intratekstowego ('panuje tu ta właśnie chwila, która 
została wcześniej zapowiedziana jako ta, która stanowi właściwy przedmiot na
szej wypowiedzi'). W dwu następnych wersach jeden i ten sam ciąg wyrazów

16 Jak widać, pojęcie epitekstu, jakie tu wprowadzam, znacząco różni się od propozycji 
G. Genette'a, który w „Paratext: Threshlolds of Interpretation" (Cambridge 1997) upatrywał w epi- 
tekście zbioru zewnętrznych elementów „przytekstowych", pozostających poza granicami odnoś
nego dzieła: korespondencję danego pisarza, jego dzienniki, wywiady itp. Ponieważ jednym 
z głównych znaczeń greckiego prefiksu epi- jest '(bycie) na, nad (czymś)', wyraz „epitekst" wydaje 
się dobrze oddawać warstwę naddaną percypowanego tekstu, nadbudowywaną w świadomości 
odbiorcy nad bazą materialną tekstu.

17 W. Szymborska, Chwila, Kraków 2002, s. 5-6.
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pełni funkcję nośnika dwóch rodzajów nawiązań: jedna z chwil proszonych, żeby 
trwały jest podstawą utworzenia linku metakodowego, czyli więzi między tym 
właśnie miejscem tekstu i wyrażeniem Trwaj, chwilo, jesteś piękna! będącym jed
nostką skrzydlatą w systemie języka polskiego. Ten sam ciąg wyrazów może 
być równocześnie podstawą utworzenia linku intertekstowego między danym 
miejscem utworu Wisławy Szymborskiej i „Faustem" Johanna Wolfganga Goet
hego, sceną „W pracowni" aktu I zawierającą opis paktu z Mefistofelesem. Od
nośny fragment (z frazą prototypową dla późniejszej jednostki skrzydlatej) ma 
kilka postaci polskich; w przekładzie Franciszka Konopki brzmi: „Jeślibym 
chwili rzekł: Jak pięknaś! O, nadal trwaj! Nie uchodź mi!", w tłumaczeniu Emila 
Zegadłowicza -  „Jeśli przed jaką złudą myśli moje klękną I powiedzą: trwaj, 
chwilo! chwilo, jesteś piękną! wtedy twój będę", u Artura Sandauera czytamy: 
„Gdy tak mnie znęci czar momentu, Że «Przystań w biegu!» powiem doń, Na
rzucić możesz mi swe pęto...", w przekładzie J.S. Burasa mamy: „Jeżelibym 
zawołał kiedy: Trwaj, chwilo, jakże jesteś piękna! To spętaj mnie i porwij wte
dy", u Adama Pomorskiego -  „Gdybym chciał czas zatrzymać nagle: Trwaj, 
piękna chwilo, nie przemijaj! Możesz mnie w dyby zakuć, diable..."; kodowa 
jednostka skrzydlata Trwaj, chwilo, jesteś piękna! stanowi jak gdyby syntezę tych 
różnych kształtowo fraz prototypowych.

Tak więc na warstwę epitekstową omawianego fragmentu wiersza Szymbo
rskiej składa się: 1. wewnętrzne metatekstowe odniesienie do tytułu, 2. metako- 
dowe odniesienie do zasobów polszczyzny oraz 3. zewnętrzne metatekstowe 
odniesienie do dramatu Goethego. Są zapewne czytelnicy „Chwili", którzy 
w wersach (a)-(c) dostrzegą jedynie ich związek z tytułem wiersza (tomu), co 
znaczy, że z finałowej części utworu wyczytają niewiele ponad to, co niesie ur- 
tekst; dla takich czytelników Szymborska w finałowym trójwierszu nie powie
działa nic ponad to, co wypowiedziała, a wyrazu chwila użyła po prostu jak ka
żdego innego. Można sobie dalej wyobrazić czytelnika, który lekturę wiersza 
Szymborskiej zwieńczy ustaleniem linku metakodowego i w próbie zrozumie
nia intencji poetki zadowoli się przypomnieniem skrzydlatej frazy Trwaj, chwilo, 
jesteś piękna!, która w zasobach polszczyzny stała się wyrażeniem zachwytu nad 
czarem doznawanego momentu i jednocześnie refleksji nad ulotnością czy 
przemijalnością takich chwil; dla tego czytelnika wyraz chwila ma charakter wy
razu nie tyle użytego, ile przywołanego z kodu jako część dłuższego ciągu wy
razowego o charakterze utartym. Znajdą się też zapewne odbiorcy, którzy do 
odniesienia czysto metakodowego dobudują jeszcze odniesienie intertekstowe 
i intencji Szymborskiej będą poszukiwać w punkcie docelowym linku, jaki 
w swoim rozumowaniu przeprowadzą: w scenie paktu Fausta z Mefistofelesem 
u Goethego, gdzie tytułowa chwila staje się częścią paktu z Szatanem; zwrotnie 
rzutuje to na wymowę całego utworu. Dla takich czytelników wyraz chwila jest 
nie tylko przywołaniem z kodu, ale i częścią cytatu z innej wypowiedzi auto
rskiej. W jakąkolwiek jednak stronę poszłaby teraz dalsza interpretacja wiersza 
Szymborskiej, ustalenie składu (zawartości) epitekstu wydaje się podstawą -  
konieczną, choć niewystarczającą -  wszelkich poczynań interpretatorskich.

13 -  W. Chlebda, Szkice...



Może powstać pytanie, jaki jest status warstwy epitekstowej, tzn. czy jest 
ona „nieodwołalna", stanowiąc część organiczną tekstu wziętego jako całość 
(holitekstu), czy też jest fakultatywna. Wszak może być tak, że „przestrzeń in- 
tertekstualną dzieła ustanawia każdorazowo czytelnik na mocy swoich doświa
dczeń lekturowych i tyle w tekście potrafi wyczytać, na ile mu owe doświad
czenia pozwalają", jak koncepcję deja lu Rolanda Barthesa referuje Stanisław 
Balbus (1993: 39). Pytanie „czy obligatoryjna, czy fakultatywna" narzuca poszu
kiwanie odpowiedzi w ramach schematu „albo obligatoryjna, albo fakultatyw
na", ale postępowanie dychotomiczne byłoby kierunkiem złym, bo uprasz
czającym istotę rzeczy. Tę istotę stara się przybliżyć przedstawiony tu wcześniej 
w rozdziale I model komunikacji, w którym na globalną przestrzeń komunika
cyjną składają się cztery względne (tj. rozpatrywane względem określonego 
podmiotu komunikacji) rzeczywistości językowe: 1. rzeczywistość autora tekstu 
(Nadawcy), 2. rzeczywistość obranego przez nadawcę Adresata, 3. rzeczy
wistość nieprzewidzianego czy niechcianego Odbiorcy, wreszcie 4. rzeczywi
stość Obserwatora. Możemy teraz powiedzieć, że w rzeczywistości nadawczej 
(zwłaszcza autora o tak wielkim stopniu samoświadomości twórczej, jaki ce
chuje Wisławę Szymborską) warstwa epitekstowa, i to w pełni jej składników, 
jest przewidzianym i oczywistym, a więc organicznym i nieodzownym składni
kiem holitekstu. Zakładamy, że z identyczną sytuacją będziemy mieć do czynie
nia i w rzeczywistości Obserwatora: jest wręcz powinnością Obserwatora, jego 
zadaniem definicyjnym ustalenie wszelkich możliwych nawiązań i odniesień 
danego tekstu, całego dającego się pomyśleć intertekstu, w który tekst dany 
mógłby być wpisany (tym samym warstwa epitekstowa w rzeczywistości 
Obserwatora może zawierać więcej składników lub inne składniki, niż w autor
skiej rzeczywistości Nadawcy). Natomiast w rzeczywistości Adresata i Od
biorcy nadbudowywany nad urtekstem epitekst jest wielkością trudno przewi
dywalną i często, zgodnie z formułą Barthesa, „doraźnie ustanawianą na mocy 
własnych doświadczeń lekturowych".

Dodajmy jeszcze, że epitekst nie musi zawierać wszystkich rodzajów odnie
sień, o których tu mówiłem. Na przykład ostatni dwuwiersz „Chmur" -  innego 
wiersza z tomu „Chwila" Szymborskiej -

N ad całym  Tw oim  życiem  
i moim, jeszcze nie całym, 
paradują w  przepychu, jak paradowały.

N ie mają obow iązku razem  z nam i ginąć.
N ie muszą być widziane, żeby płynąć18.

zawiera w swej strukturze oczywisty i eksplicytny -  mający postać zrymowanej 
pary bezokoliczników ginąć i płynąć -  nośnik międzytekstowego odsyłacza do 
lozańskiego liryku Adama Mickiewicza „Nad wodą wielką i czystą"19:

18 W. Szymborska, op.cit., s. 11.

19 A. Mickiewicz, Wybór pism, Warszawa 1952, s. 87.
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Skałom  trzeba stać i grozić,
Obłokom deszcze przewozić,
Błyskawicom grzmieć i ginąć,
Mnie płynąć, płynąć, płynąć. -

Wytworzenie w epitekście „Chmur" intertekstowego nawiązania do wiersza 
Mickiewicza jest -  z punktu widzenia Obserwatora -  wymogiem podstawo
wym, nieodzownym dla zrozumienia istoty utworu Szymborskiej (jak nieodzo
wne dla zrozumienia istoty „Chwili" jest utworzenie intertekstualnego linku 
między końcówką „Chwil" i sceną z „Fausta" Goethego; są to nawiązania obli
gatoryjne). Ale jednocześnie w urtekście „Chmur" dany zespół wyrazów nie 
jest -  jak to było w „Chwili" -  podstawą do utworzenia w warstwie epiteksto- 
wej linku metakodowego, gdyż ostatnia ze strof mickiewiczowskiego liryku nie 
stała się frazą prototypową dla żadnej jednostki skrzydlatej polszczyzny; ko
dową płaszczyznę odniesienia można w tym wypadku określić jako zerową.

Zarysowana tu struktura holitekstu -  istotna dla jego interpretacji w kultu
rze A -  staje się wyzwaniem dla tłumacza próbującego oddać dany utwór w ję
zyku kultury B. Stawia to przed tłumaczem pytanie o możliwość zachowania 
w przekładzie zarówno urtekstu, jak i subtekstu, jak też wreszcie wszystkich re- 
lewantnych składników warstwy epitekstowej. Wnioskowanie tłumacza „Chwi
li" na język rosyjski musiałoby być następujące: rzeczownik chwila może być po 
rosyjsku oddany przez cały szereg wyrazów: MOMenm, MZHoSenue, Munyma 
(.MunymKa). W wersie (a) możliwe jest użycie w zasadzie każdego z tych wyra
zów, ważne tylko, żeby ten sam wyraz -  by możliwe było zrealizowanie linku 
intratekstowego -  znalazł się na pozycji tytułu wiersza. Jeszcze w wersie (b) 
wybór jednego z kilku możliwych ekwiwalentów nie jest niczym zdetermino
wany -  i dopiero wers (c) powinien tłumaczowi uświadomić, że wyraz chwila 
jest na gruncie polskim podstawą do tworzenia nawiązań: metakodowego i in
tertekstowego. Jeśli identyczną funkcję ma spełniać rosyjski odpowiednik tego 
wyrazu w przekładzie, pole manewru musi się radykalnie zawęzić: w płaszczy
źnie nawiązania metakodowego leży rosyjska fraza skrzydlata OcmaHoducb, 
MzuodeHbe, mu npetcpacno!, jeżeli więc rosyjski czytelnik „Chwili" Szymborskiej 
ma zbudować adekwatną do polskiej warstwę epitekstową tego wiersza, 
w wersach (a), (b) i (c) urtekstu (i w tytule wiersza) może się znaleźć wyłącznie 
rzeczownik Mzno6eHbe. Tym samym końcówka wiersza musiałaby mieć w prze
kładzie taką mniej więcej postać:

Kyna rna3 flocraer, uapwT M r a o B e H b e .

OflHO H3 Tex 3eMHbIX MfHOBeHMM,
KoTopw e npocHT, hto6 ocraHOBmiwcb.

W tym wypadku ruszczyzna dysponuje jednostką umożliwiającą dokonanie 
linku metakodowego (a za jego pośrednictwem -  i intertekstowego), epitekst 
może więc być w przekładzie zachowany. Inaczej w wypadku „Chmur": trud
no przypuścić, by w horyzoncie semiotycznym Rosjan (nawet wykształconych) 
mieściły się liryki lozańskie Mickiewicza, trudno więc zakładać, by Rosjanie
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byli w stanie utworzyć przy lekturze przekładu „Chmur" nawiązanie interte- 
kstowe; ta część oryginalnego epitekstu -  część niezmiernie dla sensu wiersza 
istotna -  nie może być w przekładzie zachowana. Nie da się utworzyć także 
nawiązania metakodowego, gdyż liryk Mickiewicza, jak już pisałem, nie dał 
polszczyźnie (a co dopiero ruszczyźnie) frazy skrzydlatej. Tłumacz „Chmur" 
Szymborskiej z rzetelności zawodowej mógłby uczynić jedno: zachować w prze
kładzie ostatniego dwuwiersza „Chmur" rym ostatniego dwuwiersza rosyjskie
go przekładu Mickiewicza20:

14 m ojihłhm  Ha Mur pa3ropaTbca...
Jla flb e  Moew -  B e^n o cKKTaTbca.

O ile jednak dla Polaka z odpowiednio szerokim horyzontem semiotycznym 
rym ginąć -  płynąć z Szymborskiej pozwala utworzyć nawiązanie międzyteksto- 
we do Mickiewicza niemal automatycznie (z wszystkimi tego konsekwencjami 
interpretacyjnymi), rym pa3eopambcn -  CKumambCH z przekładu Korolenki do ni
czego Rosjan nie odsyła: nie pozwala utworzyć ani nawiązania metakodowego, 
ani nawiązania intertekstowego; ta część warstwy epitekstowej oryginału nie 
może być w przekładzie zachowana. Można z najwyższym stopniem praw
dopodobieństwa założyć, że kiedy powstanie rosyjski przekład „Chmur", jego 
percepcja przez Rosjan zatrzyma się na warstwie urtekstu.

6. Skrzydlate słowa a „czynnik ludzki". Przyjęcie perspektywy dynamicz
nej, równoznaczne z wpisaniem studiów nad skrzydlatymi słowami w program 
badawczy frazeologii pragmatycznej, siłą rzeczy wprowadza do tych studiów 
„czynnik ludzki". Jego obecność w tego rodzaju analizach nie dla wszystkich 
jest oczywista; Stanisław Balbus na przykład, pisząc na temat reminiscensji, 
stwierdza wprost: „Ponieważ nie interesuje mnie psychologia twórczości, poję
cie to będę traktował funkcjonalnie" (1993: 252). Owa „psychologia twórczości" 
to bezpośrednie nawiązanie do Konrada Górskiego, który w znanej pracy o alu
zji literackiej odwoływał się do tej psychologii kilkakrotnie (zob. Górski 1973: 
278, 297, 299). Ma ona u Górskiego dwa wymiary. Jest to, po pierwsze, wymiar 
pytania o stopień świadomości aktu nawiązywania do tekstów wobec danego 
uprzednich („Stwierdzenie, że jakaś reminiscencja (...) jest świadoma czy nie
świadoma, należy do psychologii twórczości i na podstawie samego tekstu 
stwierdzić się nie da"; ibidem: 297). Po drugie, ma ona wymiar pytania o to, co 
u innych badaczy nazywane jest „poziomem semiotycznym" uczestników ko
munikacji, co nieodległe jest od pojęcia alfabetyzmu funkcjonalnego (Białecki 
1996), a co warunkuje samą zdolność ludzi do utworzenia i/lub odczytania alu
zji literackiej („...omawiany tu środek artystyczny [aluzja] jest obliczony na wy
kształconego literacko odbiorcę, nie mówiąc o tym, że bywa stosowany niemal 
wyłącznie przez autorów o wysokiej literackiej kulturze"; ibidem: 277). W bada
niach Tamary Dridze (flpMfl3e 1980: 128-134) wielkość „poziomu semiotyczne-

20 A. MraiKeBHM, CmuxornSopenuit u no3MU, MocKBa 1979, s. 247.
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go" określa się przez stopień rozziewu między poziomem kategorii myślowych 
i językowych: im mniejszy rozziew między głębokimi kategoriami myślowymi 
(na poziomie „języka mentalnego") i powierzchniowymi kategoriami języko
wymi (wyrażanymi werbalnie), tym wyższy poziom semiotyczny użytkownika 
języka -  a im wyższy poziom semiotyczny (czyli zdolność do wykonywania na
dawczych i odbiorczych operacji znako- i sensotwórczych), tym solidniejsza 
podstawa dla realizacji dowolnej intencji komunikacyjnej i tym bardziej adek
watna wobec intencji nadawczych percepcja treści (czyli interpretacja odbiera
nego tekstu). W tym kontekście uzasadnione wydaje się postawienie tezy, że od 
poziomu semiotycznego uczestników danego dyskursu zależy w ogóle sam sta
tus wykorzystanego w nawiązaniu międzytekstowym skrzydlatego słowa -  to 
mianowicie, czy sekwencja wyrazów, która z punktu widzenia Obserwatora jest 
jednostką skrzydlatą, zostanie przez Adresata wypowiedzi uznana za „słowo 
cudze", przejęte przez Nadawcę skądinąd, czy też za jego „słowo własne", 
przynależne tylko narracji danej. „Umiejętność posługiwania się cytatami, wy
rażeniami cudzysłowowymi, różnego rodzaju formułami idiomatycznymi jest 
świadectwem opanowania danego języka i osadzenia się w kulturze, do jakiej 
on należy -  pisał o takich sytuacjach Michał Głowiński (1994: 114). -  (...) mogę 
stać się ofiarą nieporozumień, bo cytowane słowa potraktuję jako formuły stwo
rzone w danym momencie przez mojego interlokutora. Nie rozpoznając cyta
tów, aluzji, odwołań do innych wypowiedzi, nie mogę brać udziału w grach ję
zykowych, współtworzących komunikację". Dla ilustracji podam teraz literacki 
przykład takiego nieporozumienia w „grze językowej, współtworzącej komuni
kację".

Yossarian, bohater „Paragrafu 22" Josepha Hellera, „kolekcjonował dobre 
pytania i używał ich do wprowadzania zamętu na zajęciach wychowawczych" 
w swojej jednostce wojskowej. Zamęt taki powstał w chwili, kiedy Yossarian 
zadał pytanie, na które nie było odpowiedzi:

-  Gdzież jest niegdysiejszy Snowden?
Pytanie poruszyło ich do żywego, gdyż Snow den zginął nad Awinionem , kiedy

Dobbs dostał ataku szału w samolocie i wyrwał stery H uple'owi.
Kapral udał głupiego.

-  Słucham?
-  Gdzież jest niegdysiejszy Snowden?
-  Obaw iam  się, że nie rozum iem  pytania.
-  Ou sont Neigedens d'antan? -  powiedział Yossarian, żeby mu ułatwić spraw ę21.

Drażliwość poruszanej materii, zależność pytającego od przełożonego, ale prze
de wszystkim przekorna natura samego Yossariana powodują, że pytanie
o bezsensowną śmierć lotnika Snowdena zadane jest nie wprost, lecz za pośred
nictwem modyfikacji uskrzydlonej frazy Gdzież są niegdysiejsze śniegi? z „Ballad
o paniach minionego czasu" Franęoisa Villona. Modyfikacja (bardziej czytelna 
w angielskim oryginale powieści) polega głównie na wymianie komponentu

21 J. Heller, Paragraf 22, tłum. L. Jęczmyk, Warszawa 1975, s. 37.
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śniegi na nazwisko Snowden, które ów komponent (snow 'śnieg') w swej struktu
rze morfemowej zawiera i na wypływających z tego konsekwencjach semanty
cznych. Szkolenie wojskowe nie jest z reguły miejscem dla uprawiania wyrafi
nowanych gier językowych, bo też i „poziom semiotyczny" wojskowych 
dowódców -  główny obiekt zjadliwych wypadów Hellera -  sięga poniżej dolnej 
strefy stanów średnich, toteż rozszyfrowanie przesłania, niesionego w zmodyfi
kowanej przez Yossariana skrzydlatej frazie, przekracza możliwości amery
kańskiego kaprala. To zresztą było zamierzoną perlokucją tego aktu komunika
cji: publiczne wprawienie przełożonego w zakłopotanie, a nie uzyskanie odpo
wiedzi na pytanie; bezsens wojny, zdaje się mówić Heller, polega między inny
mi na tym, że zmusza ona do stawiania pytań, na które odpowiedzi nie mogą 
być udzielone. Przykład ten unaocznia też, że analiza tekstowych użyć skrzyd
latych słów jest niemożliwa bez odwołania się do kategorii opisowych pragma
tyki typu grice'owskiego.

Ów „czynnik ludzki" ma w badaniach skrzydlatych słów także wymiar 
trzeci, który dla dwóch pierwszych jest podstawowym, determinującym i inter
pretującym, który jednak jest -  jak do tej pory -  najmniej poznanym i do zbada
nia najtrudniejszym. Stanowi go poniechane przez Górskiego i Balbusa pytanie
0 psychologiczny właśnie wymiar czy p s y c h o lo g ic z n ą  re a ln o ś ć  skrzydlatych 
słów -  pytanie o to, w jakiej postaci istnieją one w przestrzeniach naszej pamięci 
językowej i jaki jest tam sposób ich organizacji (tj. sama ich ontologia, zasady 
ich przechowywania i wyszukiwania oraz system wzajemnych powiązań mię
dzy nimi). To od tego przecież zależy udział skrzydlatych słów w generowaniu
1 p e rce p c ji d a n e g o  tek stu , tw o rz e n iu  i o d b io rze  je g o  sen só w .

O d p o w ie d ź  n a  to  p y ta n ie  d a lek o  w y k ra cz a  p o za  ram y  teg o  szk icu , u w ażam  
je d n a k , że  ro z p o cz ę c ie  p ro g ra m u  re g u la rn y ch  b a d a ń  lin g w isty cz n y ch  nad  
sk rz y d la ty m i s ło w a m i b y ło b y  d o b rą  o k az ją  d o  tw ó rcz e g o  p rz e n ies ien ia  na  
g ru n t p o lsk i ty ch  zasad , p ro ced u r i u sta leń , k tó re  w  R osji d o p ro w a d z iły  do p o 
w sta n ia  a so c ja cy jn e g o  s ło w n ik a  fra z e o lo g icz n e g o  ru sz cz y z n y  (floGpoBOJibCicww, 
K ap ay n o B  1994). W cz e śn ie jsz e  p ra ce  lin g w istó w  ro sy jsk ich  (zob. n p . K apaynoB  
1987, EapaHOB, floSpoBonbCKuw  1992, floBopoBoiibCKMw, K ap aynoB  1993) w p ro 
w a d z iły  p o ję c ie  s ie c i  a s o c ja c y jn o -w e rb a ln e j ja k o  tak ie j re p re z e n ta c ji (sp o so bu  
istn ien ia ) ję z y k a , w  k tó re j sk u p ia ją  s ię  zaró w n o  sy stem o w e, ja k  i tek sto w e je g o  
w ła sn o śc i i k tó ra  o d z n a cz a  się  p rzy  ty m  p sy ch o lo g icz n ą  rea ln o ścią . W y n ik i 
e k sp ery m en tu  p sy ch o lin g w isty cz n eg o  (zob. K ap ay jio B  et al. 1994) p o k azały  
m .in ., że  k o m p o n e n ty  id io m ó w  za ch o w u ją  w  ich  sk ła d z ie  sw e  p ierw o tn e  
(tj. p rz y s łu g u ją ce  im  ja k o  au to n o m icz n y m  w y razo m ) p o ten c je  sk ład n io w e  i zn a 
cz e n io w e , p o te n c je  d a ją ce  się  re a liz o w a ć  i fak ty czn ie  re a lizo w an e  w  ro zm aity ch  
sp rz y ja ją cy ch  te m u  o k o licz n o śc ia ch  tek sto w y ch . O z n a cz a  to , in n y m i s ło w y , że 
w  je d n o stk o w y ch  te z a u ru sa ch  u ż y tk o w n ik ó w  ję z y k a  („ id io m a ty k o n a ch ") id io 
m y  p rz e ch o w y w a n e  są n ie  ty lko  w  p o staci zn ak ó w  ca ło ścio w y ch  (tj. n ierozd ziel- 
n y ch  i n ie p rz e n ik liw y ch , ja k im i je  p rz e d sta w ia  sta n d a rd o w a  te o ria  fra z e o lo g i
cz n a ), a le  i a n a lity cz n ie , w  p o stac i w e rb a ln ie  ro z ło żo n e j i ro zp ro w ad zo n e j po 
ró ż n y ch  ta k so n a ch  id io m a ty k o n u  (floSpoBonbCKnw , K ap ay jio B  1993:10-14; por.
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też EapaHOB, ,J}o6poBo;ibCKWM 1996; omówienie w: Chlebda 2002a, szerzej na 
ten temat piszę dalej w rozdziale VI). Jest to eksperymentalne potwierdzenie 
założeń przyjmowanych wcześniej i we frazeologii polskiej, zgodnie z którymi 
tekstowa (składniowa i/lu b semantyczna) rozkładalność jednostek frazeologi
cznych na usamodzielnione komponenty jest realizacją potencji założonych już 
w kodowych postaciach tych jednostek (zob. np. Buttler 1982a: 52-56, Chlebda 
1991: 61 i 94-96 [2003:105 i 149-152]). Gdy się zestawia słownikowe postacie jed
nostek skrzydlatych -  np. Gdzież są niegdysiejsze śniegi? -  z ich realizacjami tek
stowymi, por.:

[64] ...czy chodzi tu o tych ex-PZPR-owców, którzy już odsunięci zostali od władzy, czy 
też o tych, którzy nową w ładzę tworzą (...)? Osobiście podejrzew am  raczej tę drugą w er
sję, bo któż by się  zajm ow ał roztopionym i ju ż  niegdysiejszym i śniegam i? [P 3 7 /9 0 ];
[65] M arzenia z natury swojej zwrócone są ku przyszłości. Prawica francuska (skąd my to 
znamy?) pytała w ciąż w yborców, czy chcą powrotu do socjalistycznych lat osiem dzie
siątych. Ale kogo obchodzą niegd ysiejsze śniegi? [P 2 5 /97]; [66] N iew ażne nawet, czy 
przeszłe i zam ierzchłe stosunki w łasnościowe były sprawiedliwe -  nie będziem y wracać 
do n iegdysiejszych śniegów  -  ale -  powtarzam -  pięćdziesiąt lat minęło... [P 3 1 /9 8 ]; [67] 
Cóż zatem  dziwnego, że widow nia nasza odwróciła się od kina ukazującego naszą 
przeszłość? (...) Św iat PRL-u zniknął dla niej jak  niegd ysiejsze śniegi (...). [A. W ajda; GW  
100/04]; [68] W  roku 2000 w głośnym przem ówieniu na berlińskim  Uniw ersytecie H um 
boldta Joschka Fischer sform ułow ał ideę „europejskiego rdzenia" (...). Dziś Fischer uznaje 
ów pomysł za n iegd ysiejsze śniegi. Mała Europa jest passe. [GW  9 1 /04]; [69] Gdyby ktoś 
zechciał dzisiaj napisać [do szopki politycznej] partię eks-ministra M ilczanowskiego, po
m ocna byłaby pewnie ballada Villona: „...Zapił się młody... (To z Kordiana), Lecz w na
sze wstąpić chciał szeregi. Ta m yśl jest jak krwawiąca rana: Ach, gdzież są niegd ysiejsze
-  szpiegi?" [R.M. Groński; Pol 52/96]

ten „idiomatykalny" wymiar badań nad skrzydlatymi jednostkami języka pod
suwa głębsze niż dotychczas uzasadnienie i otwiera nowe perspektywy roz
wiązań.

Kiedy refleksji poddaje się, jak to wcześniej określiłem, „zdolność skrzydla
tych słów do funkcjonowania w charakterze werbalnie utrwalonych nawiązań 
tekstowych", należy na koniec podkreślić, że jest to zdolność właśnie, pewna po
tencja jedynie, a nie cecha obligatoryjna. Przeprowadzone przez Jadwigę Tarsę 
(1996) badania ankietowe dowodzą niedwuznacznie, że chociaż jednostki 
skrzydlate jako „słowa cudze" są w tekstach dzisiejszego dyskursu powszech
nego rozpoznawane, wiedza o ich pochodzeniu -  czyli znajomość tekstu 
źródłowego -  jest stosunkowo nikła. Frazem krajobraz po bitwie wyodrębniło 
z zadanej w ankiecie wypowiedzi 79% badanych, ale na jego tekst źródłowy 
(pierwotny) wskazało -  0% (na wtórny, Wajdowski -  11%). Frazem Człowiek to 
brzmi dumnie rozpoznało 82%, podało tekst źródłowy tylko 4,5% ankietowanych 
(choć byli nimi głównie studenci filologii rosyjskiej). Frazem Koń jaki jest -  każdy 
widzi wyodrębniło w tekście aktualnym ok. 30%, znało tekst źródłowy ledwo
1,8% badanych itd. Zerowe wskaźniki znajomości tekstu źródłowego miały 
m.in. miedziane czoło, krew, pot i łzy, globalna wioska, Niebo gwiaździste nade mną, 
prawo moralne we mnie (przy rozpoznawalności w tekstach aktualnych w prze
dziale 12-42%). Skoro użytkownicy języka nie potrafią wskazać na tekst dla da-
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n e g o  fra z e m u  ź ró d ło w y , n ie  m o żn a  m ó w ić, że  fra z e m  te n  p e łn i d la  n ich  fu n k cję  
ś ro d k a  n a w ią z a n ia  te k sto w eg o ; ja k  p isa ł K o n rad  G ó rsk i, „ je st rze czą  ja sn ą , że 
k to ś, co  p o słu g u je  s ię  ja k im ś  p o w ied z e n ie m , n ie  w ied ząc , sk ąd  się  o n o  w zię ło , 
n ie  n a w ią z u je  a lu z y jn ie  d o  d z ie ła , z  k tó reg o  d an y  cy ta t p o ch o d zi. T ak ie  w ięc 
z le k sy k a liz o w a n e  cy ta ty  n ie  są  a lu z jam i lite rack im i, ch o ć  w  o k res ie  p o cz ą tk o 
w y m  z d o b y w a n ia  sw ej p o p u la rn o śc i m o ż e  n im i i b y ły "  (G ó rsk i 1973: 297). N a 
w e t g d y b y  w y n ik i p o w y ż sz e j an k iety  k w e stio n o w a ć, tw ie rd z ą c , że  p rz e p ro w a 
d z o n a  z o sta ła  n a  z b y t m ałe j p o p u lac ji, an a liza  fu n k c ji je d n o ste k  sk rzy d la ty ch  
w  w y p o w ie d z ia ch  d y sk u rsu  p u b licz n e g o  z d ecy d o w a n ie  staw ia  p o d  zn ak iem  
z a p y ta n ia  p rz y w o ły w a n e  tu  ju ż  p rz e k o n a n ie  S w ie tła n y  S z u le ż k o w e j, że  sk rzy d 
la te  s ło w a  ró ż n ią  się  od  b ez im ien n y ch  je d n o ste k  ję z y k a  «CBoeo6pa3HbiM ceMaH- 
TM^iecKMM «A O B ecK O M »: wx 3HaHenM5i «OTHrom;eHbi», «HpeBaTbi» reHeTwiecKow 
naMHTbro 0 6  aBTopax», p rz y  cz y m  «ceManTHMecKMM «AOBecoK», coxpaneHHbTO 
reHeTunecKOM naMHTbio HOCwTenew H3biKa, xapaKTepeH Bcex KpbuiaTbix 
eAMHwn» (2002: 31-32). „P a m ię ć  g e n e ty cz n a " u ż y tk o w n ik ó w  ję z y k a  b y w a, ja k  to  
p a m ię ć , z a w o d n a  i n ie ró w n o  p o m ię d zy  lu d z i ro zd z ie lo n a , je ś li  zaś istn ie je  
i a k ty w n ie  z d ra d z a  sw ą  o b ecn o ść , to  je s t  cech ą  lu d z i w ła śn ie , a  n ie  sam y ch  je d 
n o ste k  sk rz y d la ty ch . Ś w ie tla n a  S z u le ż k o w a  n ie  id z ie  co  p raw d a  tak  d a lek o , ja k  
w sp o m in a n i tu  w cz e śn ie j N .T . F ied o rie n k o  i L .I. S o k o lsk a ja , w e d łu g  k tó ry ch , 
p rz y p o m n ę , je d n o stk a  sk rz y d la ta  n ie  m a „w łasn e g o  sa m o d z ie ln e g o  z n a cz e n ia " : 
za w sz e  k o ja rz y  się  z  ta  sy tu ac ją , w  k tó re j p o w sta ła , „w  p rze ciw n y m  raz ie  je s t  * 
o n a  n ie z ro z u m ia ła "  (OeAOpemco, CoKonbCKaa 1990: 38). Je d n a k  w  tej p e rsp e 
k ty w ie  o g lą d u , ja k ą  tu  p ro p o n u ję , teza  o  ch ro n io n e j w  p a m ię c i lu d zk ie j g e n ety 
cz n e j „ d o w ie sz ce "  cz y  „ p rz y w ie sz ce  s e m a n ty cz n e j" , za w sz e  w zb o g aca jące j ow o 
„ w ła sn e  sa m o d z ie ln e  z n a cz e n ie " sk rz y d la ty ch  s łó w , je s t  tezą  tru d n ą  d o o b ro 
n ien ia , z w ła sz cz a  je ś li  cz y n ić  z n ie j k o n sty tu ty w n y  w y ró ż n ik  je d n o ste k  sk rzy d 
la ty ch . Je s t  to  teza  m o g ą ca  m ieć  o d n ies ien ie  do je d n e j ty lk o , w y im ag in o w an e j 
(id ea ln e j) rz e cz y w isto śc i ję z y k o w e j, rz e cz y w isto śc i ab so lu tn e j, w  k tó re j fak ty  
p o d p o rz ą d k o w u ją  s ię  w o li cz y  w y o b ra ż e n io m  lin g w isty . Z g o d n ie  z p rz e d ło ż o 
n y m  w cz e śn ie j s ch e m a te m  k o m u n ik a c ji m o żn a  m ó w ić  co  n a jm n ie j o cz terech  
z ró ż n ico w a n y ch  co  d o  s ta tu su  o n to lo g icz n eg o  rz e cz y w isto śc ia ch  ję zy k o w y ch : 
rz e cz y w is to śc i o b ie k ty w n e j, n iez a le ż n e j od  cz y je jk o lw ie k  w o li i św iad o m o ści 
(to  w ła śn ie  ta  rz e cz y w isto ść  je s t  n a jczęśc ie j za k ła d a n y m  ce le m  p o stęp o w an ia  
p o z n a w cz e g o ) o raz  trze ch  rz e cz y w isto śc i w z g lę d n y ch  (tj. ro zp atry w an y ch  
w z g lę d e m  o d n o śn y ch  p o d m io tó w ): rz e cz y w isto śc i N ad aw cy , rzeczy w isto śc i 
R e cy p ie n tó w  (A d resa ta  i O d b io rcy ) o raz  rz e cz y w isto śc i O b serw ato ra . Je d en  
i ten  sa m  fa k t ję z y k o w e j rz e cz y w isto śc i o b ie k ty w n ej m a lu b  m o ż e  m ieć  w  trzech  
p o z o sta ły ch  rz e cz y w is to śc ia ch  ró żn ą  w a rto śc io w o ść . Ja k  p o k a z u ją  an a lizy  p o d 
ro z d z ia łu  p o p rz e d n ie g o  (por. ro z w a ż a n ia  o  s ta tu sie  w y ra z u  chmura w  fin a le  
w ie rsz a  S z y m b o rsk ie j) , w  rz e cz y w isto śc i o d b io rcze j (k tó ra  z k u ltu ro w o -sp o łe cz - 
n e g o  p u n k tu  w id z e n ia  m a w a g ę  sz czeg ó ln ą ) je d e n  i ten  sam  fa k t ję z y k o w y  -  
c ią g  w y ra z ó w  z w a n y  ze  w z g lę d u  n a  ze sp ó ł sw y ch  ce ch  „ je d n o stk ą  sk rz y d la tą "
-  m o ż e  fu n k c jo n o w a ć  w  trz e ch  z a sa d n icz y ch  sy tu acjach :
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I. w sytuacji pierwszej odbiorca (jeden typ odbiorcy) takiego ciągu wyra
zów z „linii ciągłej" narracji nie wyróżnia i nie wyodrębnia: ciąg ten ma dla nie
go ten sam status, co okalający kontekst lewo- i prawostronny, i na równi ze 
składnikami tego kontekstu ciąg ów odznacza się jedynie odnośnością referen- 
cjalną. Nawiązując do terminologii Sperbera i Wilson (2002) powiedzielibyśmy, 
że w odczuciu danego odbiorcy wszystkie składniki danej wypowiedzi (danego 
urtekstu) zostały przez jej autora jednakowo i po prostu u ż y t e .

II. W sytuacji drugiej -  a więc dla innego (typu) odbiorcy -  ten sam ciąg 
wyrazów zostaje świadomościowo wyodrębniony z „linii ciągłej" narracji, gdyż 
taki sam (lub optymalnie zbliżony) ciąg wyrazów funkcjonuje już w pamięci ję
zykowej tego odbiorcy jako jednostka systemu języka zakodowana w jego móz
gu wraz ze swym społecznie utrwalonym znaczeniem. To skojarzenie napotka
nego właśnie w tekście ciągu wyrazów z istniejącym już w pamięci językowej 
jego odpowiednikiem kodowym nazwałem wcześniej nawiązaniem (linkiem) 
metajęzykowym czy metakodowym. Nawiązując ponownie do terminologii 
Sperbera i Wilson, można by taki link nazwać rodzajem p r z y w o ł a n i a  -  
przywołania z pamięci językowej, z systemu języka, z kodu.

III. W sytuacji trzeciej -  i dla trzeciego (typu) odbiorcy -  ten sam wciąż ciąg 
wyrazów jest nie tylko wyodrębniany z narracji i nie tylko kojarzony z kodem, 
ale też wiązany z jego źródłem: z tekstem, w którym pierwotnie powstał, i/lub 
z autorem tej właśnie konfiguracji wyrazów. To w tej sytuacji właśnie mamy do 
czynienia z „przywołaniem" w literalnym sensie tego słowa: do procesu budo
wania sensu danego odcinka wypowiedzi przywołany zostaje z głębi czasu 
i przestrzeni pierwotny autor danego sformułowania, który do procesu tego 
wnosi swoje prymarne -  autorskie właśnie -  sensy, jakie z tym sformułowa
niem wiązał, niekoniecznie identyczne z sensem, jakiego sformułowanie to na
brało potem w dyskursie społecznym. Powstaje prawdziwa polifonia percepcyj- 
na: do świadomości odbiorcy (tego właśnie odbiorcy, odbiorcy trzeciego typu) 
poprzez wciąż ten sam fakt językowej rzeczywistości obiektywnej (czyli po
przez wyodrębniony przezeń z tekstu ciąg wyrazów) dochodzi jeden głos „czy
stej" narracji (urtekstu), głos drugi z zasobów kodowych jego własnego języka, 
wreszcie głos trzeci -  z pola jego pamięci o czytanych dziełach i twórcach, pola 
współtworzącego jego horyzont semiotyczny. Od odbiorcy tego zależy teraz, 
czy w swej interpretacji danego wycinka tekstu (i tekstu tego w całości) podąży 
za jednym tylko, wybranym przezeń, głosem owego wielogłosu, czy też uwzględ
ni je wszystkie, wykorzystując grę wszelkich niesionych przez nie sensów.

Wspomniani badacze rosyjscy uznali, że nazwy „skrzydlate słowa" można 
używać wtedy i tylko wtedy, kiedy zaistnieje sytuacja typu trzeciego: odbiorca 
pamięta, skąd dane wyrażenie zostało zaczerpnięte, kto je utworzył, w jakich 
okolicznościach, jakie mu znaczenie nadał, „w przeciwnym razie jest ono nie
zrozumiałe". Gdyby tak właśnie miało być, gdyby istotnie to właśnie miało być 
kryterium konstytutywnym skrzydlatych słów, liczba skrzydlatych jednostek 
języka, jak przypuszczam, skurczyłaby się gwałtownie, może nawet do kilku
dziesięciu czy kilkuset zaledwie. Przeświadczenie, że cała dana wspólnota
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komunikacyjna zna zaplecze genetyczne („przywieszki semantyczne") kilku- 
-kilkunastu tysięcy autorskich jednostek języka notowanych przez opracowania 
leksykograficzne, jest szlachetną iluzją. Nie przeprowadzono co prawda żad
nych szerzej zakrojonych kompleksowych badań tego zagadnienia, ale zwykłe 
obserwacje realnego dyskursu zdają się mówić, że sytuacje typu III są w nim 
najrzadsze, zdecydowanie przeważają natomiast -  w nieznanej nam jeszcze 
proporcji -  sytuacje typu drugiego i pierwszego. Komunikacyjnie optymalna 
sytuacja III charakteryzuje albo rzeczywistość wyimaginowaną, idealną, po
żądaną przez filologa (i dlatego przezeń zakładaną), albo rzeczywistość bardzo 
wąskiego kręgu elit intelektualnych. Obawiam się, że wykształcony filolog 
nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wielka jest faktyczna liczba użytkow
ników języka, którzy w codziennej komunikacji międzyludzkiej pozostają 
wyłącznie na poziomie czytanych jednowymiarowo urtekstów, nie podejrze
wając nawet, że jakieś cząstki tego, co czytają, mogliby z czymkolwiek poza 
tym tekstem wiązać i kojarzyć.

Konsekwentnie trzymając się stanowiska, że „wszystkie skrzydlate słowa 
charakteryzują się „przywieszką semantyczną" chronioną przez „genetyczną 
pamięć użytkowników języka", musielibyśmy stwierdzić, powtórzę, że ze 
skrzydlatymi słowami mamy do czynienia jedynie w sytuacjach typu trzeciego. 
Czy naprawdę oznacza to, że w sytuacjach I, w których użytkownik języka nie 
wyodrębnia z tekstu typu

[70] Sądzę, że to pseudopaństwo [Irak] rozsypie się na trzy kawałki. (...) Rachunki
krzyw d są w Iraku są tak wielkie, że nie wiem, kto by mógł zostać praw dziwym przy
w ódcą całego przyszłego państwa. [M. Dziekan; Rp 69/03]

żadnego szczególnego, „naddanego" ciągu wyrazów, postrzegając te zdania 
jako jednolity, jednogłosowy urtekst, i w sytuacjach II, kiedy to Odbiorca wyod
rębnia z podobnego tekstu pewien ciąg wyrazów (rachunki krzywd) i kojarzy go 
z określonym punktem systemu własnego języka (ale nie z „pamięcią o autorze 
i/lub tekście źródłowym"), czy więc oznacza to, że w tych dwóch sytuacjach 
nie mamy do czynienia z jednostką skrzydlatą? Czy ciąg wyrazów „rachunki 
krzywd" jest skrzydlatym słowem tylko wtedy, kiedy Odbiorca pamięta, że au
torem tej grupy wyrazowej jest Władysław Broniewski, a sam ów ciąg pochodzi 
z wiersza „Bagnet na broń"? I ciągnie się za nim skojarzenie z powszechną mo
bilizacją sił społecznych w obliczu zagrożenia wojną? W sposób dla mnie oczy
wisty -  nie. Rzeczywistość Odbiorców typu I i II nie wyczerpuje jeszcze całej 
rzeczywistości językowej: mamy prawo zakładać, że ciąg wyrazów rachunki 
krzywd był jednostką o indywidualnie określonym autorstwie (jednostką skrzy
dlatą) w językowej rzeczywistości Nadawcy, a już na pewno jest taką w języko
wej rzeczywistości Obserwatora. W terminach wcześniej tu stosowanych po
wiemy, że we wszystkich omówionych tu sytuacjach mieliśmy do czynienia 
z jednostką skrzydlatą g e n e t y c z n i e  (ponieważ stwierdzalna autorskość 
określenia rachunki krzywd jest wielkością constans), skrzydlatą r e a l n i e  jedno
stka ta jest natomiast dla Nadawcy, dla Recypientów typu III oraz dla Obserwa
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tora. Odbiorca typu II wyodrębnia dany ciąg wyrazów jako część naddaną 
postrzeganego tekstu, choć nie kojarzy go ze źródłem tego naddania (lecz jedy
nie z kodem). W sumie więc jedynie Odbiorca typu I niczego naddanego w za
cytowanym fragmencie nie dostrzega, nie wyodrębnia i z żadną płaszczyzną 
odniesienia (czy to metakodową, czy międzytekstową) nie wiąże: dla niego jest 
to tekst jak tekst, nad którym nie nadbudowuje on żadnego epitekstu i nawet 
nie domyśla się, że mógłby to zrobić; jest kwestią społecznie doniosłą określe
nie, jak wielkie są kręgi uczestników dyskursu pozostających na tym tylko po
ziomie odbioru tekstów. Ale nawet w sytuacji, gdy tekst [70] czyta Odbiorca 
typu I, równocześnie stoi za nim Obserwator, dla którego część tego tekstu -  
ciąg wyrazów rachunki krzywd -  jest w sposób oczywisty związany z konkret
nym autorem i dziełem. Niezależnie od tego, kto właśnie odbiera dany tekst, 
ciąg rachunki krzywd zawsze odnosi się genetycznie (choć, podkreślam, nieko
niecznie realnie) do klasy skrzydlatych słów. Rozważania te prowadzą do 
wniosku, że to, co nazywamy „rzeczywistością językową", jest przestrzenią 
wielowymiarową, a określanie statusu tworzących tę rzeczywistość faktów ję
zykowych musi być relatywizowana do wybranych wymiarów owej rzeczywi
stości.

Jak wynika z przeprowadzonego rozumowania, skrzydlate słowa mogą, ale 
bynajmniej nie muszą być w tekstach dyskursu środkami nawiązań międzyte
kstowych. A jeżeli iluzją -  w dużej mierze -  okazuje się rozpowszechnione 
przeświadczenie, że skrzydlate słowa (zawsze) wnoszą do tekstów aktualnych 
„pamięć" o swych tekstach źródłowych, umożliwiając tym samym aktywne 
nawiązywanie do nich, dialogowanie czy polemizowanie z nimi, to mamy pra
wo zapytać, czym jednostki skrzydlate w tekstach aktualnych są, co do nich 
mimo wszystko wprowadzają, czemu służą?

Po pierwsze, jeżeli jednostki skrzydlate nie służą jako środki nawiązań mię
dzytekstowych, to mogą służyć danemu tekstowi swą autonomiczną seman
tyką na tej samej zasadzie, co szeregowe frazeologizmy o pochodzeniu nie- 
imiennym. Współczesny Polak nie musi wiedzieć, kto imiennie wymyślił 
sformułowania globalna wioska, małe co nieco, Król jest nagi, by rozumieć sens 
zawierających je wypowiedzi. Przypomnieć tu jednak trzeba z naciskiem, że te 
zautonomizowane znaczenia jednostek skrzydlatych zostały w dużej mierze 
zignorowane przez polskich leksykografów: znaczeń realnych tak rozpo
wszechnionych skrzydlatych słów, jak np. Okopy Świętej Trójcy, małe co nieco, 
krew, pot i łzy, globalna wioska, A to Polska właśnie, A imię jego czterdzieści i cztery, 
Ala ma kota czy Król jest nagi z reguły nie eksplikują filologiczne słowniki języka 
polskiego.

Ale wykształcanie się znaczeń samodzielnych poświadcza istnienie względ
nej (i zmiennej co do stopnia) niezależności formy i treści jednostek skrzydla
tych odpowiadającej prawu asymetrycznego dualizmu znaku językowego 
Siergieja Karcewskiego. Niezależność ta umożliwia mówiącym korzystanie 
z samej tylko formy jednostki skrzydlatej -  z pośrednim tylko nawiązywaniem 
do pierwiastków jej pierwotnej zawartości treściowej lub nawet w ogóle bez ich
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uwzględniania -  forma ta bowiem bywa wygodna w kształtowaniu narracji 
własnej. Gdy artykuł o złożonej drodze życiowej gen. Zygmunta Berlinga Tade
usz Pióro tytułuje -  w związku z odebraniem imienia generała warszawskiemu 
mostowi -  wyrażeniem [71] „O jeden most za dużo" [P 5/98], można się w tym 
jeszcze doszukiwać więzi formalno-treściowej ze znanym brytyjskim filmem 
wojennym „O jeden most za daleko" („A Bridge Too Far", 1977). Gdy jednak 
pisarz John Sack [72] „sam stawia siebie w jednym rzędzie z Trumanem Capote 
czy Tomem Wolfe", a dziennikarz komentuje, że jednak „jego ambicje literackie 
zdają się «o jedną półkę za daleko»" [P 34/95] -  to związków treściowych z fil
mowym tekstem źródłowym nie sposób się tu już doszukać: fraza prototypowa 
dała użytkownikom języka poręczną matrycę składniową, częściowo zapełnio
ną leksykalnie, częściowo otwartą, której to właśnie otwartość pozwala na two
rzenie nieskończonej ilości wariantów o wspólnym mianowniku konstrukcyj
nym zakodowanym w pamięci społecznej i umożliwiającym rozpoznawanie 
nowych konstruktów jako „czegoś znanego"; por.:

[73] -  Co Pan sądzi o Janie Rokicie, który w  sw oim  raporcie o sprawie Rywina napisał, że 
Agora w eszła w układ korupcyjny z rządem, z Leszkiem M illerem? -  To może o jed en  
m ost za daleko i sform ułow anie zbyt daleko idące. [Rozmowa M oniki Olejnik z Jerzym 
Buzkiem  w  Radiu Zet; za: GW  7 1/04]; [74] O  jed en m ost za daleko [tytuł artykułu o tzw. 
aferze m ostowej związanej z budową M ostu Siekierkowskiego w  W arszawie, w która za
m ieszane było kierow nictw o Prawa i Sprawiedliwości: „Używając m odnych ostatnio 
w W arszaw ie m ostow ych określeń można byłoby stwierdzić, że PiS zdecydowanie po
sunął się o jed en  m ost za d aleko"; P 7 /0 4 ]; [75] O jed en M ost za daleko Trudno sobie 
w yobrazić w iększy idiotyzm  niż aresztow anie W ładimira Gusińskiego [szefa holdingu 
M edia Most] -  tw ierdzi M aksim  Sokołow , kom entator „Izw iestii". [GW 140/00]; [76]
O jed en  m ost za drogo Rok tem u pierwszy samochód i pierwszy pociąg przejechały mo
stem  łączącym  Kopenhagę w  Danii z Malmó w Szwecji ponad cieśniną Bałtyku. (...) 
M inął rok i z podliczeń [zysków] wynika, że ludzie podeszli do mostu, jakby bali się uto
pić. [P 1 4 /0 1 ]; [77] O jed en  m ost za m ało ...po likwidacji przejazdu na Spychalskiego 
miasto może pozostać tylko z jedną przeprawą przez Kanał Ulgi. [GwO 129/99]; [78]
O jed en  m ost za dużo [śródtytuł artykułu o Carringtonie, jednym  z szefów polskiej ma
fii, w ykorzystującym  do przem ytu most techniczny na rzece Nysie; P 2 4 /04]; [79] O je 
den Ś ląsk  za daleko Trzecie powstanie śląskie było powstaniem , które osiągnęło najwię
kszy sukces, pow staniem  o najdalej sięgających konsekw encjach gospodarczych, 
społecznych, politycznych... [GW 102/01]; [80] O Irak za daleko Kanclerz Niem iec Ger
hard Schroder oraz w iceprzew odniczący klubu SPD w  Bundestagu Gernot Erler ostrzegli 
w  środę USA przed rozszerzeniem  w ojny z terroryzmem na inne kraje poza Afganista
nem, zwłaszcza na Irak. [GW 280/01]; [81] O jed na akcyzę za daleko Przyczyn załama
nia sprzedaży aut w  Polsce jest wiele. Jedna z nich jest dwukrotna podwyżka podatku 
akcyzow ego na samochody... [GW 245/00]; [82] O  jed en  kontrakt za daleko M inister 
skarbu W iesław  Kaczm arek zarzucił byłem u prezesowi PKN Orlen, że dążył do zawarcia 
um ow y oddającej dostawy ropy dla Polski w ręce pośrednika. [GW 3 4/02]; [83] O jedna 
ustaw ę za daleko Jego [wiceszefa rosyjskiej Dumy] w izyta na Litwie może też świadczyć, 
że i M oskw ie zależy na jak najszybszym  zakończeniu przepychanek [w sprawie moskie
w skich odszkodow ań za okupacje Litwy; GW  198/00]; [84] ...Giertych zapytany, co bę
dzie, jeśli prokurator Olejnik nie stawi się na w ezwanie, powiedział, że „wtedy przypro
w adzi go kapitan Jarosław  D ąbrow ski" (Dąbrowski to oficer ABW, który 7 lutego 2002 
dow odził akcją zatrzym ania prezesa Orlenu Andrzeja M odrzejew skiego). Być może był 
to dowcip, ale pow tórzony przez radiow e rozgłośnie dotarł do uszu prokuratora. Olejnik
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stawił się przed kom isją mocno poruszony. [GW 229/04]; [85] O jed en  żart za daleko 
Britney Spears wyszła za mąż za Jasona Allena Alexandra (...). W  piątek w ieczorem  po 
zabawie w jednym  z barów w  m ieście wiedzeni impulsem oblubieńcy udali się do słyn
nej Małej Białej Kaplicy Ślubnej (...). Informator people.com  twierdzi, że „był to żart, któ
ry posunął się za daleko" i piosenkarka będzie chciała odwołać związek. [GW 3 /0 4 ]; [86]
0  jed en  bankom at za daleko Jeśli za granicą płacisz kartą, kontroluj w ielkość wydatków
1 zbieraj potw ierdzenia w ypłaty gotówki w  bankomatach. W  ten sposób unikniesz przy
krych niespodzianek... [GW 295/00]; [87] Gdzieś po um ysłach bohaterów „Osiem  cztery" 
Nahacza błąkają się co praw da frazy o szkodliwości „jarania", czasem zakłuje podejrze
nie, że „grzybienie" to o jed en  krok za daleko. M arne to jednak w yrzuty i błyskaw icznie 
znikają... [GW 4 5 /0 4 ]; [88] O parę słów  za daleko Sejm  huknął na całego, jak  gdyby 
z Niemcami m ożliwa była jedynie konfrontacja, a nie współpraca. [O uchw ale Sejmu 
w sprawie reparacji w ojennych; P 3 8 /04]; [89] Borys Radionow, rozw ażny inteligent, w ie
loletni korespondent „Izw iestii" w  Paryżu i Budapeszcie, mówi dziś, że jedyny przyw ód
ca, który poradził sobie z Czeczenami, to Stalin. (...) To głos większości Rosjan. Na poro
zumienie może już być o jed en  zam ach za daleko. [P 3 7 /03]; [90] Jerzy Buzek 
niewątpliwie odbył o jed ną m ediację za dużo, co Lecha Kaczyńskiego unoszonego zado
w oleniem z powodu dużej popularności do reszty oszołomiło. [P 28/01]

Może najciekawszym spośród przedstawionych jest problematyczny przy
kład ostatni, o ile bowiem w cytatach poprzednich formalne nawiązanie do fra
zy prototypowej było zupełnie oczywiste, o tyle w przykładzie [90] można się 
zastanawiać, czy jest to w ogóle nawiązanie („przywołanie") -  czy też „zwykła" 
wypowiedź („użycie") ukształtowana wyłącznie przez autora danego tekstu. 
Sygnalizowałem już w przypisach 55. i 71. rozdziału poprzedniego, że dla wy
padków tego rodzaju znajduję wytłumaczenie następujące: w okresie szczegól
nego nasilenia frekwencji pewnej jednostki skrzydlatej siła sprawcza jej odłożo
nej w pamięci społecznej matrycy okazuje się wystarczająco duża, by wpływać 
formująco na proces werbalizacji potencjałów treściowych nadawcy także bez 
jego udziału, woli czy świadomości; potencjał ten, który mógłby być przecież 
wyrażony inaczej -  Jerzy Buzek „odbył więcej rozmów niż było trzeba", „prze
prowadził za dużo rozmów", „przeholował z mediacjami", „przedobrzył z pro
wadzeniem negocjacji" itp. -  zostaje odlany w formie narzuconej przez domi
nującą matrycę, gdyż jest ona w tym czasie środkiem najbliżej leżącym, a więc 
najbardziej poręcznym, a więc wreszcie -  najbardziej ekonomicznym (powrócę 
jeszcze do tej kwestii w rozdziale V).

Gdyby istotnie za każdą jednostka skrzydlatą ciągnął się cień „pamięci ge
netycznej", gdyby rzeczywiście obciążał ją ciężar „dowieszki semantycznej" 
w postaci obligatoryjnego skojarzenia z jej źródłem i autorem, mogłoby to cza
sem wpływać wręcz hamująco na sprawność komunikacji międzyludzkiej. Co 
na przykład merytorycznie wspólnego ma z Johnem Reedem i jego opowieścią
o początkach rewolucji październikowej roku 1917 śródtytuł artykułu o absur
dalnej poprawce Senatu RP, wskutek której niemowlęca odzież z dzianin miała 
być obłożona 7-procentowym podatkiem VAT, z tkanin zaś -  podatkiem 
22-procentowym? -  por.:

[91] 15 m inut, które w strząsnęły V A T  Senatorowie, którzy zgłaszali popraw kę, nie znali 
numerka PKW iU [Polskiej Klasyfikacji W yrobów  i Usług], poprosili w ięc o jego odszuka
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nie senackiego legislatora Jerzego Niemczewskiego. Ten nie zwrócił uwagi, że odzież dla 
niem ow ląt dzieli się na „dzianą" i „tkaną", i spisał pierwszy numerek, jaki wpadł mu w 
oko. -  Kom pletnie nie znam się na tkaninach. Nie m am też dzieci, a na znalezienie nume
ru m iałem  15 minut. Kończyła się senacka debata i mijał termin zgłaszania popraw ek -  
tłum aczy „Gazecie" mecenas Niem czewski. [GW 67/04]

Po uskrzydlone Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem z książki Johna Reeda pol
ska publicystyka sięga chętnie, o ile jednak jeszcze w przykładzie [92] da się 
ustalić głębszy związek motywacji między tekstem danym (E. Krauzego) 
i uprzednim (J. Reeda), i to ustalić z korzyścią dla odbioru tekstu danego, to się
ganie po rewolucyjną w treści „przywieszkę semantyczną" w przypadku te
kstów [93]-[97] byłoby nie tylko zbędne, ale i musiałoby spowolnić proces od
bioru tekstów danych, niepotrzebnie ten proces komplikując, por.:

[92] W szyscy [w r. 1968] mówili o nieuchronnym  upadku reżimu w Czechosłowacji. 
Trzeba było wsiąść do pociągu historii. Zarażony obyw atelskim  entuzjazmem wsiadłem 
do ostatniego w agonu i przeżyłem  w Pradze te dziesięć dni, które w strząsnęły św ia
tem... [E. Krauze; GW  199/01];

[93] Nie ma chyba na świecie innego prezydenta, poza Clintonem, o którego intymnym 
życiu napisano by tyle książek i w yszły one w  trakcie jego urzędowania. „M iłosne afery 
pierw szej pary", „Siedem  dni, które w strząsnęły H radem ", „Spowiedź sekretarza"... 
W szystkie dotyczą też obecnej żony Havla. [GW 2 7 /03]; [94] Siedem  dni, które 
w strząsnęły b iskupem  Poszkodow any [przez pijanego biskupa] kierowca nexii trafił do 
szpitala, ale wypisano go po siedmiu dobach i kilkunastu godzinach (...) Czas pobytu 
w  szpitalu jest w takich spraw ach kluczowy, bo decyduje o tym, czy czyn zostanie za
kw alifikow any jako w ykroczenie (ofiara spędza do siedmiu dni w szpitalu) czy jako 
przestępstw o (powyżej siedmiu dni). [GW 168/03]; [95] D ziesięć dni, które upłynęły 
od nom inacji Snopkiew icza do pierwszego wydania „W iadom ości", n ie  w strząsnęły 
„D zien n ik iem ". [A. Bikont o sytuacji w  TVP w roku 1989; za: Bereś 2000]; [96] 1 0 0  dni, 
które w strząsnęły Polska Od września do sylwestra 1989 r. rozgryw ały się w Polsce wy
darzenia, które dziś, z perspektywy 15 lat, można nazwać cichą rewolucją. Mało znany 
w ów czas 42-letni ekonom ista Leszek Balcerowicz (...) przygotow ał pakiet ustaw -  nazwa
nych później planem  Balcerowicza. W tedy jeszcze nie było wiadomo, że chodzi, ni mniej 
ni w ięcej, tylko o zmianę ustroju Polski. [P 50.04]; [97] W  szwedzkim M almo trwa w ysta
w a nazyw ana „ 1 0 0  dzieł, które w strząsnęły Zachodem ". M oda na rankingi owładnęła 
też sztukam i pięknymi. [P 18/03]

Związek ciągów wyrazowych wytłuszczonych w przykładach [93]-[97] z pod
stawą przywołania -  Reedowską frazą Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem -  
jest już związkiem głównie formalnym, związkiem „przez styczność" jedynie, 
a nie przez głębsze więzi znaczeniowe, nawiązaniem bardziej przez tej frazy 
„znaczenie strukturalne" (lokucyjne), niż przez intencjonalne znaczenie auto
rskie. Dialog z autorem więc -  czy tylko gra z formą?

Obserwacje te prowadzą nas do drugiej istotnej konstatacji, dając podstawę 
do stwierdzenia, że jednostki skrzydlate mogą służyć użytkownikom jedynie 
swoimi autonomicznymi formami, ekonomicznie werbalizującymi indywidual
ne nadawcze potencjały treściowe. Istnieją frazy prototypowe -  cały ten zgiełk, 
świat według Garpa, pogoda dla bogaczy, dyskretny urok burżuazji, ci wspaniali męż
czyźni w swych szalejących gruchotach -  których podstawową (by nie rzec -  je
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dyną) rolą i zasługą było osadzenie w polszczyźnie na poły otwartych leksykal
nie konstrukcji syntaktycznych.

Uświadomienie sobie faktu, że konstrukcje takie -  „wspólne mianowniki" 
całych serii transformacji (por. Miodek 1983: 132-134) -  są, jak wspomniałem, 
zakodowane w pamięci społecznej i rozpoznawalne jako „coś znanego", dopro
wadza nas do konstatacji trzeciej i w tym miejscu ostatniej: skrzydlate słowa 
mogą służyć jako sygnały wspólnoty kodowej, wskaźniki przynależności Na
dawcy i Adresata (Recypientów) do jednego i tego samego kodu językowo-kul- 
turowego. W sytuacji, kiedy mniej istotna lub niemożliwa do przywołania staje 
się pamięć o tekście źródłowym danej jednostki skrzydlatej, kiedy zapomniany 
zostaje jej właściwy autor i zaciera się jej pierwotna semantyka, ważnym pozo
staje metakodowy pierwiastek budowanej w komunikacji warstwy epiteksto- 
wej: ja wiem, że ty wiesz, że dana sekwencja tego oto tekstu jest sekwencją pier
wotnie wobec niego zewnętrzną; jest to nasza wiedza wspólna, która wytwarza 
między nami szczególny rodzaj więzi międzyludzkiej. Do jednostek skrzydla
tych i ich funkcjonowania w komunikacji mógłbym więc odnieść ten sam sąd, 
którym kwitowałem niegdyś funkcjonowanie w tekstach metaoperatora przy
słowiowy. oto sygnalizują one odbiorcy, że „pewien fragment nadawanego doń 
tekstu jest odwołaniem się do jego pamięci językowej, że fragment ów powinien 
być tak dobrze znany i nadawcy, i odbiorcy, by ten aluzyjny sygnał ustalił i po
twierdził dodatkową więź między nimi" (Chlebda 1984a: 85). Niezdolność do 
wychwycenia w tekście takiego sygnału może być wskaźnikiem naruszenia jed
ności kodu kulturowego w danej sferze komunikacji społecznej i znakiem 
ostrzegającym przed naruszenia tej jedności konsekwencjami.

Żyjemy w szczególnym czasie, kiedy to powszechne korzystanie z różnego 
rodzaju cytatów, formuł, klisz stało się, jak stwierdza Jelena Ziemskaja, „najbar
dziej charakterystyczną cechą współczesnego dyskursu w ogóle" (3eMCKaa 
1996: 23). Skrzydlate słowa są organiczną częścią nieprzebranego zbioru owych 
„stałych elementów gry" językowej w społecznym komunikowaniu się ludzi. 
Różnorodność funkcji, jakie jednostki skrzydlate w tej komunikacji pełnią, jak 
i rozległość pola, jakie zajmują one w zasobach środków nazewniczych języka, 
każe ponowić postulat wnikliwszej niż dotychczas, bardziej wszechstronnej 
i wieloaspektowej ich analizy lingwistycznej. W mojej intencji jej właśnie celom 
mogłyby służyć naszkicowane tu propozycje terminologiczne.
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IV. Biblizmy 
jako skrzydlate jednostki polszczyzny

Nie jest przypadkiem, że tę część niniejszych szkiców, która ma przynieść 
skrzydlatologiczne analizy bardziej szczegółowe, rozpoczynam rozważaniami
0 biblizmach: tak po prostu przystoi filologowi, tak mogę wyrazić szacunek dla 
tej niewielkiej objętościowo, ale zupełnie szczególnej sfery naszego języka, sfery 
sięgającej korzeniami najważniejszych tekstów naszego kręgu kulturowego, 
których kolejne tłumaczenia znamionowały kolejne etapy formowania się 
polszczyzny (por. Koziara 1993 i 2001). Ale jest też przyczyna bardziej prozaicz
na: z kilku względów biblizmy wyjątkowo dobrze ilustrują problematykę 
skrzydlatych słów i mogą grać rolę ich wzorcowej egzemplifikacji. Jasno wyni
ka to z doboru składników roboczej definicji biblizmów -  roboczej, gdyż pojęcie 
„biblizmu" nie doczekało się oficjalnego usankcjonowania na kartach polskich 
leksykonów i encyklopedii językoznawczych (nieobecne jest także w słowni
kach języka polskiego). Przyjmijmy zatem roboczo, że przez „biblizm" rozu
mieć tu będziemy jednostkę języka o dającym się ustalić pochodzeniu od te
kstów Pisma świętego, która -  niezależnie od swej postaci formalnej i statusu 
semantycznego -  kodowana jest w pamięci językowej danej etnicznej wspólno
ty komunikacyjnej, a w produkcji tekstów dyskursu tej wspólnoty jest dla 
nazwania odnośnych wiązek sensów odtwarzana. Zgodnie z tą definicją do bib
lizmów języka polskiego odnoszę na równych prawach jednostki różne struktu
ralnie -  a więc wyrazy: gehenna, matuzalem, moloch, samarytański, apokaliptyczny, 
judasz, judaszowy; grupy wyrazowe: umywać ręce, strzec jak źrenicy oka, rzucać 
perły przed wieprze, wierzgać przeciw ościeniowi, arka przymierza, głos wołającego na 
puszczy, kamień obrazy, listek figowy, sól ziemi, złoty cielec; zdania: A słowo ciałem 
się stało, Duch ochoczy, ale ciało mdłe, Kto mieczem wojuje, od miecza ginie, Nie sa
mym chłebem żyje człowiek, Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Zgodnie z tąże defi
nicją do biblizmów odnoszę też jednakowo jednostki o różnym statusie seman
tycznym - zarówno zdecydowanie metaforyczne: judasz 'dwulicowiec, zdrajca'
1 'wziernik w drzwiach celi', Salomonowy 'mądry i sprawiedliwy', apokaliptyczny 
'straszny, wieszczący lub znamionujący zagładę', alfa i omega 'człowiek wszyst
kowiedzący, autorytet, wyrocznia w jakiejś dziedzinie', rzeź niewiniątek 'zma
ganie, sprawdzian, którego uczestnicy gremialnie ponieśli klęskę', samarytanin 
'człowiek bezinteresownie niosący pomoc', jak i pozostające na poziomie zna



czeń pierwotnych: Samarytanin 'członek grupy etniczno-religijnej z okolic 
Samarii', Judasz 'pochodzący z Kariothu uczeń Chrystusa; apostoł', Józef z Ary- 
matei, Szymon Cyrenejczyk, Góra Oliwna, rzeź niewiniątek 'mord dokonany przez 
króla Heroda na niemowlętach betlejemskich' i „Rzeź niewiniątek" 'nazwa kano
nicznego motywu malarskiego o tematyce nowotestamentowej', „Zdjęcie z krzy
ża", „Trzy Marie u grobu", Zaprawdę powiadam wam, Tak czyńcie na moją pamiątkę 
itp. Podobnie jak to było w wypadku ogólnego korpusu skrzydlatych słów, 
udział jednowyrazowców w ogólnym korpusie biblizmów jest niewielki i sza
cuje się go na ok. 10% (por. proporcję składu hasłownika MSBJP Jana Godynia: 
36 wyrazów i ok. 330 wyrażeń, zwrotów i fraz), w związku z czym, łącząc do
minujące liczebnie grupy wyrazowe i zdania w jedną całość, mówi się najczę
ściej tylko o „frazeologii biblijnej", właśnie w terminie „frazeologia" upatrując 
najwłaściwszego dla odnośnych zjawisk hiperonimu (tak rzecz się ma na 
przykład w monografii: Koziara 2001). Separowanie wyrazów pochodzenia bib
lijnego, oddzielanie ich od biblijnych frazeologizmów, a w rezultacie pomijanie 
biblizmów jednoleksemowych w analizach, a nawet w kodyfikacji leksykografi- 
cznej jest jednak zabiegiem sztucznym, bo motywowanym wyłącznie względa
mi formalnymi (czy wręcz technicznymi), hiperonimu poszukiwać więc należy
0 jedno piętro ogólności wyżej. Skoro skrzydlate wyrazy, grupy wyrazowe
1 zdania uogólnialiśmy pod etykietą hiperonimu „(skrzydlate) jednostki języ
ka", „(skrzydlate) nominaty", „(skrzydlate) reprodukty" czy „eptonimy", to nie 
widać przyczyn, dla których działania tych hiperonimów nie mielibyśmy roz
ciągnąć także na wyrazy, grupy wyrazowe i zdania wywiedzione z tekstów bi
blijnych. Tak więc o tworach typu judasz (i Judasz), samarytanin (i Samarytanin), 
apokalipsa (i Apokalipsa), golgota (i Golgota), Poncjusz Piłat, ogród Getsemański, Da
wid i Goliat, chusta świętej Weroniki, mirra, kadzidło i złoto, „Złożenie do grobu", 
„Cudowny połów", „Rzeź niewiniątek" (i rzeź niewiniątek), korona cierniowa, Mane, 
Tekel, Fares, Szukajcie, a znajdziecie, Kamienie wołać będą, Kto sieje wiatr, zbiera burzę 
itp., o których możemy mówić jako o jednostkach języka polskiego (utartych 
nominałach polszczyzny) lub, specyfikując rzecz gatunkowo, jako o skrzydla
tych jednostkach (nominałach) języka polskiego lub eptonimach polszczyzny, 
najwłaściwiej będzie mówić -  uściślając rzecz także genetycznie -  jako o „skrzy
dlatych jednostkach języka pochodzenia biblijnego", „skrzydlatych nominatach 
biblijnych", „skrzydlatych biblizmach" „eptonimach biblijnych" lub -  najproś
ciej -  o „biblizmach" polszczyzny.

Opatrywanie biblizmów etykietą skrzydlatości zakłada, że przypisujemy im 
cechy tworzące, jak to nazwaliśmy w rozdz. I, „konstytutywne minimum skrzy
dlatości": optymalne rozpowszechnienie i indeksowość (autorskość). Co się ty
czy indeksowości skrzydlatych biblizmów, to może się wydawać, że dla jej 
stwierdzania wskaźników mamy aż w nadmiarze. Dla skrzydlatego Oto czło
wiek! (Ecce homo!) możemy na przykład wskazać źródło ogólne (Biblia), źródła 
szczegółowe (Nowy Testament, ściślej -  Ewangelia wg św. Jana, rozdz. 19., 
wers 5.), wreszcie aż kilku konkretnych autorów -  można bowiem zaliczyć do 
nich równocześnie i Poncjusza Piłata (który te słowa wobec rzesz Izraelczyków
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wypowiedział), i św. Jana Ewangelistę (który scenę wyprowadzenia ubiczowa
nego Chrystusa przed tłum jako jedyny zrelacjonował), i św. Hieronima (który 
scenę ową utrwalił w kanonicznym językowym wariancie łacińskim), i kilku 
polskich tłumaczy Pisma św. -  od Leopolity po Kazimierza Romaniuka -  którzy 
wersję Wulgaty tak właśnie a nie inaczej ukształtowali w polszczyźnie. Ale „au
torskość" biblizmów -  tj. ich „biblijność" rozumiana jako bezpośrednia, prosta 
zależność danej jednostki od tekstu Pisma św. -  okazuje się wielkością stopnio
walną (co zresztą jest jedną z głównych przyczyn dotychczasowej niemożności 
ustalenia jednolitego, obwiedzionego jednoznacznymi granicami korpusu bibli
zmów polskich), analogicznie więc do procedury zastosowanej wcześniej, kiedy 
to korpus skrzydlatych słów polszczyzny staraliśmy się przedstawić w postaci 
pola o wyraźniej zarysowanym centrum i szerokich peryferiach, także i w tym 
wypadku biblizmy wypadnie przedstawić bardziej jako pole o rozmytych gra
nicach zewnętrznych, niż jako zamkniętą listę ze skończonym wykazem jedno
stek. W swoim czasie nazwałem biblizmy „zbiorem jednostronnie zamkniętym" 
(Chlebda 1998a), mając na myśli fakt, że stosunkowo wyrazista jest tylko dolna 
granica zbioru, wyznaczona przez uskrzydlone wyimki z ksiąg Pisma św., tj. 
przez jednostki, których postać skrzydlata pokrywa się z „literą Pisma" (cyta
cje) lub jest tej „litery" bezpośrednią pochodną (derywaty, parafrazy)1 -  to nato
miast, gdzie przechodzi granica górna, bywa przedmiotem doraźnych ustaleń 
poszczególnych badaczy. Mówiąc inaczej, nie podlega większej dyskusji, że 
takie jednostki, jak np. miłosierny samarytanin i samarytański uczynek, być w jakiejś 
dziedzinie alfą i omegą, stworzyć coś na obraz i podobieństwo czegoś, być dla kogoś ka
mieniem obrazy, umywać ręce od czegoś, wołać na puszczy i głos wołającego (wołający) 
na puszczy, Czyż jestem stróżem brata mego?, Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho 
igielne, niż bogaczowi wejść do Królestwa Niebieskiego, Łatwiej przejść (przecisnąć się) 
przez ucho igielne, niż zrobić coś, także przecisnąć się przez ucho igielne, a nawet sta
bilizujący się ostatnio frazeologiczny derywat ucho igielne czegoś nie tylko od
noszą się do biblizmów, ale i mieszczą się w szerokim centrum ich pola (cho
ciaż w różnych punktach owej strefy centralnej).

Jednak cytacje, derywaty i parafrazy nie są wyłączną formą pożytkowania 
tekstu biblijnego. „Rozpoznajemy związek z tekstem biblijnym różnych stereo
typów językowych -  pisze Zenon Leszczyński (1993: 104). -  Od cytatu zdania 
czy związku frazeologicznego, a więc formy najwierniej odzwierciedlającej 
tekst biblijny, przez formę różniącą się od wzoru obecnością negacji, ale z resztą

1 „Jednostronna zamkniętość" oznacza nieprzekraczalną graniczność źródła -  tekstów Pisma św.
-  co bynajmniej nie znaczy, że zamknięty (czyli skończony) jest zbiór samych biblizmów. Do neolo
gizmów biblijnych należą w pierwszym rzędzie te wyimki z Nowego Testamentu, które swe 
uskrzydlenie zawdzięczają apostolskiej działalności papieża Jana Pawła II, stawały się bowiem 
hasłami przewodnimi jego pielgrzymek i motywami encyklik, zyskując rozpowszechnienie i repro- 
dukowalność w skali międzynarodowej. Są to przede wszystkim: Nie lękajcie się! (z Ewangelii wg 
św. Mateusza 17, 7 i Apokalipsy 1,17), Jeden drugiego brzemiona noście (z Listu św. Pawła do Galatów 
6, 2), Ducha nie gaście (z 1. Listu św. Pawła do Tesaloniczan 5,19), Aby byli jedno (z Ewangelii wg św. 
Jana 17,11 i 17, 21-22) oraz Bóg jest miłością (z 1. Listu św. Jana 4, 8). O neologizmach biblijnych zob. 
też: OrenaHOBa 1997.
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przypominającą tę, która została utrwalona w Biblii, przez streszczenie, syntezę 
czy uogólnienie, przez parafrazę, trawestację i żart -  do aluzji, wymagającej nie
raz dociekliwości i pomysłowości dla stwierdzenia związku z tekstem biblij
nym, ale przez to budzącej także najwięcej wątpliwości, a nawet zastrzeżeń. 
Czasem podstawą przysłowia jest [tylko] tradycja łącząca się z Biblią". Zesta
wiając polskie stereotypy językowe ze zbieżnymi w sensie obrazowym i treścio
wym wyimkami z Biblii -  np. Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada (NKPP I; 
478-479) i Kto kopie dół, wpadnie weń: a kto toczy kamień, obróci się nań (Prz 26, 27); 
Co młodość uroni, tego starość nie dogoni (NKPP II: 498) i Czegoś w młodości swej nie 
zgromadził, jako w swej starości najdziesz? (Syr 25, 5); Mała iskierka wielki pożar 
wznieci (NKPP I: 800) i Od jednej iskierki rozżarza się ogień, i od jednego zdradliwego 
mnoży się krew (Syr 11, 34) itp. -  badacz stawia zasadne pytanie, czy mamy wy
starczająco dużo podstaw, by utrwalone przez NKPP frazy uznać za jednostki 
pochodzenia biblijnego, tj. czy nie należą one do prawd na tyle ogólnych, uni
wersalnych, że mogły powstać niezależnie, jako przysłowia rdzennie polskie, 
bez zewnętrznej inspiracji biblijnej.

Odwrotnie w przypadku takich jednostek polszczyzny, jak np. Ty trąbo jery
chońska! Ty koniu Pana Jezusa! (wyzwiska); Chłopi od Chama, Żydzi od Jafeta, my, 
szlachta, od Sema; Żyd nie orze i nie sieje, a młóci i wieje; Co dom, to Sodoma, co komo
ra, to Gomora; Jeśli na polu czarno, gdy się Chrystus rodzi, to będzie biało na łanie, gdy 
Chrystus zmartwychwstanie; zazdrosny jak Piotrowa mać, mądry jak Salomonowe po
rtki, układny jak Jezusek, żyć jak u Pana Boga za piecem, na rany Chrystusa!, Herod- 
baba, w stroju adamowym 'nago', jabłko Adama 'grdyka', jaszczurka Pana Jezusa 
'bazyliszek (kapturnik; Basilicus americanuś)', judaszowe srebrniki 'miesiącznica 
dwuletnia', łzy Matki Boskiej 'drgawiec' (ludowe terminy botaniczne) itp. Tu in
spiracja biblijna jest wyrazista i czytelna, bo skupiona w głównej mierze w jed
noznacznie biblijnych nazwach własnych, ale z kolei żadna z tych jednostek nie 
ma bezpośredniego pokrycia w narracji biblijnej. Nazywam je „nawiązaniami" 
i „odniesieniami biblijnymi", nawiązują bowiem jedynie bądź pośrednio od
noszą się do stereotypowych wyobrażeń o postaciach biblijnych, do ludowych 
(apokryficznych) relacji o biblijnych wydarzeniach i sytuacjach, do biblijnej ska
li ocen i wartości, wreszcie do obrazowania biblijnego -  biblijnego, ale prze
puszczonego przez pryzmat narodowego (etnicznego) obrazu świata. Na tle 
zbioru takich jednostek, jak złoty cielec, ptaki niebieskie, ziemia obiecana, płacz
i zgrzytanie zębów, przekuwać miecze na lemiesze, nie znać dnia ani godziny itp. pyta
nie o przynależność do klasy biblizmów tworów w rodzaju jaszczurka Pana Jezu
sa, zazdrosny jak Piotrowa mać, Z próżnego i Salomon nie naleje, potrzebny jak Piłat 
w Credo, Wstąpił do piekieł, po drodze mu było, których związek z narracją biblijną 
można by określić jako „związek styczności" jedynie, wydaje się całkowicie za
sadne2. Ale czy wątpliwość ta oznacza chęć wyłączenia podobnych jednostek

Jak obliczył Zenon Leszczyński (1993: 97-98), w NKPP odsyłaczami do miejsc biblijnych opa
trzono 316 jednostek, przy czym „niekiedy tylko ogólnie została wskazana Biblia. Parokrotnie nie 
udało się znaleźć w tekście biblijnym miejsca, które by potwierdzało taką ogólną wskazówkę. Czę
ściej -  odwrotnie -  przy przysłowiach nawiązujących wyraźnie do Biblii NKPP milczy o tym".
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poza korpus biblizmów? Bynajmniej: może i są to biblizmy tylko sensu largo, ale 
w pewnym sensie to one właśnie tworzą w polu biblizmów grupę najcie
kawszą, gdyż w niej to przecież najwyraźniej słyszalny jest vox populi, tworzący 
własne wariacje na tematy biblijne. Tu, urabiając kanoniczną tematykę na swoją 
modłę, lud -  naród, etnos -  zdradza swe nastroje, upodobania, uprzedzenia, 
nastawienia; tu ogólnoludzkie przełamuje się w narodowem. Mimo bardzo luź
nych na ogół związków formalnych z Biblią nawiązania i odniesienia biblijne są 
dokumentem polskich horyzontów mentalnych, ważnym (a niedostatecznie je
szcze poznanym) świadectwem kulturowym i nieodzowną podstawą do po
równań z analogicznymi obszarami innojęzycznych kręgów kulturowych. 
Pominięcie takich jednostek w przyszłym słowniku biblizmów polskich ozna
czałoby istotną lukę w dokumentowaniu pełnego obrazu polskiej formacji du
chowej (por. odmienne stanowisko w: Godyń 1997:108). Powtórzmy więc: pole 
biblijności ma budowę analogiczną do zarysowanego wcześniej pola skrzydla
tości -  ma ono swoje centrum, ścisłe (tworzone przez cytacje) i szerokie (utwo
rzone z derywatów i parafraz), które to centrum płynnie przechodzi w rozległe 
obszary peryferyjne, zajmowane przez różnorakie nawiązania i odniesienia bib
lijne, składowe polskiej „Biblii ludowej"3.

Zwrot od korpusu biblizmów rozumianego jako zamknięta lista, na której 
podstawie o każdej badanej jednostce można orzekać wedle zasady „albo-albo" 
(„albo należy do niej, albo nie należy", „albo biblizm -  albo nie-biblizm"), 
w stronę pola o zmiennym składzie i układzie elementów, zależnym od obrane
go kryterium, pozwala na przeprowadzenie jeszcze jednej analogii między 
skrzydlatymi słowami i biblizmami. Chodzi o wcale sporą grupę jednostek, któ
rych biblijna proweniencja, aczkolwiek bezsporna, znana jest zwykle tej tylko 
grupie użytkowników języka, którą wcześniej nazwaliśmy Obserwatorami. Jed
nostki te -  np. łoże boleści, kto z nieprawego łoża, grzechy młodości, od stóp do głów, 
mieć serce z kamienia, kto jest czyim oczkiem w głowie, nieboskie stworzenie, zrównać 
co z ziemią, być dobrej myśłi, dawać czemu świadectwo, gorzko zapłakać, paść komu do 
nóg, wyzionąć ducha, mieć nóż na gardle, otworzyć komu oczy na co, rozeszła się gdzie 
wieść, strach padł na kogo itp. -  w takim stopniu weszły do naszej codziennej pra

Według moich szacunków można wskazać blisko 200 jednostek o proweniencji biblijnej, których 
odpowiednim odsyłaczem w NKPP nie opatrzono. Jednocześnie jednak pod samym tylko hasłem 
BÓG i BOŻY znajdujemy tam ponad 600 jednostek, zarówno bezdyskusyjnie biblijnych (Bóg dał, Bóg 
wziął, Bojaźń Boża -  początek mądrości), jak i wątpliwych (w rodzaju Bóg trójcę lubi, Bóg zapłać, Bóg wy
soko, przyjaciel daleko), których związek z Biblią stoi pod mniejszym lub większym znakiem zapyta
nia. Tym samym znakiem należałoby opatrzyć takie grupy nominałów, jak nazwy świąt religijnych 
(Boże Narodzenie, Trzech Króli, środa popielcowa, Wielki Czwartek, Boże Ciało, ale także Matki Boskiej Ziel
nej), czy nazwy ksiąg i perykop biblijnych. Pokazuje to, jak trudno jednoznacznie określać wielkość 
słownikowych korpusów biblizmów.

3 Określenie „ludowa" mogłoby sugerować „wiejski" czy „chłopski" charakter interpretacji tek
stu biblijnego, jednak, jak pisze Magdalena Zowczyk, „Biblia ludowa nie wiąże się wyłącznie z kul
turą chłopską; przeciwnie, znaczna jej część jako «wiara domowa* należy do dziedzictwa kultury 
staropolskiej, do funkcjonujących w niej apokryfów oraz adaptacji biblijnego kanonu, pośrednio zaś 
tkwi korzeniami w europejskim średniowieczu" (Zowczyk 2000: 6).
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ktyki komunikacyjnej, że ich związki z tekstem biblijnym (niemal) całkowicie 
się w świadomości powszechnej zatarły. W sytuacji, kiedy dla całych rzesz 
użytkowników polszczyzny jednostki takie biblizmami nie są, a pozostają taki
mi tylko dla stosunkowo niewielkiej grupy Obserwatorów, dychotomiczne py
tanie w rodzaju „biblizmy czy nie biblizmy" staje się kłopotliwe i nie może 
owocować odpowiedzią jednoznaczną, jakiej przy sporządzaniu zamkniętych 
list czy wykazów chciałoby się oczekiwać. Bliższe faktycznemu stanowi rzeczy 
byłoby, jak sądzę, operowanie pojęciem „biblizmu względnego" i mówienie
o jednostkach języka biblijnych realnie oraz o jednostkach biblijnych jedynie 
genetycznie. Wielkość pola jednostek biblijnych genetycznie jest wypadkową 
przyjętej (przez danego badacza) definicji biblizmu i ustaleń, czy dana jedno
stka w zakresie tej definicji się mieści, natomiast wielkość pola jednostek biblij
nych realnie określa językowa świadomość danej społeczności -  szacowana w 
sposób intuicyjny, badana zaś głównie metodami ankietowymi. Przytoczone 
wyżej jednostki, które w moim odczuciu są już „zeświecczone", nazwałbym 
więc biblijnymi jedynie genetycznie, ale nie realnie, skoro ich biblijna geneza da 
się co prawda ustalić, ale wiedza o niej nie stanowi, jak przypuszczam, części 
świadomości powszechnej użytkowników języka4. Jest kwestią umowy, którą 
z wymienionych podklas biblizmów powinno się lokować bliżej centrum tej 
części pola biblizmów, którą wyznacza oś świadomości społecznej: równie do
brze można twierdzić, że jednostki biblijne realnie powinny zajmować ścisłe 
centrum, a biblijne tylko genetycznie -  miejsca na jego obrzeżu, jak i odwrotnie. 
Nie ulega natomiast wątpliwości, że ponieważ z dwóch wielkości -  istnienia 
rzeczywistej więzi genetycznej jednostki języka z Biblią oraz istnienia subie
ktywnego p o c z u c i a  takiej więzi -  wielkością constans jest bardziej pierwsza 
z nich, to ona właśnie powinna być, moim zdaniem, utrwalana w kodyfikacji 
leksykograficznej. Tymczasem znakowanie biblizmów kwalifikatorami biblijno- 
ści jest w słownikach obszarem daleko posuniętej i trudnej do zrozumienia do
wolności.

Według moich obliczeń „M. Arcta Słownik frazeologiczny" (Galie, Krasno- 
wolski 1928) utrwalił ok. 140 biblizmów, ale odsyłaczami do odpowiednich 
miejsc w Biblii opatrzył tylko połowę z nich (poza kwalifikacją biblijną znalazły 
się m.in.: alfa i omega, chleb powszedni, miedziane czoło, ciemności egipskie, plagi egip
skie, trąba jerychońska, kielich goryczy, córka Ewy 'kobieta', być czyimś kozłem ofiar

4 Nie oznacza to, że jednostki te nie mogą zaistnieć w dyskursie jako biblizmy realne: podobnie 
jak jednostki skrzydlate (autorskie) jedynie genetycznie, które w świadomości powszechnej egzy
stują jak(o) bezimienne frazeologizmy, mogą być w każdej chwili zautoryzowane -  por. przykłady 
[27]-[51] w rozdz. III.4. -  tak też doraźnie przypomniane -  „ubiblijnione" -  może być i pochodzenie 
jednostek dopiero co przytoczonych. Dodajmy przy tym, że wszystkie dotychczasowe badania zna
jomości biblizmów, rozumienia ich znaczeń oraz świadomości ich pochodzenia prowadzone u nas 
były na bardzo niewielkich populacjach i w sposób daleki od kompleksowości, ale konkluzje bada
czy są zbieżne z opinią Jana Godynia: „Wyrywkowe badania znajomości tej grupy słownictwa 
wśród młodzieży szkół średnich i uczniów ósmych klas szkoły podstawowej pouczają o niskiej 
świadomości [związku] wielu biblizmów z tekstem Pisma Świętego oraz o niezrozumieniu znaczeń 
wielu z nich" (Godyń 1999: 48; por. też Bajerowa 1988, Pluskota 1997).
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nym, w pocie czoła spożywać chleb, Czcij ojca i matkę swoją itp.). SFJP Stanisława 
Skorupki notuje nieco ponad 300 biblizmów frazeologicznych, ale tylko ok. 50 
z nich opatruje kwalifikatorami typu bibl., relig., kułt., chrześc. lub siglami biblij
nymi, pozostawiając poza taką kwalifikacją m.in.: przenieść się na łono Abrahama, 
od Adama i Ewy, ałfa i omega, chodzić od Annasza do Kajfasza, czterech jeźdźców Apo
kalipsy, wieża Babel, budować na piasku, błogosławiony między niewiastami, rozlewać 
krew bratnią, chleb powszedni, Kto wiatr sieje, burzę zbiera, Chęci dobre, ale ciało mdłe 
(tu jedynie kwalifikator przysł), Kto na ciebie kamieniem, ty na niego chłebem itd. 
Znacznie gorzej rzecz się przedstawia w polskich hasłownikach słowników 
przekładowych. WSPR Dymitra Hessena i Ryszarda Stypuły (1969), używając 
trzech kwalifikatorów związanych ze sferą sakralną (6u6a. -  6w6;ieMCKoe cjiobo, 
Bbipa^ceHwe; peA. -  pejiwraji; u,epK. -  nepKOBHoe cjiobo, Bbipa>tceHwe), opatrzył 
kwalifikatorem 6u6a. tylko 3 jednostki: Trzej Królowie, listy apostolskie, pieśń nad 
pieśniami; 16 jednostek otrzymało kwalifikator peA. i również 16 -  kwalifikator 
ąepK., łącznie więc sakralną (ale niekoniecznie biblijną) kwalifikację genetyczną 
otrzymało 35 jednostek ze 174 odnotowanych przez WSPR biblizmów frazeolo
gicznych. Autorzy WSF z kolei (Lukszyn, red., 1998) postanowili wyróżnić bib
lizmy malowniczym znakiem przypominającym płatek śniegu, zaznaczyli 
jednak, że jest to znak „wartości stylistycznej wejściowych jednostek frazeologi
cznych". Wartość stylistyczna sygnalizowana jest w tym słowniku przez trzy 
znaki: strzałka ku górze wskazuje na „książkowy charakter frazemu", strzałka 
ku dołowi -  na „potoczny (wulgarny) charakter jednostki frazeologicznej", 
„śnieżynka" -  na „bibłizm" (WSF: 11); brak znaku oznacza neutralność styli
styczną jednostki. Takie postawienie sprawy musi budzić konsternację, gdyż
o ile trudno kwestionować istnienie zespołu środków językowych tworzących 
styl biblijny (zob. Bieńkowska 2002, Brajerski 1976), o tyle istnienie jakiegoś od
rębnego „biblijnego" nacechowania stylistycznego jednostek języka wydaje się 
fikcją. Wystarczy zresztą zestawić te 27 jednostek polszczyzny, którym autorzy 
WSF przypisali znak biblijności, by zobaczyć, że sprowadzenie ich do jakiegoś 
wspólnego mianownika stylistycznego nie jest możliwe: w zestawie tym są jed
nostki podniosłe, poetyckie, książkowe (rozdzierać szaty nad kim, pić kielich gory
czy, nie mieć gdzie głowy skłonić, ubogi duchem, ludzie małej wiary, drzewo wiadomo
ści dobrego i złego), ale obok nich są także jednostki potoczne oraz całkowicie 
neutralne, które się już „uzwyczajniły" wskutek długotrwałego używania 
w publicystyce i żywej mowie codziennej (ciemności egipskie, trąba jerychońska, 
manna z nieba, syn marnotrawny, wieża Babel). Nawet gdyby się zgodzić z autora
mi WSF, że istnieje jakaś (jaka?) szczególna „biblijna wartość stylistyczna", to 
zapytać należy, dlaczego jej znakiem nie opatrzono w WSF takich jednostek, jak 
np. czterech jeźdźców Apokalipsy, obrać lepszą cząstkę, miedziane czoło, korona ciernio
wa, krew z krwi, kość z czyjej kości, drabina Jakubowa, krew czyja spadnie na kogo czy 
oddać co za miskę soczewicy, których wyrazistość stylistyczna jest co najmniej 
równa jednostkom oznakowanym? Powtórzyć bowiem należy, że w hasłowni- 
ku polskim WSF „śnieżynkę" oznaczającą biblizm postawiono tylko przy 27 
jednostkach. Postawiono i nie postawiono, bo kilka jednostek, odnotowanych
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w hasłowniku dwukrotnie, w jednym miejscu ma przy sobie sygnał biblijności, 
w drugim zaś jest go pozbawiona (por. być niepewnym dnia ani godziny na s. 81
i 194, kamień na kamieniu nie został -  s. 122 i 498, (wy)pić kielich goryczy -  s. 128
i 255, padół łez -  s. 167 i 239, syn marnotrawny -  s. 170 i 398; manna z nieba na 
s. 170 oznaczona jest „śnieżynką", ale tuż obok czekać na mannę z nieba już tego 
znaku nie ma, judaszowy pocałunek na s. 271 ma sygnał biblijności, a judaszowe 
srebrniki na s. 380 -  nie), jednoznacznie oznaką biblizmu (tak czy inaczej rozu
mianego) opatrzono więc nie więcej jak 20 jednostek. Tymczasem w hasłowni
ku polskim WSF jest jeszcze nie mniej niż 90 jednostek należących do ścisłego 
centrum pola biblizmów polskich, ale sygnałem biblijności nieoznakowanych; 
należą do nich jednostki tak bezdyskusyjnie biblijne, jak np. jeździec Apokalipsy, 
baranek boży, chleb powszedni, miedziane czoło, drabina Jakubowa, droga krzyżowa, 
Duch Święty, listek figowy, wdowi grosz, hiobowa wieść, co do joty, siać kąkol, kolos na 
glinianych nogach, księga zamknięta na siedem pieczęci, miecz obosieczny, niewierny 
Tomasz, rzeź niewiniątek, owoc zakazany, budować co na piasku, Matuzalowe lata, sąd 
Salomonowy, zmienić się w słup soli, dwóm panom służyć, sodoma i gomora, płacz
i zgrzytanie zębów, oddzielić ziarno od plew, ziemia mlekiem i miodem płynąca, ziemia 
obiecana. Prócz tego hasłownik ten zawiera jeszcze nie mniej niż 30 nieoznako
wanych jednostek z bliższych i dalszych obrzeży pola biblizmów (w stroju ada- 
mowym, anioł stróż, Herod-baba, gwiazda przewodnia, z jednej gliny ulepieni, dołki pod 
kim kopać, mieć z kim krzyż Pański, pójść do Abrahama na piwo, sądny dzień, nie z tej 
ziemi itp.), których biblijność może być przedmiotem dyskusji i zależna jest od 
przyjętej definicji. Nawet jednak gdyby skupić się wyłącznie na wspomnianych 
120 biblizmach z centrum pola, oznakowanie sygnałem biblijności tylko 20-27 
z nich mówi samo za siebie5.

Najbardziej wymowny obraz stanu kwalifikacji genetycznej biblizmów 
w leksykografii polskiej przynosi opracowanie Stanisława Koziary (2001: 298- 
-302). Badacz zweryfikował oznakowanie genetyczne 98 rozpatrywanych przez 
siebie frazeologizmów biblijnych w siemiu słownikach języka polskiego (SL, 
SW, SJPDor, SJPSzym, NKPP, SFJP, PSFJP), unaoczniając, jak bardzo zróżnico
wany (od 10 do ponad 80%) jest procent oznakowań genezy biblijnej w stosun
ku do faktycznego składu podkorpusu biblizmów danego opracowania i jak 
niekonsekwentnie przypisywany jest kwalifikator biblijności, gdy jeden i ten 
sam biblizm pojawia się w słowniku 2-3 razy w różnych miejscach. Ilościową 
proporcję obecności i braku oznaczenia genetycznego przy biblizmach utrwalo
nych przez wymienione słowniki ilustruje następująca tabelka zbiorcza (ponie
waż 98 jest bliskie stu, to liczba bezwzględna oznaczeń genetycznych zbliżona 
jest do ich wielkości procentowej, np. 6 oznaczeń w SJPSzym to 6,12% całego 
podkorpusu biblizmów w tym słowniku) -  patrz tabela na s. 217.

Te zastanawiające luki w słownikowej kwalifikacji genetycznej biblizmów 
(tak w leksykografii polskiej, jak i -  w jeszcze większej mierze -  rosyjskiej) moż
na tłumaczyć albo postępującym zanikiem „biblijności realnej" jednostek języka

5 Podobna sytuacja jest w części rosyjsko-polskiej WSF; zob. Chlebda 2002.
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Źródło A B C

SL 20 37 41

SW 19 53 26

SJPDor 11 59 28

SJPSzym 6 59 33

NKPP 54 10 34

SFJP 17 60 21

PSFJP 15 7 76

A -  konstrukcja potw ierdzona jako biblizm; B -  konstrukcja potwierdzona nie jako biblizm; 
C -  brak jakiegokolw iek potw ierdzenia konstrukcji (za: Koziara 2001: 302).

(czyli społecznej świadomości ich faktycznej genezy), i wówczas luki te byłyby 
odzwierciedleniem pewnego społecznojęzykowego status cjuo -  albo działania
mi kreującymi stan rzeczy pożądany przez czynniki władzy6 (co jednak w wa
runkach polskich mogłoby się odnosić tylko do słowników opracowanych w la
tach 1945-1989 i nie tłumaczy braków prezentowanych np. przez WSF). 
Ponieważ, jak wspominałem, z dwóch cech, jakie można przypisać biblizmom -  
biblijności genetycznej i biblijności realnej -  bardziej stała czy wymierzalna jest 
ta pierwsza, to ona właśnie powinna być konsekwentnie odnotowywana przez 
słowniki dzisiejsze -  przy wszystkich biblizmach i bez względu na okoliczności.

Zarysowany wyżej obraz rodzi refleksję, że mamy do czynienia z parado
ksalną sytuacją. Zarówno wśród specjalistów, jak i pośród szeregowych użytko
wników literackiej polszczyzny panuje zgoda co do tego, że istnieją w języku 
jednostki wywodzące się z Biblii, które stanowią zespół wyrazistych środków 
nazewniczych, wartościujących i obrazowych; jedni i drudzy od ręki wymienili
by po kilkanaście-kilkadziesiąt takich jednostek. A jednak kanon czy korpus bi
blizmów języka polskiego nie został dotychczas ustalony i -  mimo kilku prób 
cząstkowych (Godyń 1995, Komornicka 1994, Koziara 2001) -  pełny słownik bi
blizmów polskich nie został opracowany. Zakładamy, że korpus taki istnieje, 
ale nie wiemy, ile jednostek liczy i które to mianowicie jednostki wchodzą 
w jego skład. W swoim czasie podjąłem próbę określenia takiego korpusu dla 
języka rosyjskiego, zestawiając cząstkowe podkorpusy biblizmów sześciu rosyj
skich opracowań leksykograficznych (od słownika „PyccKaa Mbicnb m penb" 
M.I. Michelsona po „Opa3eojiora^ecKMM cnoBapb pyccKoro 5i3biKa" A.I. Mołot- 
kowa). Łączna liczba biblizmów w tych sześciu podkorpusach wyniosła ok. 800

6 Przypominając słowa W. Doroszewskiego, iż słownik ma obowiązek wychodzenia poza wszel
kie ideologie, E. Wysocka tak skwitowała swoją analizę utrwalenia w SJPDor leksyki i frazeologii 
pochodzenia religijnego: „...można wyrazić wątpliwość, czy SJPDor. jest «skarbnicą bezwyzna
niową*. Jest on właśnie wyznaniowy -  w sensie ateistycznym" (Wysocka 1987: 84). Dobitniej (bo 
już wolny od ograniczeń cenzury) sformułował swe opinie o zależności leksykografii rosyjskiej od 
polityki władz Igor Burchanow (zob. BypxaHOB 1993).
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jednostek7 -  ale z liczby tej we wszystkich sześciu źródłach odnotowane zostały 
zaledwie 3 biblizmy: zacic SonuKnąezo 6 nycmune, 6pocumb (nep6uM) Kcmenb 
6 Koeo-A., c6nman c6nmux. W pięciu źródłach odnotowanych było 27 biblizmów, 
w czterech -  32, w trzech -  67, w dwóch -  91. Oznacza to, że aż 570 jednostek 
poświadczonych zostało tylko przez jedno źródło (najczęściej słownik Michel- 
sona lub „CnoBapb naTHHCKHX KpbinaTbix cjiob" N.T. Babiczewa i Ja.M. Boro
wskiego; EaGwneB, EopoBCKHW 1986). Gdyby przyjąć arbitralnie, że granicą 
usankcjonowania statusu danej jednostki jest poświadczenie jej przynajmniej 
przez trzy źródła leksykograficzne, to po zsumowaniu 3 + 27 + 32 + 67 otrzy
malibyśmy blisko 130 jednostek pochodzenia biblijnego, które można by uznać 
za leksykograficzny kanon biblizmów języka rosyjskiego (skład tego kanonu 
opublikowałem w pracy: Chlebda 1998). Trzeba jednak z całą mocą podkreślić, 
że byłby to kanon l e k s y k o g r a f i c z n y  właśnie i leksykograficzny j e d y - 
ni e ,  gdyż analiza biblizmów występujących we współczesnym rosyjskim dys
kursie publicystycznym, jakiej dokonałem nieco wcześniej, pokazała, że central
na warstwa kanonu leksykograficznego oraz grupa biblizmów o najwyższej fre
kwencji w publicznym dyskursie rosyjskim bynajmniej się nie pokrywają8. Co 
więcej, w wybranych z tego dyskursu wypowiedziach odnalazłem blisko 50 bi
blizmów nieodnotowanych przez jakikolwiek znany mi ówcześnie słownik ję
zyka rosyjskiego (w tym frazemy tak znane i tak bezdyskusyjnie biblijne, jak 
nenopoHHoe 3awmue, noKAOiienue 6oax6o6, mauwn Benepn, doGpuu nacmupb, Cao6o 
cmaAO HAombK), Hecmb hu saauhci, hu uyden, U,apcm6o, KomopoMy necmb Konu,a, He 
ynoMunau uMeHU Eowbeeo 6cye itp.). Jakkolwiek oceniać podobny eksperyment, 
przynosi on przecież pewne wyobrażenie zarówno o ogólnym zarysie i zakresie 
pola biblizmów języka rosyjskiego, jak i o konkurencji w jego granicach co naj
mniej dwóch podkorpusów cząstkowych: leksykograficznego i dyskursywne- 
go, częściowo, jak się okazało, asymetrycznych. Stopień tej asymetrii pozwala 
sformułować uwagę, że w ustalaniu faktycznego jednolitego korpusu bibliz
mów opieranie się wyłącznie na danych słownikowych jest niewystarczające: 
potrzebne jest ich dopełnienie danymi tekstowymi.

Zbliżonej próby określenia leksykograficznego kanonu biblizmów języka 
polskiego podjął się Stanisław Koziara (2001). Za podstawę porównania przyjął 
on jednak, jak wspomniałem, własny korpus biblizmów utworzony przez 98 
jednostek frazeologicznych wyodrębnionych na podstawie kryterium formalnej 
zbieżności frazeologizmu z odnośnym fragmentem tekstu biblijnego. Krako
wski badacz świadomie i celowo zawęził więc granice korpusu, tworząc go je
dynie z „cytatów i quasi-cytatów", a wyłączając zeń różnorakie parafrazy, czyli 
„frazeologizmy, które mimo oczywistych związków semantycznych z Biblią, 
nie posiadają w niej formalnego odpowiednika tekstowego", jak na przykład

7 Liczba ta odpowiada, nawiasem mówiąc, szacunkom W.W. Kolesowa, który liczebność bibliz
mów rosyjskich określił właśnie na 800 jednostek; zob. KonecoB 1994: 24).

8 Zob. dwa moje artykuły: Rosyjska frazeologia biblijna dzisiaj [w:] IX Musica Antiqua Europae Orien- 
łalis, vol. 2 (Acta Slavica), red. A. Bezwiński, Bydgoszcz 1991 oraz Ostatnia wieczerza a la russe [w:] 
Biblia a kultura Europy, red. M. Kamińska, E. Małek, t. 1, Łódź 1992.
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ciemności egipskie, zakazany owoc, syn marnotrawny, wdowi grosz (zob. Koziara 
2001: 31-32). Mimo tego ograniczenia (a może i właśnie dzięki niemu) obraz 
leksykograficznej kodyfikacji biblizmów polskich jest wyrazisty i dla omawia
nej tu sytuacji symptomatyczny. Jeśli biblizmy, posegregowane przez Koziarę 
według cech formalnych (wyrażenia, zwroty, frazy), a wewnątrz tak po
wstałych grup ułożone alfabetycznie, zebrać w klasy według łącznej liczby po
świadczeń w 9 wybranych do analizy słownikach, otrzymamy następującą listę:

Biblizmy odnotowane we wszystkich 9 źródłach (2 jednostki): 

kam ień węgielny
rozdzierać /  rozryw ać szaty (nad kimś /  nad czymś)

Biblizmy odnotowane przez 8 źródeł (25 jednostek):

chleb powszedni
gałązka oliwna
korona cierniowa
liść /  listek figowy
łono Abraham a
od stóp do głów /  głowy
palec Boży
płacz i zgrzytanie zębów 
sądny dzień 
sól ziemi 
ziemia obiecana 
złoty cielec
bić /  uderzać się w  piersi
poruszyć niebo i ziemię
strzec (kogoś /  czegoś) jak źrenicy oka
umyć /  um ywać ręce
wyzionąć ducha
(a) słowo stało się ciałem
Bóg (jest) mi świadkiem
jaką miarą /  m iarką m ierzysz /  mierzycie, taka i tobie /  w am  odmierzą
kamień na kam ieniu nie zostanie
kto mieczem  wojuje, (ten) od miecza ginie
(niech/ niechaj) nie w ie lewica, co czyni /  daje prawica
oko za oko, ząb za ząb
włos (komuś) z głow y nie spadnie

Biblizmy odnotowane przez 7 źródeł (15 jednostek):

głos w ołającego na puszczy 
jaskinia zbójców 
kam ień obrazy 
miedziane czoło 
padół łez /  płaczu 
serce kam ienne
ziem ia/ kraj /  kraina mlekiem  i m iodem płynąca 
nie mieć gdzie głow y skłonić
(nie) rzucać perły (pereł) przed /  między w ieprze /  świnie
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w ierzgać przeciw  ościeniowi
zam ienić /  obrócić się w słup soli
zetrzeć (coś) na /  w proch /  pył
kto sieje wiatr, zbiera burzę
lekarzu, ulecz /  uzdrów samego siebie
(trudno /  nie można) dwom panom  służyć

Biblizmy odnotowane przez 6 źródeł (13 jednostek):

arka przymierza
dar Boży
groby pobielane
m iecz obosieczny
niebieski ptak /  ptaszek
stw orzenie Boże /  Boskie
przejść /  przecisnąć się przez ucho igielne
rw ać w łosy na głowie /  z głowy
spać /  zasnąć snem  wiecznym
strząsnąć /  strzepnąć proch /  pył z sandałów /  nóg /  ze stóp 
w idzieć źdźbło w  cudzym  oku, a w sw oim  belki nie widzieć 
zrów nać (coś) z ziemią 
padł strach

Biblizmy odnotowane przez 5 źródeł (13 jednostek):

fałszyw y prorok 
grzechy młodości 
gw iazda zaranna /  poranna 
sługa w ierny
ubogi duchem /  w duchu
ziarno /  ziarnko gorczycy
być dobrej myśli
gorzko płakać /  zapłakać
paść /  upaść do /  u nóg /  stóp
przekuć /  przekuw ać miecze na lemiesze
w ybrać /  obrać lepszą cząstkę
nic now ego pod słońcem
nie sądź /  sądźcie, a nie będziesz /  będziecie sądzony /  sądzeni

Biblizmy odnotowane przez 4 źródła (12 jednostek):

kam ienne tablice
łoże boleści
szata godow a
uczony w  piśm ie
dać /  daw ać świadectwo
nie znać dnia ani godziny
płakać rzew nym i łzami
posypać /  posypyw ać (sobie) głowę popiołem 
Bóg dał, Bóg wziął 
kur zapiał
(oddajcie) co (jest) cesarskiego -  cesarzowi, (a) co Boskie -  Bogu 
szukajcie, a znajdziecie
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Biblizmy odnotowane przez 3 źródła (7 jednostek):

pokarm  duchowy 
uczta weselna 
znak /  znaki czasu
duch (wprawdzie) ochoczy, ale ciało mdłe 
kto nie (jest) z nami, ten (jest) przeciw nam 
nie samym chlebem  żyje człow iek 
rozeszła się wieść

Biblizmy odnotowane przez 2 źródła (7 jednostek):

dziecko /  dzieci Boże
kam ień młyński u szyi
mądrość Salom onow a
(być) cichy(m) i pokornego serca
kam ienie w ołać będą
nieobecny ciałem , ale obecny duchem
oto człowiek

Biblizmy odnotowane tylko przez 1 źródło (3 jednostki):

moce niebieskie
przem ija postać (tego) świata
żniwo (wprawdzie) w ielkie, ale robotników mało

Biblizmy z korpusu S. Koziary nieodnotowane w żadnym z wybranych źró
deł (1 jednostka):

bram y piekielne

Gdyby, postępując analogicznie, jak w przypadku kanonu rosyjskiego, przyjąć 
arbitralnie, że językowosystemowy status jednostek wystarczająco sankcjono
wany jest przez obecność danej jednostki w trzech różnych słownikach, to po
wyższą listę należałoby pomniejszyć o 11 jednostek ostatnich; pozostałe 87 jed
nostek można by w tej sytuacji uznać za „mały kanon leksykograficzny 
biblizmów polskich" -  punkt wyjścia do tworzenia siatki hasłowej przyszłego 
definicyjnego słownika jednostek pochodzenia biblijnego i słowników definicyj- 
no-przekładowych.

Punkt wyjścia jedynie -  gdyż siatka hasłowa takich słowników (a idąc dalej
-  i zawartość rzeczywistego pola biblizmów polskich) musiałaby stanowić wy
padkową kilku innych jeszcze czynników. Przyszły autor takiego hasłownika 
powinien, moim zdaniem:

a) wyjść poza ograniczone pole „cytatów i quasi-cytatów" i objąć zasięgiem 
swego zainteresowania także parafrazy (w rozumieniu Koziary) oraz to, co 
wcześniej nazwałem językowo utrwalonymi nawiązaniami i odniesieniami bib
lijnymi;

b) objąć zasięgiem kwerendy nie 9, lecz 15-20 opracowań słownikowych, 
włączając do ich korpusu zarówno słowniki dawniejsze (np. słowniki polszczy
zny XVI i XVII wieku, słowniki gwar polskich, słowniki języka pisarzy -  Paska,
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Mickiewicza, Norwida), jak i najnowsze, wydane już po publikacji monografii 
S. Koziary w r. 2001 (np. WSFJP). Dużą wartość weryfikującą ma też zwykle 
konfrontacja leksykograficznych podkorpusów polskich z podkorpusami bib
lizmów w słownikach innych języków (na ten temat zob. Paszenda 2001, także 
Bura 2003, Sikorska 1980, Spagińska-Pruszak 1998);

c) uwzględnić hierarchizujące oddziaływanie czynnika „biblijności realnej"
-  społecznej świadomości rzeczywistej genezy poszczególnych biblizmów;

d) uwzględnić dane dyskursywne różnych okresów, w tym (1) dane staty
styczne odzwierciedlające zmienną frekwencję (a więc i rangę) poszczególnych 
biblizmów w dyskursach kolejnych formacji społeczno-kulturowych, oraz 
(2) dane odzwierciedlające zmienność znaczeń i parametrów poszczególnych 
biblizmów (łączliwość składniową, wariantywność, wartość stylistyczno-prag- 
matyczną itp.). W tym celu dane słownikowe należałoby skonfrontować 
z informacjami płynącymi z różnych korpusów tekstowych -  „ręcznych" i kom
puterowych, w tym przede wszystkim z Korpusu Języka Polskiego PWN. Uwz
ględnianie danych tekstowych uważam za konieczność wobec zawodności kry
teriów czysto leksykograficznych. Dość przywołać tu stanowisko Jana Godynia, 
który, ustalając cechę obiegowości biblizmów, za „główne kryterium przynależ
ności danego biblizmu do polszczyzny ogólnej" przyjął jego obecność w -  co 
najmniej dwóch -  słownikach współczesnego języka polskiego. W rezultacie ta
kie jednostki, jak np. drzewo wiadomości dobrego i złego, dolina Jozafata, grona gnie
wu, kamienne tablice, naród wybrany, Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, W  bo
leściach rodzić będziesz itp. znalazły się poza siatką hasłową słownika biblizmów 
Godynia („nie zawierają ich bowiem słowniki języka polskiego i nie są one 
w powszechnym, obiegowym użyciu w różnych odmianach współczesnej pol
szczyzny"; Godyń 1997: 109).

e) Niezmiennie uwzględniać należy tę szczególną instancje odwoławczą, 
jaką jest intuicja użytkowników języka -  zarówno danego badacza (leksykogra
fa), jak też zwłaszcza intuicja starszego pokolenia inteligencji, władającego jesz
cze normami przedwojennej polszczyzny literackiej.

Sądzę, że ta kompleksowa droga postępowania doprowadzi do określenia 
zakresu koncentrycznych kręgów wyznaczających centrum i peryferie pola bib
lizmów polskich. Zawartość najszerszego z tych kręgów szacuję na ok. tysiąca 
jednostek, a więc 3-krotnie więcej, niż wynika to z deklaracji i opracowań Sta
nisława Skorupki czy Jana Godynia. Warto jednak zaznaczyć, że leksykon bibli
zmów czeskich (Ourednik 1994) utrwala ok. 1300 jednostek, a szykowany do 
druku słownik biblizmów rosyjskich będzie liczył -  według ostatnich danych 
(J Ipuimh, Tpoc^MMKMHa 2004: 34) -  około 1500 jednostek. Tak istotne rozbieżno
ści muszą rodzić pytanie, czy twór zwany „korpusem biblizmów" w ogóle 
istnieje jako byt obiektywny. Istniałby zapewne, gdyby status bytów obiektyw
nych miały potencjalne składowe tego tworu -  biblizmy. Jednak w rzeczywisto
ści językowej obiektywne -  tj. niezależne od czyjejkolwiek woli i świadomości -  
byty lingwalne o nazwie „biblizmy" nie istnieją: biblizmy powoływane są do 
życia mocą jednostkowych definicji zależnych od indywidualnych poglądów,
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postaw i nastawień poszczególnych badaczy. Da się ustalić, że różnice między 
tymi definicjami (a więc i między pochodnymi od nich korpusami biblizmów) 
wynikają głównie z niejednakowego rozumienia dwóch podstawowych pojęć 
wyjściowych: biblijności i frazeologiczności (na ten temat zob. KneBfla 1997), ale 
liczbę zmiennych kształtujących pojęcie biblizmu należałoby zwiększyć jeszcze
0 parametr świadomościowy, tutaj nazwany „biblijnością genetyczną vs re
alną". Skoro korpus biblizmów nie wyodrębnia się z ogólnej masy jednostek ję
zyka sam przez się, lecz wyodrębniany jest z mocy przyjętej dla danego opraco
wania definicji, przynależność rozpatrywanego zjawiska lingwalnego do klasy 
biblizmów musi być każdorazowo relatywizowana -  explicite lub przynajmniej 
implicite -  do takiego czy innego korpusu cząstkowego. Mówiąc innymi słowy, 
każdy ze znanych nam dzisiaj korpusów biblizmów został powołany do istnie
nia i ukształtowany czyjąś indywidualną wolą i działaniem, w związku z czym 
powinien być traktowany tylko jako jedna z podklas -  jeden z realnych podkor- 
pusów -  hipotetycznego korpusu biblizmów danego języka. Jeżeli lingwi
styczną zasadę nieoznaczoności, o której pisałem w rozdz. II. 5.1.3., uznać za 
obowiązującą, to twór określany tu mianem „korpusu biblizmów" istnieje jedy
nie jako (nieskończona) seria realnych asymetrycznych względem siebie przy
bliżeń, ale nie jako samoistny byt obiektywny.

Nawet jednak i ta „seria przybliżeń" musi zostać zrelatywizowana, w per
spektywie ogólnolingwistycznej nie da się bowiem mówić o niej inaczej, jak tyl
ko o serii podkorpusów danego -  tego i wyłącznie tego -  języka etnicznego. 
Biblię uważa się co prawda za księgę wspólną całego kręgu kulturowego, ale 
poszczególne kultury -  w tym języki -  tego kręgu pożytkowały tekst i przekaz 
biblijny po swojemu. Co więcej, trudno byłoby utrzymywać, że nawet w wy
padku kultur łączących się korzeniami we wspólnym (słowiańskim) podglebiu 
tak ściśle, jak polska i rosyjska, na języki tych kultur oddziałała ta sama „księga 
wspólna", skoro dla kultury polskiej Biblia zaistniała prymarnie jako tekst 
łaciński ukształtowany przez św. Hieronima, dla rosyjskiej natomiast -  jako 
tekst grecki; zapleczem biblizmów polskich są liczne i zróżnicowane przekłady 
z Wulgaty, zapleczem biblizmów rosyjskich -  przekład staro-cerkiewno-słowia- 
ński i jeden przekład rosyjski (kanoniczny przekład synodalny z r. 1876). 
Dopasowywanie ekwiwalentów rosyjskich do polskich jednostek pochodzenia 
biblijnego ujawnia, że zakładane narodowe korpusy biblizmów -  polski i rosyj
ski -  są asymetryczne względem siebie tak pod względem ilościowym, jak
1 jakościowym, co sprawia, że w każdym z tych języków są biblizmy bezek- 
wiwalentowe wobec drugiego z języków, a wiele biblizmów języka A mających 
swe odpowiedniki formalne w języku B wykazuje w stosunku do nich daleko 
nieraz posuniętą asymetrię semantyczną, pragmatyczną i/lub stylistyczną; 
z różnic tych leksykografia przekładowa rzadko zdaje sprawę (zob. Chlebda 
1997b, Sikorska 1980; por. także Bura 2003, Paszenda 2001 oraz hasła biblijne 
w RPSSS).

Mimo całej przedstawionej tu argumentacji racjonalnej zakrawa jednak na 
paradoks, że w kraju szczycącym się ponadtysiącletnią tradycją chrześcijańską,

223



kraju, którego literatura przez stulecia kształtowała się w orbicie sacrum9, język 
zaś formował się w tyglu translatorskich zmagań z księgami Pisma św., nie zo
stał dotychczas -  powtórzmy -  ściślej określony skład korpusu biblizmów języ
kowych i nie powstał wyczerpujący słownikowy opis tych szczególnych jedno
stek języka. Przypomnijmy, że 715 zapisów mieszczących się pod hasłem 
„Biblia" w obu księgach „Skrzydlatych słów" H. Markiewcza i A. Romanow
skiego -  to 715 cytatów z Biblii Wujkowej, cytatów niezmiernie nieraz od
ległych formalnie od skrzydlatych słów, które się z nich wywodzą, cytatów 
więc, które nie tworzą siatki hasłowej słownika filologicznego i które nie zo
stały opatrzone choćby elementami tej charakterystyki, jaką opatruje się jedno
stki języka w regularnym opisie leksykograficznym; przypomnijmy, że „Słow
nik zwrotów i aluzji biblijnych" Anny M. Komornickiej koncentruje się bardziej 
na związkach odnotowanych tam haseł z tekstem Biblii i z dziełami polskiej li
teratury pięknej, niż na stricte lingwistycznej ich parametryzacji jako jednostek 
naszego języka (nadto opracowanie to przynosi charakterystykę ledwo 118 bib
lizmów); przypomnijmy też, że „Mały słownik biblizmów języka polskiego" 
Jana Godynia -  opracowanie skądinąd wzorcowe pod względem filologicznym
-  reprezentuje spojrzenie historyczne i nie daje wyobrażenia o funkcjonowaniu 
biblizmów w polszczyźnie dzisiejszej; że również monografia „Frazeologia bib
lijna w języku polskim" Stanisława Koziary zajmuje się historią wykształcania 
się biblizmów z tekstów polskich przekładów Pisma św., a wykaz frazeologiz- 
mów pochodzenia biblijnego, jaki ustala (w wersji omówionej szczegółowo 
liczący 98 jednostek) jest -  wykazem jedynie, materiałem wyjściowym do 
przyszłego słownika, ale nie samym słownikiem. Dobrze jeszcze, że w tych 
czterech źródłach biblizmy przedstawione są jako wyodrębnione całości, gdyż 
w innych polskich opracowaniach leksykograficznych (w rodzaju SFJP, NKPP, 
WSFJP) biblizmy rozproszone są po siatkach hasłowych i scharakteryzowane 
jako biblizmy w sposób wybiórczy (bądź w ogóle takiej charakterystyki pozba
wione; na ten temat zob. szczegółowo: Chlebda 1997b i 2002b). Przed leksyko
grafią polską stoi zadanie (1) scalenia tych cząstkowych korpusów (zarówno 
wyodrębnionych, jak i rozproszonych) i wyłonienia z nich tego, co nazwałem 
wcześniej „leksykograficznym kanonem biblizmów polskich", (2) uzupełnienie 
kanonu leksykograficznego o biblizmy bezdyskusyjne, które z różnych powo
dów zostały pominięte w hasłownikach dotychczasowych opracowań leksy
kograficznych, wreszcie (3) określenie na tej podstawie zarysu pola biblizmów 
polskich -  z wyraźnym wskazaniem na jego jądro (centrum) i z próbą określe
nia zasięgu jego obszarów peryferyjnych. Realizacja tych trzech zadań będzie 
oznaczała poważny krok w kierunku utworzenia siatki hasłowej filologicznego 
słownika biblizmów polskich, tj. skompletowania i uporządkowania jego strony 
lewej. Zadaniem nierównie trudniejszym będzie rozpracowanie tych wszy

9 Szczególną ilustracją związków literatury polskiej ze sferą sacrum jest 9-tomowa seria „Religijne 
tradycje literatury polskiej", jaka pod redakcją Stefana Sawickiego ukazywała się w latach 1983-1997 
w Lublinie nakładem Towarzystwa Naukowego KUL.
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stkich charakterystyk, które składają się na metajęzykową stronę prawą słowni
ka. W moim wyobrażeniu kompleksowy słownik biblizmów polskich powinien 
składać się z jednorodnie i bezwyjątkowo opracowanych artykułów hasłowych, 
z których każdy zawierałby:

1. na poziomie wokabuł -  inwariantową postać biblizmu (wyrazu, grupy 
wyrazowej, zdania) oraz jego utrwalone i rozpowszechnione postacie warianto
we wraz z ich parametryzacją gramatyczną (w tym łączliwościową i skład
niową) i stylistyczno-pragmatyczną;

2. na poziomie semantycznym -  eksplikacje wszystkich znaczeń danej jed
nostki hasłowej;

3. na poziomie genetycznym -  odsyłacz(e) do tekstu źródłowego pierwot
nego i autora właściwego, wskazanie na autora faktycznego, przegląd warian
tów frazy prototypowej (w różnych translacjach Biblii) i próbę określenia przy
czyn, czynników i/lub etapów uskrzydlenia się jednego z nich, wreszcie próbę 
zlokalizowania danej jednostki w określonym obszarze współczesnego pola bi
blizmów;

4. na poziomie ilustracyjnym -  optymalne ilościowo zestawy ilustracji tek
stowych poświadczających (A) wszystkie typy znaczeń danej jednostki hasło
wej, (B) -  w ramach każdego typu -  użycia postaci kanonicznej (standardowej) 
oraz postaci niekanonicznych w formie (a) modyfikacji znaczeniowych, tj. neo- 
semantyzmów oraz (b) modyfikacji strukturalno-znaczeniowych, tj. transforma
cji właściwych;

5. na poziomie bibliograficznym -  odsyłacze do konkretnych pozycji lite
ratury przedmiotu poświęconych danej jednostce hasłowej.

Ten skrótowy program leksykograficznej kodyfikacji biblizmów polskich 
chciałbym wesprzeć paroma komentarzami bardziej szczegółowymi.

Ad. 1. Najprostszy, wydawałoby się, składnik artykułu słownikowego, ja
kim jest jednostka hasłowa, okazuje się w praktyce elementem spornym, a cza
sem i trudnym do uchwycenia. Spornym bywa sposób zapisu (notacja) postaci 
hasłowej, trudno uchwytną -  sama ta postać (jej kształt i granice jednostki). Za
nim bowiem notacja jednostek słownika przybrała dzisiejszą klarowność, roz
powszechniony był np. szczególny sposób zapisu, w którym jeden komponent 
frazemu zostawiany był na pozycji hasłowej (a więc traktowany jako składnik 
języka przedmiotowego), drugi zaś przenoszony na prawą stronę artykułu 
(a więc traktowany jako składnik metajęzyka), co w jaskrawy sposób narusza 
formalną (a i semantyczną) jedność odnośnej jednostki. Por. zapis biblizmów 
hiobowa wieść i miedziane czoło w MASF:

wieść -  pomyślna, hiobowa, zmyślona, głucha, alarmująca;
czoło -  szerokie, wąskie, w ysokie, niskie; sklepione, zorane (brózdami [sic], zm arszczka
mi); rozpalone, dum ne, harde, w yniosłe, wytarte, miedziane;

Zbliżoną praktykę napotykamy w późniejszym o 40 lat SFJP, w którym tak za
pisano m.in. biblijne frazemy słup ognisty, ziarno gorczyczne, łata tłuste-.

ognisty -  blask, slup; błyskawica, kometa, łuna;
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ziarno - ...z. kw alifikow ane, pastewne, selekcyjne, siewne; z. gorczyczne, jęczm ienne, ka
w ow e, pszeniczne (...) a. z. gorczycy, jęczm ienia, kawy, pszenicy... <nasienie, istotna część 
owocu... > 10;
lata -  tłuste, ciężkie, wojenne <okres, który się przeżyw a>n ;

Kwestia zapisu łączy się ściśle z problemem wyodrębniania jednostek języka, tj. 
ustalania właściwych granic jednostek wielowyrazowych (frazemów). Przypo
mnę, że frazemem nazwaliśmy taki twór werbalny, który w określonych sytua
cjach jest typowym (bywa, że jedynym) środkiem werbalizowania pewnego po
tencjału treściowego, co sprawia, że twór ten jest w owych sytuacjach dla 
nazwania odnośnej wiązki sensów odtwarzany. W związku z tym praktyczną 
drogą weryfikowania granic frazemu jest przegląd odpowiednio dużej liczby 
kontekstów i ustalanie, jaki ciąg wyrazów faktycznie podlega w nich reproduk
cji. Zdawanie się w tym wypadku na słowniki jest zawodne, jeszcze do niedaw
na bowiem ich twórcy kierowali się w ustalaniu postaci jednostek hasłowych 
bardziej swą pamięcią i intuicją, niż kryteriami wymiernymi, w rezultacie czego 
jednostki języka, stając się jednostkami hasłowymi, bywały z reguły okrawane 
z istotnych części swej materii. To, że w potocznej pamięci językowej utrwalił 
się ciąg wyrazów na obraz i podobieństwo, nie świadczy jeszcze o tym, że taką 
właśnie postać ma odnośna jednostka naszego języka, choć tak ją mniej więcej 
przedstawiają słowniki:

WSFJP -  na obraz i podobieństwo 
MASF -  na obraz i podobieństwo swoje, czyjeś 
SFJP -  na obraz i podobieństwo kogo, czego 
NKPP -  na obraz i podobieństwo swoje (boskie)
MSBJP -  na obraz i podobieństwo czyjeś, czegoś 
(SSB, MSFWJP, SFWP, WSF, SZAB -  brak)

Gdy jednak zwrócić się ku realnym tekstom, okaże się, że odtwarzaniu podlega 
nie samo tylko na obraz i podobieństwo, choćby i rozszerzone o prawostronny sy
gnał zaimkowy, lecz konstrukcja szersza, por.:

[1] Kolekcja [Porczyńskich] została ofiarowana Kościołowi i W arszawie. Jej osią tema
tyczną jest Bóg i człowiek stworzony na Jego obraz i podobieństwo. [TP 4 5 /87]; [2] M at
ka w pajała nam  to w sposób bardzo prosty, mówiąc, żeby nigdy nie polegać na samych 
pozorach, gdyż musim y pam iętać, że człow iek jest tym, który został stworzony na Boży 
obraz i Boże podobieństwo, [abp A. Nossol; GW  271/99]; [3] Komiks stworzono -  bar
dzo nieudolnie -  na obraz i podobieństwo filmu. [P 1 1 /99]; [4] Ale to w końcu jego 
[V. Landsbergisa] ruch, Sajudis, tworzony na obraz i podobieństwo „Solidarności", 
a zarazem  bardzo od niej różny, doprowadził do przywrócenia Litwie jej suwerenności...

10 W tym wypadku w ogóle można mieć wątpliwości, czy chodzi o biblizm, skoro ziarno gorczy
czne zestawione zostało przy pomocy spójnika albo z ziarnem gorczycy (w jednym szeregu z ziarnem 
jęczmienia czy pszenicy) jako swym zamiennikiem, co może sugerować, że Skorupka rozumiał tu 
ziarno gorczyczne vel gorczycy istotnie jako „nasienie, istotną część owocu", a nie jako 'małe, skromne 
zaczątki królestwa Bożego' (Romaniuk 1992: 81).

11 W tymże słowniku jednak (t. 1 :137 s.v. chudy) frazem lata chude <lata niedostatku, niepowodze- 
nia> wyodrębniono i przedstawiono jako hasło samodzielne.
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[P 1 1 /90]; [5] Szef Radia M aryja stworzył ją [Ligę Polskich Rodzin] przed ostatnim i w y
borami parlam entarnym i na obraz i podobieństwo AWS jako jej skrajną, narodową
i antyunijną wersję. [GW 171/03]; [6] Chyba każdy człowiek chce odcisnąć swoje piętno, 
pozostawić po sobie ślad. Zgodnie z zasadą, że świat ma być ukształtowany na mój ob
raz i podobieństwo. [J.M. Rokita; Rp 8 1 /03]; [7] Komu ma służyć jego [chłopca] delikat
ność, wdzięk, budzący się intelekt, jego, że się tak po gom browiczowsku wyrażę, niedo
stateczność? Służy mężczyźnie, który pragnie w nim  widzieć potencjalne spełnienie 
w łasnych niespełnień, a także ukształtować go na swój obraz i podobieństwo. [W. Jab
łoński, Gorące uczynki]; [8] Aleksiej jest z natury przeciw ieństwem Piotra. Różni się od 
ojca wszystkim. W  jego żyłach płynie krew łagodnej i pobożnej Eudoksji, a nie despoty, 
który chciałby go ukształtować na swój obraz i podobieństwo. [Troyat, Piotr W ielki]; [9] 
W  odróżnieniu jednak od starej gwardii bolszewickiej, wyniszczonej w  latach 30., 
„m łodych" nie krępowały żadne atawizmy moralne. Ukształtowano ich w szak na obraz
i podobieństwo ich patrona, toteż (...) w duchu nie wzdragaliby się podnieść na niego 
ręki. [GW 179/03]; [10] Cóż prostszego -  dać się beztrosko ponieść zabaw ow em u ży
wiołowi sztuki i np. Formińskiego ukształtować na „obraz i podobieństwo" Iksa... 
[J. Andrzejewski, M iazga]; [11] -  Podobni są do siebie ci dwaj... M y jesteśm y tylko ludź
mi, nieprawdaż?.. Tylko ludźmi. Szarzy! Oni pragną być uformowani na obraz i podo
bieństwo boże. To dzieci. [P. Schoendoerffer, Pożegnanie króla]; [12] Gdy jednak do na
szego organizmu dostanie się zmieniona, chorobotwórcza postać tego białka -  priony -  
powoduje ono zmianę kształtu naszego zdrowego białka, przekształcając je „na swój 
obraz i podobieństwo". [GW 8 8/03]; [13] Z braku jednom yślności w tych sprawach 
[w kwestii klonowania terapeutycznego] cieszą się realianie i inni szaleńcy pragnący 
sklonować człowieka na obraz i podobieństwo swoje. [P 1 /0 4 ]; [14] Przykrawanie czy
jejś osobowości na własny wzór i podobieństwo zawsze kończy się klęską. [Razem 
2 3/99]; [15] ...przemysł gw oździowy pracuje nad podniesieniem ceny i uproszczeniem  
produktu. O statnia nowość, to gw oździe bez łebka. W ygląda na to, że ktoś wykonał 
dzieło na swój obraz i podobieństwo. [P 4 5 /8 8 ]; [16] ...nie akceptowano nocnych prezy
denckich piw z zespołam i rockowymi (...) czy charakteryzacji na obraz i podobieństwo 
wielkiego Tomasza G. Masaryka. [O Vaclavie Havlu; P 4 /0 3 ]; [17] ...Papież humanista 
(...) mówi tutaj [w „Tryptyku rzym skim "] o freskach M ichała Anioła w  Kaplicy Sykstyń- 
skiej, do których kluczem  jest obraz i podobieństwo, czyli znowu ten sam  problem: 
niewidzialne -  w idzialne, niewidzialnego uczynionego w idzialnym  przez artystę. 
[Cz. M iłosz; GW  87/03]

jak widać, reprodukt -  czyli to, co faktycznie mówiący w swych wypowie
dziach odtwarzają -  ma postać schematu składniowego, którego część miejsc 
jest leksykalnie zapełniona, część zaś -  jedynie syntaktycznie wyznaczona; 
schemat ten -  swego rodzaju „średnią arytmetyczną" realnych przytoczeń -  
można zapisać w postaci: fcto2 czyni co1 na obraz i podobieństwo kogo2/czego2 
(z wariantem: kto czyni co na jaki/czyj obraz i podobieństwo), przy czym kom
ponent czyni zapisany tu został wytłuszczoną kursywą dlatego, że ma chara
kter pośredni między składnikiem stałym i zmiennym: jest nie tyle konkretną 
jednostką leksykalną regularnie odtwarzaną w każdym użyciu danego bibliz
mu (jak obraz i podobieństwo), ile raczej uogólnionym verbum, które w konkre
tnych użyciach zastępowane jest czasownikiem z dającej się wyznaczyć listy 
(tu: stworzyć, ukształtować, uformować, uczynić, przekształcić, zbudować, wykonać
i im podobne spośród czasowników „kreatywnych"). Gołego na obraz i podobień
stwo (jak w WSFJP) nie udało mi się w tekstach napotkać; jednostkowe użycie 
nominatu [17] obraz i podobieństwo może świadczyć o tym, że równolegle z /eto,
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czyni co1 na obraz i podobieństwo kogo ̂  czego 2 funkcjonuje (kształtuje się?) 
druga jednostka języka: obraz i podobieństwo [czego] o znacznie węższym za
sięgu używalności.

Pierwszymi polskimi słownikami, które zastosowały ujednolicony zapis 
pełnych postaci jednostek hasłowych (tzn. postawiły znak równości między 
jednostką hasłową w słowniku i jednostką języka w systemie) były „Addenda 
do frazeologii polskiej" A. Bogusławskiego i T. Garnysz-Kozłowskiej (1979) 
oraz „Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego" S. Bąby
i J. Liberka (1992). To w „Addendach" pojawiły się jednostki o nienotowanych 
u nas wcześniej postaciach: _ pod kogoś; cos', na czymśj i czymśt pogania; ktoś po
szedł w kogoś; ktoś przesiadł się z czegoś na coś; to w MSFWJP wyróżniono obli
gatoryjne schematy składniowe realizowane przez jednostki języka w wypo
wiedziach: kto + przypiera, przyprze do muru + kogo; kto + mydli oczy + 
+ komu (+ czym); kto + jest niewiernym Tomaszem12; kto + ma oczy i uszy 
otwarte (+ na co) itp. Zapisy te były następnie udoskonalane (zob. np. Bo
gusławski, Wawrzyńczyk 1993, Grochowski 1995 i 1997, Bąba, Liberek 2001)
i choć nie stały się one obowiązkowe, wyznaczyły standard leksykograficzny, 
którego nieprzestrzeganie (jak choćby w WSFJP) odbierane jest jako krok 
wstecz (by nie powiedzieć: jako błąd w sztuce słownikarskiej). Ale nawet w 
słownikach, które pełne postacie jednostek języka utrwalają programowo, zda
rzają się wypadki niezgodności uogólnionej postaci hasłowej z realnymi forma
mi odnośnych jednostek w ilustracyjnym materiale tekstowym. Na przykład w 
SFWP pod hasłem ALFA zanotowano biblizm alfa i omega, który -  zdaniem au
torów -  realnie występuje w postaciach: kto + jest alfą i omegą oraz co + jest 
alfą i omegą, podczas gdy z 6 przytoczonych tam ilustracji tekstowych aż 5 re
prezentuje inny schemat, który w konwencji autorów SFWP należałoby zapisać 
w postaci: kto (co) + jest alfą i omegą + czego (w czym), np.: „wyobraźnia nie 
może być alfą i omegą sztuki", „etyka i agresja były alfą i omegą sportu", „Szym
borska nie jest alfą i omegą liryki polskiej", „matka była alfą i omegą w jego ży
ciu" (z ilustracji tekstowych SFWP).

Ustalanie faktycznych postaci wielowyrazowych jednostek języka jako 
przyszłych jednostek słownikowych jest trudne także dlatego, że frazeologia, 
wbrew potocznym o niej wyobrażeniom, nie jest dziedziną jednostek kształto
wo ustalonych raz na zawsze. Analiza bieżącego materiału tekstowego pokazu
je, że leksykalno-składniowa monolityczność frazeologizmów jest jeśli nie 
fikcją, to stanem przejściowym, ściślej -  tylko jednym z możliwych stanów jed
nostek frazeologicznych w realnych wypowiedziach, stanem naruszanym tak 
często i regularnie, że definicyjną „gotowość" frazeologizmów należałoby może 
nazwać raczej „gotowością do przekształceń"13. Z różnorodnych kombinacji ta

12 MSFWJP jest jedynym znanym mi słownikiem, który zwrócił uwagę na orzecznikową funkcję 
biblizmu niewierny Tomasz; na ogół słowniki utrwalają ten nominat wyłącznie w postaci „statycz
nej", jako rodzaj nazwy własnej.

13 O „gotowości do przekształceń" (a nie samej „gotowości") jako definicyjnej cesze frazeologiz- 
mu w paradygmacie frazeologii pragmatycznej piszę w: Chlebda 1991: 171 [2003: 257-258], To, że
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kich cech jednostek frazeologicznych, jak ich wielowyrazowość (nieciągłość), 
wyrazista obrazowość wielu z nich i współistnienie znaczenia realnego i struk
turalnego (tj. znaczenia globalnego frazeologizmu i znaczeń poszczególnych 
jego składników) rodzi się nadzwyczajna plastyczność jednostek frazeologicz
nych (składniowa, semantyczna, pragmatyczna), pozwalająca im na przystoso
wywanie się do coraz to nowszych jakościowo kontekstów i sytuacji. Pra
widłowość ta dotyczy także tej sfery jednostek frazeologicznych, jaką jest 
frazeologia biblijna -  szczególnie uświęcona tradycją, ale i (może właśnie dla
tego) szczególnie chętnie poddawana modyfikacjom. Są wśród nich modyfika
cje jedynie doraźne, dokonywane dla potrzeb danego tylko kontekstu -  są też 
jednak i takie, które, choć pozostają jednorazowymi leksykalnie, realizują po
wtarzalny, ale już nowy w stosunku do wyjściowego schemat składniowy, 
w istocie przynosząc nową jednostkę języka. Biblijny binom ziarno vs plewy rea
lizowany był dotychczas w jednostce języka, która notowana jest w słownikach 
polskich w następującej postaci:

M A SF -  oddzielić ziarno od plew
SFJP  -  oddzielać ziarno od plew
N KPP -  oddzielić plewy od ziarna
M S B JP  -  odróżniać (oddzielić) ziarno od plewy (plew)
W SF -  oddzielić ziarno od plewy (plew)
W SFJP  -  oddzielać ziarno od (plew, plewy)
IS JP  -  oddzielić, odróżnić, odsiać ziarno od plew, od plewy

Warianty leksykalne nie naruszają tu stałości matrycy składniowej nawet 
w słownikach najnowszych. Także i w dzisiejszych tekstach schemat ten jest 
wciąż jeszcze najczęstszą postacią werbalnej aktualizacji danej jednostki. Naj
częstszą -  ale nie jedyną. Obok realizacji dokładnie powtarzających skład leksy
kalny i schemat składniowy słownikowego inwariantu, np.:

[18] ...w pełnym  odw rocie znajdą się publikacje przeznaczone dla w ęższego kręgu specja
listów, w artościow e pozycje eseistyczne, cenne serie naukowe (...). W arto o tym m ów ić i 
pisać, oddzielając ziarna od plew ... [P 2 /8 7 ]; [19] Bardzo wysoka, druga lokata „Sondy" 
[w ankiecie na najlepszy program  TVP w  jej 40-leciu] świadczy o tym, że w rankingu pro
gramów nie brali udziału idioci, lecz w idzowie zdolni oddzielić ziarno od plew y. [KTT; 
P 4 4 /9 2 ]; [20] Banki reklam ują się niczym  proszki do prania. (...) Pytanie: jak  odróżnić 
ziarno od plew  i nie dać się naciągnąć, gdzie ulokować bezpiecznie? [P 8 /9 3 ]; [21] N ie
trudno się domyślić, że w tej lawinie informacji [w Internecie] w iększość to śmieci. Tak 
więc sprawą najtrudniejszą jest takie sformułowanie zapytania, by kom puter od dzielił 
ziarno od plew . [P 4 2 /9 6 ]; [22] Skąd w  sklepach i na bazarach tyle „podróbek" produ
któw m arkow ych firm? Złodziejom  znaków towarowych sprzyja dotychczasowe prawo 
celne. (...) Na razie służby graniczne uczą się odróżniać ziarno od plew . [P 2 3 /9 6 ]; [23] 
W Chinach i na Tajw anie działają filie amerykańskich i europejskich w ytw órni row ero
w ych produkujących sprzęt wysokiej klasy. (...) Jak  w tych w arunkach oddzielić ziarno 
od plew , tak by chroniąc polskich producentów  nie pozbawić konsumentów praw a ryn

„ gotowość do przekształceń" skłonny jestem uznać za cechę definicyjną, oznacza, że podatności na 
modyfikacje upatruję nie tylko w sferze realizacji tekstowych, ale już w systemie (szerzej na ten te
mat zob. dalej rozdz. VI).
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kowego w yboru? [P 4 1 /97]; [24] ...praca Gorzkowskiego jest najważniejszym źródłem do 
życia i dzieła Matejki. Trzeba tylko nauczyć się oddzielać w niej ziarno od plew. [MGW 
2 8 /  98]; [25] Po kilku dekadach krzywd i zniewolenia w Polsce komunistycznej przyszedł 
czas przyw racania ładu etycznego, budowania na prawdzie. Czarne ma być czarne, 
a białe -  białe. (...) Tych, co się ubabrali, trzeba napiętnować, czyli -  w myśl ustawy lu
stracyjnej -  zm usić do wyznania grzechów przeszłości. Trzeba oddzielić ziarno od plew, 
kata od ofiary. [GW 178/00]; [26] Coraz trudniej jest opracować nowy lek znacząco lep
szy od preparatów  już istniejących. Dlatego kluczowego znaczenia nabiera sprawne od
d zielanie ziarna od plew , czyli potencjalnych leków od substancji bez wartości medycz
nej. [R. Kaliszan; GW  283/03]

pojawiają się wypowiedzi, w których więzy składniowe między komponentami 
tego frazemu rozluźniają się lub pękają, a same te komponenty nabierają statu
su wyrazów gramatycznie usamodzielnionych, znaczeniowo zaś udosłownio- 
nych14, por.:

[27] Praw da, że w śród tych ludzi, „ziaren dobrych" -  znalazły się plew y, ale pan profe
sor nie uw ażał za stosowne oddzielić ziarna od plew. [Prof. J. Topolski do prof. S. Ku
row skiego o ludziach, którzy z własnej woli wstąpili do PZPR; P 2 2 /92]; [28] -  Tak, może 
są m iędzy w am i ludzie. Przez pomyłkę zabłąkani ja k  ziarna wśród plew . (T. Konwicki, 
Nowy Św iat i okolice]; [29] -  W tedy [w latach 80.] do wojska trafiło wielu nieudaczni
ków. Czy są wśród nich kandydaci na przyszłych generałów? -  Liczebność armii była 
jednak w tedy na tyle duża, że z plew  napraw dę m ożna w ybrać w iele ziaren. [Z. Skoczy
las; W p 4 6 /9 2 ]; [30] W  1956 roku, a więc tuż po stalinizmie, Ryszka wyjeżdżał z grupą 
młodych obiecujących naukowców na sem inarium w  sprawie pojęcia „postępu" (!) do 
Paryża. (...) Kogo wówczas zaczęto wysyłać, włączać do delegacji -  samo ziarno, żad
nych plew . [P 4 8 /9 6 ]; [31] ...dopiero w takim kontekście „M atka K rólów " nabiera właści
w ych proporcji: utworu, który pretendując do głoszenia prawdy, oferuje praktycznie jej 
złudne pozory. Zam iast ziarna -  plew y, na które co doświadczeńszy wróbel nie da się 
nabrać. [A. Tatarkiew icz; P 1 4 /8 7 ]; [32] P lew y z całą pew nością istn ie ją  i pow inny zo
stać oddzielone -  pisze rum uńska prasa -  ale rzecz w  tym, aby nie skrzywdzić tych 
w szystkich, którzy autentycznie niosą pomoc dziesiątkom tysięcy bezdom nych i chorych 
rum uńskich dzieci. [O problemach seksualnego w ykorzystyw ania dzieci w Rumunii; 
P 4 9 /0 2 ]; [33] ...łódzkie gazety cytowały w łaśnie rzecznika Kaczm arka, jak w  związku ze 
słynną w ów czas tzw. aferą łowców skór bije się w  piersi i deklaruje, że łódzkie środowi
sko m edyczne za wszelką cenę w yłuska spośród sieb ie  plewy. [P 20/03]

To jednak wciąż jeszcze przypadki indywidualnego naginania utartego bibliz- 
mu do sytuacji i kontekstów jednostkowych. Jednak w tekstach dyskursu coraz 
bardziej zauważalną grupę zaczynają stanowić wypowiedzi, w których takie 
usamodzielnione i udosłownione plewy i/lub ziarna regularnie przyciągają do 
siebie przydawki i występują już jako plewy czego (jakie) i ziarna czego {jakie), 
np.:

[34] Instytuty [naukowe] mamy, delikatnie mówiąc, różne. Czy w szystkie powinny ist
nieć? Czy środow isko potrafi zreform ow ać się wewnętrznie? O dsiać dorobek intelektu

14 Dobitnie podkreślam rozróżnienie pojęć „dosłowny" i „udosłowniony", rozumiejąc przez 
„udosłownienie" dotarcie do znaczenia pierwotnego (dosłownego) przez pryzmat systemowego 
znaczenia przenośnego. „Udosłowniony" więc to tyle co dosłowny, ale z przymieszką składników 
odpowiedniego znaczenia przenośnego. Pojęcie to precyzuję w: Chlebda 1991: 99 [2003: 158].
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od plew  pustosłow ia? [P 4 2 /9 8 ]; [35] Ponad połowę książki zapełniają żarty dam sko-m ę- 
skie. Żeby małolaty potrafiły odróżnić satyryczne ziarno od plew , każdy z dowcipów 
dostał gwiazdki, od jednej (mało śmieszny) do pięciu (boki zrywać). [P 4 4 /9 4 ]; [36] Czym 
(...) będzie Polska Akadem ia W iedzy Seksuologicznej? M iejscem  oddzielania naukow e
go ziarna od plew  stereotypu? Klubem  dyskusyjnym  teoretyków seksu? [P 3 5 /8 9 ]; [37] 
...autor przez w iększość stron swojej książki próbuje uzbroić Czytelnika w narzędzia nie
zbędne do szybkiego odróżniania politycznych plew  (...) od ekonom icznego ziarna. [P 
1 0 /97]; [38] Co można powiedzieć o tego rodzaju dziełach (...)? Chyba nie da się odsiać 
artystycznego ziarna od populistycznych lub propagandow ych plew . [P 2 3 /0 1 ]; [39] 
Ten redaktorski trud [Teresy W alas] pedantycznego oddzielania ziarna Szym borskie j 
od plew  M aciąga musiał niekiedy mieć w  sobie coś w ysoce dwuznacznego. Przecież
i M aciągow i w tej rubryce [„Poczta literacka" w „Życiu Literackim "] trafiały się (chyba?) 
teksty zręczne, dow cipne i błyskotliwe. [P 4 8 /00]

Jeżeli analiza większej liczby użyć (np. w wielkim komputerowym korpusie tek
stów) potwierdzi podwyższoną częstotliwość występowania tej matrycy skład
niowej, to przy jednostce hasłowej oddzielać ziarna od plew (z jej wariantami 
leksykalnymi) wypadnie utrwalić też postacie: oddzielać ziarna czego1 od plew 
czego2 oraz oddzielać jakiej ziarno od jakich2 plew -  dziś jeszcze jako warianty 
syntaktyczne jednostki hasłowej, w przyszłości być może już jako usamodzie
lnione jednostki języka15.

Ad. 2. Kilkakrotnie wspominałem już, że właśnie to źródło, które pod ety
kietą „Skrzydlatych słów" notuje aż 715 haseł biblijnych, eksplikuje znaczenia 
ledwo 12-15 z nich. Widzę dwie przyczyny takiego stanu rzeczy: po pierwsze, 
Henryk Markiewicz i Andrzej Romanowski nie stawiali przed sobą zadania 
zdefiniowania znaczeń wszystkich bez mała 12 tysięcy haseł swego dzieła, w 
każdym razie nic o tym nie piszą w Przedmowie do księgi pierwszej, w księdze 
drugiej zaś zaznaczają jedynie: „znaczenie uogólniające podajemy tylko wtedy, 
kiedy nie jest ono powszechnie znane", co wypada pozostawić bez komentarza. 
Po drugie, trudne -  jeśli w ogóle możliwe -  jest definiowanie znaczeń takich 
jednostek hasłowych, jak np.: „[Gołębica] przyleciała do niego pod wieczór, 
niosąc gałązkę oliwy z zielonym liściem w gębie swojej", „Kto mi da skrzydła 
jako gołębice, a będę latał i odpoczywał?", „Pokropisz mnie hyzopem, a będę 
oczyściony: omyjesz mnie, a będę nad śnieg wybielony", „A siedm krów z rzeki 
występowało, bardzo piękne i tłustego ciała. (...) Ali po tych wyszły drugie 
siedm krów, tak szpetne i chude, żem nigdy takich w ziemi egiptskiej nie wi
dział. Te zjadły i spożyły pierwsze" czy „Ojciec mój włożył na was jarzmo cięż
kie, a ja przyłożę na jarzmo wasze; ojciec mój chlustał was biczami, a ja was 
będę chlustał basałykami". Jeżeli to i są jednostki hasłowe, to na pewno nie są

15 Tak stało się np. z mitologizmem między Scyllą i Charybdą, który w tekstach dzisiejszej publicy
styki wysokiej występuje niemal wyłącznie w postaci między Scyllą czegoj i Charybdą czegc>2 

(w mojej kartotece np.: „między Scyllą możliwości i Charybdą ograniczeń", „między Scyllą opil
stwa a Charybdą trzeźwości", „między Scyllą fundamentalistów i Charybdą niepokornych", „mię
dzy Scyllą Millera i Charybdą Leppera", „między Scyllą narodowej megalomanii a Charybdą kom
pleksów niższości" itp.). Analizą zmienności (głównie formalnej) biblizmów zajmuje się u nas od lat 
Stanisław Bąba; zob. adresy bibliograficzne serii jego artykułów w: Bąba 1998: 18-23 i 2003: 14, zob. 
też Bąba 1992.



to jednostki języka; o eksplikowaniu znaczeń moglibyśmy mówić dopiero po 
sprowadzeniu tych pierwszych do tych drugich, tj. po zastąpieniu przytoczo
nych z ksiąg Markiewicza i Romanowskiego cytatów hasłowych postaciami 
uskrzydlonymi: gałązka oliwna, Kto mi dał skrzydła?, Ponad śnieg bielszy(m) się sta
nę, lata tłuste, lata chude (fragment „Ojciec mój włożył..." jest cytatem biblijnym, 
którego żaden fragment, moim zdaniem, w polszczyźnie się nie uskrzydlił).

Ale i w tych opracowaniach, które mają charakter stricte słownikowy
i utrwalają biblizmy o postaci realnych jednostek języka polskiego, eksplikowa- 
nie znaczeń dalekie jest od kompletności i konsekwencji. Zastrzeżenia budzą 
następujące rodzaje rozwiązań:

(a) definiowanie następuje nie drogą eksplikacji, lecz jedynie poprzez odnie
sienie danego frazemu do pojęcia nadrzędnego, np. przez wprowadzenie fraze
mu złoty cielec (w jego drugim odnotowaniu w MASF) do artykułu hasła bogac
two, a frazemu gwiazda przewodnia -  do artykułu cel bez żadnej eksplikacji;

(b) definiowanie obejmuje jedynie część frazemu, np. jeden komponent, 
a nie całość nominatywną, np. frazem plaga egipska ma w MASF za całą definicję 
określenie '=  ciężka', a frazem żółcią kogoś napoić -  określenie '=  goryczą';

(c) definiowanie zastępowane jest realnościowym odniesieniem przyczy
nowo-skutkowym, np. w MASF frazem posypać głowę popiołem ma na miejscu 
eksplikacji znaczenia uwagę '(na znak pokuty)', a frazem kamień młyński uwiązać 
u szyi -  wyjaśnienie '=  za gorszenie maluczkich'; rozwiązania (a)-(c) znajdujemy 
głównie w słownikach starszych typu MASF;

(d) frazemowi przypisuje się definicję realnoznaczeniową, ale w każdym 
z odnotowań inną. W SFJP frazem jabłko Adama ma pod jabłko znaczenie 
'wystająca część krtani u mężczyzny', a pod Adam -  'dość wydatna (zwykle 
u mężczyzn) chrząstka tarczowa' (co, nawiasem mówiąc, nie pozwala ustalić, 
czy zdanie typu „Ze zdenerwowania matce szybko chodziło jabłko Adama" jest 
w polszczyźnie akceptabilne)16. Różnice definicyjne występują też między po
szczególnymi słownikami: frazem Szeroko o tem Dawid pisał ma w MASF znacze
nie 'to jeszcze niepewne', w NKPP zaś -  'nic nowego, dawno to już było'; fra
zem trąba jerychońska ma w PMP znaczenie 'plotkarz, który roztrąbuje plotki 
naokoło', w MASF -  'wielki hałas, gwałt albo zniszczenie, zniweczenie', w SFJP
-  'silny, potężny głos, dźwięk', w NKPP -  'głuptas, dureń' (MSBJP sumuje: 
'silny, głośny dźwięk; żart. głuptas, dureń; krzykacz, plotkarz');

(e) definicja zawiera błędy merytoryczne, np. w SFJP frazem Duch Święty 
ma s.v. duch znaczenie 'trzecia osoba Trójcy św.', s.v. święty zaś -  'druga osoba

16 Z tą samą sytuacją spotykamy się szczególnie często na kartach WSF. Dla przykładu, 
SecnjiOAHaa CMOKOBHwua na s. 583 objaśniana jest jako 'MenoBCK, flesrrejibHocn> KOToporo He 
npwHocMT HMKaKwx pe3ynbTaTOB', a na s. 936 jako 'nenoBeK, He c n o c o G H t .™  k TBopnecKOw 
fleHTenbHocro'; 6/iyAHbiM c im  ma na s. 586 definicję 'MenoBeK, BepHyBmwwcH k cbowm npe*HHM 
33hhtumm i l o c i e  nonbiTKM M 3M eH M T b  cbok) na s. 958 zaś -  'oTinei ieuen' [!]; M a n n a

HeSecHaa na s. 784 eksplikowana jest jako 'vto-ji. jKenanHoe', a na s. 811 jako 'HeojKHflaHHbiw «ap 
cynbSbi'; biblizmowi o k o  3a o k o ,  3y 6  3a 3y 6  na s. 828 przypisuje się znaczenie 'om nam inan  3a 
npwHHHeHHoe 3Jio tom * e  Mepow', a jego skróconemu wariantowi 3y 6  3a 3y 6  -  osobliwe znaczenie 
'He ycT ynaa oflHH flpyroMy' (s. 712).
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Trójcy św.' (tego poważnego błędu teologicznego nie poprawiono zresztą 
w żadnym z dotychczasowych wydań SFJP); frazem drzewo żywota został 
w SFJP potraktowany jako synonim frazemu drzewo wiadomości dobrego i złego, 
choć w Biblii były to dwa różne drzewa (i różną zyskały symbolikę); frazem Ba
ranek Boży SFJP zdefiniował jako 'część mszy', chociaż w tym znaczeniu wystę
puje wyłącznie frazem Agnus Dei.

Szczególną uwagę zwraca na siebie wybiórcza rejestracja znaczeń. Z trzech 
semantycznych postaci frazemu, jakimi są: 1. frazem wirtualny (inwariant),
2. wariant frazemu (jedno ze znaczeń typowych) i 3. frazem aktualny (znacze
nie w jednostkowym użyciu tekstowym; zob. Chlebda 1991: 90 [2003: 142] za: 
Komincz 1975: 27-32), słownik powinien wysunąć na czoło artykułu hasłowego 
inwariant, ilustrować przykładami aktualizacje, definiować zaś -  warianty fra
zemu. Podkreślić należy: w s z y s t k i e  warianty, nagminną praktyką frazeo- 
graficzną (więcej: jednym z podstawowych założeń frazeologicznej i frazeogra- 
ficznej teorii) jest bowiem utrwalanie tego tylko, co uważa się za „znaczenie 
frazeologiczne", czyli tego, co ma cechy asumaryczności znaczeniowej (co „nie 
wynika z sumy znaczeń poszczególnych komponentów"), mówiąc krócej -  co 
zyskało już status metaforyczny. Tak więc regułą przy kodyfikacji biblizmów 
jest eksplikowanie tylko znaczeń wtórnych z pominięciem podstawowej (biblij
nej) warstwy znaczeniowej: w SFJP frazem korona cierniowa eksplikowany jest 
wyłącznie przez wyraz 'cierpienie', znaczenie podstawowe natomiast -  'ple
cionka z ciernistych gałęzi, narzędzie szyderczego koronowania Chrystusa 
przed śmiercią' zostało pominięte. Frazem arka Noego ma w SFJP tylko archaicz
ne już dziś zupełnie znaczenie 'wielki, niezgrabny powóz', nie utrwalono nato
miast znaczenia podstawowego 'statek, w którym Noe ocalił z potopu rodzinę
i pary różnych zwierząt' -  a przecież właśnie to akurat znaczenie podstawowe 
jest bazą derywacyjną obu rozpowszechnionych dziś znaczeń przenośnych: 
'miejsce ocalenia ostatnich przedstawicieli czegoś' i 'miejsce pokojowej współ- 
egzystencji istot zwykle lub z natury zantagonizowanych' (znaczeń też zresztą 
przez SFJP niedostrzeżonych). Wybiórczość, o której mowa, ma w SFJP więcej 
oblicz: bywa, że słownik ten utrwala z kolei tylko znaczenie podstawowe (bibli
jne) frazemu, a pomija jego znaczenie przenośne, jak to się stało np. z frazemem 
grzech pierworodny, któremu w SFJP przypisano tylko znaczenie 'według wie
rzeń chrześcijańskich: grzech popełniony przez Adama i Ewę w raju' -  bez 
rozpowszechnionego u nas od dawna znaczenia 'zasadnicza wada czegoś; czyjś 
podstawowy błąd o fatalnych następstwach'. Są w SFJP wypadki odnotowywa
nia obu warstw znaczeniowych, ale przedstawiania ich w postaci niepełnej. 
W strukturze znaczeniowej frazemu listek figowy SFJP dostrzegł istnienie
i pokładu dosłowności (znaczenie podstawowe 'liść, którym według legendy 
Adam i Ewa okryli swą nagość po zjedzeniu zakazanego owocu'), i pokładu 
metaforyczności -  na tym drugim jednak słownik odnotował jedynie znaczenie 
'symbol wstydliwości', nie zwracając uwagi na fakt, że obok niego istnieje i zna
czenie drugie, nierównie nawet częstsze -  'mająca mylić przykrywka, osłonka
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dla kłamstwa, krętactwa, fałszerstwa' -  które w dyskursie dzisiejszym jest już 
niemal wyłącznym znaczeniem frazemu listek figowy, por.:

[40] Fem inistyczne działaczki nie mają Jarudze-Nowackiej nic do zarzucenia: -  Zrobiła 
więcej, niż można było przypuszczać, zważywszy na to, że jej stanowisko było pomyśla
ne jedynie jako lis tek  figow y na w ypadek pytań z Unii Europejskiej. [P 19/04]; [41] „Pro
letariat" [Związek Komunistów Polskich założony w r. 1990] był potrzebny SdRP jako le
w icow y listek  figow y (...). Potem  wzięli Ikonowicza i już nas nie potrzebują. [P 7 /98]; 
[42] Ponow nie wybrany na prezesa Związku [Polaków na Litwie] M aciejkianiec krytyko
w ał podczas zjazdu litewski departament problemów regionalnych i mniejszości narodo
w ych. U w aża go on za „listek figow y" dla nieprzychylnych wobec litew skich Polaków 
poczynań w ładz. [GW 9 2 /9 8 ]; [43] ...ja nie mówię, że nie trzeba trzymać z najsilniejszym. 
Ale bardzo ważny jest styl, w jakim  się to robi. (...) M y musim y na swoją m iarę postarać 
się, aby n ie być niczyim  listk iem  figow ym ! [T. M azowiecki o stosunku władz polskich 
do polityki rządu amerykańskiego; GW  107/03]; [44] Nie lepiej ma się [sport] młodzieżo
wy, w ięc potem  dostajem y w dupę we wszystkich dyscyplinach i pozostaje nam tylko 
przysłanianie nieprzyzw oitości listkam i figow ym i w postaci Małysza, Korzeniowskiego 
albo Kuśnierewicza. [L. Stomma; P 39/03]

Jednak coraz częściej tekstowa realizacja frazemu listek figowy następuje w kon
tekstach wtórnych w wyniku różnorakich aktualizacji schematu co jest {ja
kim/czyim] listkiem figowym [dla] czego, kogo, por.:

[45] Tw orzono jakieś pozory wglądu w sprawę polską, co od początku było  oczywistą 
fikcją, listk iem  figow ym  dla tw ardych w  gruncie rzeczy decyzji. [S. Stomma; GW  
10 9 /0 0 ]; [46] O statecznie „P olityka" -  powiadają -  jakkolw iek liberalna (...), była 
przecież organem  kom unistów, była przecież figow ym  listk iem  partii... [P. Huelle; 
GW  6 1 /9 9 ]; [47] Polityka społeczna, zorientowana na osłonę socjalną najuboższych, stała 
się  listk iem  figow ym , którym  coraz trudniej przykryć słabości planu Balcerowicza. [E. 
N ow akow ska, D ziuraw y listek  figow y; P 2 2 /90]; [48] Nie ulega zresztą wątpliw ości, że 
ko m isja  ma by listk iem  figow ym  dla i tak już dojrzałej w um yśle ministerstwa decyzji. 
[P 39 /97]

Jedyne odnotowane przez SFJP znaczenie przenośne ('symbol wstydliwości') 
nie wystąpiło w żadnym z ponad 30 tekstowych użyć frazemu listek figowy 
z mojej kartoteki17. Nie sposób jednak nie zauważyć, że właśnie SFJP jest pierw
szym polskim słownikiem, który dostrzegł wieloznaczność związków frazeolo
gicznych (rozumianą jako współistnienie frazeologicznych znaczeń podstawo
wych i przenośnych) i zapoczątkował jej opis.

Wspomniany wcześniej wymóg wysuwania na czoło artykułu hasłowego 
postaci inwariantowej frazemu, a definiowania jego postaci wariantowych na
biera szczególnej wyrazistości w słowniku definicyjno-przekładowym, gdzie 
ekwiwalenty przekładowe winny być dobierane nie do postaci inwariantowej, 
lecz właśnie do poszczególnych wariantów. Podam dla przykładu, że autorzy 
WSPR ustalili, iż rosyjskim ekwiwalentem polskiego biblizmu droga krzyżowa

171 w żadnym z 8 użyć przytoczonych przez SFWP, gdzie listek figowy odnotowany jest w dwóch 
znaczeniach; 'przysłona nagości' i 'osłona czegoś, co z jakichś względów chciałoby się ukryć, nie 
ujawniać; przykrywka dla czegoś, parawan'. SFWP proponuje dla tego frazemu schemat: co +  jest 
listkiem figowym, różny od zaproponowanego tu przeze mnie.
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jest mepmicmuu nymb. Aby przekonać się, jak bardzo uproszczone jest to roz
wiązanie, wystarczy ustalić, że DROGA KRZYŻOWA jest inwariantem, za któ
rym kryją się co najmniej cżtery warianty znaczeniowe; każdy z nich ma w ru- 
szczyźnie swoją postać realizacji powierzchniowojęzykowej; por.:

D R O G A  KRZYŻO W A
-  droga krzyżowai 'ulice Jerozolimy, przez które przechodzi! Chrystus, idąc od domu 

Piłata na Golgotę; Via Crucis (Także Via Dolorosa)' -  Kpecrabiw ny-rt. (także c k o p 6 h m m  
nyn>);

-  droga krzyżow a2 'cykl 14 wyobrażeń plastycznych obrazujących epizody ostatnich go
dzin życia Chrystusa; stacje Męki Pańskiej' -  c rp a cra  TocnoAHM, c rp a cra  XpwcroBbi 
(jako tytuł konkretnego dzieła -  także IUecrBMe Ha Fojiroc^y)

-  droga krzyżowa3 'rodzaj nabożeństwa z procesją' KpecTHbiw xoa

-  droga krzyżowai 'przeszkody w  realizacji ważnego zamierzenia; życie pełne prze
szkód, niepowodzeń, udręczeń' -  TepHHCTbiw (Kpecrabiw) nyrb

W każdym z tych czterech znaczeń -  także w wariancie pierwszym (w „znacze
niu podstawowym") -  całostka droga krzyżowa ma charakter frazeologiczny, dla 
każdego bowiem z tych znaczeń jest ona formą daną (gotową), w odnośnych 
sytuacjach dla wyrażenia odnośnego znaczenia odtwarzaną, a nie tworzoną 
przez mówiącego. Tylko wyodrębnienie wariantów znaczeniowych jednostki 
hasłowej języka wyjściowego pozwala ustalać adekwatne ekwiwalenty prze
kładowe danej jednostki w języku docelowym. Ale i na odwrót: powyższy 
przykład pokazuje, że stwierdzenie istnienia w języku docelowym różnych 
ciągów wyrazowych związanych z jednym obszarem pojęciowym powinno być 
dla leksykografa sygnałem faktu, że jednostka, nazywająca ten obszar w języku 
wyjściowym, jest tylko sui generis hasłem wywoławczym, za którym realnie 
kryją się różne pojęcia konkretne. Każde z nich domaga się odrębnego zdefinio
wania, a jego realizacje tekstowe -  zilustrowania odrębnym zestawem cytatów.

Ad. 3. Rozwinięty artykuł hasłowy filologicznego słownika specjalnego, ja
kim będzie przyszły słownik biblizmów, powinien też być miejscem zwartej 
prezentacji -  w tej czy innej formie -  historii danej jednostki hasłowej (jej „za
plecza diachronicznego"). Nie jest bowiem tak, że jednostki typu arka przymie
rza, grzechy młodości, padół łez, kamień obrazy, miecz obosieczny itd. pojawiły się 
w polszczyźnie na podobieństwo dorosłej już Ateny wyskakującej z głowy Zeu
sa -  nie jest też tak, że obecna ich postać (słownikowa) jest postacią jedyną
i ostateczną. Biblizmy w sensie strukturalnym i semantycznym ewoluowały 
(głównie na przestrzeni ostatnich 200-300 lat) i ewoluują nadal, dlatego też po
kazanie -  choćby w formie skrótowej czy symbolicznej -  zarówno ich diachronii 
„dużej", jak i diachronii „małej" (w sensie wyjaśnionym w rozdz. II. 5.1.1.) wy
daje się należeć do powinności leksykografa.

Punktem wyjścia do opracowania tej części artykułu hasłowego mogłyby 
się stać ustalenia Stanisława Koziary, którego benedyktyńskie przeszukiwania 
dziewięciu polskich przekładów pełnego kanonu biblijnego pozwoliły zebrać 
w jednym miejscu i zestawić z sobą od kilku do kilkudziesięciu prototypowych 
wersji blisko stu dzisiejszych skrzydlatych biblizmów. Dopiero takie zestawie
nie uprzytamnia, jak trudne były zmagania tłumaczy z oporną materią języka
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polskiego, jak długa i kręta nieraz droga prowadziła do powstania tych krysta
licznych form, którymi szczyci się polszczyzna dzisiejsza. Za łacińskim lapis 
ofensionis z Księgi Izajasza w wersji Wulgaty (a następnie z Listów św. Piotra
i św. Pawła do Rzymian) kryje się 9 wersji polskich: kamień, o który się potkną, ka
mień, który powoduje obrażenie, kamień powodujący obrażenie, kamień obrażenia, ka
mień odtrącenia, kamień potknięcia, kamień upadku, kamień urazu i wreszcie kamień 
obrazy. Pozostał w polszczyźnie padół płaczu (z Biblii Jakuba Wujka) i padół łez 
(z Biblii Leopolity), ale nie utrzymały się dolina Chabacha, dolina Baka, dolina mor- 
wów, dolina płaczu, wyschła dolina czy jałowa dolina, choć dla oddania jednego
i tego samego łacińskiego vallis lacrimarum z Księgi Psalmów używano w prze
kładach wszystkich tych wyrażeń. Aż 70 wyrazów i wyrażeń wypróbowano na 
przestrzeni 400 lat dla oddania starotestamentowych arca foederis i arca testamen- 
ti (np. archa Pańska, archa świadectwa, archa przymierza Pańskiego, skrzynia możno
ści, skrzynia umowy, skrzynia poświęcenia, skrzynia Pana, arka Boga Izraelitów, arka, 
w której się znajduje przymierze Jahwe, arka przymierza Jahwe Zastępów, arka potęgi, 
arka dla świadectwa, arka święta itp.), by utarła się, przyjęła i pozostała w pol
szczyźnie dzisiejszej prosta arka przymierza. Nie jest zadaniem słownika wyjaś
nianie, dlaczego przyjęła się ta postać właśnie, a nie inna, ale można obarczyć 
leksykografa powinnością zgromadzenia optymalnej bazy faktograficznej mo
gącej stanowić podstawę do snucia wniosków przez użytkowników słownika. 
Podstawą taką może być już samo zestawienie „listy pretendentów" (form pro
totypowych z różnych przekładów Biblii) z postacią uskrzydloną. Skoro w róż
nych tłumaczeniach Biblii znajdujemy na miejscu łacińskiego ventum seminabunt 
et turbinem metent frazy o następujących postaciach: Wiatr będą siać, a wicher będą 
żąć; Wiatr siali, przeto też wicher żąć będą; Wiatr siali, a wicher żąć będą; Wiatr siać 
będą, a wicher pożną; Wiatr siali, wicher też żąć będą; Posiali wiatr, zbierać będą burzę; 
Wiatr oni sieją, zbierać będą burzę; Sieją wiatr i będą zbierać burzę; Wiatr sieją, będą 
zbierać burzę (zob. Koziara 2001: 241) -  a uskrzydlony biblizm ma dzisiaj postać 
Kto sieje wiatr, zbiera burzę, to można się zastanawiać, czy czynnikiem uskrzydle
nia nie było dążenie do uzyskania bardziej uogólnionego znaczenia, jakie się 
kryje w konstrukcjach z kto..., ten... i którego przykłady przynoszą liczne 
przysłowia (Kto się czubi, ten się lubi, Kto Boga w sercu nosi, ten chleba nie prosi, Kto 
wiele gada, ten się wygada, Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach itp.), mogące tu 
być narzucającym się wzorcem (analogicznie do postaci kto..., ten... „wyrówna
no" polskie formy tekstowe łacińskiego Omnes enim ąui acceperint gladium gladio 
peribunt; por.: Wszyscy biorący miecz od miecza pomrą; Wszyscy, którzy by miecz bra
li, mieczem poginą; Wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną; Wszyscy ci, 
którzy chwytają za miecz, od miecza poginą itp. z różnych przekładów Nowego Te
stamentu -  i uskrzydlone Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie). Innym czynni
kiem uskrzydlenia jednej z kilku-kilkunastu (czy wręcz kilkudziesięciu) form 
prototypowych może też być udział tekstu wtórnego o odpowiednio wysokim 
stopniu nośności społecznej, jak to się stało np. z arką przymierza, dla której 
jedną z głównych dróg wejścia do polszczyzny ogólnej była powszechna wśród 
Polaków znajomość frazy „O wieści gminna! ty arko przymierza Między daw
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nymi i młodszymi laty" z Mickiewiczowskiego „Konrada Wallenroda"; padół łez 
rozpowszechniony został przez starą pieśń maryjną „Salve Regina", gwiazda za
ranna -  przez „Litanię loretańską", chleb powszedni -  przez modlitwę „Ojcze 
nasz" itd. Odsyłaczy do tych tekstów źródłowych wtórnych nie mogłoby w od
powiednim miejscu artykułu hasłowego zabraknąć.

Bardziej obiektywny wgląd w historię rozwoju formy i znaczenia poszcze
gólnych biblizmów -  wgląd pozwalający na ustalanie czynników, które na 
przestrzeni stuleci sprawiały, że w konkurencji kilku czy kilkunastu fraz proto
typowych (z różnych przekładów Biblii) górę ostatecznie brała zwykle tylko 
jedna z nich o takiej a nie innej postaci uskrzydlonej -  będzie możliwy zapewne 
dopiero wtedy, kiedy opracowany i udostępniony zostanie komputerowy kor
pus tekstów staropolskich. Przekłady Biblii bowiem w procesie wykształcania 
się narodowego korpusu biblizmów są źródłem koniecznym, ale nie wystar
czającym: jak pisałem wcześniej, jednostka skrzydlata kształtuje się w prze
strzeni oddziaływań wzajemnych tekstu źródłowego i tekstów aktualnych, któ
re daną frazę prototypową z tekstu źródłowego -  z tych czy innych przyczyn -  
wyodrębniają i, przejmując jeden od drugiego, szlifują jej postać formalną, 
przydając odcieni znaczeniowych. Dziś, kiedy korpus tekstów staropolskich 
znajduje się wciąż jeszcze w fazie projektów jedynie, pożytecznym punktem 
wyjścia dla odtworzenia etapów „dużej diachronii" rodzimych biblizmów 
mogą być metryczki, jakimi redaktorzy „Nowej księgi przysłów polskich" opa
trzyli jednostki hasłowe tego dzieła: jak pisał Julian Krzyżanowski, „czytelnik 
Nowej księgi przysłów znajdzie pod tym hasłem wszystkie odmiany przysłowia, 
słowem cały materiał pozwalający dostrzec, jak przysłowie to żyło i rozwijało 
się, a więc ukazujący jego dzieje. W obrębie grup orientację ułatwia tu datowa
nie wariantów, oparte na datach dzieł, z których je wydobyto" (NKPP I: 
XXXVI). Jedną z takich metryczek (NKPP II: 954) przedstawię w postaci 
uporządkowanej tabeli, co da pewne (bo niepełne przecież) wyobrażenie o tym, 
jak się w tekstach aktualnych na przestrzeni 4 wieków przekształcało biblijne 
„A jego wiejadło w ręce jego i wyczyści boisko swoje i zgromadzi pszenicę swą 
do gumna, plewy zaś spali ogniem nieugaszonym" (Mf 3, 12):

Rok Postać formalna Źródło (tekst aktualny)

1549 Zwieję by plewy. M. Rej, Kupiec

1562/63 Odw iew am y plewy. Diariusz sejmowy

1579 Plewa na stronę w iatrem  odeszła, 
a ziarno zostało.

P. Skarga, Żywoty świętych

1620 Plewy w iatr porywa, ziarno ostaje. F.A . Birkowski, Kazania na święta doro
czne

1674 Precz plewy od ziarna, tchórze od W. Potocki, Jana Barklajusza
mężnych. Argenida

1806 Oddzielić plewy od ziarna S.B. Linde, Słownik języka polskiego

1855 Umie odm łynkować plewy od ziarna. Z. Kaczkowski, Dziwożona

1896 Oddzielić plewy od ziarna F.K. Brzozowski, Przysłowia połskie
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Ciąg dalszy tabeli

Rok Postać formalna Źródło (tekst aktualny)

1899

1900 

1908 

1920 

1952

W  nauce należy odrzucać plewy, a 
zachować tylko ziarno.
Oddzielić plewy od ziarna 

Plewa odleci, ziarno zostanie. 
Ziarna wyłuskiw ać z plew. 

Oddzielić ziarno od plew.

„Wisła", miesięcznik geograf-etnograficz- 
ny, t. XIII 
Słownik warszawski 
M. Rodziewiczówna, Byli i będą 

K. M akuszyński, Perły i wieprze 

J. Dobraczyński, Listy Nikodema

To, powtórzmy, „duża diachronia", tu przedstawiona zresztą bardzo wybiór
czo i doprowadzona tylko do połowy wieku XX. A przecież przez następne 50 
lat frazem oddzielić plewy od ziarna był w nieustannym użytku -  i jego historię 
należałoby śledzić dalej, aż po to rozciągłe „tu i teraz", które nazwałem wcześ
niej „małą diachronią" i które zostało w jakiejś mierze zilustrowane przykłada
mi [18]-[39] kilka stron wcześniej. Przykłady te, przypomnę, unaoczniają wyra
ziście, że kilkuwiekowa ewolucja omawianego frazemu w tkance setek czy 
tysięcy wypowiedzi pisanych i ustnych doprowadziła -  na razie -  do wy
kształcenia się obok jego postaci zasadniczych -  oddzielać plewy od ziarna i oddzie
lać ziarno od plew(y) -  dwóch usamodzielnionych już wariantów: oddzielać jakie1 
ziarno od jakich2 plew oraz oddzielać ziarno czegOj od plew czego2. Ewolucja ta trwa 
nadal, z użycia na użycie, powodując odkładanie się w systemie języka tych 
spośród innowacji formalnych i semantycznych, które zostały wywołane po
trzebami komunikacyjnymi i zaakceptowane przez daną wspólnotę komunika
cyjną; te właśnie etapy ewolucji powinny być przez słownik specjalny odnoto
wane.

Ad. 4. Cytatom w składzie artykułu słownikowego przypisuje się zwykle 
rolę materiału ilustracyjnego, ograniczając ich ilość do 1-2, w wyjątkowych wy
padkach do 5-8 (SFWP Bąby i Liberka), i przestrzegając zasady, by zebrane 
przykłady potwierdzały tak hasłową postać formalną danej jednostki, jak i jej 
wyeksplikowane definicją znaczenie. W moim rozumieniu na roli „ilustracji 
użycia" funkcja cytatów się w słowniku nie wyczerpuje: jak pisałem wcześniej 
(Chlebda 1997b; por. także Pajdzińska 2001), cytaty powinny nie tylko potwier
dzać status quo, ale także określać zakres możliwości danej jednostki -  możliwo
ści strukturalnych, składniowych, semantycznych, stylistycznych, pragmatycz
nych itp. Kieruję się przekonaniem, że ścisła parametryzacja opisu nie jest w 
stanie wyczerpać ani też przewidzieć tych wszystkich możliwości tekstowych, 
jakie dana jednostka faktycznie realizuje -  lub może realizować -  w naszych 
wypowiedziach. Sugerowałem w swoim czasie (Chlebda 1984b: 206), by słow
nik definicyjno-przekładowy określał „pole aktualności" oraz „pole potencji" 
opisywanych jednostek -  to znaczy by nie tylko zdawał sprawę z zastanego sta
tusu systemowojęzykowego opisywanej jednostki, ale dawał odbiorcy poczucie 
możliwości, jakie jednostka ta oferuje użytkownikowi danego języka. Dla tego 
celu w części cytatowej artykułu hasłowego powinna być zebrana możliwie
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duża ilość tekstowego materiału faktograficznego dokumentującego dynamikę 
realnej egzystencji danej jednostki w tekstach -  zarówno dawniejszych (i naj
dawniejszych), jak i obecnych, bieżących. Analiza wypowiedzi wyraźnie unao
cznia, że bez względu na czas ich powstania tak zwana „odtwarzalność frazeo- 
logizmów w mowie" bynajmniej nie polega na zdejmowaniu martwych kopii 
ze słownikowych oryginałów, na powielaniu systemowych wzorców sztancą 
mechanicznej reprodukcji: podstawową formą życia frazeologii w dyskursie 
jest -  równolegle z odtwarzaniem postaci standardowych (ale w coraz to no
wszych kontekstach) -  tworzenie strukturalnych i/lu b  semantycznych warian
tów jednostek, ich modyfikowanie, transformowanie, naginanie frazemów do 
potrzeb mówienia aluzyjnego, wyzwalanie zastygłych we frazemach obrazów, 
zwiększanie ich potencji pragmatycznych. O tej stronie życia frazeologii słowni
ki z reguły nie dają żadnego pojęcia, dokumentacja faktograficzna w słowniku 
powinna więc, moim zdaniem, wychodzić poza potwierdzanie systemowego 
statusu formalnego i semantycznego jednostek i włączać przykłady nie tylko 
łagodnych modyfikacji, ale i śmiałych transformacji jednostek frazeologicznych 
aż po przypadki graniczne: użycia kalamburowe, ryzykowne „gry półsłówek", 
korzystanie z odsemantyzowanych form biblizmów, doraźne narzucanie im 
sensów i zabarwień emocjonalnych przeciwstawnych systemowym itp.; por.' 
przykłady takich użyć granicznych:

[49] Synow iec m arnotraw ny Z dw óch pożyczek, jakich za prezydentury Piotra Synow ca 
udzielono spółce Dobre Domy, do kasy miasta nie wróci praw dopodobnie naw et złotów 
ka. [GwO 26.09.03]; [50] O statni W ieczerzak już zjedzony W  W ielkim  Tygodniu politycy 
polscy gremialnie w cielili się w postaci tradycyjnego widow iska pasyjnego. (...) Na sali 
sądowej w  procesie b. prezesa PZU W ieczerzaka zakuty okazał się łeb biegłej. [GW 
8 6/04]; [51] Tw oja alfa i om ega Samochód A lfa Romeo 147 wygrał: Zdzisław Kulpa. Ze
garki O m ega wygrali: M arek Danecki, Elżbieta Dm och (...). [GW 268/01]

Jeżeli podejście takie ktoś chciałby uznać za naruszenie norm (by nie rzec oby
czajów) leksykograficznych, odpowiedzieć można: ależ tak właśnie ludzie 
mówią, tak właśnie korzystamy z możliwości, jakie daje nam język, tak właśnie 
używamy języka -  a część cytatową artykułów słownikowych nazywamy 
wszak „ilustracją użycia". Gdy natomiast czytać „ilustracje użycia" w dzisiej
szych słownikach ogólnych i frazeologicznych, nie sposób nie powiedzieć: 
owszem, tak mówimy również. Czasami. Ale na tym się nasze mówienie nie 
wyczerpuje; por.:

[52] N iezależnie od tego my i W y w yznajem y Ewangelię, w której Jezus zw raca się, jak 
wierzę, do każdego z nas: n ie  szukaj źdźbła w oku bliźn iego, lecz b e lk i w oku swoim. 
[J. Kuroń do braci Ukraińców  o pojednanie w sprawie W ołynia; GW  9 6 /0 3 ]; [53] W szyscy 
jesteśm y grzesznikami. N igdy łiie  dopatruję się słom ki w  oku m ego brata, tak  bardzo 
b o ję  się znaleźć b e lk ę  w  m oim . Ale będę ci wdzięczny za w szystkie belk i, o których ze
chcesz mi powiedzieć w  przyszłości. W  ten sposób poprzestaniemy na w ielkich i moc
nych pniach drzewa, a pozwolim y, by słom ki uleciały z wiatrem. [U. Eco. Imię róży, 
tłum. A. Szym anow ski]; [54] Przez kilka miesięcy chw ytałem  za rękaw profesorów roz
m aitych dyscyplin i w ielu różnych uczelni. (...) Każdy słyszał o jakim ś zagłębiu am fe
taminowego spidu. Bezbłędnie działa biblijna zasada, że łatw iej zobaczyć źdźbło w  cu-
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dzym  oku niż belkę w  swoim własnym. -  Nasza m łodzież jest usportowiona -  mówi mi 
profesor AW F. -  Sportow cy amfy nie biorą. M oże na innych uczelniach. [P 4 /0 3 ]; [55] 
Kto w idzi w oku bliźniego słomkę, a w  swoim belki nie widzi, płaci za zatajenie 
majątku osobistego. [R.M. Groński o polityce ministra M. Belki; P 2 4 /0 2 ]; [56] W  oku bli
źniej swojej, czyli partnerki, żony, kochanki, sąsiadki, widzi źdźbło, w  swoim -  belki 
nie zobaczy. [K. Kofta, W ychow anie seksualne dla klasy wyższej, średniej i niższej, 2000; 
za: KJP]; [57] ...myśmy wtedy także nie byli tak bardzo anielscy. Czy nie epatowaliśmy 
się wielkim i nazwiskami ludzi „pozyskanych" dla Kościoła? (...) M oże właśnie teraz w ar
to sobie przypomnieć naukę M istrza o belce i źdźble w  oku?., [ks. A. Boniecki; TP 
1 0 /9 2 ]; [58] Belka i oko -  niemiecko-polski dialog wypędzonych W  w ielu środowiskach 
niem ieckich konsekw entnie przez całe lata mówiono „w ypędzenie", tak aby sugerować 
bezpraw ie i samowolę. Polacy unikali tego terminu lub go negowali, używając pojęcia 
„przym usow e w ysiedlenia", „przesiedlenia", „repatriacja", co również niekiedy zawie
rało polem iczną nutę. [P 2 4 /9 5 ]; [59] Unio, wyjmij belkę z oka swego Antysemityzm nie 
jest najw yraźniej polską specjalnością, a inw ektyw y pod adresem czarnych czy Arabów 
usłyszeć można w każdym  mieście na zachód od Odry. [GW 274 /00]; [60] Źdźbło w oku 
poczeka - Radziłby pan, by między 9 a 11 rano do przychodni nie przychodzić? -  Tak, to 
by ułatw iło sprawę. -  A jeżeli stanie się coś nagłego, np. źdźbło w padnie do oka? -  (...) 
Źdźbło w  oku może trochę poczekać. [Rozmowa z lekarzem; GW  2 4 /9 ]

Nawet tak niewielki zestaw dziewięciu użyć18 pozwala zilustrować posta
wę użytkowników języka wobec jednostek frazeologicznych: są one traktowa
ne, by tak rzec, bez nabożeństwa, jako plastyczny materiał do wykorzystania, 
oddający na użytek mówiącego swoją strukturę składniową, relację logiczną, 
obrazowość, zawartość leksykalną. Każdy z mówiących wykorzystał zestaw 
tych możliwości dla swoich celów i po swojemu, ani razu nie kopiując słowni
kowego wzorca. Nawet ostatnia wypowiedź -  o odniesieniu czysto medycz
nym czy fizjologicznym -  wydaje mi się ukształtowana w szerokiej orbicie 
wpływów danego biblizmu (do mechanizmu takiego kształtowania wypowie
dzi powrócę w rozdziale następnym).

Mogłoby się komuś wydawać, że przytoczone wyżej cytaty reprezentują 
przypadki odosobnione, czysto indywidualne, dla których we frazeologii rosyj
skiej ukuto nawet specjalny termin: „transformacje indywidualno-autorskie" 
(„MHflMBPmyajibHO-aBTopcKwe TpaHC(£>opMa]j;wM"). Ale nie ma przecież takiej 
transformacji, która by nie była indywidualna! Na dobrą sprawę każde użycie 
frazeologizmu w ogóle jest pewnego rodzaju transformacją względem inwa- 
riantu systemowego, bo dokonuje się w nowym otoczeniu kontekstowym, 
w odmiennej od poprzednich sytuacji, wymagającej od frazeologizmu dostoso
wania się do jej niepowtarzalnych wymogów -  i każde jest indywidualną 
w charakterze realizacją skrytych w systemie -  płycej lub głębiej -  możliwości. 
Uwzględnić przy tym należy, że każda z transformacji, jakie przyniosły wypo
wiedzi typu [49]-[59], jest jednostkowa tylko do czasu, powielana jest bowiem 
przez dziesiątki tysięcy egzemplarzy nakładów poczytnych powieści i setki ty
sięcy czasopism tygodniowych i codziennych, odkładając się -  w nieznanej nam 
dziś bliżej postaci -  w (pod)świadomości językowej bardzo szerokich warstw

18 Są to wszystkie przykłady, jakie znalazłem w swojej kartotece; wyszukiwarka MKJP przy
niosła zero konkordancji.
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Polaków i oddziałując -  również w sposób, którego dziś jeszcze ściślej określić 
nie potrafimy -  na ich mówienie własne. Powiedzieć wreszcie należy, że 
„indywidualno-autorskie transformacje" w języku literatury czy publicystyki są 
zwykle -  co do swych mechanizmów -  odzwierciedleniem tego, co i tak zacho
dzi w codziennej mowie potocznej, najczęściej w jej wariancie mówionym (zob. 
Chlebda 1996a).

Pierwszym słownikiem, który za cel podstawowy postawił sobie dokumen
towanie realnego życia frazeologii w dyskursie, co oznacza utrwalanie zarówno 
tzw. użyć standardowych, jak i wszelkiego rodzaju modyfikacji jednostek fraze
ologicznych, jest opracowanie Aliny Melerowicz i Walerija Mokijenki „Opa3e- 
OJiorw3Mbi pyccKOM peqn" (1997). Słownik ten utrwalił tylko 500 jednostek, ale 
w ponad 6 tysiącach przykładów, co daje średnio po 12 cytatów na jeden fraze- 
ologizm (w poszczególnych przypadkach liczba cytatów ilustrujących użycie 
pojedynczej jednostki przekracza 30). Cytaty te w każdym artykule hasłowym 
ułożone są w porządku od użyć kanonicznych przez neosemantyzacje po mo
dyfikacje strukturalno-semantyczne, przy czym autorzy słownika rozpracowali 
nadzwyczaj szczegółową (by nie rzec rozdrobnioną) klasyfikację użyć zmodyfi
kowanych: wyliczają 8 rodzajów neosemantyzacji i 28 rodzajów transformacji 
strukturalno-semantycznych19. W słowniku biblizmów, o jakim myślę, typolo
gia modyfikacji frazeologicznych nie jest jednak celem samym w sobie; wy
starczyłby, jak sądzę, podział użyć na trzy zasadnicze, choć umowne (bo pełne 
wzajemnych przejść i krzyżowań się) grupy: 1. użycia standardowe; 2. trans
formacje semantyczne (neosemantyzmy); 3. transformacje strukturalno-seman- 
tyczne.

W przypadku biblizmów w strefie frazeologicznych użyć standardowych 
znajdą się użycia frazeologizmów w ich kontekstach pierwotnych (biblijnych) 
i znaczeniu prymarnym, które -  gdyby chcieć zilustrować problem np. fraze- 
mem rzeź niewiniątek -  zdefiniować by należało jako 'mord na niemowlętach 
betlejemskich dokonany z rozkazu Heroda Wielkiego'. Chcę dobitnie podkre
ślić, że -  wbrew tradycji -  uważam tę grupę wyrazową za frazeologiczną także 
w sytuacjach werbalizowania tego właśnie znaczenia podstawowego, wyjścio
wego czy prymarnego, gdyż dany potencjał treściowy („wiązka sensów") 
mógłby być wyrażony na wiele rozmaitych sposobów opisowych -  jeden z nich 
ilustruje wypowiedź [61a] -  przecież jednak w różnych gatunkach tekstów (tak
że specjalistycznych) odtwarza się dla zwerbalizowania tej wiązki sensów za
wsze jednej i tej samej grupy wyrazowej -  rzeź niewiniątek właśnie -  jako najpo
ręczniejszej i najbardziej ekonomicznej; por. przykłady [61b]-[64]:

[61] W racali z Betlejem  bogatsi. Trzej mędrcy, znawcy gwiazd, zostawili im  przecież
[Świętej Rodzinie] dary w arte majątek. Tym czasem  tyran Herod w ydał rozkaz [a] zabicia
wszystkich niem ow ląt-chlopców  do drugiego roku życia, by tą zbrodnią usunąć ewen-

19 Byłoby rzeczą interesującą porównanie tej typologii z polskimi klasyfikacjami zamierzonych 
modyfikacji strukturalno-semantycznych -  np. S. Bąby (1989), J. Liberka (1998) czy G. Majkowskiej 
(1988) -  zadanie to wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania.
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tualnego konkurenta do królewskiej w ładzy nad Żydami. (...) Udało się -  dotarli do zie- 
mi, gdzie w ładza dyktatora Heroda nie sięgała. Tylko co z tą [b] rzezią niew iniątek? 
W spółczesny francuski historyk religii Jean-Paul Roux pisze: „Betlejem  było małym mia
steczkiem, dw uletnich i m łodszych chłopców mogło się znaleźć około dwudziestu. (...)" 
[P 51 -52/03]; [62] No i w ymądrzyliśm y się. W poniedziałkowej „Gazecie" napisaliśmy 
(...), że biblijną rzeź n iew iniątek  urządził Herod Antypas, a nie Herod W ielki. Niepraw
da, to jednak Herod W ielki. (...) rzeź niew iniątek była reakcją w łaśnie Heroda W ielkiego 
na w ieść o narodzeniu Chrystusa. [GW 264/03]; [63] Najczęściej występuje H.[erod W iel
ki] w  scenie rzezi n iew iniątek : stojąc często z boku albo siedząc na tronie, rozkazuje 
żołnierzom  zabijać dzieci. (...) N ieczęsto spotykane przedstawienie tronującego z mie
czem  na kolanach H., w ysyłającego żołnierzy na rzeź niew iniątek, wyobrażone jest na 
miniaturze w  Ewangelistarium  pułtuskim (...). Obdarzony odpychającą fizjonomią H. 
z okna w ieży patronuje rzezi n iew iniątek na malowanej kw aterze poliptyku olkuskiego 
(...). [M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych (z uzupełnieniam i M. Pokorskiej), 1995]; [64] 
To w łaśnie ten Herod w ysłał uczonych mężów, by dowiedzieli się, gdzie przebywa dzie
ciątko Jezus. Kiedy zaś nie udało im  się tego ustalić, zarządził rzeź n iew iniątek -  tzn. 
rzeź w szystkich dzieci poniżej dw óch lat, urodzonych w Betlejem  i w  okolicach. [P. Cal- 
vocoressi, Kto jest kim  w  Biblii, 1992]

Druga strefa frazeologicznych użyć standardowych to użycia w kontekstach 
i znaczeniach pochodnych wobec biblijnych, ale usankcjonowanych już przez 
system języka do tego stopnia, że odbierane są wręcz jako znaczenia podstawo
we tych jednostek (co niejednokrotnie jest też odnotowane już przez słowniki). 
Takie systemowojęzykowe znaczenie frazemu rzeź niewiniątek definiowane jest 
dziś np. jako 'pogrom na egzaminie lub na meczu' [SFWP: 719]; ‘żart. o egzami
nie, sprawdzianie, którego większość uczestników nie zdała; o wysokiej prze
granej drużyny sportowej' [MSBJP: 137]; 'zwrot potocznie używany żartobli
wie, np. przy miażdżącej przegranej drużyny sportowej lub w grze w karty, 
gdy ktoś ogra wszystkich, nie dając nikomu szansy' [SZAB: 229], Definicje te 
uważam zresztą za zbyt zawężone i ukonkretnione; swoją propozycję definicji 
systemowego znaczenia przenośnego sformułowałbym następująco: 'bezkarne 
bezlitosne rozprawianie się z jakąś grupą ludzi, gnębienie ich, natrząsanie się 
nad nimi'; por. przykłady:

[65] M atem atyk zrobił nam  sprawdzian. W szyscy byli nieprzygotowani. N astawiał ka
czek. Czysta rzeź niew iniątek . [H. Snopkiewicz, Słoneczniki, 1962]; [66] W czorajszy sla
lom  był sensacyjny (...). Rozgrywany nareszcie w  znakom itych warunkach, okazał się 
praw dziw ą rzezią niew iniątek . Z 57 zawodniczek ponad połowa wypadła z trasy! [Ex- 
press Poznański 4 3 /9 8 ]; [67] W alka była, ale tylko do pewnego mom entu; kiedy krótko 
po przerw ie okazało się, że o wyrównanej grze mowy być nie może -  z poznaniaków 
uszło całe pow ietrze i spotkanie zamieniło się w rzeź niew iniątek. [Dzisiaj 2 4 /9 0 ; [68] 
Sądząc z wyw iadów , [nowy] prezes [Telewizji Polskiej] nie ma ambicji powtórzenia rzezi 
n iew iniątek , ograniczy się do winiątek. [R.M. Groński; P 9 /0 4 ]; [69] Rzeź n iew iniątek 
Cisza przed i po w ystępie [w V M iędzynarodowym  Konkursie W okalnym  im. S. M oniu
szki] -  to bardzo deprym ujące dla artysty (...), kiedy wiadomo, że w  drugim etapie musi 
się znaleźć tylko 30 osób. Prawdziwa rzeź niew iniątek. [P 2 2 /0 4 ; przykłady [661 i [67] -  
za: SFW P]

W strefie neosemantyzmów znalazłyby się użycia wtórne wobec (a) i (b) w sen
sie semantycznym, ale nie strukturalnym, czyli jednostki przemieszczane bez
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naruszania ich postaci formalnej do kontekstach wtórnych -  jakościowo no
wych -  wobec (a) i (b). Takimi są już przykłady udosłownienia frazemów 
mających ugruntowany status metaforyczny, np.:

[70] W szystko się skończyło, Toyaku zabity, za parę dni nie zostanie jeden Japończyk na 
wyspie. (...) Zdobyliśm y ich bazę zaopatrzenia. Teraz odbywa się rzeź niew iniątek. 
[N. M ailer, N adzy i martwi, tłum. J. Zakrzewski]; [71] Sądow e restrykcje nic w tej spra
wie [ustawowego zakazu aborcji] nie zdziałają (...). Gdyby rzeczywiście, a nie efekciar
sko, starać się zaham ować „rzeź n iew in iątek ", trzeba by zacząć od zadania sobie pyta
nia, jak w ielkie i jakiego rodzaju należy pokonać przeszkody, aby działać skutecznie. 
[M. Fik o ustawie antyaborcyjnej; P 5 0 /9 2 ]; [72] W ielki spór w łonie Zachodu dotyczy nie 
celu, lecz środków. Nie chodzi o to, czy walczyć ze złem, które pokazało twarz w No
wym Jorku 11 września 2001 r., w madryckich zam achach bom bow ych z 11 marca
2004 r., czy też w  zeszłym tygodniu podczas rzezi n iew iniątek w Biesłanie -  ale o to, JA K 
z nim  walczyć. [GW  215/04]

Ale uwagą szczególną należałoby obdarzyć zwłaszcza przykłady przemieszcza
nia frazemów do kontekstów wtórnych dokonywane w sposób regularny, pro
wadzący do wytwarzania się nowej semantycznej jakości systemowej. W takiej 
sytuacji znalazły się np. frazemy Morze Czerwone i przejście (przeprowadzenie) 
Żydów przez Morze Czerwone, których w latach 90. poczęto regularnie używać 
w kontekstach jednoznacznie politycznych:

[73] Pisząc [Exodus] m iałem poczucie, że to jest nasze, solidarnościowe „przejście przez 
M orze Czerw one", że jest to utwór wolnościowy. [W. Kilar; M GW  3 /9 8 ]; [74] Komitet 
[Kinematografii] przeprow adził tę kinem atografię przez M orze Czerw one: produkow a
liśmy wiele tytułów co roku, utrzymał się w ięc przemysł film owy... [A. W ajda; P 4 2 /00]; 
[75] Lech W ałęsa był wtedy u szczytu. Przeprow adził związek przez M orze Czerw one 
stanu w ojennego i przez cieśniny negocjacji przy Okrągłym  Stole. [GW 6 8/04]; [76] Ktoś 
niedawno zauw ażył, że Kw aśniew ski obiecał swemu ludowi, że przeprow adzi go przez 
M orze Czerw one i słowa dotrzymał. [TP 3 3 /00]; [77] To mnie zarzucano w Sojuszu [Le
wicy Demokratycznej], że jestem  pronatowski. W  naszym  programie NATO znalazło się 
w 1993 r. -  Czyli to Pan przeprow adził SLD  w  tej spraw ie przez M orze Czerw one? -  
Starałem  się przyczynić do tego, ale za M ojżesza się nie uważam. [K. Janik; GW  162/02]; 
[78] Sam  Bronisław Gerem ek nigdy nie wspomina o swoich zasługach. Gdyby go zapytać
o to, kto sprawił, że Polska jest wolna i niezawisła, pewno odpowiedziałby, że papież Jan 
Paweł II (...); że ten, który rozbroił form acje postkomunistów i przeprow adził ją  przez 
morze czerw one od dyktatury do demokracji -  Aleksander Kwaśniewski. [A. M ichnik; 
GW  116/04]; [79] „Chciałby być M ojżeszem , ale skończy jak w ojska faraona: zaleje go 
M orze Czerw one" -  prorokuje jeden z przyjaciół [A. Celińskiego po jego związaniu się 
z SLD; TP 3 8 /9 9 ]; [80] W ielkie M orze Czerw one W róćm y do SLD. To ugrupowanie zna
lazło się na wirażu. Okazało się bardziej partią w ładzy niż jakąkolw iek inną, ugrupow a
niem, które odwróciło się od swoich wyborców. [GW 5 1 /0 4 ]; [81] M etropolia za betono
wym murem [Berlin Zachodni] spełniała wiele ról -  nie tylko politycznych. Była wyspą 
wolności na „m orzu czerw onym ". [TP 3 /0 0 ]; [82] Iława: sceny sam orządow e z w yspy na 
morzu czerw onym . Jak powszechnie wiadomo, W arm ia i M azury to jedno wielkie morze 
czerw one kontrolow ane przez ludzi Sojuszu. [P 28/02],

nieoczekiwanie przydając frazemom o znaczeniach wyłącznie prymarnych, 
związanych z biblijną geografią starotestamentową, nowych znaczeń wtórnych: 
Morze Czerwone 'okres lub obszar objęty wpływem ideologii komunistycznej',
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przejście kogo przez Morze Czerwone 'bezpieczne pokonanie, bezbolesne wyjście 
z zagrożeń stwarzanych przez ideologię komunistyczną'. Czas pokaże, czy 
trwałość tych znaczeń ograniczy się jedynie do 1-2 dekad po roku 1989, czy też 
znaczenia te zostaną głęboko wchłonięte przez system semantyczny polszczyz- 
ny.

Aby słownik mógł uwypuklić istotę modyfikacji strukturalnych, powinny 
być one zestawione z inwariantową postacią formalną danej jednostki. W prak
tyce konfrontacja taka winna objąć zestawienie frazy prototypowej (cytatu z Bi
blii) z dotychczasowymi próbami leksykograficznego utrwalenia tej jednostki 
skrzydlatej, która się z danego prototypu wyłoniła, por.:

Fraza prototypow a: Wtedy rzekł im: Oddajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Boże
go, Bogu. [Mt 22, 21: M 12, 17; Łk 20, 25]

Postacie inw ariantow e: Co cesarskiego -  cesarzowi, co boskie -  Bogu. [NKPP 1 :154]; Co cesar
skiego -  cesarzowi, co boskie -  Bogu. [„Fraza jest używana najczęściej z czasownikiem odda
w ać"; Godyń 1995: 48]; Oddajcie co jest Cesarskiego -  Cesarzowi, a co Boskiego -  Bogu. [SZAB: 
194]

Z tego samego powodu same modyfikacje korzystnie jest przedstawić (jak to 
już czyniłem wcześniej) w ujęciu dynamicznym: rozpoczynając od użyć kanoni
cznych przez zróżnicowane składniowo akomodacje do kontekstów nowych po 
przekształcenia radykalne, to wikłające komponenty frazemu w nowe modele 
syntaktyczne, to zmieniające ich położenie względem siebie z kontaktowego na 
dystansowy, to całkowicie zrywające więzi składniowe między komponentami, 
to tworzące formy ucięte bądź rozszerzone itp. aż po wyprowadzanie z fraze
mów derywatów odfrazeologicznych (szerzej na ten temat zob. Lewicki 1981); 
por.:

[A] [83] Tysiącletnia tradycja ewolucja chrześcijaństwa szła w  innym  [niż islam] kierun
ku. U jej podstaw  były słow a Chrystusa: „Zostaw cie cesarzow i, co cesarskie, a Bogu, co 
b o sk ie". Pozw oliło to oddzielić duchowe od doczesnego, Kościół od państwa (...). [Kard. 
P. Poupard; GW  250/03]; [84] „Double-thinking" nie jest w ym ysłem  kom uny i towarzy
szy cyw ilizacji odkąd ona istnieje. Uprawiał je  Jezus, gdy radził, żeby oddać cesarzow i co 
cesarskie i Bogu co boskie...[Z . Kałużyński; P 5 2 /9 0 ]; [85] ...pomysł rozdziału religii od 
państw a jest w ynalazkiem  współczesnym . Jego rodowód jest w łaściwie chrześcijański 
(„Co cesarskie - cesarzow i, a co bosk ie  -  B ogu"), sama ta religia jednak dojrzewała do 
tego długie wieki, powoli przestając być ideologią państwową. [GW 150/02]; [86] ...nie 
w yobrażam  sobie, aby nasi księża co tydzień mówili o podatkach. Jak  przychodzi czyta
nie fragm entu Ewangelii, gdzie Chrystus mówi o oddaw aniu cesarzow i tego, co cesar
sk ie, to owszem , jest okazja, [bp T. Pieronek; GW  2 8 /00]; [87] Funkcją „Słowa Pow szech
nego" jest wśród niespokojnych wydarzeń naszej epoki -  państwowo-integracyjna. Co 
bosk iego  Bogu, co cesarskiego -  cesarzow i. Amen! [K. Koźniewski; P 3 2 /87]; [88] Jeśli 
obrady potoczyły się bez papieskiego błogosławieństw a, to stało się tak, ponieważ Stany 
Zjednoczone i Rosja, „ojcow ie chrzestni" konferencji, w yszły z założenia, że co b osk ie -  
Bogu, a co cesarskie -  cesarzow i. [P 4 6 /9 4 ]; [89] Jeżeli Kościół jaw nie przystępuje do ka
mpanii politycznej, to musi być traktow any jako uczestnik gry o władzę. Narusza to za
sadę „Bogu co bosk ie, cesarzow i co cesarskie". [NTO 152/94]; [90] Polityk musi jednak 
w ażyć słowa i czyny, które mogą być odbierane jako wym ierzone w powszechnie wyzna
w aną religię. Bogu co b o sk ie, cesarzow i co cesarskie -  ta maksyma w dzisiejszej Polsce
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nie straciła aktualności. Polityk, broniąc więc tego, co cesarskie, może atakow ać te zacho
wania Kościoła, które są jednoznacznym  wkraczaniem  w  sferę życia publicznego (..), ale 
nie Boga. [P 4 9 /92]

[91] Pani M., wdowa po pierwszym  gospodarzu (...), poszła na siódmą do kościoła, aby 
oddać Panu Bogu, co bosk ie, a prosto stamtąd na wybory (...). [P 4 4 /9 1 ]; [92] Bardzo 
uczone i szerokie w ywody na ten temat zacierają zupełnie ewangeliczne: oddajcie co ce
sarskie cesarzow i. [ExW 23.09.85]; [93] Takie małe skafandry to chyba jedynie Japończy
cy mają. Z tej pierwszej Japonii, gdzie oddaje się co cesarskie cesarzow i, pokrzykując: Ja
zda, panie M azda. [R.M. Groński; P 22/86]; [94] Pani prezes Szew ińska nastawiła się 
w sw oim  przem ów ieniu na przypom nienie w underteam u, czyli na sukcesy z lat 60. (...) 
Trzeba też oddać cesarzow ej, co cesarskie, że wspom niała ciepło o Robercie Korzenio
wskim, (...) jej przeciw niku (...). [GW 292/04]

[95] Co carskie, carow i Izrael: Rosja chce przejąć radzieckie parcele w Jerozolim ie. Jak to 
się stało, że znaczna część mienia Kościoła praw osławnego w Ziemi Świętej stała się 
w łasnością władz radzieckich. I co z nią teraz uczynić? [P 3 4 /96]; [96] Janusz Ściskalski 
ocenia: - Koncepcje W rzodaka to fantazja. Niech on zajrzy we własne oczy, niech zacznie 
myśleć, bo doprowadzi fabrykę do upadku. Ja zawsze mówiłem, że co zw iązkow e nale
ży się  zw iązkow i, a co cesarskie cesarzow i. [P 4 3 /9 7 ]; [97] Nawet w  porów naniu do naj- 
ulubieńszych pisarzy Pivota jego nastaw ienie wobec Sołżenicyna jest w yjątkow e -  rzecz 
rzadka we Francji, gdzie oddaje się Sołżenicynow i co Sołżenicynow skie, lecz nie lubi 
się go za „reakcyjność". [GW 202/01]; [98] O ddajm y K iepurze co Kiepurow e. Słynnym  
tenorem był, w iele dla Polski wyśpiewał. [P 2 0 /02]; [99] Polityce co polityczne Oczeki
w anie cudu -  uleczenia obecnych chorób polityki polskiej poprzez zmianę instrum entu, 
jakim  jest ordynacja wyborcza -  świadczy o zwycięstwie m yślenia m agicznego nad nor
malnym nam ysłem  nad stanem  demokracji. [GW 162/04]

[B] [100] B osk ie i cesarskie Liberalna dem okracja nie poczęła się w  próżni. Z pewnością 
nie mogłaby powstać, gdyby -  w iele wieków  wcześniej -  Chrystus nie położył nacisku na 
indywidualną odpowiedzialność każdego z nas za swoje czyny (...). [GW 227/02]; [101] 
M oże [Prymas] nam iętnie pożądać dóbr m aterialnych zapominając o ew angelicznym  po
dziale na cesarskie i b osk ie -  (...) mentalność roszczeniową hodowano przez 45 lat, dla
czego Kościół m iałby jej nie ulegać? [P 3 9 /9 2 ]; [102] Co cesarskie? Co b osk ie? [tytuł arty
kułu na temat stosunków  Kościół-państw o w  Polsce; W p 2 2/91]; [103] Dem okracja to 
produkt europejski, w yrosły na gruncie kultury pozwalającej oddzielić to co bosk ie  od 
tego co cesarskie. [P 2 /9 3 ]; [104] Chcieliby oni [„likwidatorzy kom unizm u"], by po pań
stwie ateizującym  nastało państwo katolicyzujące, przeniknięte dogłębnie pierw iastkiem  
religijnym w  praw ie i we wszystkich instytucjach państwowych. Po stronie przeciwnej 
stają zw olennicy rozdziału tego, co bosk ie, od tego, co cesarskie. [P 4 2 /9 2 ]; [105] -  Rozu
miem, że w  dyskusji ustrojowej opowiada się pan za w yraźnym  rozdziałem  tego co bo
skie od tego co cesarskie? -  Tak jest. Każdy powinien znać swoje miejsce w szeregu. 
[Rozmowa z L. W ałęsą; P 8 /9 3 ]; [106] Islam zarazem ukazuje już w  założeniu świat 
w  sposób globalny, jako układ hom ogeniczny, na który składa się nie tylko sfera wiary 
i przekonań, ale także organizacja społeczeństwa i struktura państwa. Podział na sferę 
„boską" i „cesarską" praktycznie nie istnieje, bow iem  to w ładca realizuje zalecenia bo
skie. [P 3 9 /0 1 ]; [107] W  Jarocinie (kaliskie) część ogromnej plebanii -  Domu Katolickiego 
w parafii Chrystusa Króla - w ynajął Urząd Skarbowy. (...) Pod jednym  dachem  można 
rozliczać to „co b o sk ie" i to „co cesarsk ie" (...). [P 5 /9 5 ]; [108] N a zlecenie Zarządu Dróg 
garwolińskie Przedsiębiorstw o Robót Drogow ych buduje kraw ężniki w m iejscowości 
Górzna. Ksiądz proboszcz zauw ażył, że droga zahacza o dobra parafialne. W obec tego 
zlikwidował kraw ężniki w ypróbow aną metodą -  wyrywania. (...) M oże złagodnieje, gdy 
zacznie mu się płacić za nauczanie w szkole, jak łączyć to, co bosk ie, z tym , co cesarskie?

245



[P 5 2 /9 4 ]; [109] Po (...) w ykarczowaniu całego starodrzewu w Botanicznym przestrzeń 
wokół św iątyni zbliży się o rzut kam ieniem do Urzędu Rady M inistrów. O, przepraszam: 
gdy to co b o sk ie  zintegruje się z tym  co cesarskie, rzucających kam ieniam i przesuniemy 
na now e odcinki frontu. [P 2 0 /9 6 ]; [110] -  Pewnie dlatego -  mówi w spółpracow nik [wo
jew ody] Kem pskiego -  jego stosunki z hierarchią kościelną są przyjazne. Kempski nie 
musi udow adniać, że się nawrócił, a do tego potrafi oddzielić to co b osk ie od zw iązko- 
wego. [P 1 9 /97]; [111] Oni jednak [przedstawiciele Kościoła i ugrupowań „chadeko-en- 
dekoidalnych"] swój sąd na temat tego, co normalne, naturalne, co zgodne z praw em bo
skim , chcą narzucić przy pomocy prawa cesarskiego, a głoszenia odmiennych poglądów 
po prostu zakazać. [P 3 3 /92]; [112] Przemówienie W ojtyły do „wybranych przedstawicie
li" narodu włoskiego nie przypieczętowuje rozdziału Kościoła od państwa: ten już istnie
je  od dawna. Jeśli już, to na odwrót: właśnie rozróżnienie pomiędzy Cezarem  i Bogiem  
przydało naturalności historycznemu wydarzeniu, jakim  jest przem ówienie zwierzchni
ka Kościoła rzym skiego do członków naszego wolnego laickiego parlamentu. [I. Man, 
„La Stam pa"; GW  267/02]; [113] „Pracownik naukow y to taki człowiek, do którego za
w odow ych obow iązków  należy brak posłuszeństwa w myśleniu -  pisał Stanisław Osso
wski w  1957 roku. -  (...) Nie wolno mu być posłusznym  ani synodowi, ani komitetowi, 
ani ministrow i, ani cesarzow i, ani Panu Bogu". [DF 2/02]

Podawanie możliwie pełnej dokumentacji faktograficznej20 nie byłoby może 
aż tak istotne, gdyby to nie z tygla takich modyfikacji właśnie wyrastały te od- 
mianki i warianty formalne oraz semantyczne, które język stabilizuje i odkłada 
w pokładach zasobów kodowych. Dla przykładu, produktem dziesięcioleci 
odwoływania się w dyskursie polskim do Chrystusowej wypowiedzi o płace
niu podatków jest wytworzenie się binomu (opozytu w terminologii Jeleny 
Nikołajewej; HwKOJiaeBa 1997) boski vs cesarski (to co boskie vs to co cesarskie), 
w którego ramach przymiotnik boski wiązany jest ze znaczeniem 'duchowy, 
transcendentny; kościelny w sensie instytucjonalnym', przymiotnik cesarski zaś
-  ze znaczeniem 'doczesny, przyziemny; państwowy w sensie instytucjo
nalnym'; zwłaszcza w przypadku przymiotnika cesarski definicje słownikowe 
znaczenie to pomijają całkowitym milczeniem (por.: 'przym.[iotnik] od cesarz' 
w SJPDor i SJPSzym; 'cesarskie jest to, co dotyczy cesarza' w ISJP). Zilustruję to 
na koniec przykładem jeszcze jednego biblizmu, przedstawionego na podo
bnych co wyżej zasadach:

Fraza prototypow a: I po wtóre powiadam wam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igie
lne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. [Mt 19, 24; Łk 18, 25]

Postacie inw ariantow e: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wejść do 
królestwa niebieskiego. [NKPP 1: 124]; przejść, przecisnąć się przez ucho igielne [SFJP I: 284]; 
Łatwiej przejść przez ucho igielne [MSBJP: 159]; przejść, przecisnąć się przez ucho igielne 
[MSBJP: 160]; Wielbłąd i ucho igielne [SZAB: 265]

[114] Aby udow odnić, że Chrystus potępiał bogactwo, często przytacza się znany frag
m ent Ew angelii św. M arka: „Łatw iej je s t  w ielbłądow i przejść przez ucho ig ielne, niż 
bogatem u w ejść do K rólestw a Bożego", pomijając ciąg dalszy, który można szeroko in-

20 Przedstawiłem tu 31 przykładów użycia frazemu Co cesarskie -  cesarzowi, co boskie -  Bogu 
z własnej kartoteki, świadom faktu, że w MKJP frazem ten ma tylko jedno poświadczenie (a rzeź 
niewiniątek -  ani jednego).
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terpretować: (...) „Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to niemożliw e, ale nie u Boga, bo 
u Boga w szystko jest m ożliw e". [Wp 4 6 /9 2 ]; [115] Dla żydów bogactw o było pożądane, 
dla chrześcijan -  szkodziło zbawieniu, najlepiej umrzeć biednym  („prędzej w ielb łąd  
przejdzie przez ucho ig ieln e, n iż  bogacz w nijd zie do królestw a..."). [P 3 4 /0 2 ]; [116] 
Łatw iej w ielb łądow i przejść przez ucho igielne... Ustawa o w eryfikacji rodziła się w  bó
lach przez osiem  lat. Ścierały się dwa podejścia. Jedni mówili, że należy dyspozycyjnych 
sędziów zw eryfikować (...). Drudzy podkreślali, że w eryfikacja naruszałaby zasadę nie
usuw alności -  jedną z gw arancji sędziowskiej niezawisłości. [GW 8 7 /0 3 ]; [117] ...nie chcę 
bluźnić, ale twierdzę, że Jezus był równie przenikliw ym  socjologiem , jak Veblen. Lepiej 
bowiem nie można w yrazić veblenowskiej teorii klasy próżniaczej niż uw agą Jezusa o 
bogaczu-w ielbłądzie i uchu igielnym . [N. Postman, Zabawimy się na śmierć; P 4 /9 3 ]; 
[118] Tu trzeba mieć walutę, a w aluty kupić w Rosji nie można. Łatw iej ubogiem u 
przejść przez ucho ig ielne n iż  przez drzwi „Torgsinu". [A. Słonim ski, M oja podróż do 
Rosji, 1936]; [119] Jedynym  zawodem , który w naszych polskich i obecnych w arunkach 
absolutnie nie ma szans na rządzenie, są lekarze-ginekolodzy i łatw iej je s t prezenterow i 
zostać senatorem  niż ginekologow i przejść przez listę w yborczą. [K IT ; P 2 0 /8 9 ]; [120] 
Pokazuje to dośw iadczenie wyborów w Związku Radzieckim, gdzie, jak się okazało, 
przez ucho ig ieln e urny w yborczej trudniej było przejść aparatow ym  bonzom  niż sze
regow ym zw olennikom  przebudow y. [KTT; P 1 7 /89]; [121] Przepychanie 2 milionów  
pasażerów rocznie przez port lotniczy obliczony na 750 tysięcy przypom ina przeciąganie 
w ielbłąda przez ig ieln e ucho: tasiemcowe kolejki do odprawy, zasłabnięcia podróż
nych... [Ex W  7.07.85]; [122] Odgadniem y łatwo, przez ja k ie  to ucho ig ielne m usieli 
przeciskać się synowie km ieci do szkoły i rzemiosła. [A. Św iętochow ski, Historia 
chłopów polskich w  zarysie, 1925]; [123] Nie znajdziemy chyba zdarzenia teatralnego, 
któremu jakaś część tego środow iska [teatralno-artystycznego] nie potrafiłaby przypiąć 
łatki. (..) A już jeżeli chodzi o nasze krajowe przedstawienia (dla „środow iska" są one ro
bione i grane przez kolegów) -  niezmiernie trudno je s t im  przepchać się  przez ucho 
igielne. [E. Csato; A lm anach Sceny Polskiej 1960/61]; [124] [Artykuł 16. Ustaw y zasadni
czej RFN] mówi, że RFN udziela azylu osobom politycznie prześladowanym. To właśnie 
jest to ucho ig ieln e, przez które chcą przejść setki tysięcy cudzoziemców, by otrzym ać 
prawo stałego pobytu w Niemczech. [P 3 6 /9 2 ]; [125] Ten potrójny axel to takie ucho ig ie
lne, przez które zaw odnikom  trudno przejść. [Komentator zawodów w  jeździe figuro
wej na lodzie; TVP-1, 19.02.94]; [126] Jeśli ktoś przeciśnie się ju ż przez to ucho ig ielne 
[głosowanie], czeka go jeszcze rok stażu kandydackiego. [Kobieta i Życie 2 0 /7 2 ; za: 
MKJP]; [127] N iezm iernie trudno będzie im przejść przez procentow e ucho ig ieln e ordy
n acji w yborczej. [Komentarz W. W ładyki; PR-2, 22.03.96]; [128] „Czytanie akt może mieć 
straszliwe skutki" -  ostrzegał brytyjski historyk i dziennikarz Timothy Garton Ash. Ale 
swoją, założoną mu przez N RD-owską Stasi, przeczytał. (...) Sam  o swoją teczkę nie po
proszę, choć pew nie bym  się przez ucho ig ielne dla pokrzyw dzonych przecisnął. 
[A. Szostkiewicz; P 8 /0 1 ]; [129] Korytarzami hotelow ym i kroczą do Baraka procesje 
przedstawicieli tych partii, które przecisnęły się przez ucho igielne urny w yborczej (...). 
[P 2 3 /99]; [130] O statnio już naw et nie Miłosz, ale jedynie Józef M ackiewicz, Herbert, Ry
mkiewicz i H erling-Grudziński przechodzą przez ucho ig ie ln e naszej n iepodległościo
w ej praw icy. Reszta napiętnow ana jako katolewica, dem oliberałowie, konsekw entni pro- 
reżimowcy. [P 2 5 /97]; [131] Nie jest rzeczą przypadku, iż z taką łatwością w ydano 
w  okresie PRL aż dwadzieścia tomów nieco nudnych w końcu „Kronik" Bolesława Pru
sa. W szystkie one bow iem  przeszły w cześniej przez ig ielne ucho carsk ie j cenzury, która 
staranie w ykreślała w szelkie antyrosyjskie fragmenty (...). [J. Tazbir; P 9 /0 1 ]; [132] W  tym 
roku możemy przejść przez ucho ig ielne na Zachód, ale możem y też obrócić się ku 
błotom pińskim... [A. Krzemiński; P 2 /9 5 ]; [133] U chem  igielnym  K anału Panam skiego 
są zespoły śluz. [PR-3, 18.05.86]; [134] Zakłady M ięsne w  Opolu przebrnęły w reszcie 
przez ucho ig ielne pryw atyzacji. [TO 12.08.92]; [135] PiS ze swej elitarności uczynił cno-
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tę. Przejść przez „ucho ig ie ln e" w eryfikacji i dostąpić zaszczytu bycia członkiem  partii 
mogą tylko nieliczni... [GW 6 9 /04]; [136] -  Pan naprawdę widzi tylko grupy kapitałowe? 
Nie dostrzega Pan ludzi, dla których igielne ucho liberalne j w olności je s t  za w ąskie? 
(...) -  W olność jest najw iększą siłą twórczą, ale ma swoją cenę. A u nas, jak zawsze, liczo
no, że będą rozdaw ać za ćwierćdarmo. Ig ielne ucho w olności okazało się  bardzo 
w ąskie. [Rozmowa z min. J. Lew andowskim ; GW  1 0/02]; [137] ...uczniowie Grotow skie
go w ybrali do sw ych celów istną drogę przez ucho igielne... [Prz 2922/01 ; za: MKJP]; 
[138] Ucho ig ieln e K w iatkow skiego Czemu więc ma służyć ten konkurs (...)? Czemu 
mają służyć tak a nie inaczej określone kryteria? Skąd ten pośpiech i pomysł już nie włas
nego „sita", ale wręcz „ucha ig ieln ego"? [G W 282/03]; [139] Były w iceprezydent Pozna
nia Jacek M ay: -  Kulczyk ma ochotę być uchem  igielnym , przez które przechodzą w szy
stkie inw estycje w  mieście. [GW  154/04]; [140] M ilczenie i ucho ig ieln e [tytuł artykułu 
L. Budreckiego na temat braku polskich książek polemizujących „ze współczesnym i kon
cepcjam i poznaw czym i burżuazji"; Nowa Kultura 22.08.54]; {141] „Ucho igielne -  prze
w odnik" [tytuł dodatku biznesowego „Tygodnika Pow szechnego" w ydawanego od 
połowy października 2004 r.

Zestawienia takie pozwalają każdemu z użytkowników słownika dokony
wać obserwacji na własną rękę i wyciągać wnioski własne. Swoje wnioski 
przedstawiam w czterech poniższych punktach:

1. W 27 wypowiedziach tylko raz użycie omawianego frazemu dokładnie 
pokrywa się z jego frazą prototypową, natomiast każde z 27 przytoczonych 
użyć różni się strukturalnie od wszystkich pozostałych z przywołanego zesta
wu tekstów.

2. W zestawie tym fraza, o której mówimy, ma 27 jednostkowych warian
tów powierzchniowojęzykowych. Te 27 aktualizacji kontekstowych stanowi re
alizacje ustalających się w języku wariantów modelowych. Zebrany dotychczas 
materiał pozwala mówić o następujących wariantach:

-  binom (opozyt): wielbłąd vs ucho igielne
-  Łatwiej komu1 d okon ać czegop niż komu2 d okon ać czego2.
-  kto przechodzi (przeciska się) przez ucho igielne:

przez jakie ucho igielne
przez ucho igielne czego, dla kogo

-  [jakie] ucho igielne [czego],
przy czym konkretne realizacje tych modeli (ich aktualizacje kontekstowe) 
tworzą różne konfiguracje takich modeli lub łączą z sobą różne fragmenty ta
kich modeli. Frazeologiczny derywat ucho igielne czego zdaje się zyskiwać ran
gę nowej -  pochodnej, lecz samodzielnej już -  jednostki języka. Pozwala to 
twierdzić, że jednostki frazeologiczne ewoluują stale, a to, co bierzemy za ich 
stan constans, jest tylko jednym z etapów nieustającego ewoluowania ich formy 
i znaczenia.

3. Modyfikacje strukturalne (ściślej -  strukturalno-semantyczne) nie są ści
śle uzależnione od czasu powstania danej wypowiedzi: modyfikacje z lat 20.-30. 
wieku XX bywają równie radykalne, jak transformacje dokonane w pierwszych 
latach wieku XXI (por. także metryczkę frazemu oddzielić plewy od ziarna 
z NKPP). Może to prowadzić do wniosku, że niewłaściwe jest wyobrażenie, ja
koby połączenie wyrazowe najpierw musiało się zestalić (sfrazeologizować), by
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dopiero potem móc być poddawane transformacjom: utrwalanie się połączeń 
wyrazowych i ich stabilizacja w systemie języka dokonuje się także poprzez mo
dyfikacje strukturalno-semantyczne i dzięki nim21.

4. Charakteryzująca całe życie frazeologizmu dialektyka jego formalno-se- 
mantycznej stałości i zmienności, koegzystencja i równocześnie konkurencja 
w ramach jednego frazeologizmu dwóch typów znaczeń -  realnego (globalne
go, frazeologicznego) i strukturalnego (sumy znaczeń poszczególnych kompo
nentów frazemu) -  nie może nie rodzić pytania o „sposób istnienia" jednostki 
frazeologicznej, ściślej -  o samą jej ontologię. Analiza materiału tekstowego 
podpowiada na razie, że wspomniana „dialektyka stałości i zmienności" nie 
może nie być pochodną sposobu, w jaki frazeologizm jest kodowany w pamięci 
językowej mówiących. Rozpowszechnione przekonanie, iż frazeologizmy prze
chowujemy w zasobach naszej pamięci (tylko) w postaciach „frazeologicznych" 
właśnie -  czyli ustalonych, nieprzenikliwych strukturalnie, monolitycznych -  
nie wytrzymuje weryfikacji materiałem tekstowym, który naprowadza nas na 
myśl, iż taka monolityczna postać jednostki frazeologicznej w jakiś sposób 
współistnieje w zasobach naszej pamięci językowej (w „idiomatykonie osobi
stym") z homonimiczną wobec niej postacią złożoną z samodzielnych wyra
zów. Do problemu tego -  jako jednej z kardynalnych kwestii teorii frazeologicz
nej -  powrócę w rozdziale VI.

Ad.5. Każdy z artykułów hasłowych filologicznego słownika specjalnego, 
jakim powinien być w przyszłości słownik biblizmów polskich, powinien być, 
w moim wyobrażeniu, zwieńczony działem bibliograficznym, w którym skróto
we odsyłacze do konkretnych prac (leksykonów, artykułów, monografii) two
rzyłyby swoisty „przegląd literatury" na temat danej jednostki. Frazeologia pol
ska takiego przeglądu się na razie nie dopracowała, chociaż w planach komisji 
Frazeologii Słowiańskiej Międzynarodowego Komitetu Slawistów leżało objęcie 
podobnymi przeglądami zasobów frazeologicznych wszystkich języków sło
wiańskich. Pierwszy przewodnik tego rodzaju, przygotowany siłami Alexandra 
Biericha, Walerija Mokienki i Ludmiły Stiepanowej, ukazał się w r. 1994 w Mo
nachium pod tytułem „McTopMH w 3TMMonorMH pyccKwx cj3pa3eonorM3MOB 
(Błi6.rmorpacj3MHecKWM yKa3aTenb 1825-1994)"22. Jego twórcy wyszli z założenia, 
że rosnąca liczba prac z zakresu frazeologii (na początek lat 90. szacowana 
przez Mokijenkę na ponad 30 tysięcy) staje się coraz trudniejsza do ogarnięcia 
zarówno dla wytrawnych badaczy, jak też zwłaszcza dla popularyzatorów fra
zeologii: nie pozwala na orientację w filologicznej spuściźnie pokoleń, przyczy
niając się do bezkrytycznego przejmowania i upowszechniania naiwnych ety
mologii i fantastycznych nierzadko hipotez na temat pochodzenia wielu

21 Tym samym koryguję swe własne dawniejsze stwierdzenie, iż „przekształca się przecież ra
czej nie to, co dopiero zaczyna nabierać swego właściwego kształtu, lecz to, co się już utrwaliło 
na tyle, by mogło być stabilnym punktem odniesienia dla parafrazy" (Chlebda 1991:156 [2003: 245]).

22 Następnym takim przewodnikiem stał się przegląd źródeł frazeologii czeskiej; zob.: Stśpanova 
1998.
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jednostek frazeologicznych. Autorzy monachijskiego przewodnika podzielili go 
na dwie części, w pierwszej podając bibliografię prac autorów (rosyjskich i nie- 
rosyjskich) na temat poszczególnych jednostek frazeologicznych ruszczyzny, 
w drugiej tworząc rodzaj słownika tychże jednostek, w którym zamiast tra
dycyjnego opisu znaczenia, parametrów gramatycznych i stylistycznych, ilu
stracji użyć itp. podawane są odsyłacze do prac pomieszczonych w części pier
wszej. Słownik w pełnym znaczeniu tego słowa wydali ci sami autorzy 4 lata 
później w Sankt-Petersburgu (Enpwx, MoKwemco, OrenaHOBa 1998), a „pełne 
znaczenie tego słowa" oznacza, że każda z 2000 (czy 2500 według wydawcy) 
omówionych tam jednostek frazeologicznych obudowana jest pełną informacją 
filologiczną, na którą składają się: warianty danej jednostki, jej kwalifikator sty
listyczny, eksplikacja znaczenia (znaczeń) oraz krytyczny przegląd hipotez na 
temat pochodzenia tej jednostki. Każda z hipotez opatrzona jest przy tym 
odsyłaczami do zamieszczonego na końcu słownika spisu literatury (około 1000 
źródeł). Dla przykładu, hipotezy na temat pochodzenia frazeologizmu 6umb 
SaKAyiuu przedstawione są w czterech punktach, z których pierwszy zawiera aż 
26 odsyłaczy do bibliografii (drugi -  2, trzeci -  3, czwarty -  8; zob. CP<£ 1 4 3 0  
39-40).

„Materiały do bibliografii frazeologii p olskiej" Stanisława Bąby nie spełnia
ją oczekiwań wobec takiego przewodnika z trzech powodów. Po pierwsze, ad
resy bibliograficzne „Materiałów" zostały ułożone w kolejności alfabetycznej 
nazwisk autorów odnośnych prac, co utrudnia, a najczęściej uniemożliwia od
szukanie prac poświęconych badanej właśnie przez kogoś jednostce frazeologi
cznej (tylko czasem -  jak w wielu przyczynkach samego Stanisława Bąby -  fra- 
zeologizmy takie stanowią jednocześnie tytuły poświęconych im opracowań; 
w większości wypadków tytuł pracy nie zdradza, jakie konkretne frazeologiz- 
my są w niej charakteryzowane). Po drugie, opracowanie Bąby nie jest biblio
grafią, lecz -  zgodnie z jego tytułem -  zbiorem „materiałów do bibliografii", co 
w praktyce oznacza, że zawarty w nim wykaz prac jest daleki od kompletności: 
pominięto w nim szereg prac materiałowych, artykułów, a nawet większych 
prac zbiorowych dla frazeologii (w tym dla frazeologii biblijnej) istotnych. Po 
trzecie, „Materiały" Stanisława Bąby, choć dla stworzenia przewodnika po fra
zeologii, o jakim tu mowa, bardzo przydatne, obejmują tylko okres powojenny 
(1945-2000), przyszła kwerenda powinna więc rozpisać na fiszki materiałowe 
także zawartość wydanych przed drugą (a nawet przed pierwszą) wojną świa
tową prac choćby Antoniego Krasnowolskiego („Przenośnie mowy potocznej" 
z r. 1905 z rozdziałem o „cytatach biblijnych"), Stanisława Szobera (np. „Echa 
Biblii we frazeologii polskiej" z r. 1937) czy Jana S. Bystronia („Przysłowia pol
skie" z r. 1933 z rozdziałem o „przysłowiach biblijnych"). Kwerenda taka ozna
cza pracę żmudną i długotrwałą; materiały do rosyjskiego historyczno-etymolo- 
gicznego słownika frazeologicznego (CPO M3C) zbierane były przez 20 lat, 
a praca nad przekształceniem tych materiałów w słownik zajęła zespołowi 
złożonemu z 28 osób 4 lata. Ale stworzenie takiego przewodnika po frazeologii 
polskiej -  dla którego dział bibliograficzny artykułów hasłowych słownika bib-
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lizmów polskich mógłby być swego rodzaju poligonem doświadczalnym -  oz
naczałby wypełnienie rozległej niszy w rodzimych badaniach frazeologicznych 
i stworzyłby nową jakość w istotny sposób stymulujący i intensyfikujący ich 
rozwój.

* * *

Biblizmy stanowią w języku etnicznym zbiór jednostek o szczególnej do
niosłości uniwersalnej i narodowej; według trafnego określenia Władimira Ko- 
lesowa, stanowią one „podtekst współczesnej kultury" (KonecoB 1994: 24). 
Weszły do języka potocznego, w którym nie tylko etykietują pojęcia, ale konde- 
nsują w sobie ważkie sądy, charakterystyki i oceny moralne, a przywoływane 
bywają w charakterze argumentum certum. Wypełniając obszar odwołań, na
wiązań i reminiscencji, stały się źródłem obrazów, motywów i symboli literatu
ry pięknej, w sposób organiczny wchodząc w sedno narodowej dysputy Pola
ków o ich własnej tożsamości i w polskie wadzenie się z Bogiem. Każde 
pokolenie Polaków pozostawia w tekstach świadectwa pożytkowania bibliz
mów dla własnych, coraz to nowszych w stosunku do tradycji celów, od
kładając w języku dowody swojego rozumienia zawartości i wartości tych 
jednostek. Może więc dziwić, że rozdziału o biblizmach jako skrzydlatych jed
nostkach polszczyzny nie wykorzystałem np. dla prześledzenia ich roli jako no
śników więzi intertekstualnych w dziejach literatury polskiej albo zwornika 
spójności kodu kulturowego Polaków. Pomijając już jednak akt, że temat pier
wszy doczekał się już wcale licznych opracowań, dla drugiego zaś wciąż jesz
cze mamy zbyt mało empirycznego materiału dowodowego, powodowało mną 
przy pisaniu tego rozdziału przekonanie, iż trudno budować dom poczynając 
od dymu z komina: jest czas -  może najwyższy czas -  by zacząć udzielać odpo
wiedzi na pytania techniczne może, ale fundamentalne dla wznoszenia wię
kszych i mniejszych konstrukcji filologicznych. Jeśli nie odpowiemy na pytania, 
co można, a co należy uznawać za biblizm, jaka jest struktura, skład i zakres 
polskiego korpusu biblizmów, jaka jest jego szczegółowa -  rozpisana na po
szczególne jednostki -  zawartość formalna, semantyczna i pragmatyczna, nie
możliwe będzie stworzenie wyczerpującego i jednorodnego leksykograficznie 
opisu polskich biblizmów; jeżeli nie powstanie pełny słownik biblizmów pol
skich, niemożliwa będzie jakakolwiek całościowa konfrontacja korpusu bibliz
mów języka polskiego z korpusami innych języków etnicznych, a bez spojrze
nia w zwierciadło innych języków i kultur własny obraz nas samych będzie
o istotne rysy zubożony i tym samym zdeformowany. Praca leksykografa nad 
składem hasłownika, zbiorem definicji i gromadzeniem ilustracji użyć teksto
wych dla pełnego filologicznego słownika biblizmów języka polskiego będzie 
częścią prac nad odtworzeniem tego autoportretu Polaków, jaki sami przez 
wieki w języku ojczystym pozostawiliśmy.
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V. Pogoda dla badaczy. 
O inwariancie i wariantach frazeologicznych 

raz jeszcze

Kilka dziesięcioleci rozwoju frazeologii XX-wiecznej nie przeszkodziło Sta
nisławowi Skorupce zauważyć w r. 1952, że nie stała się ona jeszcze ani nauką, 
ani nawet działem nauki o języku (Skorupka 1952:148). Minęło kolejnych 30 lat 
i oto Andrzej M. Lewicki formułuje myśl w zasadzie identyczną: we frazeologii 
plan obserwacji w takim stopniu dominuje nad planem abstrakcji, że „ledwo 
można mówić o naukowym charakterze tej dziedziny wiedzy" (Lewicki 1981: 
71). Wysiłki językoznawców skupiają się, zdaniem Lewickiego, głównie na fra
zeologicznej warstwie faktograficznej, podczas gdy prawdziwym zadaniem lin
gwisty jest analiza stopnia i rodzaju przynależności związków frazeologicznych 
do sfery langue.

Jednak to, co stanowi treść langue, jest abstrakcją od składników parole: aby 
móc wypowiadać się o frazeologicznych abstraktach, nie można obejść bokiem 
frazeologicznej faktografii (tak jak i nie można traktować jej jako celu samego 
w sobie). Co więcej: wydaje mi się konieczne sformułowanie postulatu, by ba
dania faktograficzne, które wypełniają ów „plan obserwacji tekstowej", nie tyl
ko rozszerzyć i pogłębić, ale i przeprofilować, przez lata bowiem badania te do
tyczyły głównie takich zjawisk językowych, które były w istocie -  jednostkami 
słownikowymi. Wyizolowane z kontekstów i tym samym bardziej wymierne 
czy uchwytne od realizacji prawdziwie tekstowych, łatwiej poddają się one 
kolekcjonowaniu i systematyzacji, różnym operacjom, przekształceniom, po
równaniom. A jako dające się zapisać i wypowiedzieć, stwarzają pozór faktów -  
podczas gdy naprawdę nie są co prawda abstrakcyjnymi inwariantami, ale też 
nie są także faktami tej rzeczywistości języka, którą tworzy mówienie indy
widualne. Zjawiska, którymi tak chętnie zajmowała się frazeologia standardo
wa, najczęściej zawieszone są gdzieś w przestrzeni między inwariantem i reali
zacją tekstową; używając słów Andrzeja Lewickiego, powiedzielibyśmy, że 
znajdują się one na „pierwszym stopniu abstrakcji", jakim jest „hasłowanie 
związków frazeologicznych" (Lewicki 1981: 72). Sytuacji nie ratuje badanie fra
zeologizmów umieszczonych w zdaniach, które często -  zwłaszcza w słowni
kach -  stanowią jedyną ilustrację praktycznego wykorzystywania frazeologiz
mów. Zdanie nie jest przecież tym samym, co w y p o w i e d ź  -  w określonym
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sensie zdanie jest wręcz przeciwieństwem wypowiedzi1 -  a dopiero badanie 
jednostek frazeologicznych jako organicznych ogniw wypowiedzi mogłoby być 
nazwane analizą f a k t ó w  lingwalnych. Tylko wypowiedź bowiem na skali 
między abstraktem i konkretem lokuje swe składniki na biegunowej pozycji 
konkretu, na pozycji faktów w pełni realnych -  tylko wypowiedź bowiem ma 
swego jednostkowego autora (nadawcę), który w określonej sytuacji, w określo
nym celu i z określoną intencją kieruje tę wypowiedź do konkretnego odbiorcy 
(licząc na jakiś konkretny efekt swego aktu). Jednak badanie frazeologizmów 
jako składników wypowiedzi rzeczywistych (a nie imaginowanych, konstruo
wanych pod kątem celów badawczych czy preparowanych dla potrzeb słowni
ków) miało przez lata we frazeologii wymiar głównie stylistyczny i na ogół 
sprowadzało się jedynie do analizy indywidualnych transformacji jednostek 
frazeologicznych, współtworzących specyficzność stylów tych czy innych pisa
rzy. Systematyczne zgłębianie problemu frazeologii w wypowiedziach ludzkich
-  badania uwzględniające oddziaływanie takich czynników, jak intencje na
dawczo-odbiorcze, stałe i zmienne warunki aktu komunikacji, gatunkowa przy
należność tekstu, tzw. portrety komunikacyjne nadawcy i odbiorcy itp. -  będzie 
możliwe dopiero po przyjęciu zasad „frazeologii mówiącego" czy, szerzej, f r a 
z e o l o g i i  p r a g m a t y c z n e j ,  która wyodrębni, określi i usystematyzuje sze
reg zapoznanych dziś jeszcze parametrów jednostek frazeologicznych. Jestem 
zdania, że drogą tą można sprawniej i skuteczniej dociekać prawdziwej istoty 
tego kardynalnego pojęcia, jakim jest inwariant jednostki frazeologicznej.

Niniejszy szkic niech będzie okazją do wypowiedzenia kilku uwag na temat 
wzajemnej zależności między inwariantem i tekstowymi wariantami (realizacja
mi) jednostki frazeologicznej. Za podstawę do tych rozważań posłuży głównie 
materiał językowy, jaki w latach 1985-1990 wynotowałem z prasy polskiej, a tak
że z serwisów informacyjnych i komentarzy Polskiego Radia i Telewizji. Mate
riał ten jest jednorodny, w całości dokumentuje on bowiem losy jednej tylko 
całostki językowej -  pogoda dla bogaczy -  w polszczyźnie współczesnej, będąc 
świadectwem kształtowania się młodej jednostki frazeologicznej wprost na na
szych oczach. Droga tej całostki do zasobów naszego języka była krótka, lecz 
kilkustopniowa.

Stopień pierwszy -  to wprowadzenie słów pogoda dla bogaczy do tekstu 
polskiego przekładu powieści Irvina Shawa „Rich Man, Poor Man", w którym 
wyrażenie to -  na miejscu oryginalnego rich man's weather -  pojawia się kilka
krotnie w niejednakowych wariantach powierzchniowojęzykowych i w znacze
niach oscylujących od dosłowności:

[1] -  Lepiej być tu, niż (...) dźwigać ładunek w dokach Liverpoolu (...). Nie mówiąc o kli
m acie i podatkach. -  Szerokim  gestem  ręki wskazał port naprzeciw baru, gdzie łagodne
prom ienie słońca pieściły rozchwiane maszty jachtów , które burta w burtę stały przycu

1 Przyjmuję za punkt wyjścia przekonanie Michaiła Bachtina, iż „stanowczo należy zająć się pro
blemem zdania jako jednostki języka w odróżnieniu od wypowiedzi jako jednostki językowego 
porozumiewania się" wyrażone w studium „Wypowiedź jako jednostka językowego porozumiewa
nia się i jej odmienność od jednostek języka (słowa i zdania)"; zob. Bachtin 1986: 358-402.
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mowane w zdłuż nabrzeża. -  Pogoda w sam  raz dla bogaczy -  podjął. -  Pogoda w sam 
raz dla bogaczy. [II: 117]

do zaczątków symboliki:

[2] -  Przyjdzie dzień -  przerwał Tom  znowu -  kiedy my dwaj będziem y mieć własny 
jacht wycieczkow y. W  tym porcie. I będzie pogoda w  sam  raz dla bogaczy, jak pow ie
dział ten stary Anglik. Jakoś zdobędziem y pieniądze. [II: 121]

Wymiar symboliczny wyczuwalny jest zwłaszcza we fragmencie zamykającym 
całą powieść; naturalna prawostronna izolacja ostatniego zdania sprzyja odczy
tywaniu go w przestrzeni znaczeń symbolicznych2:

[3] Stojąc na dziobie (...), Dw yer patrzył, jak linia brzegu, białe wille, stare mury, zielone 
pinie zbliżają się w olno w jaskraw ym  blasku porannego słońca. Pogoda w sam raz dla 
bogaczy, przypom niał sobie. [II: 352]3

Drugi stopień autonomizacji -  to skutek pomysłu, by ciągu wyrazów pogoda 
[w sam raz] dla bogaczy nie pozostawiać jedynie w narracji powieści, ale wyko
rzystać go też w charakterze tytułu polskiego przekładu powieści. Jej tłumacze 
nie poszli śladami np. tłumaczki rosyjskiej, która przekładowi dzieła Shawa 
na język rosyjski nadała tytuł dokładnie skalkowany z angielskiego oryginału: 
„Rich Man, Poor Man" —» „Goran, GeAHHK..."4. Jest to fakt o tyle istotny, że, jak 
się wydaje, właśnie konstrukcja tytułu polskiego walnie przyczyniła się do jego 
usamodzielnienia się w polszczyźnie, podczas gdy ani tytuł angielskiego orygi
nału, ani tytuł rosyjskiego przekładu karier w swych językach nie zrobiły. 
Przyczyną wydaje się fakt, że tytuł typu „Bogacz, biedak" jest strukturą za
mkniętą, opiera się bowiem na antytezie (jest klasyczną opozycją antoni- 
miczną). Jako taka nie daje ona możliwości dokonywania żadnych prze
kształceń leksykalnych, gdyż opozycja antonimiczna wyczerpuje się na sobie 
samej. Jest to także struktura zamknięta semantycznie: „Bogacz, biedak" pozo
staną zawsze 'bogaczem' i 'biedakiem'; taki tytuł raczej nie może przekroczyć 
granic dosłowności.

Tymczasem wyrażenie „pogoda dla bogaczy" ma strukturę otwartą, a przez 
to żywą, podatną na zmiany, a więc dającą się przystosowywać do nowych sy
tuacji. Jest ona otwarta, po pierwsze, w sensie leksykalnym i składniowym, 
umożliwiając wymianę wszystkich eksplicytnych i implicytnych składników 
(prócz wiążącego komponentu dla) i pozwalając swobodnie tworzyć konstru-

2 Pojęcia „przestrzeni znaczeniowych" oraz „dwuprzestrzenności" potencjalnej i realnej przybli
żam w pracy: Chlebda 1991: 77-92 [2003: 122-142],

3 Por.: „Up in the bow, Dwyer stood in the little breeze of their passage, watching the coast line, 
white mansions, old walls, green pines, grow nearer in the brilliant light of the morning sun. Rich 
man's weather, Dwyer remembered" (I. Shaw, Rich Man, Poor Man, Dell Publishing Co., New York 
1976, s. 666). Cytaty polskie za przekładem T.J. Dehnela i W. Niepokólczyckiego, Pogoda dla bogaczy, 
Warszawa 1976.

4 Przekład Idy Basawiny -  znacznie skrócony w stosunku do oryginału -  ukazał się w miesięcz
niku „MHoerpaHHaa jiHTepaTypa" nr nr 8-11 z r. 1980.
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keje predykatywne (również z negacją), por: pogoda dla + człon wymienny, nie
pogoda dla + człon wymienny, jest/będzie/nie będzie pogody/niepogody dla + 
+ człon wymienny itp. Jest też ona, po drugie, otwarta w sensie semantycznym, 
gdyż rzeczownik pogoda ma nie tylko dosłowne znaczenie „meteorologiczne", 
ale i znaczenia przenośne o nacechowaniu dodatnim (por. 'spokój i harmonia 
wewnętrzna' w ISJP II: 145), w tym zamierające, zdawałoby się, 'sposobność, 
pora stosowna, okazja, chwila sprzyjająca' (SW IV: 464). Znaczenia te płynnie 
w siebie przechodzą i mogą realnie (kontekstowo) współistnieć. Otwarta 
konstrukcja formalna i potencjalna wieloznaczność są fundamentem dużej 
elastyczności całostki pogoda dla bogaczy, która w podstawowym znaczeniu 
'koniunktura dla ludzi (już) zamożnych' weszła do polszczyzny i stała się pod
stawą tworzenia całej serii pochodnych.

Trzeci stopień „udomowienia" całostki pogoda dla bogaczy („udomowienia" 
także w sensie bardzo dosłownym) stanowiła prezentacja przez TVP amerykań
skiej ekranizacji powieści Shawa w reżyserii D. Greena. Serial obejrzało 89% 
polskiej widowni telewizyjnej i chyba od daty jego emisji -  roku 1980 -  a nie od 
roku publikacji polskiego przekładu powieści (1976) całostka pogoda dla bogaczy 
na trwałe zbłądziła pod polskie strzechy. Prawdziwym podłożem jej rozwoju 
stała się jednak nie powieść i nawet nie ekranizacja, ale publicystyka w jej od
mianie pisanej i ustnej.

Zebrany przez mnie materiał -  to 48 wypowiedzi pisemnych (prasowych) 
i ustnych (radiowo-telewizyjnych) głównie z lat 1985-1990, wypowiedzi, w któ
rych zawarte są ciągi wyrazowe będące pochodnymi całostki pogoda dla bogaczy. 
W stosunku do całostki wyjściowej jej pochodne mogą stanowić albo powtórze
nia bezpośrednie (np. w cytatach z dzieła, w przywołaniach jego tytułu itp.), 
albo powtórzenia pośrednie, kiedy to użycie całostki nie nawiązuje bezpośred
nio do dzieła, z którego ona pochodzi, lecz jest wykorzystaniem jednostki już 
wobec tego dzieła względnie niezależnej (już językowo usamodzielnionej). Po
wtórzenia pośrednie (którymi się tu będziemy zajmować) mogą być albo 
dokładne (stanowiąc odtworzenia), albo niedokładne. Niedokładność ta może 
mieć charakter semantyczny i powstawać w wyniku przeniesienia danej 
całostki bez zmian strukturalnych z kontekstu dla niej typowego (prymarnego) 
do nietypowego lub z sytuacji pierwotnej do wtórnej -  zgodnie z ogólnym me
chanizmem neosemantyzacji. Niedokładność powtórzenia może też mieć jed
nak charakter formalny, a więc polegać na przekształceniach strukturalnych 
w obrębie całostki, przy czym zmiany te mogą nie pociągać za sobą skutków se
mantycznych albo też wywoływać odczuwalne zmiany znaczeniowe. Sytuacje 
tę przedstawiono na schemacie (zob. s. 257).

Cyfry przy typach powtórzeń oznaczają liczbę przypadków danego rodzaju 
w całym zebranym korpusie. Cztery wypowiedzi (z 48) mają kwalifikację nie
jednoznaczną.

Jako pierwszy nasuwa się tu wniosek, że skoro w zebranym materiale brak 
powtórzeń bezpośrednich (np. cytacji), podstawą pozostałych powtórzeń jest 
nie tytuł polskiego przekładu powieści Shawa, lecz pewien twór względnie już
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pochodne frazeologiczne
(= powtórzenia)

bezpośrednie (0) pośrednie (48)

dokładne (3) 
(= odtworzenia)

niedokładne (41)

form alnie (39) sem antycznie (2)
(= przekształcenia) (= przeniesienia)

bez skutków ze zmianam i
sem antycznych (3) sem antycznymi (36)

od tego tytułu niezależny o przybliżonym znaczeniu 'koniunktura dla ludzi 
(już) zamożnych'. Twór ten (określmy go jako „pośrednią podstawę powtórze
nia ) nosimy gdzieś w swojej pamięci językowej i to w stosunku do niego właś
nie dokonywane są (a przez nas -  rozpatrywane) akty powtórzeń (prze
kształceń, przeniesień). Przyjrzyjmy się ich przykładom.

1. Powtórzenia pośrednie dokładne (odtworzenia): powtórzenie podstawy 
następuje w kontekstach, nie naruszających ani jej struktury, ani semantyki:

[4] Pogoda dla bogaczy. [Tytuł rubryki „Gazety W yborczej", podającej aktualny kurs do
lara w  kantorach pryw atnych po znacznej podwyżce tego kursu latem 1989 r.]; [5] Usługi 
dla ludności czy pogoda dla bogaczy? [Nadtytuł notatki „W ho is who, m ister O rbis?", 
poświęconej działalności tej instytucji; Prz 1983, nr 1999]

2. Powtórzenia pośrednie niedokładne formalnie bez skutków semanty
cznych: powtórzenie podstawy zachowuje jej stronę znaczeniową, wykazując 
jedynie, jak określała to Danuta Buttler (1982b: 29), „akomodację formalno-syn- 
taktyczną do wymagań kontekstu":

[6] Dla niektórych bogaczy pogoda będzie, jak  widać, coraz gorsza. [Komentarz PR-3 
z 7.02.84 na temat ustawy sejmowej mającej zwalczać nadm iernie wysokie dochody]

3. Powtórzenia pośrednie niedokładne semantycznie: powtórzenie podsta
wy nie wykazuje zmian strukturalnych, ale następuje w kontekście, wy
wołującym semantyczne odchylenia od podstawy powtórzenia (tu: aktualizację 
elementów dosłowności w komponencie pogoda za pośrednictwem aktualizato- 
rów „meteorologicznych" -  ciepły i wiatr):

[7] Dziś w Polsce pogoda dla bogaczy -  liczy się każdy własny dom, choćby kącik, byle 
ciepły. [„Kilka słów o pogodzie" w Serwisie Trójki; PR III, 19.03.87]; [8] Nie wszyscy wielcy 
już przestali grać, Choć powiał wiatr pogodą dla bogaczy. [Z piosenki „Timpany Alley"]
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4. Powtórzenia pośrednie niedokładne formalnie ze zmianami semantycz
nymi: przy powtarzaniu podstawy dokonuje się rozmaitych przekształceń struk
turalnych, wywołujących odpowiednią aktualizację semantyczną (36 wypad
ków):

a) typ: pogoda dla kogoś/czegoś (19 wypadków: pogoda dla kopaczy, palaczy, ki- 
chaczy, biegaczy, telewidzów, kinomanów, wirusa, samorządów, biedaków, zakocha
nych, szefa, bibliotek, kultury, rekinów finansjery, strażaków, dzieciobójców, piekarzy, 
łysych, nauczycieli), nd.:

[9] W  PAX-ow skim  „Słowie Pow szechnym " w rozpraw ce P o g o d a  d la  d z ie c io b ó jc ó w  czy
tamy, że ustawa z r. 1956 zezwalająca na przerywanie ciąży jest stalinowska i ma na celu 
w yniszczenie narodu. [Z. Kałużyński; P 5 1 /8 8 ]; [10] W  „Rem aku" też jest pogoda dla pa
laczy. W ystarczy w ejść do niejednego biurowego pomieszczenia, gdzie w kłębach dymu 
w ędzą się pospołu w inni i niewinni. [Remakowiec (gazetka zakładowa) 5 /8 8 ]; [11] Pogo
da dla kopaczy, czyli rem ont miasta [Tytuł reportażu R. M arkiewicza o „wykopkach" 
w  W arszaw ie; KiŻ 9 /8 6 ]; [12] Pogoda dla kinom anów  trwa, i to zarówno w sensie 
dosłow nym , bo pogoda tak okropna, ze tylko do kina, jak  i w przenośni: dopiero co skoń
czyły się Konfrontacje, a już zaczynają się Dni Filmu Radzieckiego. [Z. Guca w Panora
mie dnia; TVP-2, 6.04.87]

b) typ: coś dla bogaczy (9 wypadków: festiwal, mieszkania, wojna, zimowa po
goda, moda, tania rozrywka, śnieg, taryfa -  dwukrotnie), np.:

[13] Składnica H arcerska ratuje sytuację im portowanym  sprzętem  narciarskim. Ale to 
w szystko to zim ow a pogoda dla bogaczy. [DTV, 14.01.89; intencją kom entarza była kry
tyka zaw yżania cen, uniem ożliwiająca m łodzieży kupno sprzętu]; [14] Czy to rzeczywi
ście koniec najdłuższego konwencjonalnego konfliktu w naszym  wieku -  w ojny dla bo
gaczy, prowadzonej przez ubogie kraje [Iran i Irak] -  czas pokaże. [DTV 14.08.88]; [15] 
M ieszkan ia  dla bogaczy (P 3 7 /8 6 ; w tekście w ypowiedź nauczycielki, zrujnowanej 
wysokim i czynszam i: „Czy ktoś mi wcześniej powiedział, że to będą m ieszkania dla bo
gaczy?", obok: „M ieszkańcy bloków  dla bogaczy (...)"]

c) typ: niepogoda dla kogoś/czegoś (5 wypadków: niepogoda dla bogaczy, bied
nych, fotoamatorów, sztuki, księgarń), por.:

[16] N iepogoda dla bied nych w  nowej kom edii satyrycznej Dolina szczęścia. Reżyseria -  
Krzysztof Nowak. [Anons reklam ow y; ŻW  102/85]; [17] N iepogoda dla księgarń [TO 
27 8 /8 9 ; tamże zdanie: „Kryzys ekonom iczny nikogo nie oszczędza, zatem mocno bije 
rów nież w infrastrukturę. N iepogoda nastała także dla księgarń"]

d) typ: nie ma pogody dla kogoś/czegoś (3 wypadki), np.:

[18] N ie ma pogody dla W oku lskich  [Tytuł rozm ow y z dyrektorką SDH  „Sezam " w  W a
rszaw ie na tem at niezdrowej sytuacji w  polskim  handlu wew nętrznym ; KiŻ 4 /8 7 ]

Jak wspomniałem, są w zebranym korpusie wypowiedzi o kwalifikacji 
wątpliwej. Nie wiemy na przykład, czy w intencjach nadawczych osoby 
mówiącej: [15] „Czy ktoś mi wcześniej powiedział, że to będą mieszkania dla 
bogaczy?" -  leżała chęć świadomego nawiązania do frazemu pogoda dla bogaczy, 
zbieżność tych dwu wyrażeń może się wydawać zewnętrzną jedynie i przy
padkową. Ale nie wszystkie operacje tekstotwórcze zachodzą przy pełnym
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udziale świadomości twórcy wypowiedzi5. Jeżeli nawet stworzenie ciągu 
„...mieszkania dla bogaczy" nie było świadomym nawiązaniem do całostki po
goda dla bogaczy, to jeszcze nie oznacza to, że całostka ta na wypowiedź [15] nie 
oddziałała. Oto bowiem mamy prawo przypuszczać, że istnieje w społecznej 
pamięci językowej Polaków zarówno całostka pogoda dla bogaczy -  z jej strukturą 
składniową, konkretnym składem leksykalnym, znaczeniem, rytmiką -  jak 
i bardziej ogólna matryca tego frazemu o charakterze inwariantowym. Dzięki 
istnieniu tej matrycy nawet przypadkowe ułożenie się w czyjejś wypowiedzi 
wyrazów w ciąg typu coś dla bogaczy, pogoda dla kogoś/czegoś, a nawet coś dla ko
goś/czegoś (przy zachowaniu wartości rytmicznej i ewentualnego rymu do -aczy) 
będzie przez odbiorcę do tej matrycy odniesione i choćby mimowolnie z nią 
skojarzone. I na odwrót: dzięki istnieniu takiej matrycy pewne potencjały tre
ściowe nadawcy, zbliżone do inwariantu semantycznego pogody dla bogaczy, 
mogą -  z pozoru mimowolnie, z pozoru bez przyczyny -  przybierać powierz
chniową postać typu coś dla bogaczy, pogoda dla kogoś/czegoś. Oznacza to, że jeśli 
nadawca wypowiedzi [15] miał do zrealizowania potencjał treściowy typu 
'pomieszczenia mieszkalne dla ludzi zamożnych', to nawet bez angażowania 
swej świadomości może zrealizować ten potencjał w postaci wyrażenia „miesz
kania dla bogaczy", gdyż odłożona już w pamięci matryca frazemu pogoda dla 
bogaczy podpowiada i podsuwa mówiącemu najłatwiejszą w danej sytuacji, naj
bardziej ekonomiczną dla potencjału danego typu -  a więc gotową (a przynaj
mniej już przygotowaną) -  postać realizacyjną6.

Nie znamy właściwie sposobu, aby taką inwariantową matrycę utrwalić 
w jednoznacznym zapisie7. Inwariant, jak wiadomo, ma to do siebie, że jest abs
traktem; w jakiejkolwiek formie językowej spróbuje się go wyrazić, otrzymamy 
nieodmiennie kolejny wariant, realizację powierzchniową,a nie idealny inwa
riant. Pewnym wyjściem z tej sytuacji mógłby być zapis, utrwalający nie jakąś 
jedną całościową postać inwariantu, lecz składające się na nią aspekty. Wyko
rzystując propozycje przedstawione przez rosyjskich badaczy Połubiczenkę 
i Androsienkę (rio;iy6wHeHKO, AHflpoceHKO 1989), moglibyśmy wyróżnić:

1. aspekt formalny (strukturalny) inwariantu: analiza losów frazemu pogo
da dla bogaczy w polszczyźnie pokazuje, że przy całej różnorodności prze
kształceń w strukturze postaci wyjściowej tej całostki pewne jej elementy pozo
stają niezmienne. Należą do nich: a) trójczłonowa budowa, b) rzeczownikowość 
członów okalających, c) obligatoryjna nieżywotność członu pierwszego, d) obli

5 Jak odnotował S.A. Romaszko (PoMauiKO 1984: 137-145), uczestnicy aktu komunikacji znaczną 
część swych działań językowych realizują bezrefleksyjnie, a świadome dążenie do jakiegoś celu 
w rozmowie wcale jeszcze nie oznacza, że ów uświadomiony cel jest właściwą podstawą rozmowy.

6 Nasuwa się tu analogia do roli matryc fonologicznych nie tylko przy rozpoznawaniu (identyfi
kacji) docierających do naszego ucha dźwięków mowy ludzkiej, ale i w procesie artykułowania ta
kich dźwięków, którego przebieg i rezultat -  a więc fonologiczna baza realnego allofonu -  jest nieja
ko „zaprogramowany" właśnie w takich matrycach.

7 Dotychczasowe próby opisowego lub symbolicznego zapisu inwariantów „indywidualnego 
kodu wewnętrznego" nie są w pełni zadowalające i pozostały próbami; por. np.: M a p T b iH O B  1977.
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gatoryjne dla pośrodku oraz e) obligatoryjność jednego z członów okalających 
przy fakultatywności drugiego (obligatoryjne pogoda przy otwartym miejscu po 
dla lub też obligatoryjne bogaczy przy otwartym miejscu przed dla). Do inwa- 
riantu strukturalnego należą też: f) możliwość zanegowania członu pierwszego 
(niepogoda) oraz g) możliwość użycia go w samodzielnych funkcjach składnio
wych (pogoda jest dla ~, nie ma pogody dla ~  itp.). Schemat inwariantu struktural
nego można by przedstawić w następującej postaci (nawias okrągły jest tu zna
kiem fakultatywności):

(nie) coś (jest/nie jest) dla kogoś/czegoś 
Postać ta uszczegóławiana jest w odmiankach:

A. (nie)pogoda (jest/nie jest) dla kogoś/czegoś
B. coś (jest/nie jest) dla bogaczy
2. Aspekt semantyczny: pierwotne użycia całostki pogoda dla bogaczy w po

wieści Shawa wyrastają z konkretnego obrazu słonecznej pogody, sprzyjającej 
ludziom zamożnym na tej samej zasadzie, na jakiej „bogatemu i diabeł dziecko 
kołysze". Pochodne od „meteorologicznego" i współistniejące z nim znaczenie 
sprzyjającego klimatu, pory stosownej dla kogoś/czegoś' sprawiło, że początki 

usamodzielnienia się całostki pogoda dla bogaczy były związane ze znaczeniem 
'koniunktura dla ludzi (już) zamożnych'. Wraz z rozszerzaniem się sfery użycia 
tej całostki jej znaczenie stopniowo rozszczepiało się: jedna odmianka rozwijała 
bardziej abstrakcyjne znaczenie koniunkturalności, druga skupiała się wokół 
bardziej konkretnego pojęcia 'ludzie zamożni'. Te dwie odmianki inwariantu 
semantycznego harmonizują z odmiankami wariantu strukturalnego:

A. istnienie /  brak sprzyjających warunków dla (za)istnienia kogoś/czegoś
B. okoliczności sprzyjające ludziom zamożnym
Pierwotna obrazowość całostki bynajmniej przy tym nie zanika i, jak poka

zują przykłady (zwłaszcza [7], [8], [12], [13]), w praktyce całostka pogoda dla bo
gaczy i jej pochodne charakteryzują się aktualną (kontekstową) wieloznaczno
ścią. Jest więc sens w mówieniu o trzecim aspekcie globalnego inwariantu 
frazemu -  o aspekcie funkcjonalno-pragmatycznym, obejmującym sferę ontolo- 
gii, samego „sposobu bycia" jednostek języka. Inwariant taki wypada na razie 
zapisać w postaci zbioru reguł opisowych; w wypadku całostki pogoda dla boga
czy obejmowałby on: a) dużą podatność tej całostki na realizację (aktualizację) 
wieloznaczności kontekstowej, b) występowanie głównie w subkodzie publicy
styki popularnej, zwłaszcza w jej odmianie pisanej, oraz c) właściwości „etykie
tujące" (aż 50% rozpatrzonych użyć -  to całostka pogoda dla bogaczy i jej pochod
ne w funkcji tytułów i nagłówków prasowych).

Analiza postaci i sposobów funkcjonowania całostki pogoda dla bogaczy 
w zebranych wypowiedziach doprowadza do kilku wniosków.

Pierwszy, może najbardziej zaskakujący, brzmi: całostka pogoda dla bogaczy 
w tej właśnie, wyjściowej i czystej (słownikowej) postaci niemal w ogóle w wy
powiedziach Polaków nie występuje. Funkcjonuje ona w naszej mowie przede 
wszystkim w swych różnorodnych przekształceniach, stanowiących, jak się 
okazuje, samą istotę jej realnej egzystencji. Powtórzeń dokładnych bezpośred
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nich w ogóle w zebranym korpusie brak, natomiast aż 92,8% użyć stanowią 
w nim tzw. powtórzenia niedokładne, przy czym najbardziej jaskrawe, struktu- 
ralno-semantyczne przekształcenia danego frazemu stanowią 80,9% wszystkich 
jego użyć. Spostrzeżenie to stoi w jawnej sprzeczności ze stanowiskiem tych fra
zeologów, którzy, jak np. Nikołaj Szanskij, twierdzą, iż transformacje jednostek 
frazeologicznych powstają jedynie pod piórami „artystów słowa", natomiast w 
bardziej popularnych i żywych subkodach języka frazeologizmy występują 
wyłącznie w swej postaci słownikowej („b tom BWfle, KaK ohh ecTb"; UlaHCKMM 
1969: 202-203).

Wniosek drugi: przy całym rozrzucie postaci frazemu, całej różnorodności 
strukturalnych i/lu b  semantycznych wariantów realizacyjnych, z jakimi ma do 
czynienia odbiorca w tej rzeczywistości języka, którą stanowią wypowiedzi 
indywidualne, nie zanika ani na moment poczucie, że ma się do czynienia jed
nak z całostką pogoda dla bogaczy, a nie z inną jednostką czy z różnymi jedno
stkami frazeologicznymi. W paradoksalny sposób konstrukcyjna i semantyczna 
mobilność frazemów, ich bogata wariacyjność idzie w parze z ich stałością (sta
bilnością), co więcej: im silniejsza wariacyjność frazemu, tym większa zdaje się 
i jego stałość. Czy bierze się to stąd, że przekształceniom poddaje się to, co ma 
już swój ustalony kształt? Że transformuje się to, co ma postać wystarczająco 
stabilną, by mogło zostać przetransformowane, a jednocześnie i rozpoznane 
w swej nowej postaci? W tym sensie transformacja byłaby dowodem na stabil
ność transformowanej grupy wyrazowej; tym samym transformacja mogłaby 
być sui generis wskaźnikiem frazeologiczności. Między postacią wyjściową i po
staciami przetransformowanymi (wariantami realizacyjnymi) frazemów ustala 
się dialektyczne sprzężenie zwrotne: stabilna jednostka pozwala na zwiększe
nie liczby transformacji, wielość transformacji pogłębia stabilność jednostki8.

Po trzecie: różnorodność wariantów realizacyjnych, reprezentujących w wy
powiedziach całostkę pogoda dla bogaczy, nie oznacza bynajmniej, że w tej właś
nie postaci całostka ta w mowie Polaków w ogóle nie występuje. W związku 
z tym należy wyróżnić trzy sytuacje jej występowania:

1. W „sytuacji bycia tytułem" dana całostka przybiera postać „Pogoda dla 
bogaczy" (lub, w innej wersji graficznej, Pogoda dla bogaczy) i jest „swoistą 
nazwą własną"9 określonego obiektu (dzieła literackiego). Jako tytuł całostka ta 
jest frazeologizmem języka polskiego, gdyż dla wyrażenia określonego poten
cjału treściowego (nazwania odnośnego dzieła) jest ona reprodukowana (od
twarzana z pamięci) w postaci gotowej, a nie wytwarzana z doraźnie dobiera
nych wyrazów. Należy w związku z tym rozważyć, czy frazem Pogoda dla

8 Por.: „Bo <J>pa3eonon™, KaK u b k3/kaom HBneiraw, ycrowHMBocTb u HeycroMTOBocn> TecHo 
B3awMOfleMCTByiOT, ohm npennojiaraioT Hpyr n p yra  w o6ecnewM»atoT cjjyHKUMOHupoBaHMe vt pyi- 
HaMWKy cppa3eojiornH ecKoro 4>OHp,a" (MoKi-ieHKo 1980: 39).

9 O „sytuacji bycia tytułem" (w odróżnieniu od „bycia frazemem" w wypadku frazemów 
tytułopochodnych) zob. Chlebda 1989. Postulat traktowania tytułów jako „swoistych nazw włas
nych" zgłaszali m.in. Walery Pisarek (1966) i Stanisław Gajda (1987).
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bogaczy nie powinien być jako tytuł wprowadzony do specjalnych słowników 
frazeologicznych (jedno- i dwujęzycznych)10. Frazem ten może być bezpośred
nią podstawą powtórzenia przy tworzeniu pochodnych.

2. W postaci pogoda dla bogaczy dana całostka jest frazeologizmem języka 
polskiego o znaczeniu 'koniunktura dla ludzi (już) zamożnych'. Jest to główny 
wariant danego frazeologizmu, będący pośrednią podstawą powtórzenia dla 
całych serii pochodnych (strukturalnych i semantycznych; zob. przytoczone 
wcześniej przykłady).

3. W postaci POGODA DLA BOGACZY dana całostka funkcjonuje jako jed
nostka leksykograficzna (hasło słownikowe), będąca i n w a r i a n t e m  s ł o w 
n i k o w y m  wobec wariantów „Pogoda dla bogaczy" i pogoda dla bogaczy, 
a jednocześnie będąca sama najprostszym wariantem wobec psychicznego in
wariantu (matrycy) danego frazeologizmu, zakodowanego w mózgu. Jeśli więc 
mówi się o „aspektach semantycznego rozczłonkowania znaku wyrazowego", 
wyróżniając wirtualny wyraz-leksem, wariant leksykalno-semantyczny oraz 
wyraz aktualizowany w kontekście (zob. Komincz 1975: 27-32), to per analogiam 
również i w jednostkach frazeologicznych wyróżnić możemy następujące 
aspekty (postacie):

I. Frazem wirtualny (matryca psychiczna, inwariant mentalny, którego 
wykładnikiem jest uogólnione hasło słownikowe): [POGODA DLA BOGACZY]

II. Warianty frazemu (wykrystalizowane znaczenia systemowojęzykowe): 
1- „Pogoda dla bogaczy powieść Irvina Shawa'; 2. pogoda dla bogaczy 'ko
niunktura dla ludzi (już) zamożnych' —» 3. 'warunki (nie)sprzyjające ko
m uś/ czemuś'

III. Frazemy aktualne (tekstowe warianty realizacyjne): la. „Autor Pogody 
dla bogaczy urodził się w roku 1913"; 2a. „Okres reformy gospodarczej stworzył 
prawdziwą pogodę dla bogaczy'; 3a. „Nie ma pogody dla dzisiejszych absol
wentów szkół wyższych".

Jak z tego wynika, hasłowanie jest nie pierwszym, ale drugim stopniem abs
trakcji względem tego materiału lingwalnego, jaki zawierają realne wypowiedzi 
ludzkie; pierwszym stopniem abstrakcji jest wytwarzanie się typowych znaczeń 
systemowojęzykowych. Dodać tu można, że frazeologia standardowa zwykle 
nie uznaje wariantów typu II.l. (tu -  „Pogoda dla bogaczy") za frazeologizmy 
i unika ich kodyfikacji leksykograficznej. O potrzebie wyodrębniania warian
tów tego typu -  prócz oczywistych względów teoretycznych -  przekona 
wątpiących próba przełożenia wypowiedzi III.la-3a na dowolny język obcy11.

Wniosek czwarty: inwariant jednostki frazeologicznej nie jest tworem ani 
monolitycznym, ani niezmiennym. W rozumieniu potocznym inwariant jest 
idealnym konstruktem wzorcowym, stanowiącym podstawę wszelkich prakty
cznych realizacji tekstowych; w tym układzie inwariant jest pierwotny, realiza

P °st:ulat leksykograficznej kodyfikacji tytułów został sformułowany po raz pierwszy w pracy 
Wawrzyńczyk 1973; zob. też prace: Chlebda 1984 i 1987, Chlebda, Lewicki 1988.

11 Por. w niniejszym tomie sposób leksykograficznego traktowania biblizmów z postulatem obli
gatoryjnego opisu nie tylko ich znaczeń wtórnych, ale i prymarnych (biblijnych właśnie).

262



cje zaś -  wtórne. Ale przecież inwariant, będący bezsprzecznie podstawą reali
zacji tekstowych, sam jest wypadkową takich realizacji; inwariant i realizacje 
pozostają w stałym, nieprzerwanym sprzężeniu zwrotnym. Do podobnego 
wniosku doszedł po przebadaniu obszernego materiału frazeologicznego języ
ków słowiańskich i dialektów języka rosyjskiego Walerij Mokijenko: ponieważ 
większość frazeologizmów, pisze on, była początkowo swobodnymi połącze
niami wyrazów, wymienialność komponentów była dla nich czymś normal
nym. U podłoża zwrotu stałego leży więc zwykle kilka połączeń o swobodnie 
wymienialnych komponentach, dlatego też ewolucję jednostek frazeologicz
nych tworzy ruch od wariantowej różnorodności do jednorodności składnio- 
wo-leksykalnej, od „antynormy" ku normie (Mokwchko 1980: 13). Przy takim 
rozumowaniu można przyjąć, że ślad owej wariancyjnej różnorodności staje 
się w jakiejś postaci częścią struktury inwariantu; inwariant wzbogaca się 
treściowo, tworząc tym samym podłoże do realizacji kolejnych wariantów 
tekstowych.

Ale rozumowanie to oznacza też, że i sam inwariant podlega nieustanne
mu, choć powolnemu przekształceniu. Każde użycie frazeologizmu -  każda re
alizacja tekstowa -  przynosi siłą rzeczy choćby minimalną i' doraźną zmianę 
w ogólnej strukturze inwariantu. W komunikacyjnej rozciągłości czasowej 
i przestrzennej przy odpowiedniej liczbie takich modyfikacji cząstkowych „ilość 
przechodzi w jakość", przynosząc zauważalną zmianę w inwariancie. Ten tak 
wzbogacony inwariant rozszerza diapazon możliwości tworzenia wariantów 
tekstowych; bardziej zróżnicowane warianty oddziałują na strukturę inwarian
tu i doprowadzają po jakimś czasie do jego jakościowej modyfikacji, co wyzna
cza kolejne pole możliwości tekstowych itd. w nieprzerwanym funkcjonowaniu 
ogniw tego sprzężenia zwrotnego. Stałość inwariantu frazeologicznego jest 
więc względna, jest to bowiem twór historycznie zmienny, nieustannie się 
kształtujący, i to w kilku płaszczyznach (strukturalnej, semantycznej, funkcjo
nalnej) naraz. Inwariant wyrasta z różnorodności użyć tekstowych, skupiając 
w sobie wypadkową tej różnorodności, ale i stając się przez to podstawą no
wych, jeszcze bardziej różnorodnych użyć tekstowych; jednocześnie i tym sa
mym wzbogaca się on też i przekształca w wymienionych trzech płaszczyz
nach. Najprostszym minimodelem takiej współzależności może być omawiany 
tu układ: „tekst powieści Shawa -  jej tytuł -  użycia pozatekstowe". Wszak w te
kście powieści (por. przykłady [l]-[3]) całostka pogoda dla bogaczy w takiej właś
nie czystej postaci nie pojawia się ani razu! -  spotykamy tam od razu warianty 
„pogoda w sam raz dla bogaczy", „pogoda będzie w sam raz dla bogaczy" -  
a więc, jak dowodził Mokijenko, rzeczywiście na początku była różnorodność. 
Dopiero tytuł kondensuje te warianty i ustanawia pierwszy, najpłytszy z inwa- 
riantów: pogoda dla bogaczy 'koniunktura dla ludzi (już) zamożnych'. Stał się on 
podstawą do tworzenia całej serii pochodnych, ale pochodne te doprowadziły 
stopniowo do rozszczepienia inwariantu na dwie odmianki, dające nowe serie 
pochodnych. Przyszłość pokaże, czy historia frazemu pogoda dla bogaczy w pol- 
szczyźnie na tym się skończyła.

263



-'o f < o

? < ^ vVs 

.

L ..•■•i! .



VI. Król bywa nagi. 
Między cytatem i skrzydlatym słowem

Jednostki frazeologiczne ogląda się przez mędrca szkiełko najczęściej w dwóch 
ujęciach: historycznym (w którym dominuje pytanie, w jaki sposób doraźne ze
stawienie wyrazów przekształca się w jednorodną całostkę odtwarzalną lub też, 
w odwrotnym kierunku, jaki to swobodny konstrukt składniowy leżał niegdyś 
u podłoża dzisiejszego frazemu) oraz współczesnym (gdy obserwuje się fun
kcjonowanie gotowej już jednostki frazeologicznej w wypowiedziach ludzkich 
lub analizuje jej miejsce w systemie języka). Punktem granicznym w perspekty
wie diachronicznej i punktem odniesienia w perspektywie synchronicznej bywa 
zwykle słownik -  kodyfikator jednostek danego języka.

Znaczna i znacząca część takich jednostek, których przynależności do kodu 
polszczyzny nie sposób zanegować, nie ma jednak swego słownikowego po
świadczenia. We współczesnych słownikach języka polskiego -  i to od Słowni
ka warszawskiego poczynając, na „Słowniku frazeologicznym" Stanisława Sko
rupki i „Nowej księdze przysłów polskich" pod red. Juliana Krzyżanowskiego 
kończąc -  nie odnajdziemy tak szeroko znanych, utartych i rozpowszechnio
nych, tak wreszcie istotnych dla sądów i argumentacji w naszym dyskursie po
wszechnym jednostek, jak np. być albo nie być, globalna wioska, banalność zła, 
ucieczka od wolności, ocalić od zapomnienia, rachunki krzywd, chocholi taniec, popiół 
i diament, straszni mieszczanie, Okopy św. Trójcy, Komu bije dzwon? czy tytułowej 
dla tego szkicu Król jest nagi. Zaczęły się one pojawiać dopiero w „Wielkim 
słowniku frazeologicznym języka polskiego" Piotra Muldnera-Nieckowskiego 
(2003)1.

Frazem Król jest nagi -  podobnie jak pozostałe z wyżej wymienionych -  na
leży do klasy skrzydlatych słów, które określiliśmy jako autorskie (resp. cytato- 
pochodne) twory językowe o cechach jednostek języka, tj. o względnej auto- 
nomiczności, daności i reprodukowalności, o strukturze jedno- lub (częściej) 
wielowyrazowej, ograniczonej jednak możliwościami nośnymi pamięci społecz
nej, o funkcji samodzielnego nominowania (wyrażania) pojęć, sądów i ocen 
bądź też wspomagania (ilustrowania) pojęć, sądów i ocen już w danej wypo

1 „Zaczęły" jest tu określeniem właściwym, skoro na 12 podanych tu przykładowo jednostek 
słownik Mtildnera-Nieckowskiego utrwala ledwo dwie: być albo nie być i ocalić od zapomnienia.
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wiedzi wyrażonych. Ponieważ fraza Król jest nagi wymienionymi cechami jed
nostki języka się odznacza, usprawiedliwione jest poszukiwanie jej w tych 
słownikach, które do kodyfikacji jednostek języka są z definicji powołane. Skoro 
jednak języka słowniki objaśniające frazy tej jako regularnej jednostki nie no
tują, a odpowiada ona przyjętej tu definicji jednostki skrzydlatej, nasz uwaga 
siłą rzeczy skupi się na opracowaniu, które skrzydlatość mieści w samym swo
im tytule: na księdze „Skrzydlate słowa" Henryka Markiewicza i Andrzeja Ro
manowskiego (1990). *

Trudno nie być zaskoczonym, nie odnajdując frazy Król jest nagi ani w czę
ści hasłowej tej księgi, ani w jej indeksie. Jest tam natomiast -  na s. 19 pod na
zwiskiem Hansa Christiana Andersena i z numerem 37. -  wynotowane z „No
wych szaty cesarza" w przekładzie Stanisława Sawickiego zdanie: Patrzcie, 
przecież on jest nagi! -  zawołało jakieś małe dziecko".

Już sama budowa tego zdania (replika w formie mowy niezależnej ze wska
źnikiem przytoczenia) każe powątpiewać, czy istotnie mamy w tym wypadku 
do czynienia ze skrzydlatym słowem w przyjętym wcześniej rozumieniu; kon- 
strukt ten ma raczej wszystkie cechy cytatu. Wystarczy zresztą zestawić ów 
konstrukt z fragmentami choćby kilku wypowiedzi współczesnych Polaków:

[1] Fragm ent ten [powieści A.F. Ossendowskiego „Pięć minut po północy"] jest parafrazą 
bajki Andersena, w  której dziecko odkrywa, że „król je s t  nagi". W łaśnie dziecku 
przysługuje trafne rozpoznanie sytuacji, która dorosłym jaw i się w kategoriach spetryfi- 
kow anych w yobrażeń i racji. [Z. M itosek, Literatura i stereotypy, 1974]; [2] Tym czasem 
przebojem  podw órkow ym  dziatwy stała się piosenka z „Polskiego zoo". Już przedszko
laki nucą z przejęciem  „W szystkie łosie mają w  nosie...", a dorosłym przebiega dreszcz 
strachu po krzyżu, bo być może to jest polska w ersja okrzyku z bajki Andersena „Król 
je s t  nag i". [Wp 5 /9 2 ]; [3] „Solidarność już niedługo zwinie całkow icie swój parasol nad 
rządem  i w tedy dopiero pokaże się, że król je s t n ag i", mówią w Porozumieniu Centrum. 
[Wp 3 7 /9 2 ]; [4] Działacze [piłkarscy] żyją natom iast tylko mitami o dawnej potędze i w y
korzystują głód sukcesu. Jest on tak duży, że nie widzi się, iż król je s t  nagi. [Wp 44/95];
[5] „Jedynka" [program I TVP] rzuciła na szalę wszystkie swoje atuty łącznie z prezente
ram i „W iadom ości". W szystko po to, żeby w dyskusji o przyszłości mediów pokazać, 
jacy  są wspaniali. W yszło odwrotnie: „Jedynka" pokazała, że król je s t nagi, bo cały ten 
telew izyjny rozm ach służył prom owaniu muzyki, która w edług obiektywnych kryteriów 
estetycznych jest szczytem  obciachu. [GW 126/02]; [6] Polska szkodzi sobie sama (...). 
Tak jakby mało było wokół opinii nam nieprzychylnych i jakbyśm y nie m ieli świadomo
ści, jak w ielu zagranicznych polityków tylko czeka na w ygodny pretekst, aby dać upust 
sw oim  obaw om  i z satysfakcją skomentować polski rozgardiasz: „a nie mówiliśmy, król 
je s t nag i!". [P 4 /9 5 ]; [7] Anna Szałapak: -  Cieszę się, że Zbyszek [Preisner] powiedział, że 
król je s t nagi. W iększość z nas czuje tak jak on, że polityka jest paskudna, że nie jesteśmy 
w stanie pojąć ani słów, ani czynów  naszych polityków. [P 1 5 /97]; [8] Niewielu ma dziś 
odw agę krzyknąć, że król je s t nagi -  powiada M ariusz Sokołow ski, a sala bije mu brawo. 
[O prezydencie L. W ałęsie; PT 6 /9 3 ]; [9] „K ról je s t nag i" -  w  ten sposób kom entarz Reu
tera podsum ow ał działanie N ATO po wkroczeniu Serbów do strefy bezpieczeństwa 
w okół Bihacia. [Wp 5 1 /9 4 ]; [10] Po sierpniow ym  puczu [w ZSRR], kiedy obręcz reżimu 
kom unistycznego pękła, kraj żył w nieokreśloności. Taki stan niepoczytalności nie mógł 
trwać w iecznie. Pow iedzieliśm y: „K ról je s t nagi". [Giennadij Burbulis o decyzji podpisa
nia decyzji o rozw iązaniu ZSRR; GW  286/01]; [11] Kradzież kilkunastu inkunabułów
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z Biblioteki Jagiellońskiej pokazała, że król je s t  nagi. Kolekcje starodruków  i m anuskryp
tów w polskich zbiorach publicznych są skandalicznie źle zabezpieczone. [GW 231/99]

by stało się oczywiste, że to, co się w nich powtarza -  czyli to, co w nich 
mówiący odtwarzają, co podlega reprodukowaniu przez nich -  ma skondenso
waną postać frazemu Król jest nagi, a nie rozwiniętą postać zdania „Patrzcie, 
przecież on jest nagi! -  zawołało jakieś małe dziecko", które Markiewicz i Ro
manowski umieścili na pozycji hasłowej swojego zbioru. Także skrótowa defi
nicja skrzydlatych słów, jaką posługują się twórcy zbioru -  „rozpowszechnione 
i często przytaczane wypowiedzenia, których autorstwo lub pochodzenie moż
na ustalić" (Markiewicz, Romanowski 1990: 5) -  daje się odnieść do zdania „Pa
trzcie, przecież on jest nagi! -  zawołało jakieś małe dziecko" jedynie w części 
dotyczącej autorstwa. Napór frazemu o postaci Król jest nagi okazuje się nato
miast tak silny, że nawet wtedy, kiedy mówiący odwołują się bezpośrednio do 
baśni Andersena -  por. przykłady [1] i [2] -  przywołują właśnie frazę „Król jest 
nagi (która w baśni wszak nie występuje!), a nie oryginalne zdanie Patrzcie, 
przecież on jest nagi...".

Dawałem tu już wyraz przekonaniu, że cytat z dzieła literackiego i wykry
stalizowane zeń skrzydlate słowo zajmują dwa przeciwległe bieguny językowe
go porządku ontologicznego: cytat jest ogniwem idiolektu i przynależy do paro
le, skrzydlate słowo -  składnikiem systemu języka i przynależy do langue. 
Słownik filologiczny powołany jest do kodyfikowana jednostek języka, czyli 
składników langue, w sposób oczywisty powinien więc notować frazem Król jest 
nagi, a nie cytat z „Nowych szat cesarza". W sumie więc filologiczny słownik 
skrzydlatych słów -  gdy kiedyś taki powstanie -  powinien na pozycji hasłowej 
umieścić jednostkę języka Król jest nagi, zdanie-cytat zaś przenieść do komenta
rza jako przykład frazy prototypowej późniejszego frazemu. Jak każda jedno
stka języka wysunięta w słowniku na pozycję hasłową, frazem Król jest nagi 
powinien być przy tym wielostronnie scharakteryzowany, tj. opisany semanty
cznie, pragmatycznie i gramatycznie, oraz zilustrowany. Ponieważ, jak wspo
mniałem, słowniki języka polskiego frazeologizmu Król jest nagi nie notują, pro
ponuję następujące skrótowe ujęcie własne:

K ról je s t  nagi. public., pot. 'faktyczny stan rzeczy jest wbrew  pozorom  lub zapew nieniom  
znacznie od nich gorszy'
[Pragmatyka] Fraza przywoływana w tych sytuacjach, kiedy chce się położyć kres zakłamaniu w  
danej materii i ujawnia się je j (zwykle dość oczywisty) stan rzeczywisty.
[Geneza] Tekst źródłowy: H.Ch. Andersen, Nowe szaty cesarza (1837)
Fraza prototypowa: Patrzcie, przecież on jest nagi! -  zaw ołało jakieś małe dziecko" 
(tłum. S. Sawicki)

Gdyby zgodzić się, że powyższa propozycja wstępnie zarysowuje ramy arty
kułu hasłowego w definicyjnym słowniku skrzydlatych słów, to w ramach tych 
po informacji genetycznej otwierałoby się teraz miejsce dla materiału ilustracyj
nego. Moglibyśmy je zapełnić przywołaniem dopiero co przytoczonych wy
powiedzi [1]-[11], dodając kilka analogicznych, w których innowacyjność 
mówiących mieściłaby się również w granicach pomiędzy poniechaniem mowy
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niezależnej na rzecz zależnej i wprowadzeniem niezmienionej leksykalnie frazy 
do kolejnego nowego kontekstu w nowej sytuacji jednorodnej. Jednak skrzydla
ty frazem Król jest nagi pojawia się w tworzących nasz dyskurs publiczny wy
powiedziach bynajmniej nie tylko w tej właśnie zwierciadlanej, wiernie ko
piowanej postaci. Równolegle z nim powstawały i powstają wypowiedzi, 
w których związki syntaktyczne między komponentami tego frazemu pękają, 
a uwolnione wyrazy rozpełzają się po tekście jakby w poszukiwaniu zabranej 
im przez frazem samodzielności znaczeniowej; por.:

[12] Są książki, które mówią, że król je s t  nagi, gdy je s t  nagi, które otwierają kolorowe 
opakow anie polityczne pokazując, że w  środku nic nie ma. [G. Grass; P 3 7 /95]; [13] Gdy
by nie „Shrek", pewnie nadal padałyby frazesy o niepodw ażalnej pozycji im perium  Dis
neya w przem yśle rozryw kow ym , choć dla w tajem niczonych -  król je s t nagi od dawna. 
(...) N ajnow sze film y Disneya nie cieszą się już taką popularnością jak przebojowy „Król 
lew " z 1994 r., który zarobił na czysto miliard dolarów. [P 3 1 /0 1 ]; [14] W yniki przepro
wadzonej tej w iosny kontroli NIK-u dowiodły, że król je s t  nagi, acz bardzo z sieb ie  za
dow olony. [O reform ie edukacyjnej; P 3 5 /95]; [15] K ról był ju ż w tedy nagi Na całej 
Ukrainie nie było żadnej m iejscowości, w której za niepodległością zagłosow ała mnie niż 
połow a mieszkańców . K ról był nagi. Ludzie to rozumieli i dlatego tak masowo głosowali 
za niepodległością. [L. Kraw czuk o referendum  ukraińskim z r. 1991; GW  197/01]; [16] 
O becny kryzys w  państw ie jest dla mediów nie tylko wielką gratką i pokusą, ale i kolej
nym  egzam inem . Albo go zdamy, albo wszystkich rozstawim y po kątach i będziem y kró
low ać na naszej scenie politycznej, tyle że coraz więcej osób zauważy, iż król je s t nagi. [P 
6 /9 5 ]; [17] Jelcyn zarzucił królow i p ieriestro jk i, że je s t  nagi. [Z TV filmu prod. ang. 
„Druga rew olucja", 1998]; [18] Nagi król Von Trier ośw iadczył, że czuje się pusty i nie 
ma żadnych planów. Ale cokolw iek by powiedział, i tak znajdowaliśmy się wszyscy 
w  kręgu aury, którą wytw arza. Nawet powiedzenie „król je s t nag i" nie odniosłoby skut
ku, bo ten król chce być nagi i chce nas obnażyć. [T. Sobolewski; GW  116/00]; [19] Przy
w ódca Serbów  bośniackich Karadzić zażądał od samozwańczego parlamentu tychże Ser
bów  w  Pale uchw alenia ustawy wprowadzającej karę śmierci za krytykę samozwańczych 
władz. W ydaje się to słuszne, ponieważ głoszenie tezy, jakoby król był nagi, przynosi 
w praw dzie ulgę społeczeństw u, które też je s t  nagie, ale szkodzi w ybitnie królow i, ten 
bow iem  m oże stanąć oko w oko z zagrożeniem , że jego elektorat zażyczy sobie nagle 
króla ubranego. [J. Osęka; W K 3 /9 5 ]; [20] K ról je s t żaden Polscy kom uniści popełniają 
grzech typow y dla upadających elit w ładzy -  dram atycznie nie doceniają siły opozycji. 
Ludzie nie dadzą się zw ieść propagandzie. Nie chodzi naw et o to, że król je s t  nagi -  po 
prostu n ie ma ju ż  króla -  pisał w kw ietniu 1989 r. przed wyborami do Sejmu i Senatu 
am basador USA. [GW  128/01]; [21] Lord je s t nagi W yrok za krzyw oprzysięstw o burzy 
karierę polityczną lorda Archera. Na nic zdały się wieloletnie wysiłki, aby uniknąć kom 
prom itacji i skandalu. [P 3 1 /0 1 ]; [22] D arcie szat na nagim  królu [Tytuł notatki o sporach 
wokół planu pow ołania uniw ersytetu w  Bydgoszczy]; [23] K rólew scy będą nadzy? To 
najgorszy m om ent zespołu w  ostatnich 4 latach -  mówi dyrektor Realu [Madryd] Jorge 
Valdano po klęsce z O sasuną 0:3. Po porażkach w finale Pucharu Króla i w ćwierćfinale 
Ligi M istrzów  w  niedzielę galaktyczna drużyna straciła pozycję lidera ligi hiszpańskiej. 
[GSport 1 5 /0 4 ]; [24] Afganistan pokazał, że król w praw dzie n ie je s t  nagi, ale pod grono
stajem  ukryw a m niej niż przypuszczano. Dziewięcioletnia wojna odczarowała arm ię ra
dziecką. [P 9 /9 5 ]; [25] K rólow a jest naga [tytuł artykułu o finale konkursu „Polska królo
wa aktu '92"; SzM  2 5/93]; [26] W ielki finał rubensow skiego festiwalu nie odbył się do 
końca po myśli organizatorów . Podczas aukcji „Rubens" [oceniony jako przypisywany 
tylko Rubensow i i mierny obraz „Prezentacja głowy Cyrusa królowej Tom yris"] nie zna
lazł nabyw cy, co jest budujące, oznacza bowiem, iż nie można do końca traktować Polski
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jako kraju, w którym  da się wcisnąć każdą ciemnotę. Królow a Tom yris, choć w  szatach 
z blaskiem  przydanym  ponoć korektami samego mistrza, okazała się -  ja k  w b ajce -  
naga. [P. Sarzyński; P 6 /0 1 ]; [27] ...przesłuchujący jest pożeranym  przez ambicję poli
tyczną i osobistym  (bo w  Polsce się to miesza) w rogiem  świadka, a przem aw ia za pośred
nictw em  telewizji do m ilionów  wyborców. Do tego część komisji z przew odniczącym  na 
czele usiłow ała udaw ać, że w idzi m ajtk i na pupie króla i wysuwała naw et w łasne kar
kołomne pomysły... [L. Stom m a o pracach sejmowej kom isji śledczej w  tzw. aferze Ryw i
na; P 3 0 /03]; [28] Prezydent nie chce wyborów na wiosnę, choć kiedyś przychylał się do 
takiej możliwości? -  Gdzie tu w ierność danemu słowu? -  lamentuje tenże Rokita, którego 
własne słow o dawane kolejnym  partiom, których był członkiem , nigdy nazbyt nie intere
sowało. W  jak że p iękne szaty odziany je s t ten populizm . Tylko sam obójca (mnie tam 
wszystko jedno) odw ażyłby się dostrzec, że nie ma ich  na Jego K rólew skiej M ości. 
[L. Stomma; P 5 /0 4 ]

Ułożyłem cytaty [12]-[28] nie chronologicznie, tzn. nie w kolejności ich pojawia
nia się w ogólnym „wielotekście" dyskursu, lecz tak, by obrazowały, jak nie
znacznymi, ledwo czasem dostrzegalnymi krokami może poszerzać się krąg 
chwytów innowacyjnych. Pozornie w cytatach [12]-[19] mamy do czynienia 
wciąż z tą samą frazą Król jest nagi -  przecież jednak już tutaj zaczyna ona być 
odkształcana: to dodaniem do przymiotnika nagi takiego czy innego określnika 
(„nagi od dawna", „nagi wtedy", „nagi, acz zadowolony"), to drobną zamianą 
w spójce jest czasu teraźniejszego na przeszły. Potem dochodzą wtrącenia w po
bliżu Andersenowskiej frazy wyrażeń wpadających z nią w rezonans semanty
czny („królować", „Król lew", „Puchar Króla [Hiszpanii]", „Królowa Tomy
ris"); tu pojawia się derywat składniowy (król jest nagi —> nagi król), ówdzie 
komponenty frazy wyzwalają się i, zyskując status wyrazów udosłownionych2, 
służą wreszcie jako materiał budulcowy całych obrazów i konstrukcji metafory
cznych. W niektórych wypowiedziach 2-3 z tych chwytów pojawiają się obok 
siebie równocześnie. Jednak niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z pro
stym Król był nagi, czy skomplikowanym udawać, że widzi się majtki na pupie kró
la, u podłoża tych modyfikacji i transformacji zdaje się leżeć jeden i ten sam me
chanizm: postrzeganie składników uskrzydlonej frazy jako elementów o dwu 
funkcjach i podwójnym statusie -  związanych komponentów jednostki frazeo
logicznej i równocześnie wyrazów zautonomizowanych składniowo i znacze
niowo. Nazwałbym ten ich dwojaki status „stanem osobliwym" jednostki 
skrzydlatej.

Konstatację tę można postrzegać w dwóch wymiarach: praktycznym, leksy
kograficznym, i teoretycznym, ogólnolingwistycznym. Co się tyczy pierwszego, 
to, jak już wcześniej pisałem, jest ogólnie przyjętą w słownikarstwie praktyką, 
że materiał ilustracyjny dobiera się tak, by stosunek postaci hasłowej do użytej 
w ilustracji postaci tekstowej miał się jak 1:1, tj. by frazem w cytacie w zasadzie

2 Raz jeszcze przypomnę, że zdecydowanie rozróżniam użycia dosłowne i udosłownione, przez 
te ostatnie rozumiejąc umieszczanie wielowyrazowej jednostki języka w takiej pozycji konteksto
wej, w której próba literalnego odczytania znaczeń poszczególnych komponentów tej jednostki od
bywa się nie inaczej, jak poprzez pryzmat całościowego (systemowojęzykowego, frazeologicznego) 
znaczenia tego wielowyrazowca. Szerzej na ten temat zob.: Chlebda 1991:99 [2003: 157-158],
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dublował jednostkę z pozycji hasłowej, przystosowując ją jedynie do składni 
tekstu aktualnego. Tak się rzecz ma w SFJP Stanisława Skorupki i nie inaczej 
jest w artykułach hasłowych SJP pod redakcją Witolda Doroszewskiego, gdzie 
zgromadzono taki tylko materiał ilustracyjny (głównie z dzieł autorów wybit
nych, objętych „klauzulą uprzywilejowania"; zob. SJPDor I: XXXVI), w którym 
jednostki hasłowe znajdują odbicie zwierciadlane. Doroszewski jednak, w świa
domym dążeniu do udokumentowania zróżnicowań znaczeniowych, odchodzi 
od stosowanej przez Skorupkę zasady „jedna jednostka -  jeden cytat"3, zauwa
żalnie zwiększając ilość materiału ilustracyjnego. Jeszcze dalej poszedł Sta
nisław Bąba i jego współpracownicy, którzy w trzech swoich słownikach (Bąba 
et al.r 1992, 1995, 2001) przyjęli zasadę ilustrowania każdej definicji znaczenio
wej przynajmniej trzema cytatami (w praktyce ich liczba dochodzi do ośmiu na 
pojedyncze znaczenie), i to ze źródeł obejmowanych „klauzulą uprzywilejowa
nia" w znacznie mniejszym niż u Doroszewskiego stopniu. Jednak i w tym wy
padku mimo bogactwa materiału dokumentacyjnego relacja postaci hasłowych 
frazemów do ich postaci tekstowych ma się jak 1:1.

Jeżeli część ilustracyjna artykułu hasłowego ma mieć charakter w mniej
szym lub większym stopniu i jawnie lub niejawnie normatywny, to takiemu po
stępowaniu nic zarzucić nie można. Jeśli jednak część ilustracyjna ma mieć cha
rakter faktycznie dokumentacyjny, to nie mogą nie ogarnąć nas wątpliwości. 
Gdyby bowiem „dokumentacja" miała oznaczać dokumentowanie rzeczywisto
ści językowej, to rzeczywistością języka jest przecież globalnie pojmowane wy
powiadanie się ludzi, ono zaś -  materia utkana z idiolektów -  ma charakter 
znacznie bardziej złożony, niż by to wynikało ze sterylnych ilustracji słowniko
wych. Spróbujmy ogarnąć wypowiedzi [l]-[28] całościowo, jednym spojrze
niem, spróbujmy też ułożyć je chronologicznie od roku 1992 do 2004 (taki wyci
nek dyskursu obejmuje moja kartoteka) -  a zobaczymy, że „słownikowe", 
„inwariantowe" użycia skrzydlatej frazy Król jest nagi są w tam wymieszane 
tak z nieznacznymi modyfikacjami morfologicznymi czy składniowymi, jak 
i z głębokimi jej transformacjami sięgającymi „drugiego dna" jej semantyki. 
Taki jest dyskursu stan rzeczywisty: wielotekst dyskursu pociąga za sobą wie- 
lokształt używanych w nim jednostek języka.

W moim przekonaniu leksykografia wobec takiego status quo przechodzić 
obojętnie nie może. Powracam tu do naszkicowanego 20 lat temu postulatu, by 
słownik, dokumentując dynamikę realnej egzystencji danej jednostki języka w 
tekstach, określał jej „pole aktualności" oraz „pole potencji" (Chlebda 1984b: 
206). Gdy zacząłem potem, w połowie lat 90., opracowywać hasła próbne dwu
języcznego słownika biblizmów, pracy tej przyświecała myśl, że lektura ma
teriału ilustracyjnego, wypełniającego „pole potencji" artykułu hasłowego, 
powinna dać odbiorcy poczucie możliwości, jakie dana jednostka oferuje użyt
kownikom danego języka, i uczyć przy okazji, jak zwijać do postaci inwarianto-

3 Zasada ta obejmuje oczywiście tylko te jednostki, które w ogóle mają w SFJP swe ilustracje te
kstowe. Zdecydowana większość połączeń wyrazowych w SFJP nie została zilustrowana cytatami.
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wej jednostki „rozpryśnięte" (leksykalnie rozrzucone) po tekście: „słownik 
może wskazać na sytuacje modelowe i wyabstrahowane wzorce jednostek, jest 
to jednak tylko punkt wyjścia do elastycznych poszukiwań i przymiarek. Właś
nie ilustracyjne części (...) podartykułów mają przybliżać użytkownikowi wy
miary tej plastyczności" (Chlebda 1997b: 50). Jeżeli „wymiar plastyczności" fra
zemu Król jest nagi określić szacunkowo na ponad 50% (w moim materiale z 27 
użyć postać mniej lub bardziej zmodyfikowaną ma 15), to proporcję tę można 
by, jak sądzę, zachowac także w materiale tekstowym ilustrującym hasło Król 
jest nagi w filologicznym słowniku skrzydlatych słów.

Bezpośrednio stanowiłoby to, jako się rzekło, świadectwo faktycznego spo
sobu egzystowania danej jednostki w tej rzeczywistości języka, którą tworzy 
nasze wypowiadanie się. Pośrednio natomiast otrzymalibyśmy poświadczenie 
pewnego stanu rzeczy w naszej pamięci językowej -  i to jest wspomniany 
drugi, teoretyczny, wymiar dokonywanych tu konstatacji. Jeżeli bowiem w te
kstach ludzkich wypowiedzi jednostki wielowyrazowe pojawiają się nie tylko 
w postaci wiernie odtworzonej, wyjętej z pokładów pamięci w stanie nienaru
szonym, ale też w postaciach strukturalnie zmodyfikowanych, w których 
komponenty-składniki frazemów traktowane są jako wyrazy gramatycznie 
i znaczeniowo zautonomizowane, to pod znakiem zapytania musi się znaleźć 
domniemanie, że jednostki frazeologiczne kodowane są w naszej pamięci tylko 
w tej właśnie, frazeologicznej -  czyli całościowej, scalonej, nierozdzielnej -  po
staci, stanowiącej w standardowej teorii frazeologii fundament tzw. „odtwa
rzalności w mowie".

T y m cz a se m  w  tra k c ie  p rz e p ro w a d z o n e g o  w  R o sji e k sp ery m en tu  p sy ch o - 
lin g w isty cz n e g o , k tó ry  p rz y  n iem al 1300 s ło w a ch -b o d ź ca ch  d ał o k o ło  p ó ł m ilio 
na  reak c ji w e rb a ln y ch  (zob. K ap aynoB  et al. 1994), u sta lo n o , że  w b re w  ro z p o 
w sz e ch n io n e m u  m n ie m a n iu  o u trac ie  p rz e z  k o m p o n e n ty  fra z e o lo g iz m u  ich  
sa m o d z ie ln o śc i cz y  sa m o w y sta rcz a ln o śc i g ra m a ty cz n o -sk ła d n io w e j i z n a cz e 
n iow ej (tj. o  „ ro z m y w a n iu  s ię "  z n a cz e ń  sk ła d n ik o w y ch  w  ca ło śc io w e j se m a n ty 
ce fra z e o lo g iz m u ; zob . n p . M o jio t k o b  1977: 26), w  te j s fe rze  n asze j p a m ię c i ję 
zy k o w ej, k tó rą  o k reś lić  b y  m o żn a  m ia n e m  „ id io m a ty k o n u  o s o b n icz n e g o ", 
k o m p o n e n ty  je d n o ste k  fra z e o lo g icz n y ch  ce ch u ją  s ię  „ sa m o d z ie ln y m  p o te n 
c ja łem  a so c ja cy jn y m ": fra z e o lo g iz m y  k o d o w a n e  są w  p a m ię c i n ie  ty lk o  ja k o  
zn ak i n o m in a cy jn ie  ca ło śc io w e  i sem a n ty cz n ie  je d n o lite , a le  i a n a lity cz n ie  
(„ n 0 K0 Mn0 HeHTH0 " ) -  w  p o stac i w e rb a ln ie  ro z ło żo n e j i ro z p ro w a d z o n e j p o  ró ż 
n y ch  ta k so n a ch  id io m a ty k o n u  (3o6poBom>CKWH, K ap aynoB  1993: 10). O z n a 
cza ło b y  to , że  np . fra z e m  Król jest nagi m o że  b y  z a k o tw icz o n y  w  id io m a ty k o n ie  
je d n o stk o w y m  n ie  w  je d n y m , a le  w  k ilk u  je g o  d z ia ła ch  („ ta k so n a ch ") ró w n o 
cześn ie : w  je d n y m  -  ja k o  z n a k  sy n te ty cz n y , w  in n y ch  -  za  p o śre d n ic tw e m  p o 
sz cz eg ó ln y ch  sw o ich  k o m p o n e n tó w , co  h ip o te ty cz n ie  p rz e d sta w io n o  n a  sch e 
m acie  (zob. s. 272).

Schemat ten ujawnia, że pod maską jednolitości strukturalnej i monolitycz- 
ności znaczeniowej kryją się uwolnione siły składniowe poszczególnych kom
ponentów i możliwości ich wymian paradygmatycznych na składniki inne, co -
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zdaniem Olega Dobrowolskiego i Jurija Karaułowa -  świadczy o zdolności każ
dego wyrazu składnikowego frazeologizmu do realizacji również i własnego, 
samodzielnego potencjału semantycznego. Znajduję w tym potwierdzenie obser
wacji Danuty Buttler, która jeszcze w roku 1982 przyjęła, że „frazeologizmowi, 
podobnie jak wyrazowi, będącemu konstrukcją morfemową, można przypisać 
nie tylko znaczenie realne, ale i znaczenie strukturalne, które stanowi sumę wa
rtości semantycznych jego komponentów" (Buttler 1982a: 52) -  i swych włas
nych wniosków, wysnuwanych z analizy frazemów jako ogniw procesu two
rzenia i odbioru wypowiedzi, a składających się na przekonanie o „podwójnej 
modalności" jednostek języka: „składnik frazemu w ciągu wypowiedzenio
wym, będąc komponentem odtwarzanego („gotowego") bloku wyrazowego, 
zachowuje przynajmniej potencję oddzielności wyrazu ze wszystkimi tego kon
sekwencjami. (...) w pionach paradygmatycznych znak ma nacechowanie syn- 
tagmatyczne (dąży do liniowego dopełnienia innym znakiem), ale i na odwrót: 
w ciągach syntagmatycznych ma on nacechowanie paradygmatyczne -  tenden
cję do wymiany na inny znak ze swego lub obcego paradygmatu; tym samym 
zachowuje on w syntagmatyce swą paradygmatyczna odrębność" (Chlebda 
1991: 61 [2003: 105]). To dlatego właśnie tę fundamentalną cechę frazeologii, za 
którą uważa się „gotowość" jej jednostek, postrzegam raczej jako ich „gotowość 
(do przekształceń)"4.

Tak więc na pozycji hasłowej słownika, będącego uporządkowaną listą 
zbiorczą jednostek polskiego kodu językowego, król j e s t  nagi -  i stanowi to, 
tam właśnie, na słownikowej pozycji hasłowej, jedyną możliwą czy dopusz-

4 Szerzej na ten temat zob. w: Chlebda 1991: 109 i 171 [2003: 175-176 i 261-262], Diametralnie 
przeciwstawne stanowisko zajmuje Maciej Grochowski, który o związkach frazeologicznych typu 
puścić farbę, robić kogoś w konia, dziadek do orzechów stwierdził: „Odcinki graficzne FARBĘ, KONIA, 
DZIADEK tylko kojarzą nam się z pewnymi rzeczownikowymi nazwami przedmiotów, natomiast 
jako części odpowiednich ciągów dłuższych naturalnie nie reprezentują tych przedmiotów. O zna
czeniach takich odcinków nie możemy w ogóle niczego powiedzieć, odcinki takie są znaczeniowo 
puste. (...) Fakt, że kształty tych odcinków są identyczne z postaciami (...) [form rzeczowników 
FARBA, KOŃ, DZIADEK] jest zjawiskiem całkowicie przypadkowym. (...) Wszelkie charaktery
styki związku frazeologicznego zmierzające do jego wewnętrznego podziału na wyrazy, a następ
nie do opisów własności gramatycznych i semantycznych tych wyrazów (...) muszą być odrzucone. 
Związek frazeologiczny jest związkiem niepodzielnym, zarówno z punktu widzenia gramatyczne
go, jak i semantycznego" (Grochowski 1982: 25 i 26).
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czalną jego postać: sui generis średnią wyprowadzoną z n-tej liczby użyć teksto
wych. W tekstach bowiem, jakie w swojej komunikacji tworzą Polacy, król 
b y w a  nagi: raz jest ubrany, innym razem rozebrany, czasem bywa goły, czasem 
coś skrywa pod odzieniem, to znów zmienia się w królową itd. Jest to drugi status 
tej skrzydlatej jednostki, równorzędny pierwszemu; innymi słowy, w tej rzeczy
wistości języka, jaka tworzy nasze wypowiadanie się, postać Król jest nagi stano
wi jedynie szczególny wypadek odtworzenia jednostki kodowej -  częsty, być 
może nawet najczęstszy, niemniej tylko jeden z możliwych. Dzieje się zaś tak 
dlatego, że w złożonej strukturze polskiego idiomatykonu frazem Król jest nagi 
ma status podwójny: całościowy, syntetyczny (frazeologiczny) i analityczny 
(„posłowny", „powyrazowy").

Zarysowane tu szkicowo trzy płaszczyzny oglądu skrzydlatego frazemu 
Król jest nagi -  systemowa (resp. słownikowa), tekstowa (dyskursywna) oraz 
psycholingwalna -  w przybliżeniu odpowiadają tym trzem aspektom jednostek 
frazeologicznych, jakich analizę postawiłem kiedyś za cel badań frazematycz- 
nych: aspektowi formalnemu, pragmatycznemu i kognitywnemu (Chlebda 
1993a: 333). Triada ta w swych podstawowych zarysach wpisuje się w przed
łożoną równolegle przez Jurija Karaułowa koncepcję trzech form istnienia języ
ka: jako 1. systemu (tj. opisu zawartego w gramatykach i słownikach), jako 2. 
sumy tekstów wypowiedzi ludzkich oraz jako 3. sieci asocjacyjno-werbalnej za
wartej w psychice użytkowników języka (KapaynoB 1993). Wysiłek językozna
wców (także frazeologów) obejmuje zwykle głównie formę pierwszą i drugą -  
jak długo jednak frazeologia nie obejmie zasięgiem swoich analiz także formy 
trzeciej, nasza wiedza o jednostkach naszego języka pozostanie fragmentaryczna.

18 -  W. Chlebda, Szkice...
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VII. Kijem nagany, marchewką nadziei

Zajęciu leksykografa towarzyszy nierzadko uczucie, że przystępując do 
opracowania kolejnego artykułu hasłowego, otwiera okno na nieznany ląd, któ
rego granice, a czasem i bliższe kontury, toną w gęstym mroku, skutecznie bro
niąc się przed penetracją. Istotnie, za każdą jednostką języka stoi przecież cała 
jej historia -  rzadko prosta i oczywista, częściej pełna zawikłań, bocznych ście
żek, ukrytych przejść ku innym lądom i czasom.

Z sytuacją taką stykałem się niemal przy każdym z 800 haseł rosyjsko-pol
skiego definicyjno-przekładowego słownika skrzydlatych słów (RPSSS), nad 
którym z inspiracji i przy współudziale Swietłany G. Szuleżkowej i Walerija M. 
Mokijenki pracowałem w latach 90. i którym będzie mowa dalej (rozdz. XIII). 
Szczególnie interesującego materiału do ogólniejszych rozważań leksykografi- 
cznych dostarczyła jednostka hasłowa z przedziału litery n  -  noA um um  KHyma 
u npHHUKa (z jej wariantem KHym u npnmiK). Autorzy rosyjskiej strony RPSSS -  
podobnie jak inne rosyjskie opracowania skrzydlatologiczne (np. yomn, Eep- 
k o b  1984, 160; Ewpwx, MoKwemco, OrenaHOBa 1998: 267, poz. 2) wywodzą to 
wyrażenie bezpośrednio z powieści Iłfa i Piętrowa „ 3 o j i o t o m  TejienoK", gdzie 
w rozdziale 12. Wielki Kombinator Ostap Bender, chcąc szybko przecisnąć się 
przez zbiegowisko, na przemian zachęca i strofuje ludzi: llapAOH, -  
roBopwi, -  em,e napflOH! ripocruTe, M ąn ;aM , 3 t o  He b m  noTepjuiM Ha ymy TajioH 
Ha noBWflno? Cicopew SeraTe, o h  eiu,e TaM jie>K M T . nponycraTe 3KcnepTOB, b m , 

MyjKHMHbi! riycTw, Te6e roBopaT, jm m e H e ij !  llpMMeHHH t e k h m  06pa30M nojrn- 
TMKy KHyTa w npHHHKa, OcTan npo6pajic« k ueinpy (...)". Jako odpowiedzialny 
za stronę polską RPSSS miałem powinność sięgnąć w poszukiwaniu ekwiwa
lentu przekładowego w pierwszym rzędzie po oficjalnie opublikowany prze
kład powieści; jest nim „Złote cielę" przełożone w r. 1958 przez Jana Brzechwę 
i Tadeusza Żeromskiego. Jednak w zdaniu, które w przekładzie polskim odpo
wiada rosyjskiej frazie prototypowej -  „W ten sposób, stosując prośby i groźby, 
Ostap przedostał się w sam środek tłumu" -  odnajdujemy odpowiednik znacz
nie mniej obrazowy niż w oryginalnym noAumuxa KHyma u npm uK a.

W tej sytuacji krok następny został postawiony w kierunku, który w ko
mentarzu do strony rosyjskiej RPSSS zasugerowała Swietłana Szuleżkowa: 
noAumuKa KHyma u n p s m u K a  miałaby oto nawiązywać do przemówienia prezy
denta Teodora Roosevelta z 2 września 1901 r., w którym przywołał on „swoj
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skie przysłowie": „Mów łagodnie i miej przy sobie gruby kij, a zajdziesz dale
ko" („Speak softly and carry a big stick and you will go far", co dało 
angielszczyźnie określenie big stick policy). Co prawda wyrażenie Roosevelta 
(odnotowane, nawiasem mówiąc, w drugiej serii „Skrzydlatych słów" H. Mar
kiewicza i A. Romanowskiego) bez istotnej przeróbki formalnej trudno byłoby 
zaakceptować jako słownikowy translat dla n o A u m u K U  myma u  n p n n u K a , ważna 
dla nas jednak jest tu sama sugestia, że źródło tego frazemu jest zapewne star
sze od powieści Ilfa i Piętrowa i bije w ogóle gdzie indziej. Także autorzy CP<t> 
M3C (1998: 267, poz. 1), zastrzegając się, że pochodzenie zwrotu mym u  n p n n u K  

„ H e  B b m c H e H o " ,  podają, że jest on znany nie tylko ruszczyźnie, lecz i językom 
niemieckiemu, angielskiemu i francuskiemu.

Źródła niemieckie istotnie zwrot taki odnotowują. „Lexikon der Redensar- 
ten" Klausa Mullera (1994) czy „Redewendungen und sprichwórtliche Reden- 
sarten" -  11. tom Dudena (1992) -  zawierają zwrot mit Zuckerbrot und Peitsche, 
u Dudena w znaczeniu 'mit Belohnungen und [strengen] Strafen', u Mullera -  
'mit Milde oder -  wenn notwendig -  Strenge handeln' i z komentarzem: „Zuc
kerbrot ist ein alterer Name fur Siifies Geback. Es verlockt die Kinder dazu, sich 
gesittet aufzufiihren, wahrend die Peitsche notfalls fur den notigen Nachdruck 
sorgt. Diese sprichtwórtchliche Redensart ist seit dem 19. Jh. belegt". Jeśli w nie- 
mczyźnie mit Zuckerbrot und Peitsche jest zwrotem XIX-wiecznym, to rosyjska 
noAumuKa Knyma u npnnuKa, w druku zanotowana po raz pierwszy dopiero na 
kartach powieści Ilfa i Piętrowa z r. 1931, stanowi zapewne kalkę z języka nie
mieckiego (z inwersją członów spowodowaną, jak sądzę, względami rytmi- 
czno-eufonicznymi). Stosując się do przyjętych w RPSSS zasad (zob. dalej 
rozdz. XIII), możemy z kolei i my skalkować tę rosyjską kalkę, wprowadzając ją 
do RPSSS pod postacią polityka knuta (bata) i piernika i z symbolem „mówiącej 
główki" (•-), który w słowniku tym oznacza, że dany ekwiwalent należy wpro
wadzać do tłumaczonego tekstu wraz z metaoperatorem typu jak mówią Rosja
nie, jak to się w Rosji zwykło określać, że odwołam się do rosyjskiego porzekadła itp.

Porównanie znaczeń frazemu niemieckiego i rosyjskiego z przysłowiem 
Roosevelta wykazuje, że mamy do czynienia z różnymi formalnie środkami 
wyrażania tej samej w istocie wiązki sensów, tego samego „potencjału treścio
wego", który w definicji przyhasłowej oddalibyśmy zapewne w postaci 'sposób 
uzyskiwania założonych celów za pomocą naprzemiennego stosowania kar 
i nagród (gróźb i zachęt, nagan i pochwał)'. A jeśli tak, to pamięć nie może nie 
podsunąć nam kolejnej z form wyrażania tego potencjału -  ekspansywnego dzi
siaj w polskiej publicystyce zwrotu polityka kija i marchewki.

Status tego wyrażenia jest zastanawiający. To, że Brzechwa i Żeromski nie 
użyli go w trakcie przyswajania polszczyźnie „Złotego cielęcia" Ilfa i Piętrowa -  
a było to przed rokiem 1958 -  świadczyłby o tym, że w tym czasie frazem polity
ka kija i marchewki jeszcze nie funkcjonował, a przynajmniej nie był tłumaczom 
znany. Przypuszczenie to potwierdzałby fakt, że słowniki języka polskiego do 
ostatniego czasu wyrażenia takiego nie notowały. Nie znajdujemy go ani w 
„Słowniku frazeologicznym języka polskiego" S. Skorupki, ani w „Nowej księ
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dze przysłów polskich" pod red. J. Krzyżanowskiego, ani w słownikach języka 
polskiego pod red. W. Doroszewskiego i M. Szymczaka z suplementami, ani w 
źródłach nowszych -  sondzie słownikowej „Polszczyzna, jaką znamy" A. Bo
gusławskiego i J. Wawrzyńczyka (1993), obu seriach „Skrzydlatych słów" 
H. Markiewicza i A. Romanowskiego (1990, 1998), „Słowniku polszczyzny po
tocznej" J. Anusiewicza i J. Skawińskiego (1996) czy „Podręcznym słowniku fra
zeologicznym języka polskiego" S. Bąby, G. Dziamskiej i J. Liberka (1995). Brak 
kija i marchewki w „Słowniku współczesnego języka polskiego" pod red. B. Du- 
naja (i to w obu jego wydaniach -  z r. 1996 i 2000), nie notuje tego frazemu także 
najnowszy „Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego" P. Miildnera- 
-Nieckowskiego z r. 2003 o największej siatce hasłowej (ok. 200 tysięcy jednos
tek). Tylko „Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny" pod red. H. Zgółko- 
wej w tomie 20. z r. 1999 notuje (s.v. marchewka) połączenie zasada kija 
i marchewki 'sposób postępowania oparty na łączeniu kar i nagród', a „Inny 
słownik języka polskiego" pod red. M. Bańki z r. 2000 zaświadcza (tym razem 
s.v. kij), że „jeśli ktoś stosuje w stosunku do kogoś metodę kija i marchewki, to 
chce zmusić go do ustępstw, używając groźby, ale też obiecując mu pewne ko
rzyści" i podaje przykłady: ...taktyka kija i marchewki... Sowieci podsuwają Amery
kanom i kij, i marchewkę -  straszą bombą jądrową i prowadzą rozmowy. Tej sytuacji 
leksykograficznej odpowiadałaby intensywność, z jaką frazem polityka kija i mar
chewki z wariantem kij i marchewka pojawia się w mojej prywatnej kartotece 
wycinków z prasy polskiej. Kartoteka ta, jak pisałem wcześniej, obejmuje tylko 
kilka tytułów (w tym wypadku liczyły się głównie „Polityka" i „Gazeta Wybor
cza") i trudno byłoby traktować ją jako podstawę do szerszych uogólnień, mimo 
to jest faktem wymownym, że z roku 1993 (cytaty najwcześniejsze) mam w niej 2 
poświadczenia, z 1994 -  1, z 1995 -  1, z 1996 -  2, z 1997 -  3, z 1998 -  10, z 1999 -  
10, z 2000 -  13, z 2001 -  12, z roku 2002 -  22, z roku 2003 -  14, z pierwszej połowy 
roku 2004 -  6. Łącznie frazem polityka kija i marchewki pojawia się w mojej kartote
ce w 96 cytatach (w nich zaś -  w ponad 110 użyciach jednostkowych).

Skoro w polskim dyskursie publicznym wyrażenie polityka kija i marchewki 
zdaje się mieć żywot stosunkowo niedługi, to może mamy tu do czynienia z sy
tuacją analogiczną do omówionej wcześniej? -  tak jak rosyjska noAumum xnyma 
u npnnuKa wydaje się XX-wieczną kalką z niemieckiego mit Zuckerbrot und Peits- 
che, tak polska polityka kija i marchewki jest być może kalką z notowanego regula
rnie przez słowniki angielskie idiomu a carrot and stick policy -  co jednak pra
wdziwej genezy zwrotu jeszcze nie wyjaśnia.

Dwa angielskie zwroty rzucają przecież nieco światła na pochodzenie fraze
mu polityka kija i marchewki. Angielskim like a carrot to a donkey („jak marchewka 
dla osła") określa się coś, co działa na kogoś jak nieodparta pokusa, przynęta 
czy zachęta, natomiast to dangle a carrot before the nose ofsomebody („powiesić ko
muś marchewkę przed nosem") oznacza czynność kuszenia kogoś, zachęcania, 
by jakąś czynność wykonał (por. w powieści „The Heart of London" M. Dic
kens: „Thanks to our educators who have dangled the carrot of higher educa- 
tion before the noses of those who can't ever have it, there's a mistaken idea

277



that Grammar School is everything that matters"; cyt. za: KyHMH 1984: 128). 
Moja własna pamięć podsuwa tu zapamiętany z dzieciństwa fragment jakiejś 
bajki, w której wieśniak, nie mogący (czy razami kija?) zmusić osła do postąpie
nia kroku naprzód, przywiązuje sznurkiem do (tego?) kija marchewkę i taką 
oto szczególną „wędkę" zarzuca z tyłu upartemu zwierzęciu przed mordę; 
chcąc po tę marchewkę sięgnąć, osioł rusza wreszcie z miejsca. Na razie poszu
kiwania (rozpoczęte od zbioru Ezopa) bajki tej nie zlokalizowały.

Jeśli istotnie sama metoda, jak i językowy zwrot o metodzie kija i marchew
ki wywodzą się z takiej bajkowej opowieści, to kij, zauważmy, wcale nie musi 
tu być (jeszcze) marchewce przeciwstawiony. „Metoda kija i marchewki" może 
przecież oznaczać tu mniej więcej tyle, co „metoda marchewki na kiju", kij 
z uwiązaną doń marchwią tworzą tu bowiem jeden organizm, całościowy in
strument, którego marchew jest częścią główną, kij zaś -  częścią pomocniczą 
(„nośną"). W 96 poświadczeniach użycia zwrotu polityka (metoda, zasada...) kija 
i marchewki w dzisiejszym polskim dyskursie publicznym udało mi się napotkać 
jeden tylko ślad takiego właśnie rozumienia rzeczonej metody:

[1] Interes będzie kwitł, jeżeli tylko nasi w spółpracownicy znajdą następnych chętnych 
do w yłożenia 2 tys. DM. Aby wszystko działało tak sprawnie, każdy musi mieć motywa
cję, m archew kę na k iju  przed nosem  w  postaci dużych pieniędzy zarabianych przez 
znajom ych w  Titanie. [P 13/97]

Kiedy nastąpiło „wyspecjalizowanie funkcji" osobliwego narzędzia poga
niacza -  tzn. kiedy kij przestał pełnić jedynie funkcję wspomagającą, nośną 
(a więc pasywną), a zaczął spełniać równorzędną do marchewki aktywną funk
cję „napędzającą" -  nie wiadomo, dość że „metoda marchewki-na-kiju" z cza
sem przekształciła się w metodę „marchewki [jako środka zachęty] i kija [jako 
środka przymusu]": „marchewka" i „kij" weszły w relację antagonistyczną, mar
chewka zaś i kij -  w antytetyczną. Myślę, że w procesie tym zadziałało prawo 
asymetrycznego dualizmu znaków językowych („prawo Karcewskiego"): oto 
uniwersalny potencjał treściowy 'działanie za pomocą naprzemiennego stoso
wania nagród i kar' szukał adekwatnych powierzchniowojęzykowych form wy
rażania. Mogły to być formy nieobrazowe (metoda kar i nagród, nagan i pochwał, 
gróźb i zachęt, próśb i gróźb) lub obrazowe, metaforyczne, jak polityka dobrego 
słowa i grubego kija u Roosevelta, zasada pierniczka i pejcza (knuta, bata) 
w niemczyźnie i ruszczyźnie czy wreszcie kija i marchewki w angielszczyźnie 
i polszczyźnie. O poczuciu genetycznej, głębokiej więzi tych form wyrażania 
może świadczyć cytat z artykułu o Teodorze Roosevelcie, w którym dwie z tych 
form zostały skontaminowane:

[2] Jako zdecydow any zw olennik imperializm u, łączący w iście amerykański sposób w y
sokie w alory intelektualne z fizyczną krzepą i upodobaniem do prostych kowbojskich 
rozryw ek, głosił [Roosevelt] z pow odzeniem  doktrynę „grubego k ija  i m archew ki". 
[P 1 /99)]

Dwudzielna postać sformułowania polityka kija i marchewki, pierwotnie nieroz- 
dzielna semantycznie („marchewka-na-kiju" jako jedno narzędzie), stwarzała
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możliwość antytetycznego rozszczepienia, czyli dostarczenia form wyrażania 
zarówno dla dodatniego bieguna opozycji (nagrody, pochwały, zachęty), jak 
i dla bieguna ujemnego (kary, nagany, groźby). Istniała zapewne luka nazewni- 
cza w polskim systemie pojęciowym, musiało wśród Polaków istnieć społeczne 
zapotrzebowanie na tego rodzaju soczyste wyrażenie, skoro dosłownie na na
szych oczach określenie polityka kija i marchewki w tym właśnie rozszczepionym, 
antytetycznym znaczeniu weszło do języka publicystyki i utrwaliło się w nim 
ze wszystkimi tego konsekwencjami. Skoro zaś „weszło do języka" -  stało się 
już, wolno sądzić, elementem polskiego kodu językowego -  to w artykule 
hasłowym wyrażenia noAumuKa m ym a u npnmiKa naszego RPSSS obok odpo
wiednika skalkowanego -  polityka knuta i piernika (opatrzonego, przypomnijmy, 
sygnalizatorem obcości) -  należy umieścić też frazem polityka kija i marchewki ze 
znakiem równości przybliżonej (=), sygnalizującym odpowiedniość funkcjo
nalną.

W konstruowanym artykule hasłowym RPSSS zapełniliśmy więc już po
ziom ekwiwalencji drugojęzycznej, poziom definiowania znaczeń i -  w nie
pełnej jeszcze mierze -  poziom informacji genetycznej. Struktura artykułu 
hasłowego RPSSS przewiduje teraz poziom ilustracji użyć. Do tej części arty
kułu przywiązuję wagę szczególną, zwłaszcza że leksykografia przekładowa 
dopiero od niedawna próbuje ilustrować proponowane rozwiązania translator- 
skie przykładami ich użyć w zdaniach (tak czyni np. „Wielki słownik frazeo
logiczny polsko-rosyjski i rosyjsko-polski" pod red. J. Lukszyna z r. 1998 i dwu
tomowy „Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski" Stanisława Karolaka z tegoż 
roku, obydwa, nawiasem mówiąc, noAumiiKU myma u npnnuKa nienotujące). We 
frazeografii jednak -  zarówno jedno-, jak i dwujęzycznej -  wciąż niepodzielnie 
panuje niepisana zasada, zgodnie z którą jednostki frazeologiczne w tekstach 
ilustrujących ich użycie stanowią dokładne kopie słownikowych postaci hasło
wych tych jednostek, w zasadzie dublujące je formalnie (a najczęściej i semanty
cznie), np.: spać snem sprawiedliwego -  i „Rzucił się na murawę mchów, podłożył 
rękę pod głowę i wnet zasnął snem sprawiedliwego" (Dygasiński, W  Kielcach; 
przykład ze słownika pod red. J. Lukszyna). Zasadzie tej podporządkowują się 
nawet te słowniki, które każdą jednostkę frazeologiczną ilustrują nie jednym, 
lecz trzema-czterema, a nawet 5-8 cytatami (jak np. słownik frazeologiczny 
Bąby i Liberka z 2001 r.)

Tymczasem na słowniki nakładana jest przecież powinność nie tylko pod
suwania korzystającym tekstowych wzorców użycia jednostek, ale i dokumen
towania ich realnej egzystencji w tekstach. Obowiązek ten wiązany jest zwykle 
ze słownikami jednojęzycznymi (por. punkt „7. Dokumentacja" we Wstępie do 
„Słownika frazeologicznego" Skorupki), jednak prezentacja faktycznego zacho
wywania się frazeologizmów w tekstach może bardziej nawet potrzebna byłaby 
cudzoziemcom jako użytkownikom słowników przekładowych, oni bowiem 
mogą mniej się orientować, jak bardzo różnorodne są drogi, którymi wielowy- 
razowce języka dla nich obcego realizują w ludzkich wypowiedziach swoje po
tencje formalne i semantyczne. Okazuje się bowiem, że jednostki frazeologiczne
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mogą wieść w tekstach żywot nader swobodny, i to wcale regularnie. Analiza 
korpusu 96 cytatów z ponad setką użyć frazemu polityka kija i marchewki, jakim 
dysponuję, przynosi obserwację, która dla frazeologii klasycznej byłaby sporym 
zaskoczeniem: w tej właśnie -  „inwariantowej" czy „słownikowej" -  postaci fra
zem polityka kija i marchewki występuje w tym zestawie tylko 5 razy. Nawet jeże
li przyjmiemy, że postacią inwariantową jest dla naszego frazemu forma pro
stsza -  kij i marchewka -  to zachowana jest ona tylko w 10 użyciach na 96. 
Wszystkie pozostałe użycia są modyfikacjami i transformacjami strukturalno- 
semantycznymi, daleko nieraz posuniętymi.

Proporcje te nie są bynajmniej czymś wyjątkowym. Obserwacje Jadwigi Ta- 
rsy, dotyczące życia skrzydlatych słów w polskiej publicystyce, pokazały, że, po 
pierwsze, zabiegi transformacyjne nie są zjawiskiem incydentalnym (objęły 
wszystkie poddane obserwacji jednostki), po drugie zaś -  że w wypadku nie
których jednostek (np. świat według Garpa, Proletariusze wszystkich krajów, łączcie 
się, Koń jaki jest -  każdy widzi, człowiek z żelaza/marmuru) transformacjami obję
tych zostało 100% użyć (co oznacza, że w przebadanym korpusie tekstów ani 
razu nie natrafiono na „słownikową" czy „inwariantową" postać tych jedno
stek; zob. Tarsa 1996). Moje kilkuletnie badania nad losami jednostek skrzydla
tych (w tym zwłaszcza biblizmów; por. rozdz. IV) w polskich i rosyjskich te
kstach publicystycznych przyniosły podobne wyniki: od 50 do 90% użyć 
stanowiły transformacje strukturalno-semantyczne, a regularność ich dokony
wania w ramach dyskursu publicznego zdaje się przekonująco dowodzić, że te 
indywidualnie dokonywane zabiegi modyfikacyjne tworzą w istocie treść obie
ktywnie działającej w języku tendencji „asystemowej", równoważącej tendencję 
do zachowania w języku przejawów systemowości (zob. MaKOBCKww 1980: 8-10; 
Chlebda 1996a). Jeżeli istotnie jest to zjawisko obiektywne, słowniki -  zarówno 
jednojęzyczne, jak i przekładowe -  mają powinność dać mu świadectwo, czemu 
ilustracyjna część artykułów hasłowych zdaje się służyć najlepiej. Jak przeko
nująco dowodzi Anna Pajdzińska, „odpowiednio dobrane cytaty mogą być 
czymś więcej niż ilustracją znaczeń, wariantywności itd. frazeologizmów (choć 
oczywiście i to jest ważne) -  mogą stanowić nie drugorzędną, ograniczaną lub 
całkowicie eliminowaną, część artykułu słownikowego, lecz część równo
rzędną, komplementarną względem opisu leksykografa" (Pajdzińska 2000: 69). 
W moim przekonaniu przykłady użyć tekstowych powinny w artykule słowni
kowym zapełniać nie tylko „pole aktualności", ale i „pole potencji" ilustrowa
nych jednostek, dokumentując dynamikę realnej egzystencji tych jednostek 
w tekstach i dając odbiorcy słownika poczucie tych możliwości, jakie dana jed
nostka oferuje użytkownikom danego języka; najściślejsza nawet parametryza
cja opisu frazemów w definicji słownikowej i kwalifikatorach nie jest w stanie 
wyczerpać -  ani też przewidzieć -  tych wszystkich możliwości tekstowych (ob
razowych, semantycznych, sensotwórczych), jakie dany frazem faktycznie reali
zuje lub może realizować w naszych wypowiedziach (szerzej na ten temat zob.: 
Chlebda 1997b: 48-49). Dlatego też ilustracyjne części artykułów hasłowych 
w jednojęzycznych i przekładowych słownikach frazeologicznych powinny za
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wierać przykłady zarówno kanonicznych, jak i przetransformowanych użyć 
frazemów, i to możliwie w takiej relacji wzajemnej, która odzwierciedlałaby 
w przybliżeniu realną proporcję przejawiania się obu tych typów w warunkach 
dyskursu społecznego. Dla celów praktycznych, ale przede wszystkim ba
dawczych potrzebne jest więc wreszcie opracowanie odrębnego słownika trans
formacji frazeologicznych.

Pomysł takiego słownika został nie tylko zgłoszony, ale i zrealizowany 
w Rosji. Słownik „ O p a 3 e o j i o m 3 M bi b  pyccKOw penw" Aliny M. Melerowicz 
i Walerija M. Mokijenki (1997) na ponad 800 stronach rejestruje zaledwie 500 
jednostek frazeologicznych, ale aż w sześciu tysiącach użyć (co oznacza, że każ
dy z frazemów zilustrowany jest średnio przez 12 cytatów; w praktyce ich licz
ba w wielu wypadkach przewyższa 20, a np. frazem Sucemb na B o a o c k c opatrzo
ny jest 34 cytatami). Szczególną uwagą autorzy obdarzyli właśnie transformacje 
jednostek hasłowych, ustalając ich drobiazgową typologię i prezentując je w każ
dym z artykułów w kolejności wynikającej z rosnącego stopnia złożoności mo
dyfikacji.

Liczba przykładów i sposób ich prezentowania w artykule hasłowym jest 
oczywiście kwestią do uzgodnienia. Jeżeli, jak przyjmuję, cytaty mają ilustro
wać „dynamikę realnej egzystencji jednostek w tekstach", „te możliwości te
kstowe, jakie dana jednostka faktycznie realizuje -  lub może realizować -  w na
szych wypowiedziach", to w wypadku frazemu polityka kija i marchewki 
ilustracje tekstowe powinny zostać zaprezentowane w artykule słownikowym 
w trzech podzbiorach o granicach siłą rzeczy rozmytych: w podzbiorze A fra
zem polityka kija i marchewki i jego usamodzielniony wariant kij i marchewka za
chowują swoją integralność strukturalną (chociaż ich komponenty miewają już 
swoje warianty leksykalne); w podzbiorze B zebrane są teksty, w których oba 
komponenty frazemu nabierają w rozmaitych układach składniowych coraz 
większej samodzielności i w coraz większym stopniu są sobie przeciwstawiane, 
podzbiór C natomiast zbierałby teksty, w których jeden z komponentów fraze
mu (marchewka) wiedzie już zupełnie samodzielny żywot jako nowa autonomi
czna frazemopochodna jednostka języka. Przytaczam swój materiał tak właśnie 
wstępnie uporządkowany (bez kilkunastu użyć w zasadzie dublujących zilu
strowane tu rozwiązania lub wymagających dla uzasadnienia takiego właśnie 
użycia frazemu przywołania kontekstów zbyt długich):

PODZBIÓR A. [3] Dolinie Jiu ponownie zaproponowano politykę k ija  i m archew ki, 
choć w now ym  wydaniu: spokój za inwestycje. [ P 1 1 /9 9 ]; [4] Jednocześnie relatyw nie do
bra (w porównaniu z Polską) sytuacja gospodarcza [w Czechosłowacji] pozw alała na sto
sowanie „polityki k ija  i m archew ki" -  posłuszni mogli liczyć na nagrodę w  postaci da
czy czy talonu na skodę, a nieposłuszni szli do łopaty... [G W 25/03]; [5] Ekipa Busha 
prowadzi w obec Narodów  Zjednoczonych politykę k ija  i m archew ki: z jednej strony 
amerykańscy politycy pokazują, że wierzą w  autorytet moralny ONZ, z drugiej -  traktują 
tę organizację jak  lokaja. [P 2 7 /03]; [6] Rosja jest na pewno mocarstw em  przynajmniej 
w  tym  sensie, że św iat ma na jej postępow anie wpływ  bardzo ograniczony. Polityka k ija  
i m archew ki ogranicza się tylko do podaw ania m archew ki. [P 5 1 /99]; [7] Ale ambicją 
Trznadla nie jest uśw iadom ienie czytelnikom  złożoności motywów. Spraw iających, że
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w [wojennym] Lw ow ie polityka k ija  i brukw i przynosiła rezultaty. [P 3 3 /98]; [8] Dopóki 
Lepper będzie uzyskiw ał znaczące poparcie społeczne, dopóty Sojusz [Lewicy Demokra
tycznej] będzie stosował wobec niego taktykę k ija  i m archew ki, walki i partnerstwa. 
[GW 180/02]; [9] Brukselskie instytucje ds. rozszerzenia [UE] powinny dalej kontynuo
w ać taktykę „k ija  i m archew ki" (...). Polega ona na tym, by w ykorzystać negocjacje do 
osiągnięcia doraźnych korzyści dla obecnych członków Unii w sprawach handlowych, 
m ających z rozszerzeniem  Unii nijaki związek. [TP 4 7 /9 9 ]; [10] Konsekwentnie należy 
przestrzegać zasady „k ija  i m archew ki", co Kościołowi i duchowieństwu powinno się 
opłacać, co zaś nie. M usim y to doskonalić konsekw entnym  działaniem  -  karać i nagra
dzać. [Cytat z „pewnego wysokiego forum partyjnego z lat 80 ."; GW  182/00]; [11] 
Pow ołane z ostentacyjnym  lekceważeniem środowiska literackiego pismo przyjmuje per
spektyw ę w ładzy: skoro tyle jest kłopotów ze starszymi, trzeba stawiać na młodych, ko
rum pow ać ich, zapraw iać do zabaw y w k ij i m archew kę. [GW 7 8 /00]; [12] K ii i mar
chew ka [śródtytuł artykułu o zaletach i zagrożeniach płynących z powołania do życia 
biur inform acji gospodarczej; P 25/03]; [13] K ii i m archew ka Zróżnicowaną składkę 
[ubezpieczeniową] stosuje w iększość państw UE. Taki system kar i zachęt stymuluje pra
codaw ców  do popraw y warunków  pracy. [GW 9 4/00]; [14] ...prawie nikt nie wziął sobie 
do serca stw ierdzeń Lecha W ałęsy, (...) że pani prem ier jest najlepsza i rząd też jest naj
lepszy i że z tym  parlam entem  wiele jeszcze można zrobić. Akurat w tych słowach pan 
prezydent był bardzo precyzyjny [Wałęsa rozwiązał parlament], K ij i m archew ka zostały 
pokazane w całej w łaściwej krasie. [P 2 3 /93]; [15] K ii i m archew ka [śródtytuł] By znie
chęcić pozostałych [posłów], liderzy Akcji sięgnęli po groźby i perswazje. (...) Premier Je
rzy Buzek i m inister W ąsacz zaczęli z „buntow nikam i" rozmawiać, obiecali realizację nie
których ich postulatów. Zdaniem  liderów AW S to skrzyżow anie k ija  i m archew ki 
okazuje się skuteczne. [GW 1 6/00]; [16] Historia k ijk a  i m archew ki [tytuł notatki
0 nieudanej reform ie emerytalnej; GW  154/02]; [17] K ijem  i m archew ką W aszygton pro
ponuje Phenianow i pomoc i wsparcie w zam ian za w znowienie rozm ów pokojowych. 
Rów nocześnie Amerykanie chcą sparaliżować takie poczynania Koreańczyków, jak mię
dzynarodow y handel narkotykami i sprzedaż technologii rakietowych. [GW 106/03]; [18] 
W  latach 90. prem ier Hun Sen (...) realizował politykę pojednania kosztem rozliczenia 
przeszłości. W obec dawnych towarzyszy posługiwał się k ijem  i marchew ką. [GW 
3 9 /0 2 ]; [19] M ożna powiedzieć, że to jest radykalna forma: gdy kogoś w sadza się do wię
zienia, grozi m u procesem, a jeżeli zgodzi się podpisać współpracę, to go się wypuszcza, 
ale ma się go w  garści. Oczyw iście dominowały bardziej subtelne metody: talony, przy
działy, paszport itd. Uzależniało się ludzi k ijem  i m archew ką. [GW 244/98]; [20] Batem , 
m ieczem  i m archew ką Propaganda [reżimu Fujimoriego, prem iera Peru] sprawiła, że 
w  oczach opinii publicznej ostały się same sukcesy, ich koszty [korupcja, zabójstwa] po
zostały ukryte. [GW 205/00]

PODZBIÓR B. [21] -  Działają panowie metodą k ija  czy m archew ki? -  Nie uznaję metod 
kapralskiej musztry. W olę drogę tłumaczenia, przekonywania, a nie emocji. [Rozmowa 
z dyrektoram i Teatru W ielkiego w  W arszawie; P 1 1 /99]; [22] N ie k ijem  go. to mar
chew ka W ew nętrzną opozycję najłatwiej wyciszyć, dając jej stołek. [NTO 19/04]; [23] 
Unia przez lata stosowała politykę k ija  i m archew ki wobec swych sąsiadów, ale kiedy 
pod w pływ em  nacisku populistów na ostrzu noża stanął problem imigracji, Europa stra
ciła głowę. Z ręki w ypadła m archew ka i został tylko k ij. [GW 143/02]; [24] M archew ka
1 k ii PR L W ładze PRL stosowały wobec mniejszości politykę m archew ki i k ija . M arche
w ka była od wielkiego dzwonu, k ij -  w  dzień powszedni. [GW 293/01]; [25] Łukin uw a
ża, że M oskw a powinna się teraz włączyć w próby nakłonienia Phenianu do zmiany de
cyzji, a szukać należy „zarówno m archew ki, ja k  i k i ja " . [GW 9 /0 3 ]; [26] W  obliczu 
niebezpieczeństw a [Amerykanie] wybierają twarde metody działania, w olą stosować 
sankcje niż perswazje, raczej k ij n iż m archew kę. [Rp 120/03]; [27] W  Brukseli o Verheu- 
genie m ów i się, że ma słabość do Polski. Że od stosow ania k ija  w oli m archew kę. [MGW
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10/02]; [28] Komisja Europejska nie widzi na razie miejsca w  Unii, a Białorusi proponuje 
w ięcej k ija  n iż m archew ki -  wynika z ogłoszonej wczoraj w Brukseli nowej strategii UE. 
[GW 111/04]; [29] Niem al każda teoria psychospołeczna głosi, że motyw ow anie pozyty
w ne przynosi dużo lepsze efekty niż negatywne. Że m archew ka je s t  lepsza od k ija , bo 
człowiek pod k ijem  usztywnia się, traci kreatywność i innowacyjność. [GW 290/02]; [30] 
M archew ka zam iast k ija  ...minister finansów  przedstawił pomysł, by banki, które 
wezmą udział w rządow ym  planie restrukturyzacji firm znajdujących się w ciężkiej sytu
acji finansowej, mogły (...) skorzystać z niższej podstawy opodatkowania. [GW 167/02]; 
[31] Na uczciwych -  k ii, dla nieuczciw ych -  m archew ka Sejm  zakpił sobie z podatników, 
pospiesznie i bez głębszej refleksji uchwalając ustawy o abolicji oraz deklaracjach 
majątkowych. [P 4 0 /0 2 ]; [32] Pielęgniarki, tak jak lekarze, zarabiają za mało i w szyscy się 
co do tego zgadzamy. Dlatego, w prowadzając nowe zasady finansowania, należało dać 
na początek więcej pieniędzy, żeby pracownicy zobaczyli choć kaw ałek m archew ki, 
a nie tylko goły k ij. [P 3 1 /99]; [33] Jednym  słowem, trzeba przysłow iow ej m archew ki 
dla oszczędzających, nie m oże też braknąć k ija , czyli przekazania przyszłym  em erytom  
w iedzy o tym, ile mogą dostać z obow iązkow ych filarów, czyli z ZUS i OFE -  skwitował 
M onkiewicz. [GW 154/02]; [34] Gdy pytam Haneczkę, czy zgodziłaby się pracować dla 
Radia Sw aboda, mówi mi, że oczywiście (...). Ł ukaszenkow ski k ij nie budzi w niej gro
zy. Lukaszenko zdaje sobie chyba sprawę, że k ij nie w ystarczy, potrzebna je s t też mar
chew ka. W lutym kazał, by do końca roku budżet państwa zasilił gazety regionalne 
sumą 400 tys. dolarów. [GW  169/99]; [35] Państwo jednak m archew kę tylko pokazu je 
(to urzędnik w  rezultacie zdecyduje, kto zapłaci tylko 12, a kto 75 proc. za zatajone do
chody), a podatek dochodowy traktu je ja k  k ij, gdyż CIT w przyszłym  roku w yniesie 27 
proc. [P 4 0 /0 2 ]; [36] Ale też politycy Sojuszu, chcąc pokazać Slobodanow i k ij, napom y
kają, że Serbia -  uznana za sprawcę i wykonawcę czystek etnicznych -  może utracić Ko
sowo. Z drugiej strony, aby pokazać m u m archew kę, mówią, iż „porozumienie z Ram - 
bouillet nie musi obow iązyw ać w e w szystkich szczegółach". Czytaj: m ożliwe są istotne 
ustępstwa. [P 1 5 /99]; [37] Obóz M iloszevicia prócz k ija  zaczął też używać m archew ki: 
wczoraj rzecznik jego partii zadeklarował zgodę na przyspieszone wybory już w listopa
dzie, a emerytom wczoraj zaczęto w ypłacać zaległe świadczenia. [GW 194/99]; [38] Po
szczególne ekipy partyjne rozm aicie interpretowały wspomnianą zasadę: raz w ięcej było 
k ija , raz w ięcej m archew ki, ale cel, który stanowiła stopniowa m arginalizacja Kościoła, 
zawsze pozostaw ał niezmienny. [GW 182/00]; [39] K ij i m archew ka, ale z przewagą 
k ija . [W iadomości TVP o polityce prez. Putina wobec Czeczenii: zapow iedź odbudow y 
republiki z jednoczesnym  kontynuowaniem działań wojennych; 2 7 /0 4 /0 0 ] ; [40] „Nie 
mogę w ymusić, że kom endantura porozm awiała z nim  surowo, system em  k ija , a nie 
gładząc go po głowie i obiecu jąc m archew kę. Dobrowolnie nie powie wszystkiego, 
moim zdaniem  jest zaprzysięgłym  faszystą" -  napisał Briusow w dzienniku. [MGW  
2 7 /0 0 ; tłum aczenie z rosyjskiego]; [41] Pracownicy, którzy zadeklarow ali niepalenie 
w  czasie pracy, otrzym yw ali określony dodatek finansowy, tak zwaną m archew kę. Ale 
był i k ij... [PR III; 31.01.02]; [42] To m archew ka dla pomyłkowiczów. Jest też i k ij. Kiedy 
służby skarbow e wykryją, że coś zatajono, podatnicy gorzko tego pożałują: zapłacą dzie
sięć razy więcej. [Premier G. Kołodko na konferencji prasowej, na której dziennikarzom  
rozdano marchew ki do gryzienia; GW  201/02]; [43] T o  je s t  k ij, ale znajdzie się też m ar
chew ka. Osoby, które spłacą wszystko w terminie, dostaną pozytywny raport. [P 5 /0 1 ]; 
[44] Oprócz m archew ki, jaką jest abolicja, w ustawie je s t też k ij -  czyli deklaracje 
majątkowe. [GW 226/02]; [45] Nie może być tak, że je s t  m archew ka, a n ie m a k ija  -  
stwierdził prof. Filar i podał przykład lekarzy, którzy starają się przecież pomóc pacjen
tom, a za błędy w  sztuce jednak odpowiadają. [P 25/03]; [46] Politycy praw icowi, pielęg
nujący wizję narodu silnego poprzez swoją liczebność, chcą m nożyć nasz potencjał de
m ograficzny metodą k ija  dla krnąbrnych i m archew ki dla tych, którzy byliby gotowi 
uczynić z rodzicielstw a zawód. K ijem  miałaby być ustawa antyaborcyjna. (...) Ostatnio
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now y pełnom ocnik rządu do spraw rodziny przedstawił posłom pom ysł m archew ki 
w  postaci m iesięcznej pensji dla kobiet gotowych do rezygnacji z pracy zarobkowej i po
święcenia się wychowaniu dzieci. [P 7 /9 8 ]; [47] Kulturalny liberalizm pełnił funkcję  mar
chew ki w  taktyce kom unistów, czasy k ija  miały dopiero nadejść. [Rp 279/02]; [48] -  M ó
w im y o ochronie [celnej rynku], czyli o k iju . A ja k a  będzie m archew ka? -  K ij to ograni
czenie montażu SKD. Ale to także m archew ka -  zależnie od tego, czy firma więcej mon
tuje czy produkuje. Ponadto m archew ką jest obecność w  Polsce specjalnych stref 
ekonom icznych, w  których skala pomocy publicznej jest w yjątkow o duża. [min. J. Stein- 
hoff; GW  256/98]; [49] Komisja [Europejska] obiecuje mocno nas przypilnować. M arche
w ka to członkostw o za półtora roku, natom iast k ij to „wszechstronny m onitoring" i „re
gularne raporty" z w ykonania zobowiązań. [GW 235/02]; [50] Kiedyś Rosjanie m ieli na 
nas k ij, dzisiaj muszą posługiw ać się m archew ką: kto da lepsze warunki, kto rzetelniej 
będzie je  wykonyw ał, ten zostanie nagrodzony rurociągiem  przez jego terytorium. 
[P 1 4 /9 8 ]; [51] R o sy jsk i k ij z rosy jska m archew ka Putin pojechał do Kijowa w apogeum 
ukraińskiego kryzysu politycznego. Ukraina szykuje się do jesiennych wyborów prezy
denckich, które dla obozu Kuczmy to być albo nie być. Czy w  zam ian za poparcie Putin 
chce w ym usić na Kuczmie jak najwięcej ustępstw ? [GW  2 0 /04]; [52] Rząd sięgnął po bat 
[wyższą akcyzę na alkohol], ale zaproponow ał też m archew kę w postaci zniesienia cen 
urzędow ych na w ódki czyste... [P 1 /9 8 ]; [53] „Praska w iosna", próba reform ow ania tego, 
co niereform ow alne, naiw ny „socjalizm  z ludzką tw arzą" przestał istnieć. Rozpoczął się 
okres „norm alizacji". Bat w yrzucał na bruk dziesiątki tysięcy osób podejrzanych o „sym
patie antysocjalistyczne". M archew ka w postaci wyższej niż w  pozostałych demoludach 
stopy życiowej miała być przez następnych dwadzieścia lat antidotum na demokratyczne 
i w olnościow e ciągotki. [Prz 3 4 /98]; [54] W  Białym Chołmie ludzie oczekują jednak nie 
tylko na w yborczą m archew kę. W iedzą, że wisi nad nimi także bat. [GW 296/99];

PO D ZBIÓ R C. [55] „M archew ka" w postaci członkostwa w UE okazała się wystarczająca 
dla m ieszkańców  tureckiego Cypru, biednego i od lat borykającego się z kłopotami go
spodarczym i... [GW  9 8/04]; [56] Jeśli Kim Dzong II zgodzi się na w znowienie rozmów 
pokojow ych, może liczyć na „m archew kę" -  zachodnią pomoc humanitarną i polityczną. 
[GW 106/03]; [57] Nałogow ych alkoholików nie da się często powstrzym ać. Ostatnio 
próbuje się ich popraw ić „na m archew kę". Każdy przyłapany na prowadzeniu po pija
nem u m oże otrzym ać praw o jazdy z powrotem pod w arunkiem  zainstalowania w  samo
chodzie aparatu uniem ożliw iającego włączenie motoru, jeśli sensor odnotowuje obecność 
cząstek alkoholu we w nętrzu samochodu... [P 12/00]; [58] ...przedsiębiorcy chcą, by od
2005 r. zaczął obow iązyw ać przepis zwalniający z obowiązku płacenia gm inie podatku 
od nieruchom ości nieobjętej nowym planem. Z kolei „m archew ką" dla gmin miałby być 
dochód z tytułu specjalnej opłaty za w ypisy z takiego planu. [GW 241/02]; [59] F-16 
i „m archew ki" Zakup m yśliwca F-16 przez Polskę oznacza uruchomienie programu off
setow ego, na którym skorzysta polski przem ysł lotniczy (...). Gospodarczą „marchew
k ą ", która ma nas przekonać do F-16, jest gwarancja, że samoloty byłyby modernizowane 
w polskich zakładach (...). Jest też jeszcze jedna „m archew ka" -  kupno F-16 dziś ozna
czałoby możliw ość zakupu ultranow oczesnego myśliwca JSF... [GW 2 2 /05]; [60] Służbo
we auta i telefony, bony, talony, nagrody i premie, kursy i wycieczki (...). Sporządziliśmy 
listę tych płacow ych „m archew ek", z pomocą doradców personalnych szacując wartość 
„bonusów " i ich powszechność. [GW 9 2/98]; [61] Irak często próbował stosować ropę 
jako broń przeciw  światu zachodniem u, ale ostatnio wyciągał także „naftow ą m archew 
k ę "  do potencjalnych sprzym ierzeńców. [GW 2 6 /03]; [62] -  Czy powinno nam zależeć na 
dalszym  rozszerzeniu Unii i uczynieniu z niej dem okratycznej „m archew ki" dla naszych 
sąsiadów ? (...) Po latach kuszenia Ankary u n ijn ą  „m archew ką" trudno będzie teraz po
w iedzieć „nie". [GW 135/04]; [63] Tak więc, kom binowali Rosjanie -  trzeba zrobić 
w szystko, by w ysp [Kurylskich] nie oddać (...), ale też i definitywnie nie przekreślać ta
kiej m ożliw ości (...). Dla Rosji to problem  natury zasadniczej, jeśli w zam ian za japońską
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„m archew kę", czyli duże nakłady inwestycyjne, szczególnie na Syberii, zgodzi się na 
ustępstw a (...). fP 4 7 /9 8 ]; [64] W  W aszyngtonie, nie czekając na rozw iązanie sprawy 
udziału „Solidarności" w rządzie, przygotowano „m archew kę", i to nie stawiając żad
nych warunków. [Rp 215/02]; [65] M inistrowie finansów i edukacji z ponaddwum ie- 
sięcznym opóźnieniem  uzgodnili wreszcie ostateczną wersję listy „przyrządów i pomocy 
naukow ych" objętych ulgą podatkową. (...) Jako obywatel odnoszę jednak wrażenie, że 
proponowana m archew ka jest cokolw iek sparciała. Ten gest wykonano pod niew łaści
w ym  adresem. [P 1 1 /9 5 ]; [66] Na początku oczywiście, toż jesteśm y obiektywni i spra
wiedliwi, dostaje KTT m archew kę. Onegdysiejszy „Czterdziestolatek" był do zaakcepto
wania. Było w nim  naw et „inteligentne mruganie do w idza". M archew ka nieco podgniła, 
gdyż zdanie to ma nam  zasugerow ać, że w gruncie rzeczy chodziło o robienie alibi reżi
mowi, ale dobrze, jeśli choć tyle z pańskiego stołu skapnęło. [P 4 7 /0 0 ]; [67] Zachow ując 
wielką ostrożność (pułkownik [Kadafi] znów może być nieobliczalny), w ypada uznać, że 
na Libię po długich staraniach podziałała m archew ka. (...) precedens libijski stanowi za
chętę m.in. dla już uzbrojonej w atom  Korei Północnej (...), aby popróbow ać tej samej dro
gi. Póki nie jest za późno. M archew ka się psuje. [GW 298/03]; [68] Grecy zobowiązywali 
się do uznania prymatu papieża, papież do przyniesienia Konstantynopolowi militarnej 
pomocy. Żeby jednak Jan VIII nie wycofał się z interesu, co zysk prestiżow y Eugeniusza 
czyniłby iluzorycznym  i nietrwałym , trzeba było dać Paleologowi pozory choćby w spar
cia i odsieczy. M archew kę nadziei. [P 1 4 /93]; [69] ...SNART, walcząc z ZAIKS, pokazuje 
im  [młodym artystom] m archew kę. M ożecie napisać nową piosenkę, my ją będziem y 
lansow ać na swojej antenie i zapłacim y w am  za to, ale pod jednym  w arunkiem: przenie
siecie na SNART swoje prawa m ajątkowe do utworu (...). [P 1 7 /9 7 ; [70] Dziesiątki tysięcy 
zw alnianych polskich górników i hutników  nie nakarmi się m archew ką pół miliarda 
ECU, którą nam ofiarował [unijny komisarz Van der Broek]. [P 8 /9 8 ]; [71] Minusem [olim
piad przedm iotow ych jest] m.in. rywalizacja, ograniczenie szerszej aktyw ności ucznia, 
m echanizm m archew ki, czyli nastaw ienie człowieka nie na pracę, ale na uznanie, nagro
dę. [P 19/02]; [72] M archew ka dla M ielca Przedstawiciel Lockheeda na Polskę W illiam 
Perkins powiedział, że jeśli polski rząd zgodzi się na w ypożyczenie lub zakup starszych 
w ersji F-16, będą one modernizowane w zakładach W ZL-2 w Bydgoszczy, a jeżeli zo
staną kupione now e F-16, to zostaną zmontow ane i przetestow ane w  Mielcu. [GW 
174/01]; [73] M archew ka z cukrem  Co się stanie w Sejmie? W szystko zależy od zbunto
wanych posłów AW S. Szef klubu M arian Krzaklewski obiecywał im  wczoraj m archew kę 
-  „pakiet dla rolnictw a" -  w  zam ian za poparcie stawki 3-proc. [GW 135/00]; [74] M ar
chew ka Kołodki W iceprem ier Kołodko oferuje podatnikom, którzy zataili przed fisku
sem  dochody, m archew kę. W  zamian za 7,5-proc. podatek będą mogli te dochody zale
galizować. [GW 201/02]; [75] M archew ka na raty ...w końcówce roku ubiegłego, 
w związku z opłakanym  stanem finansów publicznych, płace nauczycieli zostały zam ro
żone na rok. [P 3 8 /0 2 ]; [76] Nagle jednak taktyka została zmieniona. Nadszedł czas m ar
chew ki. Sekretarza dokooptowano do prestiżowej kom isji rozdzielającej prem ie pracow 
nikom... [P 4 7 /0 0 ]; [77] Jeśli [Irak] naprawdę -  jak twierdzi -  nie ma czego ukrywać, to 
nie ma i powodu obawiać się inspekcji. M oże naw et i pow inien dostać m archew kę w po
staci zniesienia 12-letnich sankcji, gdyby w szystko ujawnił? [P 3 8 /0 2 ]; [78] 21 lipca z „Ga
zety Pom orskiej" [M ałgorzata W inter] dowiedziała się, że prezydent [Bydgoszczy] za
mierza ja  odwołać. (...) I jeszcze jeden szczegół: dyrektor nie zapomniał o m archew ce. We 
wtorek na otwarciu w ystaw y z okazji 80-lecia placówki w iceprezydent w ręczył W inter 
dyplom uznania za zasługi dla muzeum. [GW 183/03]; [79] Teraz M oskw a ponagla, ale
i wyciąga do Łukaszenki rękę. (...) Kreml ma jednak dla M ińska nie tylko m archew kę. 
(...) rosyjscy oligarchowie, chcąc się pozbyć Łukaszenki, w zywają Kreml do blokady eko
nomicznej Białorusi i sprowokowania tam buntu. [GW 207/02]; [80] Legalna praca 
w Unii Europejskiej była jedną z m archew ek, którymi kusił rząd przed referendum. 
[P 7 /0 4 ]; [81] Eurom archew ka i posłowie Czy wizja pensji w wysokości 8,5 tys. euro
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(40 tys. zł) spow oduje szturm posłów na listy kandydatów do Parlamentu Europejskie
go? [GW  296/03]

Usankcjonowaniem pozycji frazemu polityka kija i machewki wydaje się wy
korzystanie go w funkcji już nie gazetowego nagłówka, lecz tytułu eseju wyda
nego w książce autora tej rangi, co Michał Głowiński. W opatrzonych tytułem 
„Kijem go i marchewką" i poświęconych postaci Dymitra Szostakowicza roz
ważaniach Głowiński pisze m.in.:

[82] Staje się [Szostakowicz] przedm iotem  najosobliwszej z możliwych dialektyk: niemal 
rów nocześnie trak tu je się go k ijem  i m archew ką, poddaje bezwzględnej tresurze i odda
je  hołdy, jest niemal w  tym  sam ym  czasie chlubą sztuki radzieckiej i jej zakałą. Kompozy
tor na totalitarnej huśtawce, zakreślającej łuki od nieba do piekła. Tym  bardziej męczącej, 
że sam  chyba nie zawsze mógł przewidzieć, w którą stronę ona się obróci, a więc za co 
dostanie m archew kę, a za co -  k ilk a  razów kijem . [Głowiński 2000: 113]

Przedstawiony powyżej korpus cytatów1 przynosi badaczowi materiał języ
kowy przydatny dla wielostronnych obserwacji konkretnych zjawisk frazeolo
gicznych i mogący stanowić rodzaj wziernika w mechanizmy „stawania się" 
frazeologii. Na jeden z takich mechanizmów chcę szczególnie zwrócić uwagę 
Czytelnika. Otóż zaprezentowane tu podzbiory A, B i C prezentują materiał te
kstowy w porządku wyznaczonym przez stopień dokładności odwzorowania 
jednostki wyjściowej: A -  użycia kanoniczne w zasadzie powielające standar
dową postać jednostki; B -  transformacje strukturalno-semantyczne oparte na 
rozluźnianiu więzi składniowych między komponentami jednostki wyjściowej; 
C -  użycia z wykorzystaniem w pełni usamodzielnionego („wyzwolonego") 
komponentu jednostki wyjściowej, stanowiącego semantyczną pochodną tej 
jednostki, a równocześnie neosemantyzm w stosunku do odpowiadającego 
temu komponentowi leksemu języka ogólnego (tu -  rzeczownika marchewka). 
Mogłoby się wydawać, że taki też był rzeczywisty rozwój odnośnego frazemu 
w czasie, tj. że etap B następował po A, etap C zaś -  po B. Tymczasem gdyby 
cytaty zebrane w podzbiorach A, B, C rozrzucić i złożyć na nowo, ale w kolej
ności chronologicznej, okazałoby się, że te trzy typy użyć są z sobą wymiesza
ne: A może następować po B, C po A itd.2; mówiąc innymi słowy, dla danego 
punktu czasowego charakterystyczne jest nie występowanie jednego tylko -

1 Wspomniane 96 cytatów pochodzi z mojego korpusu ręcznego. Wyszukiwarka Małego Korpu
su Języka Polskiego PWN nalazła tylko 3 cytaty: 1 w części ogólnej korpusu, 2 w archiwum „Rze
czypospolitej". Już po oddaniu tych szkiców do druku „Gazeta Wyborcza" (nr 6 z r. 2005, s. 9) przy
niosła godny odnotowania przykład użycia omawianego frazemu: [83] System [komputerowy], 
analizując dane dotyczące pasażera, ma wyławiać potencjalnych terrorystów. Osoby wskazane 
przez system proszone są na bok przez oficerów bezpieczeństwa i poddawane dokładnej rewizji 
oraz przesłuchaniu. (..) Przygody Ehrenreich i Simonyiego, których poddawano nieprzyjemnym 
procedurom, takim jak rozpakowywanie całego bagażu ręcznego, pokazują wyraźnie, że cybermar- 
chewce towarzyszy cyberkij.

2 Symptomatyczne, że najwcześniejszy znany mi przykład użycia frazemu polityka kija i marchew
ki -  pochodzący z r. 1981 -  należy do typu B, a nie A: „...prezydent nie ma ani kija, ani marchew
ki..." („Życie i Nowoczesność" nr 553; przykład z MKJP). Także najwcześniejszy cytat z mojej karto
teki -  przykład [68] z r. 1993 -  należy do typu C, a nie A czy B.
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tego czy innego -  typu użyć, ale raczej w s p ó ł w y s t ę p o w a n i e  wszystkich 
trzech tu przedstawionych. Oznacza to, że curriculum vitae każdej pojedynczej 
jednostki frazeologicznej należałoby zobrazować nie linią prostą wznoszącą (od 
kanonu i standardu przez „rozmiękczanie" i transformacje do rozbicia na nieza
leżnie funkcjonujące komponenty), lecz raczej linią przerywaną nawracającą -  
stale oscylującą między „standardem" i „non-standardem". Nie ma w tym nic 
dziwnego: wszak w ogólnej masie „dziejącego się" dyskursu dany frazem uży
wany jest równocześnie przez n-tą liczbę użytkowników, a mówią oni (pomi
jając wypadki nawiązywania) niezależnie od siebie. Dlatego w tym samym 
momencie, w którym jeden z użytkowników utworzył daleko posuniętą trans
formację pewnego frazemu, inny użytkownik powielił jego postać kanoniczną. 
Zdarza się też, że jeden i ten sam użytkownik, który właśnie użył postaci głębo
ko przetransformowanej, za chwilę wykorzysta postać standardową frazemu, 
bo ta okaże się bardziej adekwatna do aktualnego celu komunikacji.

Ale można przyjąć, że w kategoriach ogólnych, w kategoriach dyskursu 
jako całości, używalność frazemów przebiega jednak po wspomnianej „linii 
prostej wznoszącej": od użyć standardowych po radykalne transformacje. Owa 
„prosta wznosząca" to wypadkowa tych użyć niestandardowych, które, powie
lane przez media, stają się przedmiotem odbioru w skali społecznej, a naru
szając tę czy inną stronę postaci standardowej frazemu, przekraczając nawet 
w niewielkim stopniu zastaną granicę kanonu, ośmielają innych użytkowników 
do przesuwania tej granicy jeszcze dalej. Te modyfikacje, które okazują się 
komunikacyjnie relewantne, a więc przydatne dla werbalizacji nowych odcieni 
znaczeniowych, emocjonalnych czy wartościujących, mogą się stabilizować, tj. 
tracić status użyć jednorazowych i zyskiwać status zjawisk systemowojęzyko- 
wych. Tak stało się np. z mitologizmami koń trojański czy między Scyllą i Cha
rybdą, które ustabilizowały się w postaciach osioł trojański (oraz w derywacie 
odfrazeologicznym trojański 'zdradziecki') i między Scyllą czegOj i Charybdą czego2 
(por. przypis 14. w rozdz. IV); podobny proces przeszły, jak pokazał rozdział
IV, i niektóre biblizmy.

Teraz ujmijmy ten wywód w innych kategoriach opisowych. Wgląd w kor
pus tekstowy wyraziście unaocznia badaczowi istotę jednego z zachodzących 
w języku procesów ogólnych, którego (pozorną) osobliwością jest jego jedno
czesna dwuwektorowość. Obserwujemy oto stabilizowanie się w polszczyźnie 
stosunkowo niedawnego związku frazeologicznego -  a równocześnie jego 
destabilizowanie się, rozluźnianie więzi między jego komponentami aż do ich 
pełnego usamodzielnienia. Nie ma w tym żadnego paradoksu: bez ustabilizo
wania nie ma mowy o transformowaniu, transformować można to, co się już 
w odpowiednim stopniu ustabilizowało; oba procesy wydają się sprzęgnięte 
zwrotną więzią dialektyczną. Ale jeżeli transformowanie jest w ogóle możliwe, 
to dlatego zapewne, że postać ustabilizowana związku frazeologicznego bynaj
mniej nie jest, jak się to w aksjomatach frazeologii przyjmowało, nieprzenikli- 
wym, zestalonym monolitem. Powtórzmy za rozdziałem poprzednim: szeroko 
zakrojony eksperyment psycholingwistyczny przeprowadzony przez zespół
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kierowany przez Jurija Karaułowa dowiódł, że w tej sferze naszej pamięci języ
kowej, którą określa się jako „idiomatykon osobniczy", komponenty jednostek 
frazeologicznych cechują się samodzielnym „potencjałem asocjacyjnym", co oz
nacza, innymi słowy, że frazeologizmy kodowane są w idiomatykonie nie tylko 
jako znaki syntetyczne, całościowe nominacyjnie i jednolite semantycznie, ale 
także w postaci analitycznej, werbalnie rozłożonej i rozprowadzonej po róż
nych taksonach idiomatykonu. Już więc w zasobach naszej pamięci frazeologiz
my mają status podwójny: i syntetyczny, i analityczny („posłowny", „powyra- 
zowy"). To właśnie pozwala składnikom związków frazeologicznych wieść w 
tekstach żywot na tyle samodzielny, że w sprzyjających warunkach samodziel
ność ta przekształca się w ich językowy status: komponent frazeologizmu staje 
się odrębną jednostką leksykalną. Jak pisała Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, 
przymiotnik „uwalnia się" w nich ze swojego stałego związku i rozszerza swój 
zakres łączliwości, przyciągając do siebie wyrazy, które wiążą się znaczeniowo 
z leksemem pierwowzoru. Konsekwencją tego może być całkowite oderwanie 
się słowa od stałego połączenia i funkcjonowanie w systemie języka w znacze
niu tzw. frazeologicznie związanym. Tak więc powstawanie nowych jednostek 
nieciągłych staje się możliwe dzięki „odglobalnieniu" przez mówiących sensu 
jednostek frazeologicznych (Mosiołek-Kłosińska 2002). „Odglobalnienie" to, do
dam od siebie, możliwe jest właśnie dzięki specyficzności utrwalenia frazeo
logizmów w naszej pamięci językowej, tj. dzięki wspomnianemu podwójnemu, 
syntetyczno-analitycznemu, ich statusowi kodowemu.

Prawdziwy sens takiego komponowania zawartości artykułu hasłowego, by 
jego część ilustracyjna nosiła charakter niemal tezaurusowy (gromadząc w okreś
lonym porządku optymalnie wielką liczbę użyć jednostki hasłowej), ujawniłby 
się dopiero w słowniku przekładowym, w którym ilustracjom języka wyjścio
wego odpowiadałaby analogiczna część ilustracyjna w języku docelowym. Czy 
użycia frazemu noA um um  KHyma u npnnuKa odpowiadają użyciom polskiego po
lityka kija i marchewki pod względem ilościowym? Czy proporcje użyć kanonicz
nych i przetransformowanych są w obu językach symetryczne względem sie
bie? Czy odpowiadają sobie w obu językach typy transformacji? -  każda 
odpowiedź byłaby poznawczo równie istotna. Zwykły, tradycyjny słownik 
przekładowy nie mógłby sprostać takiemu wyzwaniu -  jest ono jednak w pełni 
wykonalne w specjalnym dwujęzycznym definicyjno-przekładowym słowniku 
transformacji frazeologicznych, którego opracowanie tym samym tutaj postuluję.
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VIII. Skrzydlaty koniec zimnej wojny

Każdy zakręt polskiej historii współczesnej wytwarza własną strukturę zna
kową, będącą tego zakrętu znakiem rozpoznawczym. Znakowość ta widziana 
bywa zwykle jako o d z w i e r c i e d l e n i e  zdarzeń i procesów danego miejsca 
i czasu -  powinna być jednak postrzegana także jako c z y n n i k  wcale aktyw
nie te zdarzenia i procesy w s p ó ł t w o r z ą c y  i w s p ó ł k o n s t y t u u j ą c y 1. 
W sposób oczywisty odnosi się to i do tej części owej struktury znakowej, która 
ma naturę językową; zwykle zresztą ta część właśnie jest poznawana i opisywa
na w stopniu niewspółmiernie większym od pozostałej warstwy „materii se- 
miotycznej". Nie oznacza to jednak, że językowa materia polskich przełomów 
historycznych została już opisana równomiernie i wyczerpująco; w mojej opinii 
na przykład wciąż jeszcze nie dysponujemy kompleksową analizą leksyki i fra
zeologii marcowej czy złożonego systemu znakowego okresu od stanu wojen
nego po obrady Okrągłego Stołu2, a językowość polskiej dekady postkomu
nistycznej, choć opisywana bardzo intensywnie3, będzie mogła być oceniona 
pełniej dopiero z większego dystansu czasowego.

Przyjmuję, że głębszy wgląd w polszczyznę ostatniego piętnastolecia, 
kończącego okres zimnej wojny w Europie, może dać choćby przybliżony zarys 
kolejnego z polskich „krajobrazów po bitwie" -  naszych aspiracji i dokonań, na

1 Związek języka i rzeczywistości społecznej jest więzią nie jedno-, lecz dwuwektorową; postulat 
uwzględniania tej dwuwektorowości w analizach lingwistycznych uzasadniam zwłaszcza w pracy 
„Fatum i nadzieja. Szkice do obrazu samoświadomości językowej dzisiejszych Rosjan" (Chlebda 
1995: zwł. 54-69).

2 Znane i cenione opracowania Michała Głowińskiego „Marcowe gadanie" (1991), „Mowa w sta
nie oblężenia" (1996) czy „Końcówka" 1999) to jednak tylko, jak wskazuje podtytuł pierwszego 
z nich, „komentarze do słów", luźne notatki pisane do szuflady, a nie kompleksowa analiza zjawi
ska. Marcowa leksyka i frazeologia nie została też uwzględniona przez VII wydanie „Słownika ję
zyka polskiego" pod red. M. Szymczaka (ani przez jego Suplement).

3 Z mnogości prac wymieńmy tylko najbardziej podstawowe opracowania zbiorowe: Polszczyzna 
2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999; Najnowsze dzieje ję 
zyków słowiańskich. Język polski, red. S. Gajda, Opole 2001; O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. 
J. Miodek, Wrocław 1996; Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, red. K. Handke, H. Dalewska- 
Greń, Warszawa 1994; Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 
2000; Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, Lublin 2000; Współczesna leksyka, t. 1-2, 
red. K. Michalewski, Łódź 2001; Język narzędziem myślenia i działania, red. W. Gruszczyński, Warsza
wa 2002; kilkutomowa już krakowska seria Język trzeciego tysiąclecia (od 2000).
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szych emocji i nastrojów, oceny zachodzących zmian i samooceny Polaków. 
Oczywista, że zadaniu temu mogłaby sprostać jedynie szeroko zakrojona mo
nografia, w niniejszym więc szkicu przedstawię spostrzeżenia i refleksje do
tyczące jedynie tego nader wąskiego wycinka wspomnianej „materii semiotycz- 
nej", który tworzą skrzydlate słowa ostatnich lat. Zakres tego wycinka pozwoli 
na skrótowe poruszenie pięciu kwestii szczegółowych.

Pierwszą z nich jest podstawa ekscerpcji materiału językowego. Ponieważ 
słowniki ogólne -  także ogólne słowniki frazeologiczne -  odnoszą się do skrzy
dlatych słów, jak już niejednokrotnie pisałem, z nieskrywaną niechęcią (zapew
ne widząc w nich mimo wszystko bardziej cytaty, niż jednostki języka), moją 
bazą źródłową siłą rzeczy stały się opracowania niebędące w swojej istocie 
słownikami filologicznymi sensu stricto, stanowiące jednak nieprzecenialną 
skarbnicę materiału językowego: księga Henryka Markiewicza i Andrzeja Ro
manowskiego „Skrzydlate słowa" (ściślej -  jej część druga sięgająca po rok 1996, 
granicą chronologiczną części pierwszej jest bowiem rok 1979) oraz „Leksykon 
polskich powiedzeń historycznych" Macieja Wilamowskiego, Konrada Wnęka 
i Lidii A. Zyblikiewicz, notujący jednostki skrzydlate po rok 1995. Pomocniczo 
korzystałem także z wydanego właśnie (2004) opracowania Agnieszki Lasko
wskiej „Słówka historyczne, czyli III Rzeczpospolita w cytatach" -  pomocniczo, 
gdyż dziełko to nie jest ani słownikiem, ani leksykonem, ani w ogóle opracowa
niem leksykograficznym, lecz swobodną narracyjną opowieścią o ostatnim pol
skim 15-leciu, opowieścią poprzeplataną subiektywnie dobranymi cytatami 
z ustnych i pisemnych wypowiedzi osób publicznych (głównie polityków)4. 
Nie były to jednak źródła jedyne. Jest bowiem rzeczą symptomatyczną, że poja
wianie się w polszczyźnie skrzydlatych słów jest dziś zjawiskiem pilnie obser
wowanym i opisywanym przez media. Dowodzi tego np. radiowy konkurs 
„Srebrne usta" z nagrodami dla „mówcy roku" za najlepsze powiedzenie, regu
larne odnotowywanie przez „Politykę" i „Wprost" najsłynniejszych cytatów 
roku, publikowanie specjalnych zestawień i omówień skrzydlatych słów oraz 
analiz sloganów reklamowych w prasie fachowej i powszechnej5, wreszcie czę
ste komentowanie takich jednostek poprzez używanie metajęzykowych wskaź
ników w rodzaju „ulubione powiedzenie", „weszło do języka potocznego", 
„stało się obiegowym wyrażeniem" (co zresztą bardzo pomaga w komponowa
niu listy skrzydlatych słów ostatniej dekady).

4 Obliczam (opracowanie pozbawione jest indeksu), że „Słówka historyczne" zawierają 237 cyta
tów (ułożonych chronologicznie od czerwca 1989 do wiosny 2004 r.), z których, jak oceniam, 22 są 
kształtowo tożsame ze skrzydlatymi słowami polszczyzny najnowszej, a 5 stanowi frazy prototypo
we jednostek skrzydlatych. Oznacza to, że cytaty właściwe (niemające tu dla naszych rozważań 
bezpośredniego znaczenia) stanowią niemal 90% zawartości książki.

5 Zob. np.: Powiedzenia roku, „Wprost" 1997, nr 52, s. 38-39; J. Bralczyk, Skrzydlate słowa III RP, 
„Polityka" 1997, nr 17, s. 8; Najsławniejsze słowa XX wieku, „Gazeta Wyborcza" 1999, nr 305, s. 1 i 3; 
M. Pęczak, Kto krzyczy, kto milczy?, „Polityka" 1994, nr 51, s. 3; E. Mistewicz, Miliard za trzy słowa, 
„Wprost" 1996, nr 52, s. 66-68; M. Czubaj, Nominowani i nieprzysiadalni, „Polityka" 2004, nr 52-53, 
s. 86-89.
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Jeśli zjawisko to nazwałem „symptomatycznym", to dlatego przede wszy
stkim, że pierwszą cechą wyróżniającą skrzydlatych słów polszczyzny właśnie 
ostatniego piętnastolecia jest to, że funkcjonują one jednocześnie w dwóch 
wymiarach: w płaszczyźnie języka przedmiotowego (jak wszelkie inne nomina- 
tywne jednostki języka) oraz w płaszczyźnie metajęzykowej -  jako obiekty po
strzegania, komentowania, opisywania, a więc w sferze objętej samoświadomo
ścią językowej mówiących. W swoim czasie terminem „samoświadomość 
językowa" nazwałem zdolność człowieka do uświadamiania sobie samego sie
bie jako ya-mówiącego, sam proces uprzytomniania sobie podmiotowości swoje
go mówienia oraz będący rezultatem i wypadkową tej zdolności i tego procesu 
konstrukt mentalny o charakterze względnie stałym wchodzący w skład świa
domości językowej (Chlebda 1995: 21). Fakt, że skrzydlate słowa funkcjonują ta
kże w sferze samoświadomości językowej (a nie tylko w sferze objętej prostą 
nominacją środkami języka przedmiotowego) ma znaczenie o tyle, że wprawia 
w ruch swoisty mechanizm samonapędzający: to, że polujące na każdą sensację 
media wręcz czyhają na lotne słowo polityka czy działacza, podchwytują je, 
nagłaśniają, przekazują sobie wzajemnie, w wielu osobach publicznych rodzi 
świadomość, że dane im jest funkcjonować w przestrzeni społecznej głównie 
dzięki słowu i poprzez słowo. Nie wydaje się przypadkiem, że narodziny tej 
świadomości pokrywają się z okresem rozwoju w Polsce wolnego rynku rekla
my: tak jak udany slogan reklamowy pociąga za sobą produkt, tak nagłośniona 
skrzydlata fraza ustawia w świetle reflektorów polityka. Odnoszę wrażenie, że, 
zdając sobie z tego mechanizmu sprawę, część osób publicznych wręcz specjali
zuje się w produkowaniu określeń i fraz, licząc na ich przechwycenie przez me
dia i uskrzydlenie (z praktycznymi tego dla ich autora skutkami). O ile więc 
skrzydlate słowa funkcjonowały na wszystkich zakrętach polskiej historii (przy
pomnijmy powrót do macierzy i wybrać wolność z lat 40., odwilż i okres błędów i wy
paczeń z lat 50., Literaci do piór i dyktaturę ciemniaków z lat 60., drugą Polskę i towa
rzysza Szmaciaka z lat 70., Rząd się wyżywi i Socjalizmu będziemy bronić jak 
niepodległości z lat 80.), to jednak zazwyczaj nie wychodziły one poza ramy języ
ka przedmiotowego6. Płaszczyzna „meta" dla funkcjonowania skrzydlatych 
słów zdaje się wynalazkiem dekady lat 90. Owocem aktywizacji sfery sa
moświadomości językowej nie stała się jednak -  jak na razie -  regularna, kon
sekwentna i jednorodna kodyfikacja leksykograficzna skrzydlatych słów pięt
nastolecia Polski suwerennej -  kodyfikacja polegająca nie tylko na próbach 
oddzielenia uformowanych już jednostek języka od cytatów, ale i na parame
tryzacji tych pierwszych z definiowaniem ich znaczeń jako zadaniem głównym.

Kwestia druga. Tradycyjnie źródeł skrzydlatych słów upatrywano głównie 
w Biblii, mitologii greckiej, folklorze, dziełach literackich i w spisanych mowach 
polityków, przywódców, mężów stanu. Cechą charakterystyczną omawianego

6 Nie znaczy to, że jednostki języka tamtych dekad nie były opisywane i komentowane, były to 
jednak komentarze pisane albo ex post, z perspektywy lat, albo, jak w wypadku Michała Głowiń
skiego, na bieżąco, lecz „do szuflady". Dzisiejsze komentarze do skrzydlatych słów funkcjonują 
w żywym obiegu jednocześnie, równolegle i na równych prawach z samymi skrzydlatymi słowami.
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tu okresu jest znaczne rozszerzenie (a co za tym idzie -  i zróżnicowanie) zakre
su tekstów źródłowych: to już nie tylko (a nawet nie tyle) literatura, ale teksty 
reklamowe, teksty piosenek, skeczów kabaretowych i dialogów filmowych, 
opery mydlane i seriale typu sitcom, debaty telewizyjne i talk-shows, połajanki 
sejmowe, różnogatunkowa publicystyka (w tym gatunki niskie), wywiady. 
Okazuje się, że literatura piękna, przez dziesięciolecia przewodząca w korpusie 
tekstów źródłowych, traci swój prymat i jako dostarczycielka skrzydlatych słów 
właściwie przestała się dziś liczyć. Przesunięcia i przewartościowania w global
nej przestrzeni komunikacyjnej ostatnich lat -  rozmycie granic między kulturą 
wysoką i niską, a równocześnie postępujące zacieranie się przedziału między 
rzeczywistością realną i wirtualną -  powodują, że dzisiejsze skrzydlate słowa 
rodzą się coraz częściej w rejestrach niskich i w żywiole ustnym, mówionym 
(nie pisanym), upublicznianym przez media elektroniczne (zwłaszcza telewizję, 
rzadziej radio) i dopiero wtórnie utrwalanym przez publicystykę prasową; 
wgląd w bazową listę materiałową unaocznia, że tą drogą powstało ok. 60-65% 
skrzydlatych słów minionej dekady.

Kwestia trzecia. Podstawą listy bazowej (zob. Aneks) są te z haseł drugiej se
rii „Skrzydlatych słów" H. Markiewicza i A. Romanowskiego, które opatrzone 
są datami od 1989 do 1996; wynotowałem takich haseł 139. Na nią naniesione są 
hasła z „Leksykonu polskich powiedzeń historycznych" opatrzone datami 
1989-1995; jest takich 38. Ale proste sumowanie (139 + 38 = 177) nie daje wyob
rażenia o prawdziwym przyroście liczby skrzydlatych słów w ostatniej deka
dzie. Ani lista SS-2 nie jest prostym zdublowaniem listy LPPH, ani na odwrót: 
oto 116 jednostek z listy Markiewicza-Romanowskiego pozostaje poza polem 
objętym przez „Leksykon", a 16 jednostek z listy „Leksykonu" nie zostało uwz
ględnionych przez twórców SS-2. Część wspólna obu list obejmuje tylko 22 jed
nostki, co najlepiej obrazują koła Eulera:

SS-2
(= 1 3 8 )

Ponieważ głównym dostarczycielem skrzydlatych słów minionej dekady był 
Lech Wałęsa, analogiczny rachunek przeprowadźmy też wobec tzw. wałęsiz- 
mów. Markiewicz i Romanowski notują ich 27, „Leksykon" -  15, ale część 
wspólna tych podzbiorów liczy tylko 9 jednostek:

SS-2 LPPH
(= 2 7 ) (= 1 5 )
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Nie sposób nie zapytać, ile w takim razie wałęsizmów zyskało tak naprawdę 
status skrzydlatych słów? Pytaniem tym sprawdzamy nawet nie tyle to, o ile 
skrzydlatych słów rzeczywiście powiększyły się przez 10 lat zasoby języka pol
skiego -  dla tego potrzeba, jak wspomniałem, większego dystansu czasowego -  
ale to, czy znamy obiektywne, wymierne kryteria, pozwalające uznać pewien 
indywidualny fakt werbalny za jednostkę danego języka -  kryteria wymierne, 
powtórzmy, wykraczające poza osobiste upodobania i decyzje leksykografów. 
Przypomnijmy pytanie ze szkiców wcześniejszych: kiedy, po spełnieniu jakich 
warunków możemy powiedzieć, że dany ciąg wyrazowy „wszedł do języka"? 
Bynajmniej nie jest to pytanie o samą tylko wysokość „progu częstotliwościo
wego", zapytać tu bowiem trzeba zarówno „ile razy", jak też „w jakim korpusie 
tekstów" oraz „w jakim przedziale czasowym" powinna się powtórzyć odauto
rska sekwencja wyrazowa, byśmy mogli z czystym sumieniem stwierdzić, że 
przestała być jedynie pożyczką z cudzego idiolektu, a stała się własnością 
powszechną, że więc jej użycie w czyimś tekście nie jest przejawem tylko czyje
goś indywidualnego oczytania i faktem jednostkowej cytacji, ale regularnym 
odwołaniem się do kodu danego języka. Odnoszę wrażenie, że progów tych 
wciąż jeszcze jednoznacznie nie ustaliliśmy, w przeciwnym bowiem wypadku 
nie musielibyśmy pytać, dlaczego spośród wyrażeń reklamopochodnych SS-2 
odnotowuje wykrzyknikową frazę Oj, plama, plama, plama, co za pech!, a pomija 
wrosłe już na trwałe w polszczyznę określenie dwa w jednym7; dlaczego, słusz
nie wprowadzając do siatki hasłowej Sie ma! i Róbta, co chceta! Jerzego Owsiaka, 
pomija Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, światełko do nieba, Gramy do końca 
świata i o jeden dzień dłużej oraz Przystanek Woodstock tegoż autorstwa; dlaczego 
honoruje kodyfikacją obszerny cytat „Nie będzie zahamowania reform. Na to 
już nie pozwolę, choćbym miał nawet zastosować wariant Jelcyna", a przeoczą 
krótkie O take Połske walczyłem tegoż Lecha Wałęsy, choć właśnie to drugie, a nie 
pierwsze wyrażenie spełnia kryterium skrzydlatości, sformułowane przez sa
mych twórców SS-2 („rozpowszechnione i często przytaczane wypowiedze
nia..."). Ale równocześnie w naszej publicystyce takie wyrażenia, jak Co ty wiesz
o zabijaniu, Nie chce mi się z tobą rozmawiać, Witaj na pustyni rzeczywistości opatry
wane są metaoperatorami popularności8, chociaż można mieć wątpliwości, czy

7 W mojej kartotece frazemów reklamopochodnych używanych w polskiej publicystyce lat 90. 
Oj, plama, plama, plama, co za pech! nie pojawia się ani razu, natomiast dwa w jednym  (głównie w roz
maitych transformacjach) -  kilkadziesiąt razy, por.: przykłady [181]-[201] w rozdz. II.5.3. O fraze- 
mach reklamopochodnych pisałem szczegółowiej w artykule Frazeologia w reklamie i reklama we fraze
ologii [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. I, red. A.M. Lewicki, Warszawa 1996.

8 Por.: „...młodzież (...) na punkcie Matriksa dosłownie oszalała. Do jej potocznego języka weszły 
nie tylko cytaty z filmu (jak Witaj na pustyni rzeczywistości czy ]a już nie widzę kodu, tylko blondynki, 
brunetki i rude), ale również cytaty z kwestii, które do filmu nie weszły, ale były w scenariuszu" 
(„Gazeta Wyborcza" 2000, nr 59, s. 12); „Reklama [chipsów Crunchips] podbiła serca konsumentów 
w wieku 15-25 lat, a powiedzenie chipsy przyszły szybko stało się częścią młodzieżowego slangu" 
(„Gazeta Wyborcza" 2003, nr 273, s. 26); „I tak w największym skrócie powstała kampania Chipsy 
przyszły, które to powiedzenie, przerobione na Trzy psy przyszły, weszło do młodzieżowego slangu" 
(„Polityka" 2003, nr 50, s. 73); „Niektóre kwestie Lindy z Psów, np. Co ty wiesz o zabijaniu... czy Nie
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duża część Polaków, zwłaszcza starsze pokolenie, w ogóle te wyrażenia 
słyszało. Czy wobec tego mamy je odnosić do korpusu skrzydlatych słów ostat
niej dekady, czy nie?

Takie pytania szczegółowe są pochodną trzech wspomnianych wcześniej 
pytań generalnych: „ile razy", „w korpusie jakich tekstów" i „na przestrzeni ja
kiego czasu" powinno się powtórzyć pewne wyrażenie jednostkowe, by można 
je było uznać za składową kodu danego języka. Próba odpowiedzi na nie zde
cydowanie wykraczałaby poza ramy tego szkicu. Dla przyszłych poszukiwań 
warto jednak, jak sądzę, zaproponować cztery powiązane z sobą pojęcia, które 
by te poszukiwania mogły ukierunkować: 1. pojęcie skrzydlatości względnej;
2. pojęcie prototypowej (i nieprototypowej) jednostki skrzydlatej; 3. pojęcie 
aktywnego i 4. pasywnego zasobu (zbioru) skrzydlatych słów.

Po pierwsze więc, to, że skrzydlatość (podobnie jak frazeologiczność) ma wy
miar względny, oznacza, że powinno się ją charakteryzować w z g l ę d e m  okre
ślonych płaszczyzn odniesienia: czasu, miejsca, ludzi. Będę pisał w rozdziale 
następnym o wyrazach i ciągach wyrazowych, które uznaję za skrzydlate na za
sadzie oceny ich lotności względem małych jedynie, prywatnych kręgów ludz
kich (np. rodzin czy grup towarzyskich), tu z kolei mam na myśli skrzydlatość 
rozpatrywaną względem małych odcinków czasowych. Tak rozumiana względ
ność pozwoliłaby na przykład jednostki efemeryczne, które w dyskursie funkcjo
nowały niekiedy bardzo intensywnie, ale krótko, jedynie przez kilka miesięcy czy 
wręcz tygodni, uznawać za pełnoprawne jednostki skrzydlate -  niejako „w uzna
niu ich zasług" dla tego dyskursu, który swoją aktywnością, formą i treścią 
współtworzyły i bez których dyskurs ten po prostu zaistnieć by nie mógł9.

Po drugie, zbiór skrzydlatych słów przedstawia się zwykle jako listę ułożoną 
alfabetycznie -  to według nazwisk autorów (tak w SS-2), to według inicjalnej lite
ry hasła (tak w LPPH). Jak już jednak dowodziłem wcześniej (por. rozdz. II.6.0.
i IV), może -  jeśli nie powinien -  być on przedstawiony także w postaci pola, 
w którego centrum grupują się jednostki skrzydlate bezdyskusyjne, prototypowe 
(w rodzaju Poloneza czas zacząć, A to Polska właśnie, ]estem za, a nawet przeciw), na 
którego peryferiach natomiast zbierają się rozmaite jednostki pograniczne, nie- 
prototypowe, które tylko częściowo, pod względem jednego-dwóch kryteriów, 
odpowiadają zbiorowi cech skrzydlatych jednostek prototypowych; byłyby to 
np. jednostki o autorstwie rozproszonym, domniemanym lub dopiero poszuki
wanym, jednostki o trwałości efemerycznej, jednostki o zasięgu ograniczonym

chcę mi się z tobą rozmawiać (to do niewiernej kobiety) weszły do języka potocznego" („Polityka" 
1998, nr 13, s. 45; wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu frazę Co ty wiesz o zabijaniu wypowiada 
nie Bogusław Linda w „Psach", lecz Cezary Pazura w „Kilerze"; zob. „Polityka" 2004, nr 34, s. 43).

9 Każda sprawa czy wydarzenie angażujące uwagę publiczną wytwarza własny mikrosystem 
znakowy służący zarówno wewnętrznemu komunikowaniu się bezpośrednich uczestników tego 
wydarzenia, jak i mówieniu o nim z pozycji (medialnych) obserwatorów zewnętrznych. Dzięki tej 
obudowie medialnej część znaków takiego mikrosystemu przedostaje się do dyskursu publicznego, 
a niekiedy i pozostaje w języku ogólnym (por. np. łódzka afera handlu zwłokami -  i łowcy skór; tzw. 
afera Rywina -  i Przychodzi Rywin do Michnika, grupa trzymająca władzę, łub czasopisma, kurwiki 
w oczach, korytarze pionowe, Biada krakowskiej inteligencji!, Lubię seks jak koń owies, Chuje precz!).
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środowiskowo lub pokoleniowo, jednostki eponimiczne (Forrest Gump, Anastazja 
P.r lepperiada) itp. Skrzydlate słowa ostatniej dekady, w Aneksie uszeregowane 
wciąż jeszcze w wertykalnym ciągu listy bazowej, należałoby w przyszłości 
przedstawić raczej w postaci takiego właśnie pola.

Po trzecie i czwarte, zasób aktywny -  to ta część zbioru skrzydlatych słów 
danego języka, która w odnośnym przedziale czasowym odznacza się w two
rzących dyskurs publiczny wypowiedziach podwyższoną frekwencją, a to 
wskutek spontanicznego przywoływania go przez (większość) uczestników 
tego dyskursu. Zasób pasywny -  to ta część zbioru skrzydlatych słów danego 
języka, która co prawda nie jest spontanicznie używana w dyskursie przez ogół 
jego uczestników, ale w wypadku pojawienia się w nim jest przez tych uczest
ników identyfikowana i rozumiana.

Wspomnieć tu należy, że problem wielkości zapasu pasywnego, kwestie 
identyfikowania i rozumienia skrzydlatych słów mają organiczny związek z tą 
częścią horyzontu semiotycznego danej wspólnoty komunikacyjnej, którą two
rzy zespół tekstów źródłowych (prototekstów). Gdyby skrzydlate słowa były 
jedynie środkami nominowania pojęć, znajomość tekstów źródłowych nie 
byłaby może tak istotna. Jednak skrzydlate słowa mogą być również środkami 
prowadzenia gier, dokonywania nawiązań międzytekstowych, nośnikami me
tafor, aluzji, reminiscencji. W obu tych funkcjach skrzydlate słowa współtworzą 
nasz kod kulturowy, którego znajomość jest jednym z warunków spoistości 
dyskursu społecznego. Otóż fakt, że przez dziesięć ostatnich lat do korpusu 
skrzydlatych słów nie weszła w zasadzie ani jedna jednostka o pochodzeniu 
stricte literackim10, rodzi przypuszczenie, że w horyzoncie semiotycznym Pola
ków zachodzą istotne zmiany jakościowe. Nie powiedziałbym, że korpus tek
stów źródłowych ostatniego dziesięciolecia skurczył się czy zawęził objętościo
wo w stosunku do klasycznego, powiedziałbym raczej, że jego skład jest 
jakościowo inny i że korpus ten tworzy całość osobną, w jakimś sensie samowy
starczalną, nawet niezależną od tradycyjnego. Właśnie w minionej dekadzie na 
naszych oczach zrodziły się nowe typy tekstów precedensowych: teksty synkre- 
tyczne, teksty masowej kultury popularnej, teksty kreowane przez środowisko 
elektroniczne i kreujące nowy rodzaj rzeczywistości (wirtualnej), teksty będące 
źródłem rosnącej liczby skrzydlatych słów, tym samym stanowiące jednocześ
nie fenomen tekstowy, wobec którego nawykły do tradycyjnego zaplecza 
„skrzydlatologii" badacz pozostaje często nieufny i bezradny. Wytwarzanie 
„mediopochodnych" skrzydlatych słów jest składnikiem szybkiego, silnego, 
gwałtownie przebiegającego procesu formowania (a nawet zawłaszczania) pol
skiego dyskursu publicznego przez przekaźniki kultury masowej. Postępująca 
nieznajomość frazeologii wyrosłej z mitologii, Biblii, wielkiej literatury klasycz
nej (jaką ku swojej konsternacji odkrywam z roku na rok także u swoich

10 Trudno się bowiem łudzić, że wszedł do polszczyzny (jak mogłaby to sugerować lista bazowa) 
incipit Umrzeć -  tego nie robi się kotu wiersza Wisławy Szymborskiej „Kot w pustym mieszkaniu", 
szatańskie wersety zaś, istotnie pojawiające się w języku naszej publicystyki, dostały się do niego ra
czej dzięki wrzawie medialnej wokół osoby Salmana Rushdiego, niż bezpośrednio z jego powieści.
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studentów) zdaje się dodatkowo wzmacniać przekonanie, że być może jest 
to część procesu głębszego i bardziej zasadniczego, że oto istotnie następuje, 
jak określiła to Maria Janion, „zmierzch paradygmatu". Podkreślić jednak trze
ba z naciskiem, że -  o czym w swoim ubolewaniu zdajemy się czasem zapomi
nać -  na naszych oczach rodzi się równocześnie paradygmat nowy, nad którym 
nie panujemy i za którego dynamiką może nie zawsze jesteśmy w stanie 
nadążać.

Teraz więc, skoro nasze rozważania doprowadziły nas do pojęć paradyg
matu kulturowego, kodu i horyzontu semiotycznego, obrazu świata, możemy 
powrócić do kwestii zasadniczej i postawić zgłaszane wcześniej pytanie, czy ze 
zbioru skrzydlatych słów ostatniej dekady wyłania się jakiś obraz polskich aspi
racji i dążeń, obraz nas samych. Pytanie może budzić wątpliwości natury zasad
niczej -  skrzydlate słowa bowiem, jako wytwory genetycznie idiolektalne, są, 
jak się wydaje, niesprowadzalne do jakiegokolwiek wspólnego mianownika: 
zdają się nie układać w żadną całość, nie tworzyć tego systemu środków naze- 
wniczych, jaki zwykle przyjmujemy za podstawę rekonstrukcji językowego ob
razu świata.

Czymże jednak są skrzydlate słowa? To, przypomnijmy, te cząstki wypo
wiedzi indywidualnych, które z takich czy innych względów zostały z owych 
wypowiedzi przez mówiących wydobyte i społecznie usankcjonowane. Żywioł 
wypowiedzi, tworzących dyskurs społeczny, jest nieogarniony, jednak jest coś, 
co sprawia, że z tego żywiołu wybieramy te właśnie, a nie inne jego składowe. 
Dokonujemy tego z przyczyn i pobudek, z których zwykle nie zdajemy sobie 
sprawy, leżą bowiem skryte głębiej: to potrzeba nie tylko nazywania, ale także 
charakteryzowania nowości w życiu publicznym, to potrzeba odreagowywania 
zdarzeń na scenie politycznej, to emocje i nastroje społeczne, to nasze wstydli
we przesądy, nastawienia i uprzedzenia, to nasze dumne ambicje i aspiracje. 
Można założyć, że to, co z ogólnej „masy werbalnej" dyskursu publicznego zo
staje wybrane, wydobyte, przekazane dalej i utrwalone w naszej pamięci 
społecznej, tworzy w jakiejś mierze nasz autoportret -  a przynajmniej jakąś 
część składową autoportretu wspólnoty społeczno-narodowej danego czasu
i miejsca.

W moim przekonaniu zebrany tu korpus skrzydlatych słów ostatniego 
dziesięciolecia dowodzi przede wszystkim generalnego upolitycznienia i zideo- 
logizowania polskiej przestrzeni komunikacyjnej lat 90. Prawie 70% jednostek 
tego korpusu albo wyrosło z języka polskich swarów politycznych wprost (jak 
np. ZChN się zbliża, Rząd po prostu rżnie głupa, palanty z „Solidarności", lewy czerw
cowy, falandyzacja prawa), albo zostało przez te swary zawłaszczone, zaanekto
wane i przekształcone w znaki rozpoznawcze wyznawanej (bądź przypisywa
nej komuś) opcji, nabierając wtórnie charakteru polityczno-ideologicznego (por. 
Róbta, co chceta, wartości chrześcijańskie, wejście do Europy, gruba kreska, Magdalen
ka, styropian). Szczególnie wyrazistym przykładem takiego zawłaszczania jest 
przypominany tu parokrotnie los grubej kreski, która w autorskim zamyśle Ta
deusza Mazowieckiego („Przeszłość odkreślamy grubą linią") miała jedynie
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wyraźnie zaznaczać punkt, od którego rząd Mazowieckiego przyjmował odpo
wiedzialność za swoje działania, a z której uczyniono symbol bratania się z ko
munizmem, rozgrzeszania zła, zdrady narodowej. Róbta, co chceta była skiero
waną do młodzieży zachętą do nieskrępowanej „jazdy bez trzymanki", do 
zajmowania postawy pełnej luzu, energii i radości życia -  stała się natomiast 
dla prawej strony sceny politycznej demonicznym symbolem libertynizmu 
i nihilistycznie pojmowanej wolności, czyli cech przypisywanych stronie lewej. 
Wartości chrześcijańskie (wyrażenie, nawiasem mówiąc, nigdy do końca niezdefi
niowane) stały się dla strony lewej znakiem rozpoznawczym postawy nazna
czonej zaściankowym klerykalizmem i wstecznictwem, przypisywanym stronie 
prawej. Wejście do Europy opatrzone jest w polskim dyskursie politycznym dwo
ma przeciwstawnymi znakami: znakiem plusa dla strony lewej i minusa -  dla 
prawej11.

Jak więc widać, znaki tworzone w naszym dyskursie przez skrzydlate 
słowa, są z reguły silnie nacechowane emocjonalnie, przy czym jest to emocjo- 
nalność zdecydowanie negatywna. Wzajemne charakterystyki obu głównych 
stron dyskursu wręcz porażają swoją brutalnością, prymitywizmem, chęcią zel
żenia czy ośmieszenia: różowe hieny, ujadające kundelki, palanty z „Solidarności", 
popaprańcy, udecja, judecja, oszołomy, Rząd po prostu rżnie głupa, Rządzą nami pętaki, 
Chuje precz!, płatni zdrajcy, pachołki Rosji, Mengele polskiej gospodarki, Goebbels sta
nu wojennego, prezydent wszystkich ubeków, prezydent-Barbie, nieogolony facet 
w brudnym swetrze, chamowaci mężczyźni spoceni w pogoni za władzą, przypadkowe 
społeczeństwo. W tym dyskursie nie ma „wysokich układających się stron", nie 
ma nawet przeciwników: są wrogowie, ziejący do siebie nienawiścią, darzący 
się wzajemnie pogardą, obrzucający się inwektywami, bardziej niż jakąkolwiek 
pracą konstruktywną zajęci wyszarpywaniem sobie polskiej sukni narodowej 
i zawłaszczaniem całych połaci polskiej historii i współczesności (Teraz kurwa 
my, Nie można akceptować mniejszości żydowskiej w rządzie, Nieważne, czy Polska bę
dzie bogata czy biedna -  ważne, żeby była katolicka, Czyja będzie Polska?). Zamęt, 
chaos, pomieszanie pojęć (Sprawa jest mglista, ale sprawa jest bardzo wyraźna, Je
stem za, a nawet przeciw, porządek, czyli burza, pokojowa wojna, zabawa w państwo 
prawa); bicie się, zwalczanie, wojna (od Dzieci, które nie dostają w skórę, są mniej 
współczujące i bardziej histeryczne i Co ty wiesz o zabijaniu po Bój to będzie ich ostat
ni, Wersal się skończył, prezydenta z siekierą, wojnę na górze, Kościół chce pokoju, ale 
Kościół nie boi się również wojny) wyłaniają się ze zbioru skrzydlatych słów jako 
stała cecha rzeczywistości polskiej ostatnich lat. To rzeczywiście „rasizm polity
czny", „nienawiść granicząca z wścieklizną", jak to określił Kazimierz Bran
dys12. Gdy na tę, gdy na taką Polskę patrzeć z odpowiedniego dystansu, trudno

11 Jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej pisałem na ten temat szczegółowo w pracy 
Kilka słów o Europach i innych mentalnych kontynentach [w tomie:] Słowo i czas. Pod red. S. Gajdy 
i A. Pietrygi, Opole 1998. Dyskusja medialna bezpośrednio poprzedzająca wstąpienie Polski do 
struktur unijnych jeszcze tę dwubiegunowość Europy wyostrzyła i wzmocniła.

12 Określenia te, przypomnę, padły w Brandysowych „Notatkach z lektur i życia"; zob. przykład 
[83] w rozdz. II.5.1.4.
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nie docenić trafności skrzydlatej już dziś charakterystyki pióra ks. Józefa Tisch
nera -  „nieszczęsny dar wolności"13.

Należy przypomnieć, że skrzydlate słowa stanowią jedynie bardzo wąski 
wycinek używanej na co dzień polszczyzny, i ponowić w związku z tym pyta
nie, czy w ogóle oraz w jakim stopniu skrzydlate słowa są reprezentatywne dla 
całego dyskursu, z którego się wywodzą. Jeżeli jednak przyjąć, że to w skrzyd
latych słowach właśnie (jednostkach wywodzących się bezpośrednio z idiole- 
któw) krystalizuje się nie tyle nawet tematyka, ile tonacja mentalna, ładunek 
emocjonalny, psychospołeczne zaplecze dyskursu, to trzeba będzie przyznać, 
że język polskiego dyskursu społecznego lat 90. nie był ani językiem zgody, kom
promisu, „porozumienia ponad podziałami", ani językiem budowania, kon
struowania, wytyczania perspektywy przyszłościowej. Potwierdza się obserwa
cja Andrzeja Piotrowskiego, że „polski dyskurs polityczny coraz wyraźniej 
pobrzmiewa nutą agresji", a „retoryka ostrego konfliktu zasad moralnej słusz
ności" wygrywa na polskiej scenie politycznej z retoryką kompromisu „w imię 
zasad instrumentalnej skuteczności" (Piotrowski 1996: 248 i 250). Skrzydlate 
słowa ostatniego piętnastolecia współtworzyły ten język agresji, język nienawi
stnej konfrontacji, który Stanisław Gajda trafnie nazwał „ksenolektem"14. W kor
pusie skrzydlatych słów uderza brak wyrażeń, które stałyby się akceptowanym 
powszechnie symbolem pojednania po trudnym zwycięstwie, znakiem nowej 
epoki. Wyrażenia, które miały na to szanse, albo okazały się zbyt mało obra
zowe, by poruszyć wyobraźnię społeczną, i pozostały swego rodzaju znaka
mi towarowymi (Teraz Polska, Dobre, bo polskie, Wspólna Polska), albo zostały

13 Na pytanie „Tygodnika Powszechnego" (nr 13 z r. 2000), w jakim kierunku zmierza Polska, 
Tadeusz Mazowiecki, promotor polskich przemian ostatniego 10-lecia, odpowiedział: „Najwię
kszym nieszczęściem polskiej demokracji jest (...) odejście od rozumienia polityki jako służby dobru 
publicznemu. Zamiast tego partie polityczne walczą ze sobą siekierami i wyrąbują dla siebie jakiś 
kawałek tego dobra, zawłaszczając je". Na pytanie, co było największym rozczarowaniem, jakie 
przyniosła mu III Rzeczypospolita, Mazowiecki odrzekł: „Ogrom nienawiści, jaka ujawniła się 
w walkach politycznych i łatwość, z jaką przenikała ona szerzej" (s. 8-9). Nienawiść ta, brutalizacja, 
wulgaryzacja istotnie zagarnia coraz to nowsze obszary naszej rzeczywistości, czasem zupełnie nie
oczekiwane: w najnowszym tłumaczeniu klasycznej pozycji literatury angielskiej -  „Trzech panów 
w łódce (nie licząc psa)" J.K. Jerome'a -  tłumacz Tomasz Bieroń „postanowił przerobić poczciwych, 
ale cokolwiek naiwnych chłopców z łódki na współczesnych luzaków. Dzięki nowemu stylowi lon- 
dyńczycy z końca ubiegłego wieku rżną głupa, podglądają ksiuty i amory oraz uderzają w kimono. Ty 
dum y matole, skretyniały debilu -  zawołają czasem do siebie młodzi gentelmeni w melonikach. Oczy
wiście tylko wtedy, gdy ich coś wnerwi" (M. Wolny, Luzy w melonikach, „Polityka" 1999, nr 51, s. 44). 
Zob. też: Gajda 2002, Mosiołek-Kłosińska 2000, Sarnowski 1999, Satkiewicz 2000.

14 Zob.: Gajda 2002: 64. Oceniam ten termin jako trafny ze względu na pierwiastek ksenos 
('obcość') łączący ksenolekt z ksenofobią. Ksenofobiczny wymiar polskiego dyskursu publicznego 
ostatnich lat został wnikliwie przeanalizowany w pracy Michała Głowińskiego „Kryzys dyskursu 
patriotycznego", w której, zestawiwszy polski dyskurs patriotyczny z nacjonalistycznym, autor 
konkluduje: „Z przykrością trzeba stwierdzić, że kiedy dyskurs patriotyczny, stanowiący nie
wątpliwą wartość, przeżywa kryzys i nie może znaleźć swej osobowości, dyskurs nacjonalistyczny, 
często w postaci ekstremalnej, rozwija się bujnie, obecny jest w różnego rodzaju publikacjach 
książkowych, czasopiśmienniczych, radiowych. Dominację zdobywa zatem to, co stanowi nie
wątpliwą antywartość" (Głowiński 2004: 41).
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ośmieszone, wyszydzone, opatrzone etykietami zdecydowanie negatywnymi 
(Przeszłość odkreślamy grubą linią, Okrągły Stół, Wybierzmy przyszłość, siła spokoju). 
Bagaż narzucanych skojarzeń negatywnych okazał się wystarczająco duży, by 
znaki te straciły w odbiorze społecznym swoją semantyczną i emocjonalną jed
noznaczność, a więc i zamierzoną przez ich autorów funkcjonalność. Halina 
Świda-Zięba upatruje w tym zjawisku „skazy moralnej", którą pozostawił 
w polskiej świadomości społecznej „długoletni trening uczestnictwa w systemie 
totalitarnym". Socjalizacja w środowisku językowym, w którym „masowo wy- 
stępują zwroty zafałszowane znaczeniowo i zwroty puste, deformuje strukturę 
poznawczą w tym sensie, iż ludzie przestają odczuwać naturalną potrzebę ro
zumienia znaczeń różnych zwrotów, a także sprawdzenia, czy obiekty lub sta
ny rzeczy spełniają jakieś kryteria znaczeniowe; rodzi się natomiast tendencja 
traktowania pojęć jako sygnałów emocjonalnych zabarwionych bądź negatyw
nie, bądź pozytywnie". Przytaczając cały szereg wyrażeń ostatnich lat (w tym -  
jednostek skrzydlatych), badaczka stwierdza: „Zwroty owe funkcjonują jako 
pochwały bądź jako obelgi. Wyklarowanie ich znaczeń w społecznym dyskur
sie wydaje się niepotrzebne. (...) Innymi słowy, w czasach, gdy racjonalna 
percepcja zjawisk rzeczywistości jest szczególnie potrzebna, sposób traktowa
nia języka powoduje totalną dezorientację i zamglenie. Przebywamy ciągle w 
świecie niejasnych sygnałów: mroku, barw, kolorów, emocji, przy jednoczesnej 
bezradności intelektualnej" (Świda-Zięba 1998: 422-423). Do identycznych kon
kluzji doszła niezależnie i Teresa Bogucka (1997: 52): „...polityka toczy się w ję
zyku, w którym można się już tylko obrażać. Powstała bowiem nowa nowomo
wa, która składa się z terminów brzemiennych emocjami. Właściwie nie ma już 
słów, którymi można by rozmawiać o tym, co się dzieje, i rozważać, jak 
rozwiązywać konkretne problemy. Z jednej strony mamy katolewicę, lewicę, 
różowych, agentów komunistycznych, zdradę, Okrągły Stół, Targowicę, Euro
pejczyków, złodziejskich liberałów, udecję, przeciwników życia. Z drugiej za
ścianek, oszołomów i nienawistników. Pierwszy zestaw jest o wiele bogatszy, 
drugi ubogi i wyraźnie obronny". „Język, który inteligencja dla społeczeństwa 
odzyskała -  konkluduje autorka -  w którym opisała mu jego sytuację tak, że 
zdołało ją rozpoznać, został na scenie publicznej zniszczony, sprymitywizowa- 
ny, nadaje się do ideologicznych pyskówek, a nie do zrozumienia trudnego 
świata, który powstaje" (tamże: 85). Mimo że obie te opinie zostały sfor
mułowane jeszcze w roku 1992, aktualności swojej nie tracą.

Gdyby podsumowania chcieć dokonać w tym właśnie miejscu i gdyby 
w tym uogólnianiu kierować się zasadą pars pro toto (sfera skrzydlatych słów 
jest reprezentatywna dla języka całego polskiego dyskursu), należałoby powie
dzieć, że:

1. jesteśmy świadkami (a w jakiejś mierze i uczestnikami) procesu gwałtow
nego narastania kolejnej fali polskiego języka totalitarnego: języka zawłasz
czającego, wykluczającego dyskusję i kompromis, języka stanowiącego „prawa 
wyłączności racji" (por. Nie można akceptować mniejszości żydowskiej w naszym 
rządzie, Nicea albo śmierć!, Chuje precz!);
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2. jesteśmy świadkami radykalnego obniżenia „progu dopuszczalności" tak 
w działaniach językowych, jak i w działaniach publicznych w ogóle. Istnieje 
zresztą między tymi sferami wyraźne sprzężenie zwrotne, np. publikowanie 
(siebie) w stylu „wszystko na sprzedaż" w prasie brukowej i w telewizyjnych 
talk-shows rozszerza granice tego, co było w Polsce zwyczajowo dozwolone, 
ukazując nowe sfery możliwości także osobom publicznym -  te zaś, przekra
czając w swojej działalności dotychczasowe normy (także językowe), sankcjo
nują te naruszenia, pokazując przy okazji, że przekraczanie norm może odby
wać się bezkarnie („przykład idzie z góry");

3. to „obniżenie progu" (w pionie) jest także procesem zachodzącym „w po
ziomie", to znaczy przekraczającym dotychczasowe granice sfer mówienia. Jak 
określił to Michał Głowiński, „w mowie potocznej zanikają kryteria, co jest 
w danym momencie stylem odpowiednim, a co nie. A kiedyś inaczej mówiło 
się w szkole, inaczej na podwórzu, inaczej w domu. Obawiam się, że nastąpi ję
zykowa urawniłowka, zglajchszaltowanie, przestaniemy rozróżniać, co, kiedy 
i gdzie wypada powiedzieć"15. Moim zdaniem, rzecz może nawet nie w tym, że 
język chodników i podwórek przekroczył próg parlamentu i poważnej publicy
styki, ale w tym, że przestał on tam Polaków razić;

4. w polskim dyskursie powszechnym ostatnich lat szala równowagi języ
kowej przechyla się na stronę emocji (i to emocji negatywnych, wyrażanych w 
formach zmaksymalizowanych) na niekorzyść języka precyzyjnego nazywania, 
racjonalnego argumentowania i logicznego przekonywania.

Jednak korpus skrzydlatych słów, choć wyraźnie zdominowany przez język 
polityki i ideologii, zawiera przecież cały szereg jednostek, które dla przekrzy
kiwania się polityków stanowi istotną przeciwwagę. O dwóch grupach takich 
jednostek chciałbym wspomnieć na zakończenie.

Pierwszą z nich stanowią jednostki pochodzące z tych obszarów codzienno
ści, które, objęte masowym oddziaływaniem mediów, propagują rozrywkę, 
sport, wspólne przedsięwzięcia, korzystanie z uciech wolnego rynku (No to Fru- 
go!, Mariola okocim spojrzeniu, inwazja mocy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
światełko do nieba, kolorowy zawrót głowy, goło i wesoło, z impetem w głąb, kraina 
łagodności). Są to w jakimś sensie rejony „pokoju na dole", w których odreago
wuje się „wojny na górze". Jeżeli jednostki tego podzbioru odczytywać jako 
znaki miejsca i czasu, to odzwierciedlają one ten przełom w polskiej codzienno
ści, jakim było otwarcie granic, powstanie rynku wolnej gry sił, dynamicznej 
i barwnej konkurencji, nieskrępowanej zabawy. Jednostki te są jednocześnie od
biciem postawy Polaków wobec polskiej rzeczywistości -  postawy, w której ma 
swoje miejsce afirmacja i zadowolenie, poczucie wyzwolenia i własnej siły, ale 
też i zdrowy dystans, kpiarstwo i porozumiewawcze przymrużenie oka, które
go skutkiem i symbolem stały się reklamy piwa bezalkoholowego.

Jest wreszcie także sfera jednostek skrzydlatych, o której wiemy bardzo nie
wiele. Tekstami źródłowymi są w niej filmy obdarzane określeniem „kultowe",

15 Z wypowiedzi dla „Magazynu Gazety Wyborczej" 1996, nr 51, s. 9.
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gry komputerowe, literatura fantasy, przestrzenie żeglugi internetowej z jej cza
tami i blogami, estrady różnych subkulturowych odmian rocka, sfery dubbingu, 
środowiska hakerów, blokersów, kiboli, skejtów itp., sfera „antymaterii społecz
nej", jak to określił socjolog Andrzej Rostocki16. Wyrastające z nich skrzydlate 
słowa zdają się tworzyć obieg zamknięty, kod porozumienia wewnątrzpokole- 
niowego, system znaków rozpoznawczych zrozumiałych tylko dla młodzieży 
(a nawet tylko dla poszczególnych jej grup), system, który dla pokolenia star
szych stanowi nie tylko terram incognitam, ale wręcz terram non suspectam -  zie
mię nie podejrzewaną o istnienie17.

Polacy nie mówią jednym głosem -  zdaje się wynikać ze zbioru skrzydla
tych słów ostatnich parunastu lat, co potwierdza większość analiz prowadzo
nych na innych niż skrzydlate słowa obszarach polszczyzny dzisiejszej18. Ist
nieją już nie dwie, jak przez lata trwania komunizmu, ale trzy, a może i więcej 
Polsk, patrzących na siebie podejrzliwie, niewiele wzajem o sobie wiedzących, 
niechętnych sobie, w najlepszym wypadku obojętnych wobec siebie, w wypad
ku gorszym -  zwalczających się i wewnętrznie skłóconych. Przełom ustrojowy 
roku 1989 stał się początkiem procesu uskrzydlenia wielu jednostek języka, czy 
jednak uskrzydlił, porwał i poderwał do wspólnego działania całe polskie 
społeczeństwo -  to rzecz wątpliwa.

Konkluzję tę formułuję z jednym tylko, ale niezmiernie istotnym zastrzeże
niem: obserwacje, jakie poczyniłem, są obserwacjami powierzchownymi, bo 
powierzchniowymi. Jednostki skrzydlate obserwować bowiem należy nie na 
podobieństwo motyli unieruchomionych przez entomologa w gablotach, nie 
w statycznych spisach i wykazach, lecz w ich naturalnym żywiole -  w locie, 
w przelotach od tekstu do tekstu. Stosunek bowiem do języka (a poprzez język

16 Zob. komentarz A. Rostockiego do prezentacji oryginalnych tekstów tych, którzy „sami siebie 
nazywają chuliganami", „Polityka" 2004, nr 29, s. 74-77.

17 Zagadnięci przeze mnie licealiści od ręki podali mi ponad 30 takich kursujących między nimi 
skrzydlatych wyrażeń, których źródłami były przede wszystkim filmy („Rejs", „Seksmisja", „Psy", 
„Kiler", „Gwiezdne wojny", „Forrest Gump", „Pulp Fiction", „Matrix" -  np. No jak nie, jak tak?, Nie- 
źleście nas urządziły, siostry!, Albercik -  wychodzimy!, Pytania są tendencyjne!, Sekcja specjalna zawsze lo
jalna!, Zawsze jest tak, że ktoś musi zacząć pierwszy, Zrobię mu z dupy jesień średniowiecza) i gry kompu
terowe („Diablo", „Duke Nukem", „NBA Live 99" -  np. fresh meat 'stosowane, gdy przychodzą na 
lekcję studenci-praktykanci', Let's rock! 'przy rozpoczynaniu czegoś ważnego, np. meczu, lekcji', The 
shoot-clock is dead 'używane do sygnalizowania końca lekcji', Wlńte men can’t jump 'stosowane gdy 
ktoś czegoś nie potrafi mimo wysiłków'). Żadnego z tych ciągów wyrazowych nie miałem nie tylko 
w aktywnej, ale nawet w pasywnej części swojego idiomatykonu, co znaczy, że w chwili zapisu 
były one dla mnie indywidualnymi konfiguracjami wyrazów o wartości w zasadzie lokucyjnej, cho
ciaż zdawałem sobie sprawę, że będąc w codziennym użytku przepytywanej przeze mnie młodzie
ży, mają one w jej dyskursie charakter frazemów, tj. znaków regularnie odtwarzanych dla wyraże
nia określonych pojęć, sądów, intencji (intencji dla mnie trudno bez wyjaśnienia czytelnych lub 
w ogóle nieczytelnych).

18 Jak dowodzi Dobrochna Dabert (2003: 7), „We współczesnym życiu publicznym nie funkcjonu
je już jeden obowiązujący język, którym należałoby opisywać świat. Objaśnianie coraz bogatszej 
rzeczywistości dokonuje się poprzez zróżnicowanie i ulegające przemianom style publicznego mó
wienia".
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-  do rzeczywistości) objawia się dopiero w działaniach tekstowych: w stoso
waniu lub niestosowaniu transformacji jednostek języka, w powielaniu ich 
kontekstów pierwotnych lub doborze kontekstów wtórnych: ironicznych, szy
derczych, kpiarskich, przewrotnych. Ogląd skrzydlatych słów ostatniego pięt
nastolecia nie z perspektywy słownika czy tekstów źródłowych, lecz z perspek
tywy społecznego dyskursu tej dekady -  tekstów, do których te skrzydlate 
jednostki weszły, żywo je współtworząc -  może przynieść istotną korektę tego 
obrazu Polski i Polaków, jaki tu zarysowałem.
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ANEKS

Lista bazowa skrzydlatych słów dekady lat 90.

Podstawą listy bazowej jest druga seria „Skrzydlatych słów " H. M arkiew icza i A. Rom a
nowskiego (SS-2; W arszaw a 1998) oraz „Leksykon polskich powiedzeń historycznych" 
M. W ilam owskiego, K. W nęka i L.A. Zyblikiewicz (LPPH; Kraków 1998). Jednostki z listy 
SS-2, które odnotowane są także przez LPPH, wyróżnione są skrótem  LPPH. Jeżeli odnotow a
na przez LPPH form a jednostki skrzydlatej różni się od jej postaci na liście SS-2, form a ta po
dana jest w naw iasie po skrócie LPPH.

A teraz zrobię porządek, czyli burzę. W ojnę u góry. LPPH (Wojna na górze.) 
Abyśmy tej zaczynającej się polskiej demokracji nie zamienili w polskie piekło. Polskie 

piekło swarów, podgryzań i walk.
Aksamitna rewolucja.
Ale ogólnie jest wesoło.
Bój to będzie ich ostatni.
Chcę być mądry waszą mądrością i silny waszą siłą.
Coś w  Polsce pękło, coś się skończyło.
Czarne dziury.
Czterdzieści pięć lat kom unizm u w yrządziło Polsce więcej szkód, niż okupacja hitlero

wska.
Czuj się odwołany. LPPH
Czy biel może być jeszcze bielsza?
Czy ta „polska wieża Babel" nie domaga się zdrowej, humanistycznej i patriotycznej cen

zury?
Czyja będzie Polska?
Dekretynizacja.
Dla mnie dem okracja parlamentarna to pokojowa wojna wszystkich ze wszystkimi. 
Dobrze to może nie będzie, ale na pewno śmieszniej.
Dzieci, które nie dostają w skórę, są mniej w spółczujące i bardziej histeryczne.
Dzisiaj Groźny, jutro Grodno, a pojutrze i do W arszaw y dojdziemy.
Falandyzacja prawa. LPPH 
Familia, Świta, Dwór.
Forrest Gump.
Funkcje m ożna sprawować różne, twarz ma się tylko jedną.
Gromada chamowatych, spoconych w pogoni za władzą m ężczyzn Spoceni mężczyźni 

w pogoni za władzą.
Gumisie.
Gw iazda Dawida jest w pisana w symbole swastyki i sierpa, i młota.
Havel na W awel.
Idźcie przez zboże. W e wsi M oskal stoi.
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Ja m ojego pióra nigdy nie skieruję przeciwko innoplemieńcowi dlatego tylko, że jest 
innoplemieńcem .

Ja, jako lekarz... LPPH (Ja jako lekarz.)
Jajakobyły.
Jak każdy mężczyzna, noszę przy sobie narzędzie gwałtu.
Jesień narodów  (Jesień ludów).
Jest to tak brudna robota, że powinni ją  wykonywać dżentelmeni.
Jestem  „za", a nawet „przeciw ". LPPH
Jesteśm y nareszcie we w łasnym  domu. Nie stój, nie czekaj. Co robić? Pomóż.
Kariery, bariery.
Katolewica. LPPH
Katolik ma obowiązek głosować na katolika, chrześcijanin na chrześcijanina, muzułma

nin na muzułmanina, Żyd na Żyda, mason na masona, każdy kom unista na komuni
stę. LPPH (Katolik ma obowiązek głosować na katolika.)

Każdy, kto ukradł złotówkę, będzie osądzony i puszczony w skarpetkach. LPPH (Aferzy
stów puścim y w skarpetkach).

Kobra uderza, ale nigdy o tym nie mówi.
Komuno, wróć!
Koniec epoki stylu rom antyczno-symbolicznego.
Koniec historii?
Kościół chce pokoju, ale Kościół nie boi się również wojny.
Kościół nie może odpow iadać za ujadanie podw órkow ych kundelków.
Księża na księżyc!
Kto z M ieciem  wojuje, ten od mięcia ginie.
Kultura śmierci.
Lew y czerwcowy.
M ariola ma oczy piwne, M ariola o kocim  spojrzeniu.
M arzę, by żołnierz rosyjski umył buty w  falach Oceanu Indyjskiego.
M asz prow adzić Kościół w  trzecie tysiąclecie.
M oja m atka była Rosjanką, a ojciec prawnikiem.
M usim y pew ne rzeczy -  no, trochę na granicy prawa, tolerow ać -  po to, żeby zbudować 

państw o prawa.
M y m am y pretensje, że w y jesteście z PZPR, to znaczy -  rozszyfruję ten skrót -  płatni 

zdrajcy, pachołki Rosji. LPPH (Płatni zdrajcy, pachołki Rosji.)
M y w cale nie musim y do niej [Europy] wchodzić, bo my w niej jesteśmy.
Na dziś, gdy zm ieniam y system, potrzeba prezydenta z siekierą. LPPH (Latać z siekierą.) 
N ajkrótsza droga do dechrystianizacji Polski prowadzi przez Zjednoczenie Chrześcijań- 

sko-Narodowe.
N aładow ałem  akumulatory.
N apraw dę nie wiem, czy wziąć na kolano i wpalić tak po pięć klapsów tym W ajdom, tym 

Szczypiorskim .
N aród, który zabija w łasne dzieci, staje się narodem bez przyszłości.
N as przy tym nigdy nie było.
Nie będzie zaham ow ania reform. Na to już nie pozwolę, choćbym  miał nawet zastoso

w ać w ariant Jelcyna.
Nie chcę być prezydentem . Będę musiał być prezydentem. LPPH (Nie chcę, ale muszę.) 
Nie jest w ażne, czy w  Polsce będzie kapitalizm , wolność słowa, czy w  Polsce będzie do

brobyt -  najważniejsze, aby Polska była katolicka. LPPH (Nieważne, czy Polska bę
dzie bogata czy biedna -  ważne, żeby była katolicka!)

Nie m a w olności bez „Solidarności".
Nie przenoście nam stolicy do Krakowa.
N iech ręka Boska broni mnie Przed pychą i nadgorliwością Twych urzędników, Panie B.
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N ieszczęsny dar wolności.
Niewidzialna ręka rynku.
Ogród koncentracyjny.
Oj plama, plama, plama, co za pech!
Olszewicy pozdraw iają Koalę.
Oszołomy.
Palanty z „Solidarności". LPPH 
Pampersi.
Partnerstwo dla pokoju.
Płace i ceny powinny być niższe naw et o 100%.
Podaruj sobie odrobinę luksusu.
Pokolenie X.
Polacy w ysysają antysem ityzm  z m lekiem matki.
Political corectness. Poprawność polityczna.
Polską ciągle rządzą trum ny Piłsudskiego i Dmowskiego.
Polskie ZOO.
Pom roczność jasna.
Porozumienie ponad podziałami.
Pow iem jedno: dość komuny.
Poznaj siłę swoich pieniędzy.
Premierowi się nie odmawia.
Proszę państwa, 4 czerw ca 1989 skończył się w  Polsce komunizm.
Przekroczyć próg nadziei.
Przepraszam za „Solidarność".
Przerwana dekada.
Przeskoczyłem  płot i w róciłem  do stoczni. Tak to się zaczęło.
Przeszłość odkreślam y grubą linią. LPPH (Gruba kreska)
Przypadkowe społeczeństwo. LPPH 
Punkt w idzenia zależy od punktu siedzenia.
Raczej będę chodzić nago, niż w futrze.
Refolucja.
Rozdajmy każdem u czeki na 100 milionów , za które będzie można kupić przedsiębior

stwa czy domy. LPPH (Sto milionów.)
Róbta, co chceta.
Również w program ie socjalistycznym  są ziarna praw dy, które nie powinny zginąć. 
Równo dzielić polską biedę.
Rząd po prostu rżnie głupa.
Rzeczpospolita Druga i Pół.
Sie ma!
Spał razem  ze mną pod stołem  na styropianie. LPPH (Styropian)
Spokojna siła => Siła spokoju. LPPH (Siła spokoju.)
Stłucz pan termom etr, a nie będziesz miał pan gorączki.
Stow arzyszenie Um arłych Poetów.
Strategia dla Polski.
Szara strefa.
Szatańskie wersety.
Szok kontrolowany.
Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej -  wyprowadzić!
Teraz Polska!
To o to żeśm y się bili i Lechu skakał przez płot.
Trzeba zerwać z fałszywą grą, w której ludzie udają, że pracują, a państw o udaje, że 

płaci.
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Um rzeć -  tego nie robi się kotu.
W  każdym  społeczeństw ie potrzebne są zawsze dwie nogi i równowaga.
W  tem acie prezydenta jesteśm y do tyłu.
W ałęsa, dawaj m oje sto milionów!
W arszaw ę trzeba przewietrzyć.
W artości chrześcijańskie. LPPH 
W asz prezydent, nasz premier. LPPH 
W ielki Elektryk.
W spólna Polska.
W szystkie łosie m ają w nosie.
Z pewną taką nieśmiałością.
Z tymi popaprańcam i, którzy przegrali wybory, ja  też bym  przegrał. LPPH (Popaprańcy.) 
Zabaw a w  państw o prawa.
Zadyma.
ZChN się zbliża.
Zdrowie w asze w gardła nasze. LPPH 
Zimny pokój.
Zrobiłem  tak, bo jestem  niezależny, samorządny i nazywam się prezydent.
Żadna partia nie może sobie uzurpować prawa do reprezentowania Kościoła katolickiego. 
Życie erotyczne M arii Dąbrowskiej było, delikatnie mówiąc, bardzo nieuporządkowane.

Pozostałe skrzydlate słowa z listy LPPH 
(nieodnotowane przez SS-2)

Ani be, ani me, ani kukuryku.
Będę latającym  prezydentem.
Ciemnogród.
Jest rem is, w ięc nie przegrałem.
Lustracja.
Ładne dziew czyny z orkiestr dętych dobrze robią partiom politycznym.
M agdalenka.
M am  dość słuchania, że obiecałem, a nie dałem.
M engele polskiej gospodarki.
Nie będę prem ierem  malowanym.
N iektórych trzeba traktorem wyciągać ze stanowisk, tak w nich zasmakowali. 
O krągły Stół.
Pamiętam , że na w aszym  grzbiecie w jechałem do Belwederu.
Praw dopodobnie W ałęsa tak się nadaje na prezydenta, jak ja na spikera.
W olności nie można posiadać, trzeba ją  stale zdobywać.
Zderzaki.

Przykłady skrzydlatych słów III RP nieodnotowanych na liście bazowej 
(propozycje do przyszłego słownika)

Aby byli jedno.
Adam  na prezydenta!
Adam , przeleć ich! 
aferałow ie
Alleluja i do przodu!
Am erykanie są z M arsa, Europejczycy z Wenus.
Anastazja P.
Balcerow icz musi odejść.
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bez nam oczenia
Biada krakowskiej inteligencji!
blokersi
Bo do tanga trzeba dwojga.
Bo zupa była za słona.
Bogu dziękujcie, ducha nie gaście.
Brońcie krzyża!
Cała Polska czyta dzieciom.
Chipsy przyszły, 
choroba w ściekłych krów 
Chuje precz!
Co ty wiesz o zabijaniu, 
cytrynowa świeżość 
cywilizacja śmierci 
czarne teczki 
czyn maryjny 
czyste ręce
Demokracja bez wartości łatwo przem ienia się w totalitaryzm. 
Dobre, bo polskie, 
dwa w jednym
Dzwonię do pana w bardzo nietypowej sprawie.
erotyczne immunitety
Europa dwóch prędkości
Europa ojczyzn
fakt prasowy
Fem inistyczny beton, którego nie skruszy nawet kwas solny.
Funkcje można sprawować różne, twarz ma się tylko jedną.
fura, skóra i kom óra
Goebbels stanu wojennego.
goło i wesoło
Gospodarka, głupku!
Gram y do końca świata i o jeden dzień dłużej, 
grupa trzymająca w ładzę (GTW)
Grupa W yszehradzka
I ty możesz zostać świętym Mikołajem.
inwazja Mocy
Jakość za rozsądną cenę.
Jasnogród.
Jesteś tego warta, 
kapitalizm  polityczny 
kaw iorowy socjalizm 
kłamstwo lustracyjne 
kłamstwo ośw ięcim skie 
kolorowy zaw rót głowy 
Komuno, wróć!
Kopernik też była kobietą, 
kotwica Belki 
kraina łagodności 
kreatywna księgowość 
królowa ludzkich serc 
kurwiki w  oczach 
lepperiada



lew y czerw cow y
lista M acierew icza
lub czasopism a
Lubię seks jak koń owies.
łow cy skór
Łysy jedzie doMoskwy. 
m artw e konta 
M atrix -  reaktyw acja 
M cD onaldyzacja kultury 
mem y
metroseksualność
M ężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy.
mężne serce w  kształtnej piersi
m iliard w  rozumie
m ission impossible
młode w ilki
m łodsi zdolniejsi
N am  nie jest w szystko jedno.
N asze pokolenie już wybrało.
N icea albo śmierć.
Nie będę się kopał z koniem.
Nie chce mi się z tobą rozmawiać.
N iech M oc będzie z tobą.
Nie m ożna akceptować mniejszości żydowskiej w  naszym rządzie. 
N ieogolony facet w brudnym  swetrze.
N iew ażne dokąd, w ażne z kim.
No to Frugo!
noc teczek
now a Europa
now y początek
num er jeden w  Europie
O take Polskę walczyłem.
Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej.
O dpow iem  w ym ijająco wprost.
odrażający, brudni, źli
O jcze Dyrektorze, W ysoka Izbo!
olszewiki
Oni już byli.
osioł trojański
ostra jazda bez trzymanki
oszołom
oś zła
Pan Bóg sprzyja każdej ekipie, póki się na niej nie pozna.
Panu to ja  mogę nogę podać, 
państw a zbójeckie 
partia białej flagi 
pionow e korytarze 
plan Balcerowicza 
pluskw a m ilenijna
Polacy stracili dobrą okazję, żeby siedzieć cicho.
Polityk jest jak mucha, można go zabić gazetą.
Pow inni tego zabronić.
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prasa polskojęzyczna
prawy do lewego
prezydent wszystkich ubeków
prezydent-Barbie
Przychodzi Rywin do Michnika.
Przystanek Jezus 
Przystanek W oodstock 
Pustynna Burza 
Radio Maryja, 
raj podatkowy 
randka w  ciemno 
rewolucja róż
Ręka wolnego rynku okazała się ręką aferzysty, 
różowe hieny 
Rządzą nami pętaki.
Rzeczpospolita kolesiów 
smerfny
Sprawa jest m glista, ale sprawa jest bardzo wyraźna.
stara Europa
szczekające kundelki
szczuropolacy
szklany sufit
szok i przerażenie
śledztwo dziennikarskie
światełko do nieba
Temu, kom u dziś rośnie, może jeszcze opaść.
Teraz kurwa my. (TKM)
Trójkąt W eimarski 
trzech tenorów
Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, 
udecja
umierać za Niceę
wachowszczyzna
w akacje z agentem
W czoraj M oskwa, dziś Bruksela!
w ejście do Europy
W ielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W ięcej w izji, mniej telewizji.
Witaj na pustyni rzeczywistości.
W szyscy jesteśm y Amerykanam i, 
w ściekłość i duma 
W ybierzm y przyszłość, 
z im petem w  głąb 
zaplecze intelektualne
Zawsze sucho, zawsze czysto, zawsze pewnie, 
zero tolerancji 
zwyczajni niezwyczajni
Życie jest jak pudełko czekoladek -  nigdy nie wiesz, na jaką trafisz.
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IX. Skrzydlate słowa 
w kręgach prywatności

Pierwszym skojarzeniem, jakie się rodzi na dźwięk określenia „skrzydlate 
słowa" -  skojarzeniem wystarczająco ważnym i wyrazistym, by mogło było lec 
u podstaw definicji skrzydlatych słów -  jest ich autorstwo: pojedynczy, indy
widualny, dający się wskazać z imienia i nazwiska autor, twórca danej konfigu
racji wyrazów czy, rzadziej, danego wyrazu. Wgląd w zawartość indeksów na
zwisk, jakimi zwykle zamyka się zbiory skrzydlatych słów, jest przeglądem 
postaci światowej elity intelektualnej: mężowie stanu, wielcy oratorzy, narodo
wi poeci i prozaicy, uczeni, myśliciele; jeżeli są tam i twórcy minorum gentium, 
to jednak szeroko znani, pochodzący z pierwszych stron gazet, będący na 
ustach tłumów. Indywidualność wyniesiona jest tu więc nad poziomy, pojedyn- 
czość przemnożona przez zbiorowość narodowej wspólnoty komunikacyjnej. 
Prywatność jako pojęciowy bliskoznacznik indywidualności i pojedynczości nie 
jest tu w ogóle brana pod uwagę. Także i w naszych dotychczasowych szkicach 
prezentowane były do tej pory wyłącznie jednostki uskrzydlone w najszerszych 
kręgach społecznych.

W zasadzie trudno się takiemu stanowisku dziwić. Jeśli utrzymywać, że, jak 
dowodziliśmy wcześniej, skrzydlate słowa stanowią jedną z odmian frazeologii
-  że w swej istocie są jednostkami frazeologicznymi -  to pytanie o „prywat
ność" skrzydlatych słów powinno być odrzucone na samym wstępie. Wszak 
w klasycznej wykładni zagadnienia samą istotę frazeologii stanowi „utrwalenie 
społeczne" odnośnych połączeń wyrazowych, ich „społeczne rozpowszechnie
nie" -  gwarant ich odtwarzalności i rozpoznawalności w ramach danego dys
kursu publicznego; frazeologia zaczyna się od momentu uspołecznienia danej 
indywidualnej grupy wyrazowej. Tym samym takie określenia, jak „frazeologia 
indywidualna" czy „frazeologizm prywatny" powinny być kwalifikowane jako 
contradictio in adiecto.

Rzecz jednak w tym, że wspomniany „moment uspołecznienia" nie został 
ani przez lingwistykę, ani przez samą frazeologię dostatecznie jasno określony; 
odnoszę wrażenie, że kiedy mówi się o „utrwaleniu społecznym", ma się na 
myśli bliżej niesprecyzowane „szerokie warstwy społeczne". Tymczasem prze
cież już Arystoteles nazywał pojedynczego człowieka „zwierzęciem społecz
nym", „istotą społeczną" określa każdego z nas współtwórca psychologii
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humanistycznej Elliot Aronson1. Rodzinę -  kolektyw dwu-czteroosobowy zale
dwie -  definiuje się powszechnie jako „podstawową komórkę społeczną". Obok 
rodzin -  małych pierwotnych grup formalnych (Szczepański 1970) -  istnieją 
małe i większe społeczne grupy nieformalne: pary zakochanych czy przyjaciół, 
paczki koleżeńskie, towarzystwa kawiarniane, kompanie podwórkowe, koła 
hobbystów, kółka różańcowe, drużyny sportowców, klany kibiców etc. etc. 
Tego początkowego odcinka „osi rozpowszechnienia społecznego" frazeologia 
standardowa zdaje się nie dostrzegać, przyjmując implicite, że „uspołecznienie" 
obejmuje tylko tej osi partie końcowe: z przyczyn oczywistych naród (społeczeń
stwo), dalej duże grupy regionalne (frazeologia gwarowa), wreszcie grupy 
środowiskowo-zawodowe. Poniżej progu wyznaczanego przez frazeologię żar
gonów (łowieckiego, teatralnego, studenckiego, przestępczego itp.) zwykle się 
już nie schodzi, chociaż „rozpowszechnienie społeczne" tworzy continuum, 
przestrzeń ciągłą, i nie widać powodów, dla których po wielkich, dużych i śred
nich grupach społecznych miałoby się przeprowadzać linię demarkacyjną, ska
zując na badawczy niebyt grupy małe i coraz mniejsze, opierające się w ostate
cznej konsekwencji o granicę jednostki ludzkiej. Wszak te małe i najmniejsze 
nawet grupy ludzkie są także grupami s p o ł e c z n y m i ,  i są to grupy, w któ
rych z reguły wytwarzają się swoiste, tylko dla nich typowe subkody, będące 
zarówno pochodną wytworzonych w tych grupach więzi, jak i czynnikiem, któ
ry te więzi wzmacnia i pomnaża. Wszak wreszcie i jednostkę ludzką „moment 
uspołecznienia" znakuje w takim stopniu, że jej kod osobniczy proponuje się 
nazywać nie „idiolektem", lecz „socjolektem"2. Gdyby udało się udowodnić, że 
składnikiem subkodów małych grup społecznych oraz subkodów osobniczych 
jest też swoista dla nich frazeologia -  frazeologia traktowana bez żadnej taryfy 
ulgowej -  udałoby się zapewne zdjąć z frazeologii stygmat „szerokiego rozpo
wszechnienia społecznego" i uwolnić pojęcie „frazeologii prywatnej" od etykie
ty contradictio in adiecto.

1 W oryginale Aronson nazwał zresztą swą pracę za Arystotelesem „Social Animal", zamiany 
„zwierzęcia" na „istotę" dokonali tłumacze i polski redaktor naukowy, w których mniemaniu 
„biorąc pod uwagę głęboko humanistyczną treść książki Aronsona, jego sposób myślenia o człowie
ku, trafniejsze wydaje się określenie istota społeczna" (zob.: Aronson 1978: 27).

2 Por.: „...powiedzieć można słusznie o osobniku ludzkim, iż dysponuje częścią tego systemu 
socjolingwistycznego zbiorowości, do której należy, wyznaczoną zakresem ról, które w niej pełni. 
(...) Wynika stąd także, że nawyki mowy jednostkowej nie są jedynie natury idiosynkratycznej, że -  
przeciwnie, zachowania językowe jednostki są nawykami przez fakt uwarunkowania społecznego, 
powodującego wspólność reakcji jednostkowych w określonych warunkach. (...) Trafniej zatem 
byłoby mówić, iż jednostka mówiąca dysponuje socjolektem, który określa ją jako członka określo
nej wspólnoty językowej i jej miejsce w ramach tej wspólnoty. Pojęcie idiolektu akcentowało 
bowiem niepowtarzalność, jedyność indywidualnych zachowań mownych, sugerując -  powtórzmy 
za Jakobsonem -  prywatny charakter języka indywidualnego, i co więcej, jego odrębność (w egzy
stencjalnym wymiarze) od języka-kodu, tworząc dwie rzeczywistości. Koncepcja socjolektu odrzuca 
dualny charakter zjawisk językowych przez przywrócenie badaniom językowym perspektywy kul
turowej" (Piotrowski, Ziółkowski 1976: 195-196). O idiolekcie i idiostylu zob. zwłaszcza rozprawy 
zebrane w tomie: Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 
1988.

312



W tym momencie pozwolę sobie zwrócić uwagę Czytelnika na rozmaite 
metajęzykowe komentarze, jakie wcale często spotkać można zwłaszcza w wy
powiedziach o charakterze wspomnieniowo-pamiętnikarskim (komentarze po
daję kursywą, jednostki, do których się one odnoszą -  drukiem półtłustym):

[1] W jednej ze swych now el [E. Małaczewski] utopił swą bohaterkę w -  artezyjskiej stud
ni. Ten niezw ykle skom plikow any w yczyn wywoływał w ielką naszą wesołość. Doku
czało mu się tym niebywale. „ A rtezje" stały się w naszej gwarze synonimem ignoranckich po
tknięć i gaf. [Ostrowska-Grabska, Brie a brac: 359]; [2] Mama: (...) niech pan znajdzie rym 
do: kobza. Staff (bez zająknienia): Marobza. M ama: Co to jest marobza? Staff (rzeczowo): 
Rym do kobza. Ową „m arobzą" określało się potem u nas wszystko, co albo nic nie znaczyło, 
albo nie było do niczego podobne. Uniwersalne, umowne słówko, które -  gorzko powiedzieć -  
przetrwało na Zaświeciu Staffa! [Wolska, Obertyńska, W spomnienia: 455]; [3] ...z prakty- 
kanckich w spom nień Taty pochodziły zwroty stale się w owych Krzach powtarzające (...) 
z porannym „Panie Zet, auf!" na czele. Pan Zet [Zygmunt Kobyliński] zawsze, do ostat
nich swoich lat, miał obyczaj chodzenia z gołą głową (...). Pan Krotkiewicz tego nie lubił 
i nieodmiennie mówił: „Panie, pan kapelusza zapomniał! Powiedzą, że wariat, panie!" 
Oczywiście i te szlagworty służyły łatami przy odpowiednich okazjach, panem  zetauf byłem 
budzony, z „powiedzą, że wariat, panie" otrzym yw ałem  beret lub (to od Górskiego) 
kepi. [Kobyliński, Zbrojny pies: 245-246]; [4] Za to Gaw eł [pies] był nieokiełznany „sauva- 
ge bidel z las". To określenie miało kurs obiegowy w rodzinie od tego czasu, kiedy King 
otrzymał taką adnotację w dzienniku szkolnym  od niepewnie w ładającego polszczyzną 
nauczyciela francuskiego. [W ańkowicz, Ziele na kraterze: 101]; [5] -  Kto to był? -  Był... 
pan W olski (...). -  Pan W olski? A po co? -  Ośw iadczyć się o twoją rękę. (...) -  To niem ożli
we! M amie się przesłyszało! Owo historyczne „mamie się przesłyszało" znaliśm y potem 
na pamięć, bo weszło w repertuar rodzinnych powiedzonek, używanych już jako slogany w odpo
wiednich okolicznościach. [W olska, Obertyńska, W spomnienia: 359]; [6] Kiedy już jako na
rzeczona poszła M ama przed ślubem  „po krzyżyk" do pani Sawczyńskiej, godna matro- 
na (...) powiedziała niechętnie: -  No, już ja tam W olskich nie lubię, ale daj ci Bóg samo 
najlepsze. Owo „już ja tam W olskich nie lubię" stało się potem u nas umownym skrótem dla 
czyjejś nikomu do niczego niepotrzebnej prawdomówności. [B. Obertyńska, Przypis do zapi
sków matki w: W olska, Obertyńska, W spomnienia: 107]; [7] ...twarz m atki przybrała w y
raz bezradności, wargi zaczęły drżeć i znów usłyszałem ów zwrot nie do zniesienia, który 
od dawna już stał się form ułą klasyczną w naszych wzajemnych stosunkach: „W ięc ty się w sty
dzisz swojej starej m atki?" [Gary, Obietnica poranka: 13]; [8] Kiedyś pojawiły się tam  [w 
jednym  z łódzkich lokali] karpie, ale niestety same tylko łby. Kiedy powtórzyło się to kil
kakrotnie, Janek [Brzechwa] zapytał bufetow ą o powód tego fenomenu. Jej odpowiedź, któ
ra przeszła do potocznego języka ówczesnej bohemy, brzmiała: „Panowie Żydzi lubieją..." 
[M arianowicz w: Akadem ia Pana Brzechwy: 70]; [9] Raz [dziadek] badał Żydówkę z Bu- 
czacza. Po gabinecie kręcił się jej mały chłopczyk. -  Czego chcesz? -  spytał zniecierpli
wiony dziadek. -  Chcę drzewka* -  zaryczał chłopczyk wskazując na ulubiony dziadka 
potężny orzech rosnący za oknem. -  M asz -  krzyknął dziadek i wyrzucił bachora przez 
otwarte okno do ogrodu. [Przypis:] *Ech wył das Bojm ały -  powiedział chłopczyk po ży
dowsku i stało się to później przysłowiem. [Axer, Ćwiczenia pamięci: 22]3

3 Przytaczane w tym rozdziale cytaty i przykłady pochodzą z następujących książek: E. Axer, 
Ćwiczenia pamięci, Warszawa 1984; H. Bazin, Żmija w garści, tłum. K. Byczewska, Warszawa 1975; 
M. Brandys, Strażnik Królewskiego Grobu, Warszawa 1984; R. Gary, Obietnica poranka, tłum. J. Pański, 
Warszawa 1966; J. Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień, Kraków 1957; J. Iwaszkiewicz, Notatki 
1939-1945, Wrocław 1991; M. Iwaszkiewiczowa, Z moim Ojcem o jedzeniu, Kraków 1980; S. Kobyliń
ski, Zbrojny pies czyli zestaw plotek, Kraków 1982; H. Ostrowska-Grabska, Brie a brac 1848-1939, War
szawa 1978; Z. Szymanowska, Opowieść o naszym domu, Kraków 1980; M. Wańkowicz, Ziele na krate
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Owe metajęzykowe komentarze unaoczniają fakt, że w wielu domach 
i małych środowiskach używane są nazwy, wyrażenia, repliki i powiedzonka, 
powstałe właśnie w danym kręgu ludzi (czasem jeszcze w poprzednim pokole
niu) i na ogół poza tym kręgiem nie tylko nieużywane, ale i niezrozumiałe. Mie
wają swe utarte i umowne nazwy pomieszczenia domowe, ich zakamarki, ulu
bione sprzęty i potrawy, ludzie i zwierzęta; także rozmaite zwyczajowe 
czynności i układy sytuacyjne często określane bywają skrótowymi hasłami do
mowymi. Pochodzenie i pierwotna motywacja używania takich określeń może 
z biegiem czasu ulegać zapomnieniu, ich forma wewnętrzna zaciera się4, jednak 
zachowują one -  nierzadko z pokolenia na pokolenie -  zdolność podkreślania 
i wzmacniania odrębności rodowej (środowiskowej) i wewnątrzrodzinnych 
(wewnątrzśrodowiskowych) więzi między ludźmi. Zdecydowana większość 
przykładów, jakimi dysponuję, wywodzi się z języków rodzinnych, które nazy
wam familektami5. Motorem tworzenia i wzbogacania takich języków domo
wych jest nie tylko ogólnoludzka potrzeba nazywania, wobec których mnogość 
bezimiennych na ogół szczegółów mieszkania i obejścia tworzy sferę wyjątko
wo podatną na nominację. Wydaje się otóż, że powrót człowieka ze świata zew
nętrznego (pracy, podróży, spotkań towarzyskich itp.) do domu połączony jest 
z chęcią wyzwolenia się z sieci tych oficjalnych ról społecznych, jakie jest on 
zmuszony grać poza nim. Może to przynieść w efekcie swoiste przekodowanie 
z języków publicznych na taki język, który byłby zrozumiały tylko w danym in

rze, Warszawa 1971; M. Wolska, B. Obertyńska, Wspomnienia, Warszawa 1974 (strony podaję 
według tych właśnie wydań). Istotną będzie tu uwaga, że wszystkie pozycje polskie w tym wykazie 
są zapisami losów ziemiaństwa i inteligencji polskiej skupionej w rodzinach o szczególnym posza
nowaniu tradycji.

4 To zatarcie formy wewnętrznej, powodujące niezależność wyrażenia od aktualnego doświad
czenia (o czym będę tu jeszcze mówił dalej), ilustrują dobrze dwa fragmenty listu, jaki w r. 1984 
otrzymałem od Prof. Henryka Fontańskiego: [10] Najczęściej ścigaliśmy się z kolegami „do kamieni 
i z powrotem", tzn. od domu do wybrukowanego kocimi łbami przejazdu (...) -  i z powrotem. Po
tem kocie łby zalano asfaltem (a może nawet przedtem usunięto?), tak że żadnych kamieni widać 
tam nie było. A jednak dalej biegało się „do kamieni i z powrotem"; [11] ...chodziło się „na pólka" 
-  teren położony za naszym domem, uprawiany przez „dzikich" działkowiczów. Na miejscu „pó
lek" zrobiono potem park, ale dalej chodziło się „na pólka".

5 W językoznawstwie polskim używa się raczej terminu „język familijny", któremu przypisuje 
się następującą charakterystykę: „język familijny jest podsystemem języka potocznego, głównie mó
wionego; ma określone, ale ograniczone wyznaczniki formalne i sfery tematyczne (...); służy komu
nikacji w kręgu rodzinno-przyjacielsko-sąsiedzkim; jego właściwości mają charakter w dużej mierze 
nieoficjalny, o różnym stopniu rozpowszechnienia i utrwalenia; są jednak wspólne większemu krę
gowi mówiących niż najbliższa rodzina, a zatem język familijny nie może być utożsamiany z języ
kiem indywidualnym jednostki, językiem osobniczym (idiolektem) czy językiem rodzinnym 
w wąskim sensie, tj. rozumianym jako hermetyczny język (styl) jednej konkretnej rodziny; jest zja
wiskiem, które najwyraziściej zarysowuje się w języku mieszkańców miast; wśród jego cech wyróż
niają się elementy regionalne, dialektalne, żargonowe oraz neologizmy" (K. Handke, Przedmowa 
[do:] Regionalizmy w języku familijnym (zbiór studiów), Wrocław 1991, s. 5). Moje rozumienie famile- 
ktu jest węższe (choć nie utożsamione z idiolektem) i, jak widać z przytaczanych dalej przykładów, 
oznacza właśnie „język rodzinny w wąskim sensie" (bliskie jest mi np. rozumienie familektu w pra
cach rosyjskich: KanaHafl3e 1989; KyKyuiKWHa 1989), nie wdaję się tu jednak w szczegółowszą dys
kusję nad tym pojęciem, bo nie familekt sam w sobie jest przedmiotem niniejszego szkicu.
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tymnym kręgu ludzi i tworzyłby zarówno tarczę ochronną przed ingerencją 
świata zewnętrznego, jak i potwierdzenie własnej (rodowej, rodzinnej) tożsa
mości i niezależności. Zakres i jakość takiego przekodowania jest różna i zależy 
od typu rodziny6. Charakter pracy jej członków, ich stosunek do tradycji 
i przyszłości, siła więzi emocjonalnych, układ ról w rodzinie i ewentualna chęć 
jego utrwalenia w procesie socjalizacji dzieci mogą osłabiać lub wzmacniać ję
zykową spójność rodu7.

Żeby familekt mógł grać tę rolę, jednostki języka rodzinnego muszą mieć te 
cechy, którymi się charakteryzują jednostki języka w ogóle: powinny być znane 
wszystkim członkom danej (rodowej lub rodzinnej) wspólnoty komunikacyjnej 
i podzielane przez nich w tym sensie, że członkowie tej wspólnoty rozumieją 
ich sensy (z reguły niezrozumiałe dla ludzi postronnych), a dla wyrażenia 
(zwerbalizowania) owych sensów nie tworzą danych ciągów wyrazowych 
doraźnie, lecz je odtwarzają. W wypadku, gdy dany potencjał treściowy ma 
już swą werbalną etykietę w języku ogólnym, członkowie wspólnoty rodzin
nej skłaniają się raczej ku wyborowi nazwy pochodzącej z zasobu famile- 
ktu. W tym kontekście wyrazy i wyrażenia z dotychczasowych przykładów 
[1]-[12] nazwijmy roboczo jednostkami języka rodzinnego (nominatami resp. 
reproduktami familektu), z przykładów [3]-[12] -  frazemami rodzinnymi 
(frazeologią familektu). Ponieważ tu, w rodzinnym kręgu, pamięć o twórcy da
nego wyrazu czy wyrażenia jest -  w przeciwieństwie do frazeologii języka 
ogólnego -  wyrazista i chętnie podtrzymywana (np. odwołaniami typu Pamięta
cie, jak to mawiał dziadek?, jak mawia tata, jak zwykła mówić ciocia Józia itp.), to ta 
właśnie żywa pamięć o autorstwie połączona z powtarzalnością i odtwarzal
nością odnośnych jednostek w komunikacyjnej przestrzeni domu, rodziny 
czy rodu pozwala nazywać idiofrazemy i frazemy familijne jednostkami skrzyd
latymi.

Rozgraniczanie w sferze familektów frazeologii stricte indywidualnej i ogól- 
norodzinnej nie zawsze jest możliwe i nie zawsze uzasadnione. Dadzą się co 
prawda wskazać ciągi wyrazowe nie tylko skonfigurowane przez jedną kon
kretną osobę, ale i przez nią właśnie najczęściej używane -  z tym stopniem czę
stotliwości, który w danym kręgu ludzi pozwala danym powiedzonkom stać

6 O związku między typem rodziny i systemem komunikacji językowej zob. zwłaszcza prace Ba- 
sila Bernsteina (np. A Sociolinguistic Approach to Socialization with Some Refferences to Educability, 
„Theoretical Studies Towards a Sociology of Language", vol. 1, London 1971); por. także: Piotro
wski, Ziółkowski 1976, cz. 4 (s. 305-441).

7 Wymowny jest w tym kontekście fragment rodzinnych wspomnień Mariana Brandysa: [12] Od 
lat nie wolno nam było zasnąć ani wstać rano z łóżka bez wypowiedzenia przedtem obrzędowych for
muł. Wieczorem żegnaliśmy się słowami: „Dobranoc, niech wszyscy dobrze śpią!" Poranne powi
tanie brzmiało: „Dzień dobry, niech wszystkim będzie dzisiaj dobrze!" Święcie wierzyliśmy, że 
gdyby któregoś z tych magicznych słów zabrakło, stałoby się coś bardzo złego [M. Brandys, Straż
nik Królewskiego Grobu: 13]. Taką magiczną formułą mojego dzieciństwa była fraza „Wstawajcie, 
lube dziatki, kukułka zakukała!", którą mojego Brata i mnie nieodmiennie co rano budził nasz Oj
ciec. Zob. też uwagi A.M. Lewickiego na temat języka bohaterów „rodzinnych" powieści M. Prusz
kowskiej „Przyślę Panu list i klucz" oraz „Życie nie jest romansem, ale..." (Lewicki 1976: 90-92).
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się łatwo rozpoznawalnym wyróżnikiem tej tylko osoby i jej właśnie idiolektu, 
por.:

[13] Gdzie galeria typów w rodzaju wuja Tomka, który powtarzał „p tit-k lajne-m aluśki" 
(...)? [Kobyliński, Zbrojny pies: 284]; [14] W  ponad rok po wojnie odwiedzałem na 
północy Polski starego znajom ego ziemianina, który i nosił się po dawnemu (...), i powta
rzał jak  zawsze swe bon-mot: „kto szczy a nie pierdzi, to ja k b y  w ypił a nie zakąsił!" (...). 
[Tamże: 166]; [15] Kiedy przychodzą jakieś niedobre wiadom ości [wojenne], zjawiają się 
nowi odwiedzający, przychodzi ktoś z niewykonalną prośbą, uświęcił się zwyczaj, że wcho
dzę do Poli [Gojawiczyńskiej] zacierając ręce i powiadam: „To życie! T o  lu b ię !" Stało się to już  
u nas przysłowiem. [Iwaszkiewicz, Notatki: 116-117]; [16] Oczywiście ci, którym te rzeczy 
[uratow ane z Pow stania W arszawskiego] się odwozi, zam iast cieszyć się, że coś mają, na
rzekają, że brakuje tu tej lub owej kartki, tego lub owego kawałka. „To życie! T o  lubię!" 
[Tamże: 117]; [17] Górnolotny pan G. (...) ośw iadcza mi, że przyszedł ucałować „kraj sza
ty" mojej żony. W ieczorem  u Poli śmiejem y się z tego strasznie, m am dzisiaj więcej po
wodów  do pocierania rąk i do powiedzenia: „To życie! T o  lu b ię !" [Tamże: 121]

W notatkach wojennych Jarosława Iwaszkiewicza znajdujemy nie tak znowu 
częsty w literaturze wspomnieniowej przykład nie tylko samego idiofrazemu, 
ale i jego zastosowania w różnych sytuacjach8. Jednak Iwaszkiewicz dodaje 
znamienne „u nas": „Stało się to już u nas przysłowiem". Nie możemy wyklu
czyć, że np. Anna Iwaszkiewiczowa, niosąc chorej Poli Gojawiczyńskiej wieść o 
jednym więcej dziwie życia wojennego, zacierała ręce i powtarzała: „To życie! 
To lubię!". Idiofrazeologia, nie przestając być językowym wynalazkiem danej 
osoby, jest zwykle podejmowana przez pozostałych członków rodziny, stając 
się jej dobrem wspólnym (czasem także dobrem rodziny dalszej, przyjaciół 
domu, bliższego sąsiedztwa itd.), wchodząc do familektu i współtworząc do
mową tradycję, rodową legendę czy wręcz „rodzinną liturgię"9.

Pod pojęciem „skrzydlatych słów języka rodzinnego" kryją się różne rodza
je jednostek, których wyczerpująca klasyfikacja jest sprawą przyszłości. Przed
stawię tu na razie roboczą ich klasyfikację utworzoną z dwóch podziałów. Po 
pierwsze więc, ze względu na pochodzenie wśród skrzydlatych jednostek fami
lektu dadzą się wyodrębnić dwie grupy. Jedną tworzą te sformułowania, któ
rych autor jest członkiem danej mikrowspólnoty (czasem poprzednich jej poko
leń); używane są w danym kręgu rodzinnym, bo w nim się właśnie narodziły,

8 Takie rzadkie ilustracje wykorzystywania frazemów familijnych znaleźć też można w powieści 
H. Bazina „Żmija w garści", np.: [18] ...po wieczornym pacierzu wrodzona dziecięca beztroska 
wzięła górę, ojciec się rozchmurzył i nawet zgodził „zrobić most". To wyrażenie w rodzinnym żargo
nie znaczy tyleż co czasownik „przechadzać się" plus dodatkowy odcień -  tam i z powrotem. 
Główna aleja platanowa rozwidla się koło domu, idzie aż do rzeki i przechodzi uroczystym mostem 
na drugi brzeg. Ale tu traci swoją nazwę i jako „czerwona aleja" biegnie między dwoma rzędami 
purpurowych klonów aż do La Bertonniere" [s. 101-102]; [19] „Robić most" z synami czy mieć do 
nich wykład, było chyba w pojęciu ojca [entomologa z zawodu] czymś jednoznacznym" [s. 102];
[20] ...któregoś wieczoru, kiedyśmy razem z nim [przyjezdnym profesorem] „robili most", jakieś 
niewielkie zwierzątko dreptało aleją (...)" [s. 113]. Nietrudno zauważyć, że obok robienia mostu uży
wa tu Bazin i innego jeszcze frazemu familijnego: czerwona aleja.

9 Przejmuję to trafne określenie z monografii Teresy Smolińskiej Rodzina o sobie (1992: 28 z po
wołaniem się na pracę: M. Saltiel, Magia rytuałów).
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uważane są za swoje, bo tam właśnie, a nie gdzie indziej zostały wymyślone. 
Można je nazwać „jednostkami własnymi", por.:

[21] Kiedy byłem  bardzo mały, ale już um iałem mówić „r" (...), spytałem  pewnego razu, 
dlaczego Taty tak długo nie ma w domu. -  Pojechał uczyć. -  To Tata uczy dzieci? -  Nie, 
dorosłych. -  Aaaa... A drącego one są głupie, jak dorosłe? Potem  pojąłem, drącego. M oje 
zaś dziecinne powiedzonko zostało w tradycji rodzinnej. [Kobyliński, Zbrojny pies: 211-212]; [22] 
Przy wyjazdach gremialnych trzeba było jeszcze „siadać na smoka", jak  to nazyioała Nula, 
to znaczy zebrać się w pokoju babuni na wspólne odmówienie „Kto się w opiekę". [Iwasz
kiewicz, Książka moich wspomnień: 45]; [23] A serce Taty zalewa tkliwa miłość. Przygar
nia konspiratora (..). I mówi, jak  zwykła mówić ciotka M arietta do niespodziewanych i eksku- 
zujących gości: -  Cóż zrobić -  bardzo przyjemnie... [Wańkowicz, Ziele na kraterze: 191]

Do grupy drugiej należą sformułowania cudze, które zostały uznane za 
swoje, bo swą treścią i/lub formą szczególnie odpowiadały na jakiejś we- 
wnątrzrodzinne zapotrzebowania. Pochodząc z zewnątrz, zostały „zaadopto
wane", „udomowione". Nie zostały wymyślone przez żadnego członka danej 
rodziny, ale to członkowie tej rodziny właśnie ustanowili powtarzalność i od
twarzalność tych słów obcych, którym poza kręgiem owej rodziny nikt tego 
szczególnego statusu nie nadał10; nazwijmy je „jednostkami przejętymi":

[24] Przy naradach nad jej [starej kanapy] obiciem (...) m ajster w ypowiedział uprzejm e 
zdanie, które przeszło do naszej domowej historii: „Nie doradzałbym szanownej pani tego 
obicia, bo z atłasu klient się ześlizguje" [Ostrowska-Grabska, Brie a brac: 318]; [25] 
...było parę uroczystości w roku, kiedy [Tata] urzędow o wracał zalany „na biedronkę". 
To wyrażenie przywiózł Tata do rodzinnego języka z M orszyna. Była tam nader cnotliw a m ę
żatka, do której smalił cholewki cały pensjonat. Pewnego razu spito jej męża, nad którym 
tak się trzęsła. „Proszę pani -  szlochała na łono w łaścicielki pensjonatu -  panow ie przy
w ieźli Józia na biedronkę" (to znaczy, że ani rączką, ani nóżką). [W ańkowicz, Ziele na 
kraterze: 114-115]; [26] ...kiedy na prem ierze dopełniono jego kostium lakierkam i pani 
domu (...), główną, wspaniałą tyradę Boswela do M arii S tu a rt, w  której nam aw ia ją do 
ucieczki -  w obec nagle nieznośnie cisnących go lakierków -  skrócił do końcowego zdania 
jedynie (...): „M ario -  uciekajm y!", i w yciągnął zdum ioną M arię za kulisy, gdzie błyska
wicznie zrzucił lakierki. Ten jedyny bodaj w życiu występ sceniczny mojego Ojca stał się 
legendarny, a słowa „Mario -  uciekajmy!" -  hasłem żartobliwie przecinającym zawiłe spra
wy. [Ostrowska-Grabska, Brie a brac: 59]; [27] Ze spektakli tych ostało się powiedzonko- 
-okrzyk, wzięte z jakiejś Taty roli scenicznej, z czego jednak? -  żadna literatura teatralna 
ani współczesna Kopalińskiego i Hertza „Księga cytatów " nie um iała mi wyjaśnić, a Tata 
też nie pam iętał tytułu sztuki. Dość, że gdy ktoś nie zamknął w ejścia za sobą, Tata zawsze 
wołał tymi samymi słowy: „Zdziebko! Pozamykaj drzwi! Jak psa go zastrzelę..." Ten 
Zdziebko to był zdaje się stary sługa. [Kobyliński, Zbrojny pies: 245]; [28] Kiedy M akusi 
[chłopak stajenny] wystąpił w  now iutkich butach (...), wuj Edek go spotkał, kroczącego 
dumnie, choć krzyw iącego się chwilam i, bo jednak coś numer nie zgadzał się ze stopą. -  
Makusi, jakiś ty dziś piękny! -  rzekł dziedzic, na co chłopak z powagą i głucho: -  Ładny 
ze mnie chłopak, ino ból cierpię. Podobne odzywki wzbogacały, i tak już bogaty, słownik ro

10 Prezentacja tych dwóch rodzajów  jednostek języka rodzinnego wydaje mi się dobrą okazją do 
sformułowania m yśli, że także idiofrazeologię tworzą dwa rodzaje zjawisk: 1. tworzenie sw oich 
(własnych) jednostek frazeologicznych (idiofrazem ów) i 2. swoiste (indywidualne) w ykorzystyw a
nie frazeologii zastanej (np. predylekcja do tych a nie innych jednostek frazeologii ogólnej i osobli
wości ich w ykorzystyw ania w  w ypow iedziach własnych).
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dzinny i środowiskowy, służyły niby lokalne, fam ilijne porzekadła latami. [Tamże: 161-162]; [29] 
Za sprawą Barańczaka niektóre zwroty -  jak choćby to kontem plow anie m oralnej ohydy 
czy z „Kota Prota" pochodzący wers: p o pija jąc też kefir, tańcząc zw iew nie ja k  zefir -
weszły na trwałe do naszego domowego językan .

Dysponuję dziś ponad dwustoma przykładami jednostek różnych famile- 
któw. Z tej liczby ok. dwóch trzecich przypada na jednostki wynotowane z lite
ratury pięknej, wspomnieniowej i pamiętnikarskiej, jedna trzecia pochodzi z in
formacji ustnych pozyskanych od dziesięciu rodzin z różnych stron Polski 
(włączam tu także jednostki języka mego własnego domu rodzinnego). Zebrane 
w ten sposób frazemy -  bo w absolutnej większości są to jednostki wielowyra- 
zowe -  dają się podzielić na kolejne dwie grupy, tym razem ze względu na cha
rakter nominacji. Grupa pierwsza obejmuje odtwarzalne połączenia wyrazów 
związane na stałe z obiektami jednostkowymi (a więc nieprzenoszone na inne 
obiekty jednorodne). Do grupy drugiej odnoszą się połączenia o mniejszej lub 
większej zdolności uogólniania, które mogą być przenoszone z obiektu na 
obiekt lub z sytuacji do sytuacji.

W materiale językowym grupy pierwszej -  sfrazeologizowanych nazw 
obiektów jednostkowych -  odnajdujemy połączenia typu: kanapa wielkich ludzi, 
półka pod słonikami, owadzi strych, zimny salon, pokój cudów, szafa jedwabna, spodnie 
witrażowe, różowy serwis, grusza profesorska; odnoszą się tu także nazwy własne
o charakterze przezwisk czy przydomków (babcia stara, biała babcia i czarna bab
cia, wujcio Panie przepraszam, sąsiedzi pani Czternasta i pan Czternasty, pies Szla
frok mamy itp.)12. Na pograniczu grupy pierwszej i drugiej lokują się nazwy na
dawane nie tyle obiektom jednostkowym, co typom (rodzajom) obiektów. 
Należą do nich zwłaszcza nazwy potraw (chiński makaron 'lane kluski', wspo
mnienie z dzieciństwa 'szpinak', kaczy niedopad -  również 'szpinak', sałatka z płyt
kiego morza, kura po literacku itp.) czy nazwy domowych panaceów (dziaduniowy 
proszek 'rodzaj domowego lekarstwa na wszystko')13. Jednak zasadniczą (bo

11 Z tekstu Joanny Olech Dr. Seuss leczy z nudy („Wysokie Obcasy" 2003, nr 33, s. 31), oma
wiającego przetłumaczone przez Stanisława Barańczaka książeczki dla dzieci Doktora Seussa „Słoń, 
który wysiedział jajko" i „Kot Prot".

12 Por. jeszcze: [30] W teatrze amatorskim wyżywał się jako reżyser brat mojej babki nazywany 
przez nas „dziadzio zbytki" z powodu zamiłowania do dowcipów [J. Kawalerowicz; P 39/92];
[31] Mimo tego dorośnięcia nie opuszczało postrzelenie małego urwisa o wystrzyżonej głowie. Kie
dy wybuchła wojna, zgłosił się „ni w pięć, ni w dziewięć" na ochotnika do wojska rosyjskiego. Taki 
już dostał przydomek w rodzinie -  „Ni w pięć, ni w dziewięć". [Wańkowicz, Ziele na kraterze: 371];
[32] Ponury kundel, zwany przez nas „Szlafrokiem mamy" dla swego cętkowanego owłosienia, 
oszczekuje nas z obowiązku... [Szymanowska, Opowieść o naszym domu: 14].

13 Por.: [33] ...u nas stawiało się czasem na stole menu. Przy czym zabawa polegała na tym, iż 
najprostsze potrawy nazywało się szalenie wymyślnie, np. ser biały utarty z cukrem i jajkami (...) 
nazywał się pasch a  russe (...). G lace Ja ros lav  -  to domowe lody, podawane na wszystkie lepsze 
okazje. S a lad e H an ia  -  to zwykła zielona sałata z własnego ogrodu (...). [Iwaszkiewiczowa, Z moim 
Ojcem o jedzeniu: 123; inne domowe nazwy kulinarne zob. tamże, s. 101]. O nadawaniu imion i prze
zwisk domowych ludziom zob. Wańkowicz, Ziele na kraterze: 11, 13, 17,105, 117, 371 oraz Kobyliń
ski, Zbrojny pies: 86 i 215-216 („obyczaj przezwisk rodzinnych był -  i chyba bywa nadal -  tradycją 
naturalną", „samorodne, niedocieczone nawyki i obyczaje rodzinne"); o nadawaniu imion przed
miotom i sprzętom domowym -  Wolska-Obertyńska: 596-597. Por. też: KyKymKMiia 1989: 97.
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obejmującą ponad 70% zebranego materiału) grupę tworzą nazwy całych 
układów sytuacyjnych, przekształcające się w nazwy złożonych pojęć o wyso
kim nierzadko stopniu abstrakcyjności. Zwarta eksplikacja znaczeń tego typu 
frazemów jest często niezmiernie trudna i z rzadka tylko daje się wyrazić lako
niczną formułą o charakterze słownikowym (Ktoś tu ma długi ogon 'ktoś nie 
zamknął za sobą drzwi', Pierdu drzystu, będziesz organistą 'wyraz niedowierzania 
albo kpiny z czyichś zapewnień', mówić jak Znajewski o koniach 'uparcie nawra
cać do tego samego tematu', czytać Dostojewskiego 'drzemać po obiedzie' itp.). 
Najczęściej opis znaczenia frazemów familijnych niesie w sobie -  to explicite, to 
w postaci domyślnej -  dopiero opis sytuacji, w której zostały one pierwotnie 
użyte i w jakich były następnie powtarzane, por.:

Po cóż miewasz? -  i [34] ...zaczepiła są jakaś żebraczka z trojgiem małych dzieci dom a
gając się jałm użny. -  Jeszcze m am  czworo w domu, proszę pani dobrodziejki... Co roku 
mam przybytek... -  Po cóż miewasz? -  zauw ażyła spokojnie pani Bruhłowa. (...) To „po 
cóż miewasz" pani Brtihlowej zostało między nami jako bon mot przy różnych okazjach stoso
wane. [W olska, Obertyńska: 200]

piżam a do sleepingu -  i [35] [W krótce po wojnie] kiedy przyszedł (...) list od pani Vaw- 
ter [z USA] z zapowiedzią paczki, ileż w niej pokładałam  nadziei, marzyły mi się buty 
dla córki, pończochy, swetry... Po pewnym czasie nadszedł (...) karton z biletem: „M yślę, 
że nie ma pani jeszcze piżamy do sleepingu" -  i leżała w pudle w bibułce mięsista jedw a
bna pawiowego koloru piżama z haftow anym i na pół palca grubości złotymi smokami 
chińskimi!!! (...) „piżam a do sleepingu " stała się pojęciem wyrażającym szczyt „nieadekwat- 
ności" i do dziś dnia tłucze się po naszym domowym słowniku. [Ostrowska-Grabska, Brie 
a brac: 329]

Bliższa analiza konsytuacyjnej obudowy frazemów familijnych i towa
rzyszących im metaoperatorów (domowy sloganik, familijne porzekadło, słówko ro
dzinne, umowny skrót...; to określenie miało kurs obiegowy w rodzinie, wyrażenie to 
weszło w repertuar rodzinnych powiedzonek używanych już jako slogany w odpowied
nich okolicznościach itp.) pozwala poznawać nie tylko okoliczności powstania da
nego wyrażenia, jego, by tak rzec, zaplecze anegdotyczne, ale i mechanizmy 
generalizacji, drogi uogólniania pierwotnych wyrażeń dosłownych, ich uskrzy
dlania się w domowym kręgu. Opis takiego właśnie zestalania się przypadko
wej wypowiedzi w odtwarzalną -  w granicach jednej rodziny -  całostkę o du
żym stopniu ogólności zawiera „Ziele na kraterze" Melchiora Wańkowicza. Nie 
sposób tu pominąć tego właśnie przykładu, gdyż frazemy familijne pojawiają 
się w literaturze z reguły w postaci już ukształtowanej, Wańkowicz tymczasem 
prezentuje jeden z takich frazemów in statu nascendi, niejako w aktach stawania 
się frazeologizmem, obrazując kolejne stadia jego uskrzydlania się. Sytuacja 
wyjściowa przedstawia się następująco:

[36] -  Niech M aria pojedzie do Hirszfelda, widziałem, że ma pstrągi łososiowe. W ie M a
ria? Taka ryba większa od pstrąga i ma różowe mięso. (...) I -  wie M aria co? -  najlepiej 
dać do tego sos holenderski, zielony.

Maria bierze kartkę, chowa pod chustkę i powiada: -  Tak, to tak... Ale musi ja panu 
zrobią rosół, a na mięso w sam ten raz befsztyki podejdo.

I na obiad był rosół i befsztyki, [s. 31]
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Wypowiedź Marii stała się podstawą do utworzenia familijnego frazemu Wań
kowiczów. Jakie elementy przesądziły o jej uskrzydleniu?

Po pierwsze, dostrzegł w niej pisarz pewne inwariantowe znaczenie, które 
daje się w przybliżeniu wyrazić formułą 'masz rację, ale moje i tak będzie na 
wierzchu' (pozorna zgoda z jednoczesnym postawieniem na swoim), które wy
czuwamy w rozmaitych sytuacjach życiowych, które jednak nie miało w pol
szczyźnie swej zwartej, trafnej i tak atrakcyjnej jednocześnie formy słownej. Po 
drugie, wypowiedź ta wieńczy anegdotę realizującą tzw. zasadę zawiedzionego 
oczekiwania (tu -  dysproporcja między złożonością zamówienia i oczekiwa
nym wykwintem końcowego dania a siermiężnym rezultatem faktycznym; ce
chy dysproporcjonalności i zawiedzionego oczekiwania zawiera też wspomnia
ny inwariant znaczeniowy)14. Ponieważ efektem „zawiedzionego oczekiwania" 
jest zwykle wesołość -  zasada ta jest psychologicznym fundamentem dowcipu
-  śmieszność opisanej sytuacji uatrakcyjnia wypowiedź Marii i ułatwia jej za
padnięcie w pamięć. Smaczku dodają jej też używane przez Marię regionalizmy 
(a zapewne i użyta przez nią intonacja).

Na ss. 309-339 swej powieści Wańkowicz wspomina następnie cztery roz
maite sytuacje [37]-[40]. W warstwie czysto faktograficznej nie mają one nic 
wspólnego z sytuacją wyjściową [36], tak jednak powiązane są z nią wspólnotą 
samego układu sytuacyjnego (wspólnotą sytuacyjnego inwariantu znaczenio
wego), że odwołanie się do wypowiedzi [36] staje się nie tylko możliwe, ale 
i pożyteczne w narracji, gdyż przyspiesza i ułatwia porozumienie nadaw
czo-odbiorcze. Oto te cztery opisy:

[37] [Klucznica am erykańskiego college'u] rozsiadała się na łóżku [córki W ańkowicza], 
w ysłuchiw ała eksklamacji św iatopoglądow ych i odpowiadała jak kucharka Maria, której 
Tata dysponow ał łososio-pstrągi: „Tak, to tak... A le m usi, co befsztyk  będzie w ięcej 
podchodzący", [s. 309]
[38] [Gdy W ańkow icz zbyt dużo pisał i przepracowywał się, żona zmuszała go do snu] 
King straszliw ie huczał „bo ty nic nie rozum iesz" i „są życiowe konieczności" (...), na co 
Królik m ówił, że „tak, to tak, ale befsztyk  będzie bardziej podchodzący" i kazał się naj
pierw wyspać, [s. 320]
[39] [W czasie w ojny M ama pragnie skierować córkę na naukę jakiegoś praktycznego za
wodu] M ama (...) chwyta się ostatniego, teraz zwykle skutkującego środka -  że „Tatuś 
przecież pisał, żeby praktycznie..." Ale Krysia się otrząsa: -  Mamo, na humanistów ko
lej... D o czegóż doprowadziła technika?! I już nie można załatwić żadnym: „Tak, to tak, 
ale b efszty k  będzie lepszy", [s. 330]
[40] [M amę niepokoją nieco zbyt szerokie i różnorodne ideologicznie kontakty córki 
i dzieli się tymi w ątpliw ościam i z Ojcem] Ojciec, którego nagabują w tym labiryncie mię
dzy młodzieżą w La M orte, Alexandrem  i papą Considinem, stale odpowiada: „Tak, to 
tak, ale pew no befsztyk... tym  lepiej staniesz ideowo na nogach, im  więcej będziesz 
um iała. Syntezy -  same przyjdą", [s. 339]

Bezpośrednie zestawienie wariantów [36]-[40] pokazuje, jak wraz z rozszerza
niem się sfer użycia stabilizuje się i krystalizuje forma leksykalna domowego

14 O efekcie zawiedzionego oczekiwania, stanowiącym trzon teorii komizmu Theodora Lippsa, 
zob. np. Passi 1980: 75 i 107-109, Dziemidok 1967: 22-23, Buttler 2001: 15-17.
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frazemu, w wariancie [39] osiągająca postać bodaj optymalną, gotową do prze
niesienia do hipotetycznego „słownika polskiego języka rodzinnego" (względ
nie „słownika polskiej frazeologii familijnej"). Frazem Tak, to tak, ale befsztyk bę
dzie lepszy jest już na poziomie [39] na tyle utarty (utarty w rodzinnej tradycji 
Wańkowiczów oraz w pamięci czytelników książki), że w wariancie [40] pisarz 
może już sobie pozwolić na użycie jego formy eliptycznej.

Hipotetyczny „słownik polskiego języka rodzinnego" nie został tu wspo
mniany przypadkowo. Opracowanie takiego słownika jest nie tylko możliwe: 
jest potrzebne, jeśli zasoby polszczyzny mają być udokumentowane w pełni 
swoich rzeczywistych wymiarów. Gdyby w wyniku jakiegoś ogólnopolskiego 
apelu czy ankiety udało się zebrać zaprogramowaną informację językową od 
dostatecznej liczby rodzin15, gdyby pod tym samym kątem widzenia przepa
trzeć ogół polskiego piśmiennictwa diariuszowego, pamiętnikarskiego i epi- 
stolograficznego16, słownik na tej podstawie opracowany mógłby się składać 
z dwóch zasadniczych części.

Hasłownik części pierwszej stanowiłyby jednostki rozmaitych idiolektów 
i familektów uporządkowane zapewne alfabetycznie i opatrzone rozmaitymi 
kwalifikatorami, wśród których prym wiodłyby oznaczenia dotyczące po
chodzenia (tzn. regionu i czasu powstania) oraz pokoleniowej bądź ponad- 
pokoleniowej przynależności odnośnych jednostek. Stronę prawą wypełniałyby 
nie tylko komentarze objaśniające okoliczności powstania danego wyrazu czy 
wyrażenia (te mogłyby być zaczerpnięte bezpośrednio z ankiet czy listów), ale 
i -  przede wszystkim -  dokonane przez leksykografa próby wyeksplikowania 
kryjących się za danymi jednostkami pojęć. Wszak decyzje członków wspomi
nanych tu rodzin o utrzymaniu w ich języku domowym wyrażeń typu Po cóż 
miewasz?, Cóż zrobić -  bardzo przyjemnie!, Tak, to tak, ale befsztyk będzie lepszy, Ktoś 
tu usrał kupkę i nie sprzątnął17, Niech żołądek diabli wezmą, niech się boski dar nie

15 Zob. opracowany przez Kwirynę Handke Aneks: Ze słownictwa familijnego (wyniki dwóch ankiet) 
[w:] Handke, red., 1991: 97-114 (por. także zawartość ankiety w: Smolińska 1992: 187-193).

16 Por. uwagę Anny Iwaszkiewiczowej: „Przecież u nas na przykład połowa naszego życia od
padłaby bez tych wszystkich głupstw, które gadamy, bez tego całego słownika, którym posługuje
my się, bez tych wyrażeń nam tylko znanych, które określają dla nas całe pojęcia, są skrótami, które 
się przez wspólne życie wytworzyły. To nie są rzeczy bez znaczenia, bynajmniej, to jest ważną czę
ścią atmosfery naszego życia. Nieraz myślałam o tym, żeby spisać tu nasz «iwaszkiewiczowski 
słowniczek», do którego również przyczyniły się siostry. Zabawne, że jeszcze przed poznaniem Ja
rosława i jego rodziny miałam wyostrzoną wrażliwość na pewne rzeczy, które mnie śmieszyły albo 
irytowały, ale nie umiałam ich nazwać. Jakaż była moja radość, kiedy poznawszy Jarosława, a po
tem jego siostry, okazało się, że oni już mają gotowe słowa na wiele z tych rzeczy (...)" (A. Iwaszkie
wicz, Dzienniki, Warszawa 1993, s. 195-196, zapis z 17 maja 1933 r.). Anna Iwaszkiewiczowa tego 
słowniczka, o ile mi wiadomo, nie spisała, dałby się on jednak -  przynajmniej w jakiejś części -  zre
konstruować na podstawie skrupulatnej analizy całej wspomnieniowej i epistolograficznej spuściz
ny pisarza, jego żony i córek. Pierwszy tom korespondencji Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów (Listy 
1922-1926, Warszawa 1998) przynosi w tym względzie materiał wielce obiecujący.

17 Tak właśnie -  „Ktoś znów usrał kupkę i nie sprzątnął" -  nasz Ojciec kwitował nie tylko każ
dy napotkany w domu nieporządek, ale sam zwyczaj czy postawę pozwalającą młodszej części ro
dziny rozpocząć z zapałem jakieś przedsięwzięcie, rozgrzebać sprawę, ale szybko jej poniechać i nie
przejmować się pozostawionymi skutkami.

21 -  W. Chlebda, Szkice..
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tyra!18, Dolej wody do rosołu, bo ksiądz proboszcz będzie na obiedzie!19, Szroj, Zosiu, 
szroj, to tyłko pani Poprawszka idzie!20 itp. brały swój początek w podświadomie 
czy półświadomie żywionym przekonaniu, że wyrażenia te nie tylko uszcze- 
góławiają bądź korygują pojęcia już istniejące, lecz werbalizują pojęcia czy 
układy pojęć, których przestrzeń codzienności jest pełna, ale dla których pol
szczyzna ogólna z tych czy innych powodów werbalizatorów nie posiada. In
nymi słowy, języki rodzinne p o w o ł u j ą  do  ż y c i a  czy u s t a n a w i a j ą  
n o w e  p o j ę c i a ,  które uzupełniają ogólną siatkę pojęciową Polaków (by tak 
rzec, „uszczelniają" siatkę mentalną już istniejącą). Z poznawczego punktu wi
dzenia utrwalenie tej prywatnej sieci pojęciowej Polaków byłoby projektowane
go słownika funkcją najdonioślejszą.

Hasłownik części drugiej tworzyłyby wyrazy (wyrażenia) języka ogólnego 
uszeregowane alfabetycznie, ale pozbawione kwalifikatorów i eksplikacji zna
czeń, istotą tej części bowiem byłoby pokazanie tych prywatnych sposobów 
i chwytów, za których pomocą Polacy po swojemu nominują w swych językach 
domowych obiekty, cechy i czynności już przez polszczyznę nazwane. To tu 
właśnie przy wyrazie hasłowym szpinak mogłoby się znaleźć wyrażenie wspo
mnienie z dzieciństwa, jakie funkcjonowało w języku rodzinnym Profesorostwa 
Bezwińskich z Bydgoszczy, a obok niego -  kaczy niedopad, jak sam nazywałem 
w dzieciństwie tę znienawidzoną potrawę (analiza obszerniejszego materiału 
familektalnego przyniosłaby zapewne jeszcze kilka-kilkanaście prywatnych 
określeń szpinaku nie jako rośliny, lecz potrawy właśnie). Ogólnopolskim Aku
rat! czy Figa z makiem! przypisałbym po stronie prawej Koci ogon! z „Ziela na 
kraterze" czy Pierdu drzystu, będziesz organistą oraz Świdry midry, w dupie widły, 
a na końcu gwóźdź z języka mojego domu rodzinnego; neutralnemu Zamykaj 
(zamykać, zamknij) drzwi! -  nacechowane Ktoś tu ma długi ogon (z mojego domu), 
Zdziebko! Pozamykaj drzwi! Jak psa go zastrzełę! (z familektu Kobylińskich) czy 
A snopek? -  tak bowiem, według ustnej informacji Prof. Marka Masnyka, kwito
wało się w jego domu rodzinnym czyjeś niedomknięcie drzwi21. Może zresztą

18 Frazą „Niech żołądek diabli wezmą, niech się boski dar nie tyra", wyniesioną ze swojego je
szcze domu, nasza Mama kwitowała wszelkie -  domowników czy gości -  narzekania czy zapew
nienia, że się nasycili i tego, co zostało na talerzu, naprawdę nie dadzą już rady zjeść.

19 To -  ponoć autentyczne, zasłyszane przez Mamę jeszcze przed wojną -  polecenie gospodyni 
jakiegoś domu, wydane kucharce na widok wchodzącego w progi znajomego proboszcza, towarzy
szyło często naszym domowym obiadom, zwłaszcza gdy ktoś prosił o dolewkę lub gdy do obiadu 
dosiadał się gość z bliskiego kręgu znajomych.

20 Pani Halina Poprawska, gimnazjalna koleżanka naszej Mamy, opowiadała, jak, przechodząc 
zamiejską drogą, usłyszała zza niewysokiego krzaczka, za którym mała córka sąsiadów załatwiała 
poważną potrzebę fizjologiczną, owo „Szroj, Zosiu, szroj, to tylko pani Poprawszka idzie". Fraza 
ta -  w tej właśnie wymowie -  przyjęła się u nas na lata w znaczeniu 'nie przejmuj się'.

21 Wyjaśnienie Prof. Masnyka było następujące: „Mówiło się tak w znaczeniu: gdybyś powiesił 
sobie w drzwiach snopek, to by po wejściu sam swoim ciężarem wracał na swoje miejsce i zamykał 
drzwi". W tym kontekście zob. także wyniki ankiety w: Handke, red., 1991: zwł. 109-110 oraz różne 
nazwy kulinarne odnoszące się do jednego desygnatu (typu: sytocha, salamacha, prażucha, sajdocha, le- 
mieszka, muza, mąka jako używane w różnych rodzinach nazwy potrawy „z mąki uprużonej na pate
lni i ugotowanej na gęsto w wodzie lub tłuszczu") w artykule Barbary Falińskiej „Z badań nad re
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tę część słownika należałoby rozparcelować na działy tematyczne (uszczegóła- 
wiane następnie wyrazami hasłowymi), np.: POMIESZCZENIA, POTRAWY, 
MEBLE, CZYNNOŚCI CODZIENNE, CZYNNOŚCI ODŚWIĘTNE itp. I może 
w dziale MEBLE znalazłoby się miejsce dla frazemu zielony fotel z familektu 
rodu Wolskich-Obertyńskich -  bo chociaż w nazwie tej samej w sobie nie ma 
nic niezwykłego, sposób jej używania jest dla problematyki tu poruszanej bar
dzo charakterystyczny. Funkcjonowanie tego frazemu tak opisane zostało we 
wspomnieniach Beaty Obertyńskiej:

[41] Od strony pokoju dosunięty bokiem  do długiej krawędzi stołu stał „zielony fotel". 
Zielonym nie byl już od lat, bo parokrotnie zmieniał skórę, ale pierwotna nazw a okazała 
się o wiele trwalsza od obicia. Gdziekolw iek potem  stał i jakkolw iek byw ał obity, na za
wsze był „zielonym  fo telem ", [s. 561]

Jak widać, wyrażenie „zielony fotel" było pierwotnie deskrypcją, opisem jedno
stkowego obiektu dokonanym poprzez jego cechę wyróżniającą -  „zieloność". 
Opis ten okazał się na tyle „przylegliwy", że zrósł się z obiektem na stałe; za- 
utonomizował się i uniezależnił od aktualnych cech obiektu. W miarę owego 
uniezależniania się (fotel parokrotnie zmieniał rodzaj i kolor tapicerki) wyraże
nie zielony fotel traciło cechy deskrypcji, aż stało się niemotywowanym imie
niem własnym danego mebla. Językowa inercja domowników uniezależniła na
zwę od aktualnych bodźców wzrokowych.

Dwa opisane jako ostatnie połączenia wyrazowe -  Tak, to tak, ale befsztyk bę
dzie lepszy i zielony fotel -  wydają się reprezentatywne dla dwóch wspomnia
nych wcześniej rodzajów frazemów familijnych: zielony fotel -  dla związków
o odnośności jednostkowej, Tak, to tak, ale befsztyk będzie lepszy -  dla związków
o odnośności mnogiej. Ale oba te frazemy, tak różne pod względem obiektu 
nominacji, łączy mimo wszystko wspólna, dopiero co wymieniona cecha: nieza
leżność od aktualnego doświadczenia, „przesunięcie znaczeniowe" postaci 
uskrzydlonych w stosunku do użyć pierwotnych -  przesunięcie to w stronę 
metaforyzacji (w wypadku frazemu z familektu Wańkowiczów), to w stronę 
desemantyzacji (w wypadku zielonego fotela), jednakowo przecież świadczące
o semantycznym zautonomizowaniu obu całostek. Przesunięcie semantyczne22 
w połączeniu ze stałością składu leksykalnego, powtarzalnością i odtwarzalno
ścią daje zestaw cech koniecznych i wystarczających, by odnośne połączenia 
wyrazowe nazwać frazeologizmami.

Tu jednak powracamy do wątpliwości wyrażonych na samym początku 
tego szkicu: czy obdarzanie połączeń typu zielony fotel, piżama do sleepingu, robić 
most, iść pod blachę, Po cóż miewasz?, Tak, to tak, ale befsztyk będzie lepszy itp. mia
nem frazeologizmów nie jest nadużyciem, skoro „rozpowszechnienie społecz
ne", którym się te całostki istotnie charakteryzują, ogranicza się jedynie do tzw.

gionalizmami w słownictwie kulinarnym" (Handke, red., 1991: 84). Tytuł tomiku -  „Regionalizmy 
w języku familijnym" -  jednoznacznie wskazuje, że obiektem studiów był jednak zupełnie inny od 
naszego aspekt języków familijnych.

22 Kalkuję to określenie z rosyjskiej terminologii frazeologicznej („ceMaHnraecKMw cABur").
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małych czy pierwotnych grup społecznych. Całostka zielony fotel charakteryzuje 
się, powtórzmy, dwiema najważniejszymi spośród konstytutywnych cech związ
ku frazeologicznego: odtwarzalnością (reproduktywnością) i całościowością no
minacyjną (demotywacją). Jest (czy właściwie była) ona jednak odtwarzalna 
i przesunięta znaczeniowo tylko w granicach rodu Wolskich-Obertyńskich, dla 
pozostałych użytkowników polszczyzny związek wyrazów zielony fotel cech 
tych nie wykazuje i pozostaje regularnym produktem językowym tworzonym 
doraźnie, ilekroć mebel, na który patrzy mówiący, jest akurat fotelem o zielo
nym obiciu. W terminach frazeologii standardowej związki wyrazowe używane 
przez ogół kręgów społecznych, ale mające najniższy stopień przesunięcia zna
czeniowego (a więc w istocie dosłowne) i takiż stopień odtwarzalności, nazywa 
się -  za Stanisławem Skorupką -  związkami luźnymi, które „znajdują się 
właściwie poza obrębem frazeologii jako nauki, wchodzą w zakres składni 
i częściowo semantyki" (Kurkowska, Skorupka 1966: 156). Biegunową zmianę 
tych parametrów -  wzmożenie odtwarzalności i demotywacji do stopnia ma
ksymalnego -  można osiągnąć tylko po biegunowe zmianie wyjściowego pun
ktu oceny: z ogólnonarodowego na jednostkoworodzinny. Nie może się w tym 
momencie nie zrodzić pytanie: która więc z obu charakterystyk jest tą pra
wdziwą -  ogólnonarodowa czy jednostkoworodzinna? Która z nich adekwat- 
niej oddaje naturę wyrażenia zielony fotel?

Pierwsza odpowiedź, jaka w mym mniemaniu ma prawo się teraz pojawić, 
brzmi: obie charakterystyki w równej mierze. Nie sposób twierdzić, że wyraże
nie zielony fotel ma we współczesnej polszczyźnie tylko taki status, jaki wyzna
cza charakterystyka ogólnonarodowa (minimalna odtwarzalność, minimalna 
demotywacja), skoro istnieją grupy społeczne (ród Wolskich-Obertyńskich 
i wcale liczny zastęp czytelników wspomnień jego członków), dla których 
całostka ta ma zupełnie inną wartościowość. Byłoby jednak równie bezsensow
ne upieranie się, że zielony fotel ma tylko te cechy, które zawiera charakterystyka 
jednostkoworodzinna, skoro są całe odłamy społeczeństwa, które owych cech 
wyrażenia zielony fotel (maksymalnej odtwarzalności, maksymalnej demotywa
cji) nie odczuwają i odczuwać nie mogą. Jeśli więc chcemy ocenić realną glo
balną sytuację całostki zielony fotel we współczesnej polszczyźnie, musimy się 
odwołać do obu charakterystyk -  ogólnonarodowej i jednostkoworodzinnej -  
równocześnie.

Ujęcie takie będzie odrzucone przez tę frazeologię, która, posługując się 
schematem dychotomicznym, zechce o związkach wyrazowych orzekać katego
rycznie: albo frazeologizm -  albo nie frazeologizm. Natomiast frazeologia, która 
taki wymiar absolutny zamieni formułą względności, odrzuci kategoryczny sąd 
„całostka zielony fotel nie jest frazeologizmem" i będzie swoje oceny relatywizo
wała. Ocena taka może na przykład przybrać postać sądu: „rozpatrywane 
względem skali ogólnospołecznej, wyrażenie zielony fotel odznacza się fraze- 
ologicznością nikłą, minimalną -  natomiast rozpatrywane względem tej grupy 
społecznej, którą tworzy(ła) rodzina Wolskich-Obertyńskich, wyrażenie to ce
chuje się bardzo wysokim stopniem frazeologiczności".
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Ale w swojej argumentacji frazeologia relatywna może także postawić pyta
nie zupełnie zasadnicze: czym właściwie jest ów „system języka", przynależ
ność do którego decyduje o frazeologicznym (kodowym) statusie połączeń wy
razowych? W tradycji saussure'owskiej system języka ma naturę idealną 
(abstrakcyjną) i charakter społeczny, innymi słowy, jest abstraktem ponadjed- 
nostkowym („zewnętrznym w stosunku do jednostki"). To jednak, że język jest 
„zewnętrzny w stosunku do jednostek ludzkich", nie oznacza wcale, że język 
jest jakimś absolutem bytującym w przestrzeni pozaludzkiej jako das Ding cm 
sich: abstrakcyjny system języka istnieje nie inaczej i nie gdzie indziej, jak tylko 
w indywidualnych psychikach konkretnych ludzi, w postaci milionów swych 
jednostkowych reprezentacji mentalnych, tworzących sferę pośrednią między 
fizycznym wypowiadaniem się pojedynczego człowieka i wyabstrahowanym 
z wszelkich konkretów bytem pozaludzkim, jakim jawi się język w postrzega
niu par excellence strukturalistycznym. W płaszczyźnie pojmowania języka 
wyłącznie jako absolutnego bytu społecznego, obejmującego (w uproszczeniu) 
ten i tylko ten zespół środków nazewniczych, który podzielany jest przez ogół 
członków danej wspólnoty komunikacyjnej, przywoływane tu wcześniej z języ
ków rodzinnych wyrazy i wyrażenia w sposób oczywisty się nie mieszczą; zo
staje im przypisany status werbalnych ciekawostek, incydentów lingwalnych 
spoza granic systemu. Jeśli jednak przenieść punkt widzenia i postrzegać język 
jako system abstrakcyjny (idealny), ale będący częścią r e a l n e g o  wyposaże
nia mentalnego r e a l n y c h  ludzi, otrzymany obraz będzie miał kontur od
mienny: w systemie języka polskiego, który był fundamentem wypowiedzi 
tworzących dyskurs prywatny Wańkowiczowskiego Domku, takie ciągi wyra
zów, jak np. koci ogon, patki rosną, liczyć kwiczoły23, Tak, to tak, ale befsztyki będą le
psze były tak samo utarte, stabilne, powtarzalne i odtwarzalne, jak błędny rycerz, 
chleb powszedni, figa z makiem, puszczać farbę, goły, ale wesoły. W systemie języka 
polskiego podzielanym przez mieszkańców domu na Stawisku połączenia wy
razowe kura po literacku, kanapa wielkich ludzi, oczy i uszy królewskie, iść pod blachę, 
siadać na smoka, To życie! To lubię! były co do swego statusu takimi samymi jed
nostkami języka, jak fasolka po bretońsku, głos wołającego na puszczy, rządy silnej 
ręki czy Kruk krukowi oka nie wykolę. Było tak, gdyż w tak rozumianym systemie 
języka, który jest niewątpliwie abstraktem, bo ma naturę psychiczną, ale jest 
równocześnie realnym wyposażeniem mentalnym konkretnego człowieka, idio- 
frazemy, frazemy familijne i klasyczne frazeologizmy języka ogólnego mogą co 
prawda różnić się parametrami szczegółowymi, ale mają t e n  s a m  s t a t u s  
o n t o l o g i c z n y .  Frazeologia relatywna -  bo to ona tworzy istotę paradygma

23 Por.: [42] My chcemy iść do kabaretu -  startuje Roztropek. Królik się opiera. Krysia poczyna 
robić „strusie miny". Roztropek jeszcze jest potulniejszy, ale Krystynie, jak mówi Tata, „pałki rosną". 
(Wańkowicz, Ziele na kraterze 240-241) -  w znaczeniu 'ktoś przejawia trudny charakter wieku 
dojrzewania' („pałki rosną jak u młodej wronki, kiedy poczynają się skrzydła i próbuje latać" -  tam
że: 247); [43] Listy czytałem w polu. (...) Potem rozpoczynałem „liczyć kw iczoły", snuć nierealne
i niekosztowne marzenia, (tamże: 288; jako „słówko rodzinne" owe kwiczoły zostały opisane na 
s. 131-133 powieści).
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tu frazeologii pragmatycznej, której tu jestem rzecznikiem -  nosi taką nazwę 
dlatego, że frazeologiczność ciągów wyrazowych orzekana jest tu w relacji tych 
ciągów do określonych punktów odniesienia: względem pewnego obszaru, 
względem jakiegoś odcinka czasowego, wreszcie względem podmiotu mó
wiącego. A z punktu widzenia człowieka mówiącego między jego idiofrazema- 
mi czy frazemami jego domu rodzinnego a frazeologizmami polszczyzny ogól
nej nie ma ontologicznie żadnej różnicy: jedne, drugie i trzecie są jednakowo 
składnikami j e g o  systemu języka. D la  n i e g o  żaden inny system języka 
polskiego nie istnieje. Jeżeli wypowiadanie się polega na przechodzeniu 
z płaszczyzny langue na płaszczyznę parole, na „uruchamianiu" zasobów syste
mu języka, to człowiek mówiący nie zna innej płaszczyzny langue, nie ma żad
nego innego systemu języka, jak tylko ten, którego sam jest nośnikiem: „uru
chamia" to, co odłożyło się jako system języka w jego głowie. A w tym systemie 
zielony fotel jest takim samym frazeologizmem, jak niebieski ptaszek, liczyć kwi
czoły -  taką samą jednostką (jego) języka, jak jest jednostką (jego) języka umywać 
ręce. A skoro język narodowy składa się w ostatecznym rachunku z idiolektów, 
skrzydlate jednostki idiolektów i familektów nie powinny być badane jako swo
iste curiosum, egzotyczna niezwykłość pochodząca z oddalonych, peryferyjnych 
obrzeży języka, lecz jako organiczna i regularna składowa ogólnonarodowego 
organizmu językowego.
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X. Jeden z osobna wzięty frazem rosyjski 
i jego kontekst społeczny

Wyczerpujący opis i komentowanie zjawisk frazeologicznych nie jest możli
we bez wyjścia poza sferę samej frazeologii (czy wręcz języka w ogóle) w stronę 
tego, co daje się określić jako „kontekst społeczny". Mówiąc o kontekście 
społecznym mam jednak na myśli nie tylko (jak to jest najczęściej) analizę 
czasu, miejsca i splotu okoliczności, jakie do powstania danej jednostki dopro
wadziły lub jej powstaniu sprzyjały. Mam na myśli także -  o czym się we fraze
ologii pamięta rzadziej -  relację zwrotną: oddziaływanie nowo powstałych jed
nostek języka na układ społeczny, tj. na myślenie ludzi, na gruntowanie lub 
zmianę ich przekonań, na ich reagowanie i postępowanie itp. Chodzi więc w 
sumie o analizę mało jeszcze poznanego, a niezmiernie istotnego sprzężenia 
zwrotnego między kontekstem społecznym i jednostką frazeologiczną -  sprzę
żenia, w którym obie strony wzajemnie na siebie oddziałują, a oddziałując -  
wzajemnie się kształtują.

Niniejsze rozważania mogłyby stanowić przykładową ilustrację owego 
sprzężenia. Opieram się w nich na analizie wyrażenia odun omdeAbno 03Rmuu ga
tunkowo przynależnego do klasy skrzydlatych słów (wyrażeń). Dla jasności 
wywodu przypomnę, że u podłoża skrzydlatego wyrażenia jako jednostki da
nego języka leży fraza prototypowa, to znaczy ta sekwencja znaków tekstu 
źródłowego, z której obieg i użytek społeczny czyni później jednostkę języka, 
zwaną tu dalej frazemem. Odpowiednio tekstem źródłowym nazwiemy taki sy
stem znaków, w którym fraza prototypowa pojawia się po raz pierwszy w swej 
oryginalnej (pierwotnej) postaci. Frazem może być formalnie i/lu b  semantycz
nie tożsamy z frazą prototypową, może też daleko od niej odbiegać.

Tekstem źródłowym frazemu, o którym będzie tu mowa, jest artykuł Wło
dzimierza Lenina „O Ji03ynre CoeAnneHHbix IIlTaTOB EBponbi" („O haśle Sta
nów Zjednoczonych Europy"; 1915), po raz pierwszy formułujący myśl o moż
liwości zwycięstwa rewolucji typu socjalistycznego początkowo w jednym 
tylko kraju kapitalistycznym. Odpowiedni fragment artykułu Lenina brzmi na
stępująco:

[1] HepaBHOMepHOCTb 3K0H0MMHecK0r0 u  nojiMTM^ecKoro pa3BMTHH ecrb  6e3ycnoBHbiw 
3axoH KanTTrajiM3Ma. Orcrana cnenyeT, h t o  BO3M0>KHa n o B eaa  conna/m 3M a nepBOHa- 
*iaribHO b  HeMHornx w m  flaace b  o a h o m ,  OTflenbHO b s u t o m , KanHTajiwcnraecKOw crpaH e.
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rio6ep,MBiiiviM ripojierapMaT stom crpaHw, sKcnponpwwpoBaB KarorrajmcroB u opraHW- 
30BaB y ce6a couwajniCTHHecKoe npon3B0flCTB0, Bcraji 6m npom uB  ocrajibHoro, Kanwra- 
nHCTvraecKoro Mwpa, npwBJieKasi k ce6e yraeTeHHbie miaccbi flpyrax crpaH, noAHMMaa 
b h h x  BoccTaHwe npoTHB KanMTajiMCTOB, Bbicrynaa b cjiynae Heo6xoAWMC>CTO na*ce 
c BoeHHOM cnnoM ripoTMB 3KcroiyaTaTopcKMx KJiaccoB u mx rocyflapcTB1.

Artykuł Lenina, choć niewielki, liczy jednak kilka stron druku, toteż natural
ne wydaje się pytanie, jak to się stało, że z tworzących jego tekst wielu ciągów 
wyrazowych właśnie połączenie wyrazów 6 odnou, omdeAbno 63nmou, Kanuma- 
AucmunecKOU cmpane -  tych, a nie innych, tych, a nie na przykład sąsiednich -  
zostało dostrzeżone w charakterze frazy prototypowej i -  po przekształceniach
-  przyjęte przez świadomość społeczną jako zautonomizowany fakt językowy? 
Wszak „nie istnieją żadne właściwości kształtowe, które by jednostkę frazeolo
giczną w tekście wyodrębniały i delimitowały" (Lewicki, Pajdzińska, Rejakowa 
1987: 9).

Wyróżnia się czasem dwie jedynie grupy czynników, warunkujących fra- 
zeologizację połączeń wyrazowych: czynniki językowe i pozajęzykowe (por. Eis- 
mann 1988:106), wydaje się jednak, że czynników tych jest więcej. Grupy wyra
zowe pojawiają się przecież w działalności językowej człowieka nie na pustym 
miejscu, nie w izolacji, lecz jako organiczne ogniwa tekstów różnych wypowie
dzi. Dlatego też do czynników warunkujących frazeologizację takich ogniw na
leżałoby dołączyć jeszcze czynniki tekstowe (w istocie swej -  pragmatyczne), 
zajmujące miejsce pośrednie między czynnikami językowymi i pozajęzykowy- 
mi. Czynniki te obejmowałyby: miejsce frazy prototypowej w strukturze dane
go tekstu źródłowego, jej funkcje w tym tekście, intencje autorskie i znaczenie 
tekstowe odnośnej frazy, społeczny zasięg i rolę danego tekstu itp.

Fraza prototypowa z ciągiem wyrazów 6 oóhou, omdeAbno 03Hmou, KanumaAU- 
cmunecKOu cmpane pojawia się w .części końcowej swego tekstu źródłowego, 
w części zawsze szczególnie ważnej strukturalnie (naturalne miejsce „rematu" 
tekstu), a w danym wypadku i merytorycznie, autor bowiem po rozważaniach 
polemicznych przechodzi tu do formułowania pozytywnych tez programo
wych. Istota tezy głównej -  zakładającej możliwość zwycięstwa socjalizmu tyl
ko w jednym kraju -  jest przez autora podwójnie wzmocniona: poprzez użycie 
dodatkowego określenia „z osobna wzięty" (które sugeruje wyłączność, wy
jątkowość, żeby nie powiedzieć -  „wybraność" owego „jednego kraju") oraz 
poprzez wyróżnienie kursywą tego miejsca w następującym potem zdaniu, któ
re jasno stwierdza przeciwstawność -  a więc znów odrębność, wyjątkowość -  
tego wybranego kraju względem całej reszty świata (ów wyraz npomu6 użyty 
jest w tym zdaniu jeszcze dwukrotnie). Konkretna autorska denotacja frazy 
prototypowej nie jest w tekście wskazana, zapewne jednak dlatego, że z założe
nia tezy artykułu „O haśle Stanów Zjednoczonych Europy" miały mieć chara
kter ogólnoteoretyczny (tak też pojmowała je historiografia radziecka, traktując

1 B.M. JleHWH, O A03yme CoeduHeHHbix UlmamoB EBponu [w jegoż:] M 35pam ue np0U3t)edeHUH
6 Hemupex m ouax, t .  \, MocKBa 1986, s. 580-581.
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omawiany akapit jako wykładnię „nowej wszechstronnej, całościowej teorii re
wolucji proletariackiej")2. Gdy jednak pod koniec roku 1917 w oczach sporej 
części społeczeństwa radzieckiego przepowiednia Lenina sprawdziła się -  tzn. 
gdy uznano, że dokonało się zwycięstwo rewolucji socjalistycznej, i to właśnie 
w jednym kraju, i to właśnie Rosji -  zwrot o „jednym, z osobna wziętym kraju" 
(już bez epitetu „kapitalistyczny") na trwałe związano najpierw z Rosją Ra
dziecką, a następnie z całym Związkiem Radzieckim jako widomymi świadec
twami słuszności leninowskiej teorii.

W latach dwudziestych, gdy wraz z rosnącą stabilizacją kapitalizmu za
chodniego nadzieje na światową rewolucję socjalistyczną upadły, hasło „socjali
zmu w jednym, z osobna wziętym kraju" było przez Stalina -  mimo ostrzeżeń 
(np. Trockiego) -  forsowane na przekór logice i faktom. Upowszechniane 
w podręcznikach i encyklopediach, miało być może usprawiedliwiać tragiczną 
wyjątkowość sytuacji ZSRR, tłumaczyć jego narastające niepodobieństwo i wy
niosłą nieprzystawalność do reszty świata. Poczucie nałożonej na swój „z osob
na wzięty" kraj misji zbawiania ginącego (bo gnijącego) świata kazało się go
dzić z oczywistym dramatem codziennego bytowania, owocując postawą 
dumnego izolacjonizmu, jaka ogarnęła wielką część nawet bardzo światłych 
umysłów rosyjskich. Postawa ta, realizująca się w najprzeróżniejszym „materia
le semiotycznym" Linguae Imperii Sovietici (co samo w sobie jest tematem do od
rębnej, obszernej rozprawy)3 postawa prześmiewczo skomentowana przez Juri
ja Wizbora w piosence o tym, że „nawet w balecie jesteśmy pierwsi na świecie", 
ma u swego podłoża -  w mym przekonaniu -  właśnie to przeświadczenie, któ
re zrodziło frazę o „możliwości zwycięstwa socjalizmu w jednym, z osobna 
wziętym kraju".

Nie powinno więc dziwić, że w splocie okoliczności, jakie tu zarysowałem, 
fraza ta szybko stała się jednym z kanonicznych wyrażeń epok „budownictwa 
socjalistycznego" i „rozwiniętego socjalizmu", jednym z ich magicznych zaklęć. 
Jeśli w części publikacji wyrażenie to ma jeszcze charakter autorski (tj. imienną 
odnośność do Lenina), np.:

[2] TBopnecKM pa3BMBax MapKCW3M, Herom b 1915-1916 rr. (...) flaji HOByK) 3aKOHHeHHyK) 
Teopwro npcmerapcKOM KOHTppeBoniomiM, Teoprao o bo3mo>khoctm noSenbi conna;in3Ma 
nepBOHaHajn.HO b HecKonbKMX vum A a * e  b o a h o h ,  OTAeJibHO B3HTOM, c rp a H e  w He- 
bosmojkhoctw noSeAbi couMaitM3Ma 0flH0BpeMeHH0 bo Bcex crpaHax (...)4; [3] /Terom

2 Takimi określeniami posługuje się np. K pam m u cpuAocoipcKuu CAoBapb, MocKBa 1952, s. 411 czy 
KpamKaH ucmopun C C C P  B d6yx nacmnx, h. 1, JleHWHrpafl 1972, s. 389. Krótki kurs historii W KP(b) okre
śla omawiane tu sformułowanie jako „genialne".

3 Na ten temat zob. m.in.: X. TiOHTep, )KeAe3Han aapuouuH (PocydapcmBo k u k  momcubrne 
npou30edeHue ucKyccmBa), „Bonpocw JiMTepaTypbi" 1992, Bbin. 1; X. rjom-ep, «CmaAuncKue cokoau» 
(uhoau3 Muipa 30-x zodoS), „Bonpocbi JiMTepaTypbi" 1991, Na 11-12; IO. JleBWH, Jlo3yHiu k u k  

ccMuomunecKaH c u c m e M a  [w:] CeMuomuKa KyAbmypu. Te3ucu doioiadoB Bcecom nou uiKOAU-ceMUHapa no 
ceMuomuKe KyAbmypu, ApxaHrejibCK 1989. Postulat badania przejawów rzeczywistości radzieckiej 
jako znaków jednolitego systemu Linguae Imperii Sovietici zgłosiłem w pracach: Chlebda 1992 i 1995.

4 KpamKuu tpuAocotycKuii CAoBapb, wyd. cyt., s. 411.
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BcecTopoHHe pa3pa6oTan Teopwio conn ajiM C T W H ecK O M  peBOJiionMw, K O T O p aa c T a n a  o c h o -  

BOW C T p aT erM M  H  TaK T H K M  60JIbUieBM CTCK0M n a p T M M . ( . . . )  W cXO A H  113 H epaB H O M ep H O C T O  

pa3BM TM H  K a n p IT ajlM 3M a B pa3JIM H H Ł IX  CTpaHaX, OH yBMflejl M 060CH0BajI B03M0* H 0CTb 
noSeflti coanaiiM3Ma n e p B O H a n a jib H O  b  o a h o m ,  O T A ejib H O  b 3 h t o m  c r p a H e 5;  [4] FIo- 
JioaceHwa AnpenbCKMX Te3M C0B BbrreKajm M3 pa3pa6oraHHOH B. 14. JleiiMHbiM eine b 1905 
rop,y Teopww nepepacTaiina 6yp*ya3H0-AeM0KpaTHHecK0H p e B o n i o n w i  b conwanw- 
C T M H ecK y io , M3 y i e n w a  o h o 3 m o > k h o c tm  noBeflbi cou,najiM3Ma n e p B O H a n a jib H O  b  o a h o m ,  

O T A ejib H O  B 35IT O M  cTpaHe6.

to wkrótce traci ono tę imienność i staje się tworem ponadindywidualnym, 
autonomicznym, własnością ogółu, a tym samym i autora każdego danego tek
stu: w wypowiedziach bliższych współczesności należy już do języka przed
miotowego, bez wskaźników przytoczenia należnych „słowom cudzym":

[5] FlepBOHaMajrbHO oHa (coijnajiMCn«ecKaa peBOJiKDUwa) no6ennjia b  oahom OTAejibHO 
b3htom CTpaHe -  Poccwm, roe b Hanajie 20 b. cjtokujimcb Havi6ojiee BnaronpwaTHbie 
ycjiOBwa A^a npopbiBa MMnepnajincTvrqecKOM uenw7; [6] ...couwarmcTMHecKaa peBOJiK)- 
uwa b pa3jiMHHbix cTpaHax npoMcxoAMT pa3H0BpeMeHH0. nepB0HaqajibH0 couwajiwcra- 
MecKaa peBOJironna noSeAWia b oahom, OTAejibHO b3htom crpaHe -  Poccmw, KOTOpaa 
6bma cna6biM 3BeH0M b PiMnepnajmcTOMecKow uerra (,..)8.

Symptomatyczna jest dokładność reprodukcji: z roku na rok, z dziesięciole
cia na dziesięciolecie, z tekstu do tekstu sformułowanie 6  o d n ou , omdeAbHo 

6 3 n m o u  em p a tie  przenoszone jest w absolutnie niezmiennej postaci, przy czym 
obligatoryjnemu powtórzeniu podlega nie tylko sam frazem, ale i duże frag
menty jego kontekstowego otoczenia9.

Nie mówilibyśmy chyba jednak o tym wyrażeniu, gdyby pozostało ono na
dal jedynie wyłączną częścią tego kręgu mentalnego, w którym powstało i wraz 
z którym miało w wirze historii odejść w niepamięć. Tymczasem około roku 
1990 nastąpiła zmiana, którą trudno uznać za czysto incydentalną i przypad
kową: wytarte wyrażenie o „jednym z osobna wziętym kraju", zamierające już, 
wydawałoby się, po 75 latach służby w podręcznikach historii ZSRR i KPZR, 
w pracach z teorii marksizmu-leninizmu, w encyklopediach i publicystyce ofi

5 KpamKaa ucmopun CCCP 6 d6yx uacmxx, wyd. cyt., s. 389.

5 Idcmopun CCCP. yueBnoe nocoBue, MocKBa 1963, s. 430-431.

7 EoAbiuan co6emcmn 3HU,uKAoneduH, h3a. 3-e, t. 24, k h . 1, MocKBa 1976, s. 231. Symptomatyczne, 
że 20 lat wcześniej, w drugim wydaniu Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej, wszystkie (liczne) przy
wołania tego zwrotu mają jeszcze imienną odnośność do Lenina.

8 KD.A. KpacwH, CoifuaAucmmecKan peHoAmfun [w:] 0UAoa)!pCKuu 3HU,UKAonedunecKuu CAO0apb, 
MocKBa 1983, s. 633.

9 Stereotypizacja myśli radzieckiej posunięta była tak daleko, że nie tylko własne słowa przy
wódcy, ale i komentarze do nich, ocena ich wielkości itp. podlegały nakazowi wiernego kopiowa
nia. Dla przykładu, gdy akapit z Krótkiego kursu historii WKP(b) -  „Znaczenie jej [leninowskiej te
orii rewolucji socjalistycznej] polega również na tym, że daje ona rewolucyjną perspektywę 
proletariuszom poszczególnych krajów, budzi ich inicjatywę w sprawie ich natarcia na własną bur- 
żuazję narodową i wzmacnia w nich wiarę w zwycięstwo rewolucji proletariackiej" -  powtórzony 
jest co do słowa (bez jakichkolwiek wskaźników cytowania) w późniejszym o 30 lat tomie: 
BAaduMup MAbun flenuH. Euozpacpun, MocKBa 1960, s. 276.
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cjalnej, uległo nagle przeniesieniu w odmienne środowisko mentalne i tam 
w ciągu zaledwie kilku miesięcy odżyło i żyje nadal -  z nowym znaczeniem 
i w nowej funkcji. To, że dokumentacja drugiego etapu życia naszego frazemu 
zaczyna się dokładnie w roku 1990 (zob. przykłady [7]-[25]), wypływa zapewne 
z tego, że właśnie od roku 1990 rozpoczęło się kształtowanie nowego systemu 
politycznego Rosji (zniesienia w marcu 1990 r. art. 6. Konstytucji ZSRR 
mówiącego o kierowniczej roli KPZR, ostatni XXVIII zjazd KPZR, oficjalne znie
sienie cenzury, rozwiązanie ZSRR i powołanie Wspólnoty Niepodległych 
Państw w grudniu 1991 r.), w związku z czym osoba i dzieło Lenina przestały 
być odtąd traktowane w radzieckich mass-mediach jako nietykalne. Leninow
skie wyrażenie nie tylko zostało przechwycone przez rosyjską prasę rozra- 
chunkowo-opozycyjną, ale też straciło swój uświęcony, kanoniczny kształt, jaki 
miało w wypowiedziach typu [2]-[6]), i zaczęło podlegać najróżniejszym od
kształceniom formalnym z oczywistymi skutkami semantycznymi: monolitycz
ny dotychczas frazem zaczął się rozpadać jak pchnięta układanka z klocków.

To rozluźnienie więzów, jakie dotychczas przez dziesięciolecia spajały 
w całość komponenty frazemu, jest zapewne pochodną uświadomienia sobie 
faktu, że właśnie to, co stanowiło pojęciową istotę frazemu -  możliwość zbudo
wania w jednym odizolowanym kraju ustroju realnie socjalistycznego -  okazało 
się historycznym niewypałem, tragicznym nieporozumieniem, całkowicie nieuda
nym eksperymentem, którego gorzkie owoce zmuszeni są spożywać współcze
śni. Dlatego też jądro frazemu -  ciąg oóuh omdeAbno 63xmuu -  już na początku lat 
90. wytraciło swą dawną denotację i na naszych oczach przybrało charakter 
prześmiewczo-autoironicznego emotywu o wartości zbliżonej bodaj najbardziej 
do sensu wyrażenia pożal się Boże10.

M im o  że  p o p u la rn o ść  i u ż y w a ln o ść  frazy  len in o w sk ie j trw a  ju ż  b lisk o  
90 la t, le k sy k o g ra fia  p o m ija  to  z jaw isk o  o so b liw y m  m ilczen iem . T o , że  o g ó ln e  
s ło w n ik i ję z y k a  ro sy jsk ie g o  n ie  n o tu ją  n ic  p o n ad  w y ra ż en ia  p rz y im k o w e  ty p u  
6 omdeAbHocmu, m o ż n a  je sz cz e  ja k o ś  w y tłu m a cz y ć , tru d n ie j z ro z u m ieć , d la cz e 
go u sk rz y d lo n e g o  le n in o w sk ie g o  fra z e m u  n ie  u trw ala ją  ro sy jsk ie  s ło w n ik i 
sk rzy d la ty ch  s łó w  -  n a w e t te  w y d a n e  ju ż  p o  ro k u  1990, ja k  „E ojibm ow  cnoBapb 
KpbmaTbix cjiob p yccK oro  H3biica" (EepKOB, MoKwemco, IIIyne>KKOBa 2000) 
czy  ro sy jsk o -u k ra iń sk i s ło w n ik  L u d m iły  D ia d e cz k o  (flsAe^KO  2001-2003). L e n i
n o w sk ą  frazę  (w  u p ro sz cz o n e j p o stac i: „rio6e,n,a cou,najiM3Ma b oahom, O T flejib - 

ho B3HTOM CTpaHe") u trw a la  ty lk o  -  b ez  e k sp lik a c ji z n a cz e n ia  czy  ja k ie g o ś  k o 
m e n tarza  -  le k sy k o n  cy ta tó w  w ie k u  XX K o n sta n tin a  D u sz e n k i (flymeHKO 2002: 
228). T a k ż e  k s ię g a  „ S k rz y d la ty ch  s łó w " H. M a rk ie w icz a  i A. R o m a n o w sk ieg o  
d o strzeg a  w y p o w ie d ź  L en in a  i u m ie sz cz a  ją  w śró d  in n y ch  „ ro z p o w sz e ch n io 
n y ch  i cz ę sto  p rz y ta cz a n y ch  w y p o w ie d z e ń , k tó ry ch  au to rstw o  lu b  p o ch o d z en ie  
m o żn a  u s ta lić " . Z g o d n ie  je d n a k  z p rz e w a ż a ją cą  w  ty m  o p ra co w a n iu  k o n w e n c ją  
n a  p o zy c ji h a sło w e j zn a jd u je  się  tam  n ie  sk rz y d la te  s ło w o , lecz  je g o  fraza  p ro to 

10 Sugestię emotywnego właśnie odczytywania tego frazemu zawdzięczam Prof. Andrzejowi Bo
gusławskiemu.

331



typowa w odpowiednim kontekście z artykułu „O haśle Stanów Zjednoczonych 
Europy": „Możliwe jest zwycięstwo socjalizmu początkowo w niewielu lub na
wet w jednym, z osobna wziętym kraju kapitalistycznym"11. Gdybyśmy chcieli 
zatem -  choćby pod kątem przyszłego słownika skrzydlatych słów -  ustalić, 
w co właściwie przekształciła się omawiana tu leninowska fraza prototypowa 
(innymi słowy: jaka jest hasłowa, resp. słownikowa, postać frazemu, który się 
z niej wykształcił), musielibyśmy dokonać oglądu realnego dyskursywnego 
materiału tekstowego. Dowodzi on, że już pierwsze użycia postradzieckie nie 
są tożsame z oryginałem, stanowiąc od razu etapy procesu przekształcania (się) 
frazy prototypowej we frazem. Zobaczmy, jak proces ten przebiegał dalej (wy
powiedzi te od roku 1990 przytaczam w porządku ściśle chronologicznym):

[7] JleHMH n o jia ra ji, h to  McropMHecKMM om>rr nocrpoeHMH connajin3M a flaace b o a h o h , 
OTfleJibHO B3HTOM crp aH e He AOJraeH noATBepAMTb KOHi;enuww „rocyAapcTBeHHoro 
connajiM 3M a", ocoSeHHo B0eHH0-Ka3apMeHH0ro m m ca, a, nanpoTWB, nonaceH mx onp o- 
BeprayTb (...)12; [8] ToBopun jim M apicc c 3H reni.coM , 6 v a to  counaJTM3M możkho n o crp o - 
MTb B OAHOH OTAeJibHO B3HTOH 3K0H0MHHeCKH H0AOpa3BHTOH CTpaHe? H e TOBOpMJIM. 
3 t o  JleHMH roBopiui. (...) H y  a  BApyr ero  (coi(MajiM3M t o  ecTb) AeMCTBMTejibHo rAe-To 
MO*HO nocTpoMTb? B KaKOM-HM6yAb ApyroM, B o jie e  AOBepHMBOM, KOHeHHO, crpaH e. 
[O r 3 1 /9 0 ] ; [9] Me>KAy TeM npeABapMTenbHaa u ero y p a  -  3 to  o a h o  m  6eccnopHbix 
3aBoeBaHMM Toro coirwajiM3Ma, mto Bmji nocTpoeH b OTAeJibHO b3htom  HecnacTHOM 
crpaH e, a noTOM m b «pyrM x B3HTbix crpaHax. [M H  3 1 /9 0 ]13; [10] H 3Haro HecKoiibKo 
XOpOUIMX, n0p5IA0'łHbIX JIK3AGM, KOTOpbie BCTynMJIM B napT H IO . H o (...) HMKTO M3 HMX 
HMKorAa He CKa3aji, h to  ero  u ejib  -  „nocrpoeH w e KOMMyHM3Ma b oahom , OTAeJibHO 
b 3 h t o m  C T p a H e " .  TaK oro a  He B crp en a ji hm pa3y (...). [O r 3 4 /9 0 ] ; [11] M ppauno-
H a jlb H O C T b  B nO JIM TM Ke -  3TO flO 0O JIM  3H3KOMbIM Te3MC O nOCTpOeHMM AeM OKpaTM M

b oahom  OTAeJibHO b3htom  pecny6jiM K e. [M H  1 2 /9 1 ] ; [12] M corjiacH o TeopMM, 
KOTopyio pa3BMBaeT H. AHApeeBa, b n arn en  OTAeJibHO b3htom  crpaH e AaBHbiM-AaBHO 
nocTpoeH  COHM3JIM3M, p a3B M T O M  M 3pejlbIM. [O r 1 4 /9 1 ] ; [13] B03M0>KHa JIM nepBWHHOCTb 
C 03H aH M H  B OAHOM, OTAeJibHO B3HTOM CTpaHe? M bl pa3B M B aeM C H  nO CBOMM, OTAeJibHO 
B3HTMM 33K0H3M B TOM HMCJie M oSmenpMHHTbie 3aK O H bI AWaJieKTMKM a jih  Hac He
n M c a H b i. [O r 1 7 /9 1 ] ; [14] A  HaAO, He M 3o6peran b OHepeAHOM pa3 H ani, OTAeJibHO 
B3HTŁIM BejiocM neA, noMTM no n y r o ,  y * e  n p 0 T 0 p e H H 0 M y  anomraMM n o cn e aBrycTa 1945 
roAa. [O r 1 7 /9 1 ] ; [15] P euerrr C03AaHMH couMajiMcrMHecKoro rocyA ap crea b oahom 
OTAeJibHO b 3htom crpaH e. [O r 2 2 /9 1 ] ; [16] H e 6yAeT TaM [b CiiMcjDeponojie] 3Toro 
[m3o6mjimh OBomeń], AyMaeuib, HMKorAa. Hm n o  ycneniHOM okohh3hmm nepecrpoM Kn, 
HM npM nOJIHOM  HaCTHOM C o 6cT B eH H Q C T M  Ha 3eM JIIO , HM n o cjie  OKOHHaTejIbHOM no6eAbI

11 Jak się wydaje, polska kanoniczna wersja frazy leninowskiej nie ustaliła się -  por. np. „...autor 
[Lenin] rozwinął i uzasadnił swą nową teorię przerastania wojny imperialistycznej w rewolucję 
proletariacką w jednym wyodrębnionym państwie" (M. Paździora, Historia narodów ZSRR 1801-1977, 
Katowice 1982, s. 169); „...na podstawie tej analizy Lenin wyciągnął wniosek, że (...) zwycięstwo re
wolucji nastąpi początkowo w kilku, a nawet w jednym tylko kraju słabo rozwiniętym" (J. Drygalski, 
J. Kwaśniewski, [Nie]realny socjalizm, Warszawa 1989, s. 47; kursywa moja -  W.Ch.).

12 M. KanycTMH, Koneu, ymonuu? TlpoMAoe u Gydyu^ee coyuaAU3Ma, MocKBa 1990, s. 499-500.
13 Warto zwrócić uwagę na odważny w skutkach chwyt polegający na zderzeniu pełnego lenino

wskiego wyrażenia kanonicznego odna omdeAbno 03nmaR ctnpatta z jego fragmentem o wyglądzie cy
tatu z tego wyrażenia, w istocie będącym przecież autorską kombinacją wyrazów („B35rrbie 
crpaHbi") ujawniającą ekspansjonistyczną naturę radzieckiej polityki rozprzestrzeniania rewolucji; 
w prasie rosyjskiej o kilka lat wcześniejszej podobna gra słów byłaby nie do pomyślenia.
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KanwTajiM3Ma b o n a T b  OTAejibHO b 3h to m  crpaHe. [MH 261/91]; [17] 3 t o t  SKcnepwMeHT 
[nocTpowKa coiłnajiM3Ma] m ojkho CHMTaTb hmctmm, TaK KaK ero pe3ynbTaTbi, noJiy n en 
ii bie b OTAejibHO B3HToił CTpaHe, Bbi/in BnocjieflCTBiiM TmaTejibHO noATBep*fleH bi b xone 
3KcnepMMeHTa Hąn, apyrw M H  O T f le jib H O  b3h tm m m  crpaHaM M . [Or 29/91]; [18] 3aTeM 
b paMKax Mflew nocrpoenw si conMajTH3Ma b OTneJitHOM c rp a H e  noHBJineTca no3yHr 
„cou w ajn łcnraecK oro  oTenecTBa" [G rarom a 31-32/91]; [19] Bonbm oii SajieT -  s to  
My3ew oflHoro xopeorpa<£>a u  ero  AOCTM;*eiiwi4, 3aK0HcepBMp0BaHHbrx b o a h o m , o t -  
AejibHO b 3 h to m  TeaTpe. [Or 37/91]; [20] n o c n e  Hanpaaceroia qerbip ex Aiiew [pa6oTbi 
BHeonepeflHoro ci>e3Aa Hapofliibix nenyTaTOB CCCP] rocnoAa w asmm, a TaioKe o t -  
AejibHO B3HTbie „T O B apn inw " (...) myMHO muiM kocJjmm (...). [Or 38/91]; [21] )Kanb, 
h to  b CTpaHe racTpoHOMOB [OpaHuww] jiioaw  3a6biBaioT BKyc H acToam eii >km3iim. 
Ohm pMCKyiOT CTan. TOnapmnaMM no HecnacTbio c o a h o m  „OTAejibHO b 3 h to m "...  
[Or 42/91]; [22] ...c AeicaSps, ecira  pecfjepeHAyM [no B onp ocy o He3aBMCMM0CTw yicpa-
mhw] 3aBepniMTC5i no5e;;oM pyxoBCKow AeMoicpaTww, 3a HanwoHajitHoe BospoacAeHMe 
b 3tom OTAejibHO b 3htom CTpaHe MoryT B3flTbC5i KyAa Kpyne. [Or 48/91]; [23] H to mo- 
aceT CAenaTb OAHa OTAeubHO B3HTaH 6np>Ka [Or 48/91; tytuł pochlebnego artykułu
o działalności moskiewskiej giełdy technologii informacyjnej.]; [24] MoaceT, xon . nyTb 
b OTAe/ibHO b3htom Cn6npn, yAacTcsi Myn>-MyTb npwT0pM03MTb o6pameHwe COTHH 
b Aecancy, acchtkm -  b pySjib (...). [Or 48/91]; [25] HaAeeMca, h to 3 to t  pa3roBop
o cyAf>6e cTpaHbi b cyAtBe „OTAejibHO b3htom" ceiwbn 3aMHTepecyerr Hami4x wraTenew. 
[Or 51/91]

Jak widać z przytoczonych wypowiedzi, ani razu nie zawierają one dosłow
nego powtórzenia frazy prototypowej, tworzą natomiast rosnący ciąg wariacji 
na jej temat -  wariacji to nawracających w pobliże tematu, to się odeń od
dalających. Jakkolwiek jednak odległe od „tematu" byłyby owe „wariacje", 
nie mamy przecież wątpliwości, że każda z nich jest przekształceniem jednego 
i tego samego tematu wyjściowego (a nie odrębnym, samodzielnym tematem). 
Za każdym więc razem twórca wypowiedzi musiał -  świadomie lub bez
wiednie -  dochować w niej wierności czemuś, co można by nazwać „minimum 
tożsamości formalno-semantycznej" frazemu14. Zestawienie wariantów [2]-[25] 
pokazuje, że w omawianym wypadku na minimum tożsamości formalnej 
składają się: a) fakultatywny człon odun; b) obligatoryjny ciąg omdeAbm Bsamuu 
oraz c) otwarte „okienko" dla rzeczownika, syntaktycznie powiązanego z okre
śleniami poprzedzającymi. Brak odpowiedniego metajęzyka utrudnia nato
miast adekwatny zapis sensów, tworzących minimum tożsamości semantycz
nej, zwłaszcza że ich skład semowy był zmienny w czasie. Dominujący 
początkowo sem 'wyłączności' ('odrębności', 'wyjątkowości', 'izolacyjności') 
ustąpił nieco miejsca emotywnym pierwiastkom autoironii i politowania, z któ
rymi -  w różnych proporcjach -  współistnieje. Początkową denotatywną więź 
z Rosją /  ZSRR rozszerzono na obiekty o rosyjskiej /  radzieckiej atrybucji, 
ostatnie zaś użycia omawianego frazemu zdają się świadczyć -  w mym subie
ktywnym odczuciu -  wręcz o początku procesu jego desemantyzacji: mają one 
charakter wstawek, dyktowanych chęcią nie tyle wyrażenia określonego zna
czenia, ile raczej zaznaczenia swej przynależności do pewnego kręgu mental

14 Por. z pojęciem  „frazeoschem atu" w m onografii: MoKnemco 1980: 9-13 i 20-21.
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no-towarzyskiego, ogarniętego czymś w rodzaju wewnętrznej mody języ
kowej15.

Minimum tożsamości formalno-semantycznej zdaje się stanowić ten zinter- 
nalizowany w naszej pamięci językowej inwariant frazemu, który jest koniecz
ny dla:

1. zidentyfikowania pewnego cudzego ciągu wyrazowego właśnie jako wa
riantu danego frazemu (a nie innej swobodnej kombinacji wyrazów) oraz dla

2. wygenerowania takiego własnego ciągu wyrazowego, który odebrany bę
dzie przez adresata właśnie jako wariant tegoż frazemu (a nie inna swobodna 
kombinacja wyrazów).

Jeżeli w procesach dekodowania wypowiedzi cudzych oraz generowania 
wypowiedzi własnych minimum tożsamości będzie zachowywane, efektem po
winno być gruntowanie się głębokiej postaci inwariantowej i krystalizowanie 
powierzchniowej postaci słownikowej (hasłowej) frazemu jako podstaw do 
tworzenia nowych wariantów -  co w sposób przybliżony zilustrować można 
następującym schematem:

Rozważania te stanowiły ilustrację jednej tylko strony sprzężenia frazeolo
gii z kontekstem społecznym: oto taki, a nie inny układ społeczny doprowadził 
do wykształcenia się takiej, a nie innej jednostki frazeologicznej. Na zakoń
czenie zapytajmy więc o wektor przeciwny tego sprzężenia: w jaki sposób 
i z jaką mocą oddziaływania tak powstała jednostka wchodzi zwrotnie w układ 
społeczny?

Na kilka godzin przed wprowadzeniem stanu wojennego autor tych słów 
przechodził w Krakowie naprzeciw Bramy Floriańskiej obok wywieszonego 
przez studentów ASP wielkiego plakatu, który głosił: „ANI POLSKA, ANI 
ZJEDNOCZONA, ANI PARTIA, ANI ROBOTNICZA". Dokładnie 10 lat póź
niej na Kongresie Wychodźstwa Rosyjskiego w Moskwie Lew Kopielew stwier
dził, że w nazwie Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej ani jeden

15 Charakterystyczne na przykład, że warianty te pojawiają się niemal wyłącznie na łamach 
tygodnika „OroHeK".

w ariant

postać
słow ni’

postać
słownikowa itd.
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z czterech wyrazów nie odpowiada rzeczywistości: „...m He B e n ra c aa, w He 
c o n w a ji M C T M H e c K a H ,  ta  He peBOJiiOHMH, a  nepeBopoT, m  na»ce -  n o  eBponewcKOMy 
K a i i e n f l a p i o  -  H e  o K T H G p b C K a H ,  a  HonGpbCKasi"16.

Zbieżność tych dwu wypowiedzi nie jest przypadkowa. Tak jak nie jest 
przypadkiem, że właśnie w tym samym czasie, kiedy Kopielew negował w Mo
skwie zasadność oficjalnej nazwy Rewolucji Październikowej, na łamach prasy 
rosyjskiej w podobny sposób-poddawano w wątpliwość monolityczność i niety
kalność leninowskiej frazy o „jednym z osobna wziętym kraju" (por. raz jeszcze 
przykłady [7]-[25]). Są formacje społeczno-polityczne i są okresy, kiedy pod 
działaniem odgórnego nacisku różnorodność przejawów życia społecznego ule
ga standardyzacji, unifikacji, sprasowaniu do postaci sztampów, matryc, szab
lonów -  myślowych, językowych, wizualnych, rytualnych i im podobnych, 
tworzących znaki semiotycznego języka danej epoki i formacji. I są okresy, kie
dy -  na sygnał z góry czy z dołu -  owe monolityczne znaki miejsca i epoki ule
gają „konstruktywnemu demontażowi": są rozkładane na ich czynniki pier
wsze, z których -  na nowych zasadach i dla nowych celów -  składane są nowe 
całości. Procesowi temu podlega całe spektrum znaków języka semiotycznego: 
kanoniczne teksty, emblematy i symbole graficzne, rytuały codzienne i parad
ne, stereotypy pojęciowe i językowe... Trudno jest określić skalę tego zjawiska; 
sama frazeologia nie dysponuje właściwie wiarygodnymi danymi na temat ilo
ściowych proporcji między słownikowymi i przetransformowanymi postaciami 
frazemów w różnych stylach, gatunkach i registrach wypowiedzi w różnych 
okresach historii danych społeczności. Przed rozpoczęciem prac w tej dziedzi
nie warto sobie jednak uświadomić, że to, na co badacz natyka się na powierz
chni tekstu -  „zdemontowane", przetransformowane postacie frazemów -  jest 
wynikiem uprzedniej wewnętrznej (myślowej) reinterpretacji pojęcia tym fraze
mem oznaczanego (i zarazem znakiem tej reinterpretacji). Transformacja fraze
mu jest więc świadectwem mikroskopijnego może, ale jednak twórczego aktu 
umysłowego, dowodem „zrywu wolnościowego" naszego intelektu, rozry
wającego okowy stereotypu. Nie znajduję dla tego zjawiska innej kategorii 
opisowej, jak następująca metafora: podczas rozbicia monolitycznego znaku- 
-sztampu -  w jakimkolwiek materiale semiotycznym byłby on zrealizowany 
(w graficznym na przykład, kinetycznym, rytualnym, językowym itp.) -  podob
nie jak w akcie rozbicia niepodzielnego, zdawałoby się, jądra atomu wyzwala 
się swoisty kwant energii: energii psychicznej. Pomnożony przez tysiące doko
nujących takich aktów ludzi, kwant ten włącza się we wspólną energię nara
stającego wyzwolenia całego społeczeństwa.

W takim właśnie świetle widzę te rezultaty procesu „konstruktywnego de
montażu" kanonicznej frazy leninowskiej (i wielu innych kanonicznych fraze
mów tamtego czasu), jakie od kilku lat tworzone są i odbierane przez społecze
ństwo rosyjskie z łamów prasy. Nie miałoby chyba sensu pytać, co było 
pierwsze: „odnowa społeczna", która umożliwiła demontaż kanonicznych zna

16 Cyt. za: B. Hyp6aHOB, Buuie ASeycma, „OroHeK" 1991, nr 42, s. 9.
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ków (w tym językowych), czy też proces demontowania znaków pewnego sy
stemu społecznego (w tym -  jego znaków językowych), który niejako wymusił 
odnowę społeczną. Pytanie o początek nie miałoby większego sensu, gdyż mó
wimy tu w istocie o dwóch aspektach tego samego procesu, o dwóch jego stro
nach, które wzajemnie się warunkują i nawzajem się w swym współdziałaniu 
kształtują, między którymi więc -  jak mówiłem wcześniej -  działa sprzężenie 
zwrotne. Proces odwrotu od szablonu społeczno-politycznego wywołuje od
wrót od zadanych, narzuconych (i przyjętych) postaci znaków współtwo
rzących dany układ społeczny -  i, oczywiście, na odwrót: rozkład znaków 
współkonstytuujących pewien system (w tym też -  rozkład znaków języ
kowych) jest składową procesu rozkładu tego systemu, a w istocie jest samym 
tym rozkładem. Wynikają z tego dwie przyszłościowe postulatywne uwagi ba
dawcze:

1. Jeśli zgodzimy się, że powstawanie i funkcjonowanie frazemów jest 
składową istnienia i ogniwem funkcjonowania pewnych układów społecznych, 
to procesu defrazeologizacji frazemów nie powinno się odrywać od procesów 
demontowania innych znaków tego układu i od destabilizacji samego tego 
układu w całości. Defrazeologizacja frazemów byłaby więc jednocześnie po
chodną tych procesów i zarazem czynnikiem współkonstytuującym je;

2. W zwrotnej relacji dwustronnej „układ społeczny -  procesy frazeologiza- 
cji/defrazeologizacji" stosunkowo najmniej poznany jest kierunek „od proce
sów frazeologizacji/defrazeologizacji do układów społecznych", obejmujący 
społeczne efekty tych procesów językowych. Jeżeli zaś zaakceptuje się tezę , że 
jednostki frazeologiczne są nie tylko frazeologizmami jako takimi, ale i werbal
nymi kondensatami konstruktów mentalnych wyższego rzędu -  stereotypów, 
fantazmatów, mitów, przesądów itp. -  to badanie owej zapoznanej relacji „od 
procesów frazeologizacji/ defrazeologizacji ku efektom społecznym" zdaje się 
mieć -  ze społecznego właśnie punktu widzenia -  rangę szczególną.
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XI. Puszkinizmy a język polski. 
Z zagadnień migracji skrzydlatych słów (I)

Koniec wieku XX przyniósł okrągłe jubileusze największych poetów słowiań
skich: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Aleksandra Puszkina, z któ
rych każdy wzbogacił swój język ojczysty dziesiątkami skrzydlatych słów. Jeśli 
do miar wielkości poety zaliczyć także (a może w pierwszym rzędzie) ten stopień 
organiczności, w jakim strofa poetycka zrasta się z żywym językiem ogółu, to nikt 
w tym względzie Mickiewicza, Słowackiego i Puszkina nie przerasta. Księga 
„Skrzydlate słowa" Markiewicza i Romanowskiego uznała za skrzydlate -  a więc 
za będące własnością polskiej wspólnoty komunikacyjnej -  aż 400 fraz Adama 
Mickiewicza i 147 Juliusza Słowackiego. A Puszkin? Zapewne tylko Rosjanie mo
gliby powiedzieć, do jakiego stopnia ich narodowy poeta przeniknął ich język oj
czysty, gdyby chcieć jednak i w tym wypadku posłużyć się suchymi danymi licz
bowymi, to słownik skrzydlatych słów Aszukinów utrwala 92 puszkinizmy w 
wydaniu z r. 1966 i 123 -  w wydaniu z r. 1996, rosyjsko-angielski słownik skrzyd
latych słów Walshe i Bierkowa zawiera puszkinizmów 170, aneks do monografii 
Świetlany Kowalenko o skrzydlatych frazach poezji rosyjskiej przynosi ich 377. 
Rok puszkinowski zostawił nam kolejną próbę określenia granic korpusu skrzyd
latych puszkinizmów: «CnoBapb KpbuiaTbix Bbipa»ceHviM riymKMHa» W.M. Mo- 
kijenki i K.P. Sidorenki (dalej: CKBI1) zawiera prawie 1900 jednostek hasłowych. 
Może jednak najbliższa prawdy jest Swietłana Kowalenko, według której cała po
ezja Puszkina, każdy jej wers mógł się stać, stał się lub może się stać skrzydlaty 
dla nowego pokolenia czytelników (KoBaneHKo 1989:152).

Dopowiem: czytelników rosyjskich. Dla tych użytkowników języka, dla 
których wyrażenia Mcubuum Kpo6a6ue 6 ZA03ax, ym uan nopa, oneu ouapo6anbe, 
a cw a m e SbiAO max 8o3momho, k ueMy Aymfiumb, dymu npeKpacnue nopuSu, napoć 
6e3MOA6cm6yem czy pa36umoe Kopumo -  nie są po prostu jednostkami języka oj
czystego, lecz ogniwami łączącego całą ich wspólnotę szczególnego kodu naro
dowego. W jakim stopniu kod ten jest także i ponadnarodowy? Zrozumiały dla 
cudzoziemców? Czy w dobie jednoczącej się Europy staje się on również wspól
nym kodem ogólnoeuropejskim? Kiedy puszkinowskie strofy:

npw pofloil 3flecb H3M CyjKfleHO
B EBpony npopy6wn> okho;
Hororo TBepAow cTan> npw Mope.

22 -  W. Chlebda, Szkice...
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Clona no hobmm  mm BOJiHaM 
Bce cjwiarw b toctm 6ynyT k HaM,
14 3annpyeM Ha npocrope. 
ripom no cto n er , w kdhhm rpafl, 
nojiHomHwx CTpaH Kpaca w ambo,
M3 TbMH necoB, W3 Tonu 6naT 
Bo3Hecca nwniHO, ropnenwBo.

czyta Rosjanin, w jego umyśle zachodzi mimowolny proces wyodrębniania z te
kstu głównego co najmniej trzech jego wycinków: 6 EBpony npopydumb okho, Bce 
(pAazu 6 zocmu 6ydym k hom m noAHomnux cmpan Kpaca u duBo, znanych mu jakby 
(a często i bez „jakby") jeszcze sprzed lektury, znanych niekiedy i bez znajomo
ści tekstu źródłowego, znanych „od zawsze". Odnawianie tej znajomości 
nakłada się na proces percepcji tekstu głównego, i podczas gdy pozostała jego 
część pełni funkcję referencjalną, odsyłając uwagę czytelnika do opisywanej 
przez Puszkina rzeczywistości, to wymienione trzy wycinki pełnią też jeszcze 
funkcję metajęzykową: odsyłają czytelnika również do jego własnego kodu ję
zykowego. Również -  lub może w pierwszym rzędzie: introspektywny wgląd 
w prywatne doświadczenia z poezją polską podpowiada mi, że w podobnych 
wypadkach docieranie do referowanego przez poetę świata dokonuje się nie 
inaczej, jak przez pryzmat wiedzy lub przynajmniej poczucia kodowej odrębno
ści danego odcinka narracji. Przywołując zaproponowaną wcześniej terminolo
gię, powiemy, że w takich wypadkach niepodobna dotrzeć do prymarnej (auto
rskiej) warstwy narracyjnej inaczej, jak poprzez nadbudowaną nad nią warstwę 
epitekstu, słysząc w pamięci jednostki systemu, które się z danego tekstu kie
dyś wyłoniły. Czytając dziś początek „Wesela" Wyspiańskiego -  „Cóz tam, pa
nie, w polityce? Chińcyki trzymają się mocno?" -  trudno się uwolnić od podsu
wanych natychmiast przez pamięć skrzydlatych fraz Cóż tam, panie, w polityce? 
i Chińczyki trzymają się mocno? -  lektura pierwszej sceny „Wesela" jako tekstu 
ściśle autorskiego i tylko autorskiego -  jako urtekstu -  jest już dzisiaj niemożli
wa. Czy możemy utrzymywać, że podobny proces rozpoznawania, wyodręb
niania i kojarzenia z kodem zachodzi też w umyśle Polaków, czytających zacy
towane strofy „Jeźdźca miedzianego" w znakomitym i literalnie wiernym 
oryginałowi przekładzie Juliana Tuwima? -

„Naturą nam sądzono stąd 
W yrąbać okno na Europę,
Przy m orzu twardo stawić stopę.
N iech tu poznaw ać nowy ląd 
Zjeżdżają w szystkie flagi w  gości!
Zahulać nam  tu na w olności!"
Sto lat minęło. M łody gród,
Północnych krain dziw i chwała,
Z bajorów  leśnych, z m roku wód 
Jako stolica wzrósł wspaniała.

Czy w odbiorze polskim występuje tu analogiczna do rosyjskiej „nadwyżka od
nośności"? Czy percepcja tego tekstu przez Polaka jest „dwuwarstwowa" (nar
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racja autorska o odnośności referencjalnej, urtekst + składniki epitekstu), czy też 
„jednowarstwowa" (tylko urtekst)? Mówiąc najprościej, czy wyimki z tuwimo- 
wskiego przekładu: wyrąbać okno na Europę, zjeżdżają wszystkie flagi w gości, 
północnych krain dziw i chwała są skrzydlatymi słowami (również i) języka pol
skiego?

Aby chociaż w przybliżeniu odpowiedzieć na to pytanie, raz jeszcze przy
pomnę wielokrotnie wypowiadany tu sąd, że choć źródłem skrzydlatych słów 
są z definicji autorskie teksty indywidualne, w świadomości powszechnej więź 
jednostek skrzydlatych z ich źródłem często się w procesie uskrzydlania (auto
nomizacji) zmniejsza, zaciera, a może i w ogóle zaniknąć, same te jednostki zaś 
w trakcie owego procesu zwykle ulegają przekształceniom formalnym (zwłasz
cza skracaniu, ułatwiającemu wnikanie jednostki w pamięć zbiorową) i/lub 
semantycznym, mogącym prowadzić do powstawania znaczeń istotnie róż
niących się od pierwotnych autorskich, a nawet im przeciwstawnych. Uskrzyd
lanie (się) frazy autorskiej jest w istocie jej frazeologizacją w szerokim sensie 
tego słowa, używanie skrzydlatych słów w wypowiedziach słuszniej zatem na
zywać ich odtwarzaniem, a nie cytowaniem.

Nierozróżnianie statusu cytatu sensu stricto i jednostki skrzydlatej w istotny 
sposób przeszkadza w stworzeniu takiego słownika skrzydlatych słów, który 
byłby rzeczywiści słownikiem w ściśle terminologicznym sensie tego terminu, 
a nie księgą cytatów czy podręcznym leksykonem. Świetlana Szuleżkowa słusz
nie zauważa, że z 1330 wyimków z poezji rosyjskiej XVIII-XX w., tworzących 
„Przewodnik po skrzydlatych słowach" w monografii Świetlany Kowalenko 
(1989: 410-463), za faktycznie uskrzydlone, tj. takie, które zyskały popularność 
i odtwarzalność powszechną, można uznać ok. 440, czyli ledwo trzecią część 
zbioru (UIyne>KKOBa 1995: 13). Pozostałe dwie trzecie to zwykłe cytaty, co jed
nak nie przeszkodziło Swietłanie Kowalenko włączyć ich do zbioru pod 
wspólną etykietą „skrzydlatych słów poezji rosyjskiej".

Uwagi te odnoszą się i do puszkinizmów. W wykazie Kowalenko jest, jak 
już pisałem, 377 wyrażeń, które wyszły spod pióra Puszkina. Jednak obok wy
rażeń, których skrzydlatość (frazeologiczność) nie podlega dyskusji, bo może 
być potwierdzona choćby przywołaniem licznych użyć wtórnych w tekstach ró
żnych autorów różnych okresów (są to jednostki typu Ox, m n^A a mu, tuanm 
MonoMaxa, nup 8o SpeM H  nyMbi, MocK0a... KaK m h o z o  6  3moM 3&yKe..., Hapod 
6e3MO/i6cm6yem, K ueMy AymBumb?), w wykazie tym wymienia się niemało i ta
kich, które mogą być zaliczone co najwyżej do kategorii „ładnych cytatów" -  
cytatów, które dana autorka z tych czy innych względów szczególnie sobie 
upodobała (np. He8a MemaAacb, kuk óoAbmu 8 cSoeu nocmeAe 6ecnoKoumu; JlaKeu, 
cudu ce6e 8 nepedneu, a 6ydem c SapunoM pacuem; Ho npexnux cepdąa pan, ZAy6oKux 
pan a k 6 8 u ,  nunmo ne u3A6huao; Ho Kpacm uyxdbie, c AemaMu, cnadawm 8emxou 
neiuyeu; co3danue zeuun nped h o m u  8uxodum c npeMneu Kpacomoii)1. Szacuję, że

1 W arto zauważyć, że -  prócz pierw szego -  w yrażeń tych nie notuje naw et liberalny «CnoBapb 
KpbinaTt>ix Bbipa>KeHWM nyuiKMHa» z jego niem al dwoma tysiącami puszkinizm ów , frazę He6a 
Memcuiacb, kuk 60AbH0u... zaś słownik ten notuje z uwagą: «k 3 k  B03M0*Ha* peMMHwciieHLiH» (s. 399).
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wśród „skrzydlatych fraz" Puszkina utrwalonych w „Przewodniku" Kowalen
ko takie cytaty stanowią nie mniej niż 30% zbioru. Jeśli uwzględnić przy tym, 
że Kowalenko nie wzięła pod uwagę prozy Puszkina, jego listów, dzienników, 
notatek itp., pytanie o to, czy znamy realne granice korpusu skrzydlatych pusz
kinizmów, pozostanie otwarte. Wystarczy bowiem pod tym właśnie kątem wi
dzenia przeanalizować rosyjskie opracowania leksykograficzne, by uwidocznić 
skalę rozrzutu danych. Rzecz nie tylko w tym, że opracowania te utrwalają 
różną liczbę puszkinizmów (Michelson -  106, Aszukinowie, przypomnę, w za
leżności od wydania, od 92 do 123, Felicyna i Prochorow -  36, Walshe i Bierkow
-  170, Kowalenko -  377, Mokijenko i Sidorenko -  1900, którą to ostatnią liczbę 
nazwać można „wielkim korpusem" puszkinizmów), rzecz przede wszystkim 
w fakcie, że pod jednakowym szyldem „skrzydlatych słów" opracowania te 
proponują odbiorcom nader zróżnicowany gatunkowo asortyment materiału ję
zykowego, a podkorpusy poszczególnych słowników różnią się od siebie nie 
tylko objętościowo (i to, jak widać, znacznie), ale i pod względem zawartości 
(składu). Jeśli porównać np. hasłowniki Kowalenko i Walshe-Bierkowa, okaże 
się, że nie tylko u Kowalenko są liczne jednostki, których nie zawiera słownik 
Walshe-Bierkowa (co, gdy uwzględnić charakter „Przewodnika" Kowalenko, 
jest zrozumiałe), ale i na odwrót: w hasłowniku Walshe i Bierkowa znajdziemy 
70 puszkinizmów, których Kowalenko za skrzydlate nie uznała i do swego wy
kazu nie włączyła (a są między nimi puszkinizmy tak rozpowszechnione, jak 
np. nup 6o 6peMH uyMhi, nmeniĄbi zne3da TlempoBa, CKynoii puu,apb, n0AH0W,Hbix 
cmpaH Kpaca u du6ó). Nadzwyczaj pouczający jest w tym względzie ekspery
ment, jaki przeprowadziły moskiewskie badaczki Je.G. Rostowa i O.Je. Frołowa: 
zestawiwszy podkorpusy puszkinizmów czterech słowników -  Michelsona 
(106 jednostek), Aszukinów (123), Felicyny i Prochorowa (36) oraz Mokijenki 
i Sidorenki (1900) -  badaczki stwierdziły, że część wspólna tych podkorpusów 
jest zaskakująco mała i obejmuje zaledwie 18 jednostek; będę je nazywał 
„małym korpusem": 1. A cnacmbe 6buo max 6o3moxho, Tuk 6au3ko; 2. EAcmen, Kmo 
CMOAOóy 6bui M0A0d, EAimen, Kmo 6o6pe\in co3peA; 3. B odny meAezy Bnpnnb ne mojkho 
Kohh u mpenemnyw Aam; 4. Famoaom >kzu cepdąa Awdeu; 5. JJ,eAa daBno Mmiy8iuux 
dueu, TlpedaHbH cmapunu ZAydoKou; 6. J\yx ompuąaHbH, dyx coMHenbn; 7. Eiąe odm 
nocAedH.ee CKa3ame, 14 Aemonucb OKomrna mor; 8. Kama cMecb ode*cd u auią, TlACMeH, 
Hapenuu, cocmonmiu!; 9. Kmo jkua u mucaua, mom ne Mowem B dyiue ne npe3upamb 
Awdeu; 10. MocK&a... kuk mhozo 6 smoM 30yice Jl/in cepdu,a pyccKozo CAUA0Cb! Kax 
mhozo 6 neM omo38aAocb!; 11. M u 6ce yuuAucb noneMmzy HeMy-Hu6ydb u KaK-nu-

Nazywam CKBFI słownikiem „liberalnym", gdyż jego hasłownik utworzony jest przez szczególnie 
szerokie spektrum zjawisk: nie tylko przez puszkinizmy realnie uskrzydlone (sfrazeologizowane), 
ale i przez te wyimki z tekstów poety, które stały się przedmiotem tylko jednostkowych cytacji 
(«non KpbuiaTbiMw b HacToameM cjiOBape noHMMaioTca npwHaflnejKamwe ńyiiiKMHy BbipajKeHKa 
(cjioBa v u m  cBepxcnoBm>ie eflwHCTBa), nojiy^MBiirae ynoTpeojreHHe 3a paMKainw coŚcTBeHHo 
rryuiKWHCKoro TeKcra. Cio/ia bxoaht e^ramuM, MMeiomne BbicoKyto HacTOTHOcrb w craBiiiwe 
4>pa3eojiora3MaMM, napady c cjjaicraMH eflMHMHHoro ynoTpe6neHna b KanecrBe mrran>i. B cjiOBape 
yHMTbreaioTca c;iywan Mcn0Jib30BaHHH nyinKWHCKoro cJiOBa KaK peMWHHCueHijMH, a;i;no3MH, Me>K- 
TeKcroBoro napajuieiTM3Ma -  aB/iem™, 6jiw3kmx k mrraTHoc™»; CKBFI: 16).
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oydb; 12. Fleunou zopiuoK me6e dopoxe,Tu nuiąy 8 neM ce6e Bapuuib; 13. upu6uHKa 
cBuiue hom dana: 3aMena cuacmum ona-, 14. Tlpupodou 3decb hom cywdeno B EBpony 
npopydumb okho; 15. Hmo-mo CAUiuumcn podnoe B óoazux necHHX HMiąuKa: To 
pa3Ó0Abe ydaAoe, To cepdeuMH mocm; 16. % edy, edy, ne cBuiąy, A kuk naedy, ne 
cnymy; 17. 91 mwnmHUK ce6e Bo3ÓBuz HepyKomBopnuu, K neMy ue 3apacmem 
wpodnan mpona; 18. H noMwo nydme MznoBeHbe, Tlepedo mhou nBuAacb mu, Kax 
MUMOAemme Budeme, Kuk zenuu uucmou Kpacomu (PocTOBa, O p o n o B a  1999).

Jeszcze bardziej zaskakujące są wyniki drobiazgowych analiz przeprowa
dzonych przez Alicję Przyszlak2. W zasadzie powtórzyła ona eksperyment Ro
stowej i Frołowej, wyłączając jednak z zestawu słowników opracowanie Moki- 
jenki i Sidorenki (z przyczyn wyjaśnionych tu w przypisie 1.), włączyła 
natomiast do pola obserwacji „Wielki słownik skrzydlatych słów języka rosyj
skiego" (ECKCPfl), którego w momencie prowadzenia obserwacji przez bada
czki moskiewskie jeszcze na rynku nie było. Korpus słowników Alicji Przyszlak 
objął więc sześć opracowań skrzydlatologicznych: 1. słownik Aszukinów,
2. rosyjsko-angielski słownik skrzydlatych słów (Yonni, EepKOB 1984), 3. słow
nik transformacji frazeologicznych (MenepoBWH, MoKweHKO 1997), 4. wielki 
słownik skrzydlatych słów ruszczyzny (EepKOB, Mokmchko, IIIyneacKOBa 2000),
5. frazeologiczny słownik historyczno-etymologiczny (Bwpnx, MoKwemco, Ore- 
naHOBa 1998) oraz 6. przewodnik po skrzydlatych frazach poezji rosyjskiej 
(KoBaneHKO 1989). Łącznie w opracowaniach tych zanotowano 474 puszkiniz- 
my, co tworzy największy (po wielkim słowniku puszkinizmów Mokijenki i Si
dorenki) korpus uskrzydlonych fraz autorstwa Puszkina (nazwę go „korpusem 
średnim"). To jednak, co kryje się pod tą liczbą globalną, zaskakuje na każdym 
kroku. Oto np. ustalone przez Przyszlak liczby skrzydlatych słów, które 
według poszczególnych leksykografów dał ruszczyźnie «EBreHww OnernH»: 
wg Aszukinów -  28, wg Kowalenko -  116, wg Walshe i Bierkowa -  70, wg Bieri- 
cha, Mokijenki i Stiepanowej -  7, wg Melerowicz i Mokijenki -  1, wg Bierkowa, 
Mokijenki i Szuleżkowej -  63 jednostki3 («Bopwc ro,n;yHOB» odpowiednio: 11, 
20,19, 5, 0 i 20; «PycnaH w JliOflMmia» - 3 ,12 , 3, 1, 0 i 4). Z kolei słownik trans
formacyjny Melerowicz i Mokijenki notuje tylko trzy puszkinizmy, z których 
dwa należą co prawda do najbardziej znanych (c KopaÓAH na ooa,  ocmambcn 
y pa36umozo Kopuma), ale trzeci -  JJ/ih dpyza ceMb Bepcm ne KpwK -  utrwalony zo
stał na kartach tylko tego jedynego słownika. Aż 233 puszkinizmy pojawiają się 
wyłącznie w innym źródle pojedynczym -  w „Przewodniku" Kowalenko 
(u Walshe i Bierkowa takich nieodnotowanych gdzie indziej puszkinizmów jest 
55, w „Wielkim słowniku skrzydlatych słów" -  13; łącznie puszkinizmów odno
towanych przez jeden tylko -  taki czy inny -  słownik jest 271). Wreszcie najbar

2 Opieram się na danych z puszkinowskiego rozdziału pisanej pod moim kierunkiem rozprawy 
doktorskiej Alicji Przyszlak „Skrzydlate słowa w rosyjsko-polskiej przestrzeni kulturowej".

3 Według K. Sidorenki, współautora wielkiego słownika puszkinizmów (który to słownik w obli
czeniach A. Przyszlak nie był brany pod uwagę), „Eugeniusz Oniegin" dał ruszczyźnie 600 uskrzyd
lonych cytatów -  «300 ochobhi>ix m npn6nn3MTern>HO ctojii>ko * e  np0M3B0AHbix» (CnAopenKo 
1998: 7).
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dziej zdumiewająca konkluzja żmudnych ustaleń Alicji Przyszlak: zestawienie 
puszkinowskich podkorpusów sześciu wspomnianych opracowań dokonane 
przy pomocy kół Eulera pokazało, że ich część wspólną tworzą zaledwie 2 jed
nostki (wobec 18 w „małym korpusie" Rostowej i Frołowej): pa3dumoe Kopumo 
i c KopaÓAR na 6oa.

Młoda badaczka postąpiła jeszcze o krok dalej i, przyjmując sformułowane 
przeze mnie niegdyś (Chlebda 1998b) zasady, skonstruowała leksykograficzny 
korpus puszkinizmów, utworzony przez jednostki odnotowane w trzech i wię
cej z uwzględnionych przez nią słowników; jednostek takich okazało się 188. 
Następnie, wykorzystując tekstowe ilustracje użyć puszkinizmów z wielkiego 
słownika puszkinizmów Mokijenki i Sidorenki (CKBn) w liczbie 1629, Przy
szlak pogrupowała jednostki użyte w tym materiale 3 i więcej razy4. Powstały 
w ten sposób tekstowy korpus puszkinizmów liczy 202 jednostki i różni się o 13 
pozycji od korpusu leksykograficznego, co oznacza, że w tekstach dyskursu ro
syjskiego używane są puszkinizmy, których nie utrwalił żaden słownik rosyjski 
(prócz specjalistycznego CKBn, który, powtórzmy, przy ustalaniu bazy korpu
su leksykograficznego nie był brany pod uwagę). Szczególne miejsce zajmuje 
wśród nich fraza Ha xoAMax Fpy3uu Aencum hohhoh MZAa, która w ogóle nie poja
wia się w przebadanych słownikach, w korpusie tekstów zaś wystąpiła 7 razy.

Te drobiazgowe wyliczenia pozwalają dojść do wniosku, że chociaż « b  c J j o h -  

Ae pyccKHX KpbmaTbix c j i o b  w  BbipaaceHww HacjieflMe r i y n i K H H a  no npaBy c t o m t  

Ha nepBOM MecTe. LhrrapoBaroie nyimcwHa Hananocb yace b  t o  BpeMH, Kor^a 
6 b m  > k m b  caM no3T. 2>Ta TpaAwuwH yicopeHWJiacb H acm rabK O  rnyBoico, h t o  

HHorAa m m ,  y n o T p e S jr a a  nyinKMHCKwe cT poicw , He OTAaeM c e 6 e  h c h o f o  oT^eTa 
b  nx npowcxo>KAeHMM» (CKB1T: 19-20) -  a może właśnie dlatego -  to, co odno
szone jest do „skrzydlatych słów Puszkina", zależy w poważnej mierze od pry
watnych upodobań i indywidualnych przekonań poszczególnych leksykogra
fów oraz od typu szykowanego przez nich słownika.

Po raz kolejny więc spotykamy się z działaniem lingwistycznej zasady nie
oznaczoności. Nasze intuicyjne wyobrażenie o istnieniu w języku rosyjskim 
ustalonego i stabilnego korpusu skrzydlatych puszkinizmów idzie w parze 
z praktyczną niemożnością wytyczenia jego granic. Gdzieś tam w rzeczywisto
ści językowej funkcjonują jako zjawisko obiektywne skonfigurowane przez Pusz
kina grupy wyrazowe postrzegane przez nas jako zbiór, klasa, określona całość. 
Ale gdy tylko zapragniemy ową „całość" wyodrębnić, zakreślić granicami, wy
mierzyć, zakładany korpus obiektywny wymyka się i jawi oczom badacza jako 
konkretna, jedna czy druga, ta czy inna z serii wielu autorskich propozycji po
szczególnych leksykografów -  propozycji subiektywnych, względnych, zdete
rminowanych przez cały szereg czynników zewnętrznych (np. polityka danego 
wydawnictwa, charakter danego słownika, jego objętość, zakładany odbiorca 
itp.) i wewnętrznych (poglądy i postawa lingwistyczna danego leksykografa,

4 Na pierwszym miejscu z 39 użyciami jest tu o k h o  6 ESpony, na drugim -  JltoGBu Bce 6o3pacmu 
noKopHU (28 użyć), na trzecim -  XleAa daBno MuuySuiux dneu, Hapod 6e3MOAffcm6yem i % noMHmnuK ce6e 
6o3dBuz HepyKomSopHuu (po 27 użyć).
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jego szacunek lub obojętność wobec tradycji leksykograficznej, jego osobista pa
mięć, upodobania i predylekcje w dużej mierze wpływające na wstępną selekcję 
materiału językowego). Każda z takich sygnowanych konkretnym nazwiskiem 
propozycji nie jest niczym innym, jak tylko kolejnym przybliżeniem do 
zakładanego korpusu puszkinizmów -  ale nie jest samym tym korpusem, który 
w jakichś kategoriach absolutnych, sam w sobie, okazuje się tworem obiektyw
nie nieuchwytnym i innym, jak tylko „zrobionym", „przygotowanym", „ułożo
nym", „zaproponowanym" przez kogoś, być nie może. Każda kolejna próba 
uchwycenia go, dopadnięcia, utrwalenia jego „prawdziwego" obrazu nie może 
być niczym więcej, jak tylko kolejną autorską propozycją, jedną więcej w pra
ktycznie nieskończonej serii przybliżeń: jeszcze jednym wariantem nieosiągal
nego inwariantu. W tym właśnie przejawia się istota lingwistycznej zasady nie
oznaczoności.

Nie bez podstaw nasuwa się tu analogia do trudnej uchwytności korpusu 
biblizmów. Także i korpus puszkinizmów więc należałoby wobec powyższego 
przedstawić w postaci pola, którego centrum ścisłe (jądro) obejmowałoby zapew
ne około 20-30 jednostek, w granicach centrum szerokiego mieściłoby się do 
300-400 jednostek, ogromne peryferie zaś wyznaczane byłyby przez 1500-1700 
jednostek. Dysponując kilkoma autorskimi korpusami puszkinizmów o zróżni
cowanej objętości i składzie i mając intuicyjne wyobrażenie o, by tak rzec, „in- 
wariantowym" korpusie skrzydlatych słów Puszkina, spróbujmy odpowiedzieć 
teraz na pytanie, czy składowe tego korpusu znalazły jakieś odzwierciedlenie 
w języku bliskiego sąsiada Rosji -  Polski.

Jak twierdzą specjaliści, Aleksander Puszkin był jedynym poetą rosyjskim, 
który jeszcze za życia wywoływał wśród Polaków niekłamany podziw, ciesząc 
się zarówno uznaniem, jak i popularnością. Co prawda popularność ta była 
w dużej mierze motywowana związkami Puszkina z Mickiewiczem, a potem 
tworzoną także i w Polsce legendą o Puszkinie jako rosyjskim Byronie, ciemię
żonym przez carat bojowniku o wolność5, uznanie jednak było autentyczne, 
podtrzymywane zarówno przez analizy literaturoznawcze (i to poczynając już 
od lat 20. wieku XIX), jak i przez przekłady (wystarczy powiedzieć, że jeden tyl
ko «EaxiiwcapaMCKWM cjDOHTaH» jeszcze za życia poety tłumaczony był na polski 
trzykrotnie). Puszkin był w Polsce obiektem uwagi i po śmierci Mickiewicza 
w r. 1855, kiedy stały się już znane głębokie rozbieżności ideologiczno-poli- 
tyczne między oboma poetami, i po roku 1945, gdy -  na odwrót -  ich stosunki 
wzajemne przedstawiano jako wzorzec prawdziwej przyjaźni i symbol bratniej 
jedności narodu rosyjskiego i polskiego i gdy, według określenia Jana Orłow
skiego, nastąpiło prawdziwe „zawłaszczenie Mickiewicza dla potrzeb «kla- 
sowej» solidarności narodów (rosyjskiego i polskiego)" (Orłowski 2003: 249; 
zob. też Lipatow 2003: 189-203). Stulecie śmierci Puszkina w r. 1937 zwieńczo
ne było w Polsce 2-tomową publikacją prac najwybitniejszych polskich filolo

5 Zob.: R. Łużny, D. Matlak-Piwowarska, Aleksander Puszkin [w:] Pisarze i krytycy. Z recepcji nowo
żytnej literatury rosyjskiej w Polsce, Wrocław 1975, s. 39-44.
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gów6, po wojnie zaś puszkinistyka stała się w Polsce wręcz samodzielną dyscy
pliną filologiczną7; czytelnik polski mógł też poznać w przekładzie niektóre 
prace puszkinoznawców rosyjskich8. W r. 1977 „Przekrój" -  najpopularniejszy 
wówczas tygodnik polski -  ogłosił wśród swoich czytelników konkurs na najle
pszy amatorski przekład inicjalnego czterowiersza poematu „Eugeniusz Onie
gin"9. Puszkin stał się częścią lektury obowiązkowej w polskiej szkole, a na ję
zyk polski przełożono -  z reguły na bardzo wysokim poziomie, niekiedy 
kilkakrotnie -  nie tylko poezję Puszkina, ale także jego prozę, utwory sceniczne, 
dzienniki, listy.

O wszystkim tym wspominam dlatego, by uprzytomnić, że w Polsce ostat
nich 150-170 lat wytworzyły się warunki nader sprzyjające przenikaniu i wnika
niu puszkinowskiego słowa w język polski. By odpowiedzieć na pytanie, czy 
przenikanie to i wnikanie dokonało się istotnie, przyjmę za płaszczyznę odnie
sienia górną granicę „średniego korpusu" puszkinizmów rosyjskich („szerokie 
centrum" pola puszkinizmów), który -  czy uważać go za powstały z sumy 
6 podkorpusów z analizy A. Przyszlak (474 jednostki), czy z połączenia podkor- 
pusu Kowalenko z tymi 70 pozycjami ze słownika Walshe i Bierkowa, których 
Kowalenko nie uwzględniła (447 jednostek) -  obejmuje w przybliżeniu cztery 
z okładem setki puszkinizmów. Przedmiotem porównania ze strony polskiej 
będzie siłą rzeczy księga „Skrzydlate słowa" Markiewicza i Romanowskiego, 
fundament młodej polskiej skrzydlatologii, zawierająca łącznie w obu tomach 
11408 artykułów hasłowych, z których ok. 5% przypada na skrzydlate słowa 
pochodzenia rosyjskiego. Tak się składa, że opracowanie Markiewicza i Roma
nowskiego utrwaliło 400 skrzydlatych słów autorstwa Adama Mickiewicza, co 
ilościowo mniej więcej odpowiada średniemu korpusowi puszkinizmów.

Puszkinowski podkorpus „Skrzydlatych słów" obejmuje 49 jednostek (24 
w pierwszej serii opracowania i 25 -  w drugiej). Oceniać ich listę można dwoja
ko: albo odpowiadając na pytanie, co ją tworzy, albo wskazując, czego na niej 
brak. Oto więc nie ma na tej liście takich np. wyrażeń, jak: Eumb momho deAbHUM 
ubaoBckom u dyMamb o Kpace nozmeu, B odny meAezy Bnpnnb ne momho kohh 
u mpenemnyw AUHb, deAa daBuo M uny0iuux dneu, dymu npeupacHue nopuBu, Euje 
odno nocAeduee CM3aHbe, u Aemonucb OKomrna moh, u moaihuku KpoBaBue 6 ZAci3ax, 
oxoma k nepeMcne Mecm, Kawn CMecb odewd u Auif, Oduwu decnom Mew. Awdeu, 
OmKyda mu, npeicpacnoe dumn, O neM uiyMume Bu, napodnue Bumuu, Uennou

6 Zob. jubileuszową publikację: Puszkin. 1837-1937, t. 1-2, Kraków 1937.

7 Z pozycji najbardziej znaczących wymienić wypada choćby: A. Bezwiński, Aleksander Puszkin 
a idealiści moskiewscy. Kontakty -  powinowactwa -  współpraca, Bydgoszcz 1983; A. Dworski, Puszkin 
w kręgu kultury polskiej, Wrocław 1983; B. Mucha, Adam Mickiewicz czasów emigracji i Rosjanie, Łódź 
1997; M. Toporowski, Puszkin w Polsce. Zarys bibliograficzno-literacki, Warszawa 1950; M. Topo- 
rowski, Geniusz i caryzm, Warszawa 1971; W. Woroszylski, Kto zabił Puszkina, Warszawa 1983.

8 Zob. np.: W. Wieriesajew, Puszkin żywy (Wybór autentycznych relacji), tłum. A. Sarachanowa, 
wybór, wstęp i przypisy R. Łużny, Kraków 1978; J. Drużnikow, Rosyjskie mity. Od Puszkina do Pawli
ka Morozowa, tłum. F. Ociepka, M. Putrament, Warszawa 1998.

9 Zob.: „Przekrój" 1977, nr nr 1677 i 1700.
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zopuioK me6e dopowe, UpuBuum cBuuie hom dana, OiyweHue My3 ue mepnum cyemu, 
cmamb c 6eK0M napaSne, c ynenuM 8uóom 3mmoKa, 3&e3da nAeuumeAbHoeo cmcmbn, 
6e3 6o>Kecm6a, 6e3 8doxHo8enuH, a nawet 6 E6pony npopy6wm> okho -  czyli jednostek 
z samego jądra rosyjskiego korpusu puszkinizmów. To, co na tej liście jest, 
w aspekcie czysto ilościowym stanowi ok. 10% „średniego korpusu" rosyjskie
go, co jednak wcale nie oznacza, że cały skład korpusu polskiego znajduje 
pokrycie w korpusie rosyjskim (co wydawałoby się oczywiste). Oto, dla 
przykładu, tylko 26 pozycji korpusu Markiewicza-Romanowskiego odpowiada 
składowi tego ze średnich korpusów rosyjskich, który tworzą łącznie hasłowni- 
ki Kowalenko i Walshe-Bierkowa; z pozostałych 23 pozycji korpusu polskiego 
4 mają potwierdzenie u wziętych łącznie Kowalenko i Aszukinów, 14 zaś -  tyl
ko w hasłowniku Kowalenko. Oznacza to, że 5 pozostałych jednostek z polskie
go korpusu puszkinizmów nie ma pokrycia w innych wykazach rosyjskich 
(oczywiście prócz CKBII); są to (podaję w wersji rosyjskiej): 1. Bo ZAySune 
cuóupcKux pyd Xpauume zopdoe mepnenue-, 2. Rypcmum mu, npocmocpuAn!; 3. U,eAu 
nem nepedo mhow, Cepóąe nycmo, npcrnden yM , PI moMum M ew mocKoio Odno38yu- 
huu )ku3hu iuyM; 4. Kmo ycmoum 6 nepaSnoM cnope: Kuhau8uu ahx UAb Sepuuu 
pocc?; 5. 3Aaman u,enb na dy6e moM M dneM u HOHbm Kom ynenuii Bce xodum no v,enu 
KpyeoM. Żadnej z tych pięciu jednostek nie ma też w składzie „małego korpusu" 
Rostowej i Frołowej (nawiasem mówiąc, z 18 jednostek, tworzących ów puszki
nowski kanon leksykograficzny, Markiewicz i Romanowski odnotowują tylko 
siedem: A cuacmbe 6buo max 8o3mo>kho, man 6au3ko, Facizoaom >kzu cepdija Aiodeu, 
Hyx ompuu,aHbH, dyx coMnenun, Mu 8ce ynuAucb noneMHOzy ueMy-Huóydb u kuk-hu- 
6ydb, % edy, edy, ne cSuiąy, a kcik naedy, ne cnymy, % naMRmHUK ce6e 8o3Ó8uz 
nepyKomSopnuu, H noMnw uydme MznoSeHbe).

Cała ta arytmetyka nie znalazła się tu dla czczej zabawy cyframi. Z przyto
czonych wyliczeń wynika, po pierwsze, że, jak już zostało powiedziane, nie 
dysponujemy dzisiaj powszechnie przyjętym i jednoznacznie zakreślonym kor
pusem skrzydlatych puszkinizmów rozumianych jako jednostki języka rosyj
skiego (w terminologicznym sensie wyrażenia „jednostka języka"). Innymi 
słowy, zaliczenie tej czy innej frazy poetyckiej do klasy skrzydlatych jednostek 
języka wciąż jeszcze zależy w dużej mierze od indywidualnych predylekcji da
nego leksykografa, od upodobań, które trudno zweryfikować w jakiś uchwyt
ny, wymierzalny sposób. Decyzje poszczególnych leksykografów są tu czasem 
tak zaskakujące, że rodzą pytanie o ontologiczną istotę skrzydlatych słów. 
Według Świetlany Kowalenko na przykład pierwsza strofa „Rusłana i Lud
miły" dała ruszczyźnie dwie jednostki skrzydlate: y  AyxoMopbH dy6 3eAenuu oraz 
14 dneM u nonbio Kom ynenuu 6ce xodum no ijenu KpyzoM (wers pierwszy oraz trzeci 
z czwartym), wersy te jednak nie przyciągnęły uwagi ani Michelsona, ani Aszu
kinów, ani Felicyny i Prochorowa, ani Walshe i Bierkowa. Ku pierwszej strofie 
„Rusłana" zwrócili się natomiast Markiewicz i Romanowski, ci jednak uznali, 
że skrzydlaty jest nie wers pierwszy, lecz drugi (i dalsze): Na dębie złoty łańcuch 
lśni I całe noce, całe dni Wędruje po nim kot uczony, chociaż ani pierwszy, ani dru
gi, ani w ogóle żaden z wersów rzeczonej strofy -  mimo translatorskich
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wysiłków Juliana Tuwima10 -  nigdy do polszczyzny nie wszedł. Rodzi to podej
rzenie, że o nadaniu tej czy innej frazie nazwy skrzydlatego słowa decyduje 
w wielu wypadkach nie jej rzeczywisty status systemowojęzykowy, lecz rozma
ite czynniki subiektywne -  na przykład prywatne niejako przekonanie danego 
leksykografa, że dana fraza powinna byłaby stać się dobrem ogółu albo wresz
cie fakt, że fraza ta z tych czy innych względów szczególnie danemu leksyko
grafowi zapadła w pamięć. Nadal nie znamy ani wysokości, ani nawet natury 
tego progu, przed którym pewna fraza autorska jest wciąż jeszcze jedynie „cy
tatem z", za którym zaś staje się już jednostką danego kodu językowego11.

W składzie polskiego korpusu puszkinizmów z SS-1 i SS-2 znalazły się dwie 
grupy zjawisk lingwalnych. Do pierwszej odnoszą się wyrażenia, które mają 
silną pozycję w korpusie puszkinizmów rosyjskich i to jest podstawowa legity
macja ich obecności na liście polskiej; takie przypadki stanowią około połowy 
składu tej listy. Do grupy drugiej natomiast odnoszą się cytaty, których obec
ność w danym wykazie takiej legitymacji nie ma, która to obecność sama się nie 
tłumaczy i dla której trzeba szukać specjalnych uzasadnień. Przecież -  z racjo
nalnego (a nawet psychologicznego) punktu widzenia -  jeżeli dla przedstawi
cieli jednej kultury dokonuje się wyboru ograniczonej liczby świadectw czy eks- 
ponentów kultury drugiej, to jasne jest, że eksponenty te powinny być 
maksymalnie dla swojej kultury reprezentatywne -  tymczasem do takich moż
na zaliczyć, jak powiedziałem, nie więcej jak połowę zestawionej przez Markie
wicza i Romanowskiego listy.

Wniknąć w intencje autorów księgi „Skrzydlate słowa" można w jakiejś tyl
ko części. Zakładam na przykład, że przynajmniej 4 cytaty znalazły się na liście 
polskiej dzięki byłej obecności Puszkina w lekturze polskich dzieci (także w le
kturze szkolnej). Mistrzowskie przekłady puszkinowskich bajek, dokonane 
przez Juliana Tuwima w końcu lat 40., cieszyły się wówczas w Polsce auten
tyczną popularnością, co usprawiedliwia obecność w polskim korpusie puszki
nizmów wersów z „Bajki o rybaku i rybce" (nie sposób tylko pojąć, dlaczego 
obok nieobcego polszczyźnie rozbitego koryta twórcy SS-1 umieścili na równych 
z nim prawach wykrzyknik Dureń z ciebie, niedorajda!). Inicjalne wersy « 3 w M H e - 

ro Benepa» i «FIocnaHMH b Cn6npb» -  Burza mgłami niebo kryje i W głębinie sybe
ryjskich rud -  znalazły się tu pewnie dlatego, że oba te wiersze wrosły korzenia
mi w polskie podręczniki do języka rosyjskiego i dziesięcioleciami przenoszone

10 Problemom, jakie stawia przed tłumaczem początek „Rusłana i Ludmiły", poświęcił Tuwim 
specjalne studium „Czterowiersz na warsztacie" pomieszczone w zbiorze „Pegaz dęba" (Tuwim 
1947: 192-209). Ten klasyczny dziś tekst translatologiczny demonstruje w istocie nieprzekładalność 
puszkinowskiej strofy -  i być może w tym właśnie (między innymi) kryje się odpowiedź na pytanie, 
dlaczego frazy z dzieł poetyckich Puszkina nie uskrzydliły się w innych -  poza rosyjskim -  języ
kach.

11 Pytanie to stawia także Borys Norman: «Ha npaKTWKe npouecc BHyrpeHHero nepeBormo- 
meHWH TeKCTOBoro 4>parMeHTa b  enmmuy H3biKa BitnioHaeT b  ce6a necKOJibKO craflHw (...). OflHaKO 
HeJiwuiHe noCTaBMTb TeopermiecKMM Bonpoc: HawHaa c K a K o r o  3Tana Mbi BnpaBe roBopwrb
o Bxo>KAeHMw eAHHMUbi b  neKCMKOH, o npeBpameHww ee b  3H a K ?»  (HopMaH 1998: 65). Jednoznaczna 
odpowiedź na to pytanie w tekście Normana nie pada.
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były z wydania do wydania, stając się dla paru pokoleń Polaków fragmentami 
wrytymi w pamięć do bólu i do pełnej utraty sensu. Tyle tylko, że znaliśmy te 
fragmenty w ich wersji rosyjskiej akurat; po polsku -  jak u Markiewicza i Ro
manowskiego -  nigdy one u nas w języku ogólnym nie funkcjonowały.

Następnych 5 cytatów dostało się na listę polską z przyczyn, jak sądzę, 
poważniejszych. Czy się słowiańskie rzeki w rosyjskie wieją morze?, To Słowian spór, 
rodzinny spór domowy, Kto w tym nierównym wytrwa sporze: Czy dufny Lach, czy 
wiemy Ross? («KneBeTHMKaM Poccmw»), Dokąd ty, koniu, gnasz bez pęt I gdzie opu
ścisz ty kopyta? («MeflHbiw BcaflHWK») oraz Mówił o przyszłych czasach, gdy narody 
Zapomną waśni -  i w rodzinę wielką Połączą się («>Kwji cpeflM Hac...») -  to w korpu
sie polskim zapewne echa dyskusji o skomplikowanych relacjach wzajemnych 
miedzy Puszkinem i Mickiewiczem (a w swej warstwie głębszej -  między ro
syjską i polską inteligencją czy wręcz między Rosjanami i Polakami w ogóle), 
dyskusji o istocie powołania twórcy i o postawie jednostki wobec władzy i pań
stwa, dyskusji rozpoczętej gdzieś w połowie wieku XIX i nieucichłej do dziś. 
Dla skrzydlatologicznych leksykonów, powiedzmy, niemieckich czy francu
skich tych 5 cytatów byłoby bez znaczenia, w leksykonie polskim są one na 
swoim miejscu. Są -  jako świadectwo czy przypomnienie, że „Słowian spór" 
miał niegdyś miejsce, może jako aluzja, że istota tego sporu pozostaje aktualne 
(ba -  odżywa dzisiaj na nowo) -  ale chyba nie jako dokumentacja realnej obe
cności tych fraz w polskim języku ogólnym, obecności w charakterze „rozpo
wszechnionych i często przytaczanych wypowiedzeń", jak skrzydlate słowa 
określają Markiewicz i Romanowski. Świadectw funkcjonowania tych fraz 
w polskim dyskursie publicznym brak12.

Jakimi natomiast przesłankami kierowali się twórcy „Skrzydlatych słów", 
gdy włączali do polskiej listy puszkinizmów frazy Tak moc nieczuła Młota -  szkło 
miażdży, kuje bułat («nojrraBa»), Nie mam celu, nie chcę świata, Serce puste, umysł 
płonny I udręką mnie przygniata Rozgwar życia monotonny («flap HanpacHbiw, p,ap 
cnyHaMHbiM...»), Wyróżnił nas Dzierżawin stary, Nad grobem stojąc -  błogosławił 
(«EBreHMM OHeraH») -  powiedzieć nie potrafię. To, że frazy te zostały wybrane 
i włączone do ograniczonej grupy niespełna 50 domniemanych świadectw obe
cności Puszkina w polszczyźnie, oznacza przecież, że frazy te zostały tym sa
mym przeciwstawione takim jednostkom, jak np. okho 6 E6pony, npuSumca 
c6ume hom dana, deAa daSno Muny6mux dneu, 6 odny meAezy 6npnm ne momho kohh 
u mpenemnym Aam, które w ruszczyźnie należą do puszkinizmów o najwyższej 
randze systemowojęzykowej, a które pod hasłem PUSZKIN na liście Markiewi
cza i Romanowskiego się nie znalazły. Dla polskiego ucha moc nieczuła młota czy 
wyróżnił nas Dzierżawin stary -  to ciągi pustych dźwięków niepowiązane nićmi 
żadnych skojarzeń z jakimikolwiek punktami odniesień w systemie naszego ję
zyka, ciągi słów o odnośności wyłącznie referencjalnej, ale nie metakodowej, by

12 Próba sprawdzenia obecności i ewentualnej frekwencji puszkinizmów w Korpusie Języka Pol
skiego PWN (w jego wariancie maksymalnym) dała wynik zerowy, wyszukiwarka nie znalazła na
wet rozbitego koryta.
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nawiązać do początkowych rozważań tego rozdziału. Polakom są one po pro
stu nieznane, do polszczyzny nigdy nie weszły i nawet w ruszczyźnie stanowią 
jednostki o mniejszym rozpowszechnieniu i niższej częstotliwości używania. 
To, że umieszczono je na liście „eksponentów kultury rosyjskiej" (bo tym właś
nie jest w ostatecznym rachunku klasa jednostek języka autorstwa Aleksandra 
Puszkina), oznacza, powtórzmy, że tym samym z listy tej zepchnięto w niebyt 
jednostki wybrane, wypróbowane i zaaprobowane nie przez tego czy innego lek
sykografa, ale przez ruszczyznę właśnie, przez samą tradycję rosyjskiej kultury.

To jednostki, które w polszczyźnie nie zaistniały. Ale w tym miejscu trzeba 
postawić pytanie w danym kontekście najistotniejsze: a czy wcześniejsze pusz- 
kinizmy z listy Markiewicza i Romanowskiego -  jednostki, dla których obecno
ści na tej liście takie czy inne uzasadnienie udało się jednak znaleźć -  czy więc 
te jednostki do polszczyzny weszły? Czy się ich używa? Korzysta z nich? Czy 
przynajmniej są Polakom znane? Z czymś lub kimś kojarzone? Nie może prze
cież nie zwrócić naszej uwagi fakt, że wszystkie puszkinizmy z listy polskiej -  
bez jednego choćby wyjątku -  podawane są przez Markiewicza i Romano
wskiego w następującej postaci: na pierwszym miejscu -  oryginalna fraza pusz
kinowska w transliteracji polskiej, dopiero po niej, na miejscu drugim -  
przekład; por.:

U nyłaja pora! oczej oczarowanje!
M elancholijne dni! oczarow anie oczu!

Jesień, 7 (1833; przel. Julian Tuwim)

Gdyby składowe polskiego korpusu puszkinizmów były jednostkami języka 
polskiego, nie byłoby przecież potrzeby podawania -  i to na pierwszym miejscu 
(a nie na przykład w komentarzu pod jednostką) -  transliteracji fraz oryginału! 
Odnotujmy też, że wszystkie składowe tego korpusu są cytatami (dosłownymi 
wyimkami z oryginałów i przekładów) bez śladu owego „starcia", „obciosania" 
czy „oszlifowania", które prototypowej frazie autorskiej może dać tylko długo
trwałe brodzenie po różnych tekstach, wielokrotne przelatywanie od ust do ust. 
Pewna część wybranego dla księgi „Skrzydlate słowa" puszkinowskiego mate
riału językowego jest znana pewnej liczbie Polaków, ale sama znajomość tych 
czy innych fraz nie jest jeszcze ich skrzydlatością. Moje wyczucie językowe 
podpowiada mi, że prawdziwie skrzydlatą -  w sensie przynależności do kodu 
języka -  nie stała się w Polsce żadna z tych puszkinowskich fraz, z których Mar
kiewicz i Romanowski zestawili swoją listę. W najlepszym wypadku możemy 
powiedzieć, że wraz z dziełem tym otrzymaliśmy polski korpus puszkinizmów, 
ale nie korpus puszkinizmów polskich.

Lecz przecież, jak już zostało powiedziane, miarą uskrzydlenia jest stopień 
zrośnięcia się danej frazy z masywem zasobów danego języka, a to znaczy -
i stopień korzystania z niej w realnym tekstotwórstwie: podatność na realizację 
jej potencjału leksykalnego i znaczeniowego, uczestnictwo w budowaniu i w ro
zumieniu tekstów, zdolność do budzenia skojarzeń i spajania z sobą tekstów 
różnych autorów (moc intertekstualna) itp. Kilkutysięczna kartoteka wycinków
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prasowych, którą gromadzę od lat 80. i która, nazywana „korpusem ręcznym", 
zawiera wszystkie bez wyboru przykłady zapożyczeń rosyjskich -  „implantów 
frazeologicznych" (Xne6fla 1998) -  jakie udało mi się napotkać w polskiej publi
cystyce wysokiej i eseistyce ostatnich kilkunastu lat, ujawnia następujące świa
dectwa korzystania z puszkinowskiego słowa:

[1] ...napisałem słuchow isko radiow e o tajniaku, które potem  przerobiłem  na widow isko 
telewizyjne. (...) w stanie w ojennym  nagranie zniszczono. Żałuję, bo była to ostatnia rola 
Aleksandy Śląskiej: u progu choroby, która miała ją  w krótce zabić, w ciąż jednak piękna 
z tą -  jak  to określał Puszkin -  pożegnalną urodą. [J. Przybora; GTV 5.01.01]; [2] ...gospo
sia m usiała w ylew ać sama ten kubeł z brudną wodą, po czym  m ogłem  już się ubierać
i następowało -  jeśli była pogoda -  moje codzienne, w ielkie oczu ogrodem  oczarow anie... 
[J. W aldorff, Dolina szarej rzeki]; [3] Po najbardziej ostrych sporach na w szelkich konfe
rencjach i zjazdach Polacy i Rosjanie piją razem. Inni nie są w  stanie dotrzym ać nam kro
ku. I powstają now e związki, „horyzontalne". A naw et w tym  „horyzontalnym " położe
niu dalej wyzyw am y się naw zajem  od pijaków. Taki -  jak mówił Puszkin -  „spór 
Słow ian  m iędzy sobą". [Dmitrij Babicz; GW  293/01]; [4] Polacy zajm owali w ysokie sta
nowiska w  arm ii i adm inistracji [Rosji carskiej]: zdarzało się Polakom  w  imieniu cara 
rządzić Syberią. A swoją drogą problem Polski, niegdyś „słow iański spór", pozostaw ał 
ważny dla Rosji. [T. Łubieński; Rp 266/04]; [5] Ratunek dla wszystkich możliw y jest jedy
nie w  drodze ratow ania samego siebie. N adszedł czas osobistego ofiarowania. Uczta 
w czasie dżumy. Uratować wszystkich można tylko dzięki uratow aniu samego siebie. 
[Andriej Tarkow ski; M GW  1 7 /99]; [6] Świętow anie Nowego Roku w  M oskwie, które 
zbiegło się w  czasie ze szturm em  na Groznyj, przypominało ucztę w  czasie epidem ii 
dżumy. [M ieszkaniec M oskwy; P 2 /9 5 ]; [7] Gdy wokół szale je  dżuma, m iło jest w  w y
branym  gronie przejeść to, co jutro zjadłaby inflacja... [A. Żebrowska, Uczta pośród dżu
my (artykuł o rosyjskich now obogackich); P 5 0 /9 2 ]; [8] Przyw ódca kom unistów, który na 
czapkę m onom acha liczyć raczej nie może, chce zabrać ją  z Kremla do Dumy. [P 3 6 /98]; 
[9] W  każdym  razie krakow ianie szanowali [Mariana] Dąbrowskiego, choćby z powodu 
jego obsesyjnej niechęci do W arszawy, najlepiej wyrażającej się w  długotrw ałym  cyklu 
zjadliw ych korespondencji ze stolicy. N osiły one wspólny, uroczy zresztą, tytuł „Spod 
czapki m onom acha", a dow odzono w  nich m ieszkańcom  Kongresówki zruszczenia, cen
tralistycznych zapędów i azjatyckości. [MGW  1 5/01]; [10] Kreml. Orużejnaja Pałata. Tro
ny carów, proste, drew niane krzesła obite płytami z kości słoniowej, złotem, w ysadzane 
drogimi kamieniami. Złote czapy monom achów , złote szaty, karety z brylantow ym i kla
mkami u drzwi... [Z. M ycielski, Dziennik; 1964]; [11] M iędzy sobą poddani szydzą 
z małości, rozpusty i korupcji rządzących (jak to, popijając w kuchni herbatę, robiła inteli
gencja radziecka). Ale na w idok władcy dem onstrują swe oddanie. W  finale tragedii „Bo
rys G odunow " Puszkina, sw ego czasu także wystawionej na Tagance, naród -  oszoło
miony zbrodniczością w ładzy -  uparcie milczał. W  najnowszym spektaklu Lubimowa 
naród skanduje i dziarsko maszeruje. Jeśli ktokolwiek ma w ątpliw ości, o jaki kraj chodzi, 
szybko się ich pozbędzie. [O m oskiewskiej inscenizacji „Kronik" Szekspira; GW  5 8/00]; 
[12] W  Rosji jak  dawniej nie ma społeczeństwa, które chce i umie zadawać w ładzy pyta
nia. Naród -  tak jak przez 1000 lat -  m ilczy. Nie budzą go nawet żadne apele z gazet czy 
telewizorów. Ludzie wciąż fatalistycznie przyjmują swój los. „Bóg dał, Bóg w ziął" -  
myślą. Ponarzekają sobie po cichu: w szystkiem u winna władza. [Komentarz Leonida Ra- 
dzichowskiego po zatonięciu okrętu podwodnego „K ursk"; GW  199/00]; [13] ...rodzi się 
najgroźniejsza przeszkoda, śm iertelne niebezpieczeństwo, ściana, którą pieriestrojka 
musi przebić, bo zginie bez ratunku: społeczna apatia, nieufna bierność. (...) albo, parafra
zując Puszkina, lud przestanie trwać w milczeniu, albo... Tym czasem  ów nieco um owny 
lud, jeśli już zabiera głos, to najczęściej w duchu spraw starych niż nowych. [A. Drawicz, 
Pocałunek na mrozie; 1990]; [14] Unia obiecała też, że w łączy się w  obchody 300-lecia ro
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dzinnego m iasta prezydenta -  Sankt Petersburga, które przypada w 2003. „Sankt Peters
burg zbudow ano m.in. po to, aby powstrzym ać ekspansję Szw ecji w regionie. Jest więc co 
św iętow ać" -  żartow ał prem ier Persson. „Petersburg jest oknem  R o sji na Europę i sym
bolem  współpracy z Europą" -  polemizował Putin. [GW 7 1/01]; [15] Petersburg, 
cokolw iek by mówić, to jednak nasze okno na Europę. Putin urodził się i wychował 
w  Petersburgu. Ma świetne w ykształcenie -  ukończył wydział prawa leningradzkiego 
uniw ersytetu, bardzo dobrze zna niemiecki. [Gawriił Popow; GW  7 5/00]; [16] ]Josif] Bro
dski, w spom inając tamte lata, dał wstrząsająco dokładną form ułę wewnętrznej więzi 
tam tych lat z Polską: (...) „Potrzebowaliśm y okna do Europy i język polski takie okno 
otw orzył". [I. Adelgejm ; Polacy i Rosjanie. 100 kluczow ych pojęć, 2002]; [17] M ichaił Sier- 
giejew icz [Gorbaczow] nigdy nie rozumiał tego, co robi. Rozumował jak  partyjny fun
kcjonariusz. (...) Nie miał żadnego przem yślanego planu pieriestrojki, wyłącznie złudze
nia. (...) I takie decyzje podejmuje człowiek, który nie jak Piotr W ielki otw orzył nam  okno 
na Europę, ale zburzył mur m iędzy Rosją i Zachodem. [B. Gruszyn dla GW  123/01]; [18]
I posiadaliśm y w łasne okno na Europę, czyli dostęp do wolnej fińskiej telewizji. Ducho
w o i kulturow o zawsze należeliśmy do strefy nordyckiej. [M ieszkaniec Estonii; GW 
226/98]; [19] Rozumiem , że na Kremlu zawsze myśleli, że narodem słowiańskim trzeba 
rządzić twardą ręką, bo inaczej dojdzie do tego, co klasyk nazwał „ruskim  buntem " -  
krw aw ym , w ściekłym , bezw zględnym . [L. Aleksiejewa dla GW  279/04]; [20] D o jed ne
go w ozu... Tyle że Rosja i Białoruś to kraje może naw et i bratnie, ale na razie jeszcze o ró
żnych ustrojach. W  jednym  m am y reżim  nieomal totalitarny, w drugim nieomal demo
kratyczny z nieomal rynkową gospodarką. Klasyk powiedział: „D o jednego wozu nie 
m ożna zaprząc kon ia i p łoch liw ej łan i". A Łukaszenko na taki zaprzęg nalega (...). W y
obrażając sobie podobne perspektywy, batka hołubi marzenie o zamianie rosy jsk ie j łani 
na rosy jsk iego  perszerona. [W. W ojnowicz, tłum. I. Lew andowska; GW  2 2/04]; [21] Pen- 
dereccy, tworząc swój prywatny festiwal w Lusławicach na początku lat 80., byli rom an
tyczni i heroiczni. (...) Odezw ał się przecież syndrom znany z bajki o rybaku i złotej ryb
ce. Żona zaczęła mówić: „Mój mąż i Beethoven" (...). M ąż żonie uwierzył, że jego koledzy 
to Brahm s, Dworzak, Sibelius, Szostakow icz, i z tego planu uczynił swoje credo: nikt ze 
w spółczesnych nie jest godnym  obok mnie stanąć, bo ja  w iem  lepiej i moja muzyka w XX 
w ieku najw ażniejsza jest (sic!). Nie w szystko tu jest zgodne z bajką Puszkina, lecz prze
cież w arto zauw ażyć, że -  tak czy owak -  koryto ma granice w ytrzym ałości. [A. Chłope- 
cki; GW  173/03]

Dwie dziesiątki użyć dziesięciu puszkinowskich fraz, spośród których pożegnal
nej urody i rosyjskiego buntu Markiewicz i Romanowski na swej liście nie umie
ścili, okno na Europę zaś zanotowali -  poniekąd zgodnie z prawdą -  pod nazwi
skiem Francesca Algarottiego13. Co więcej, nie możemy być pewni, że czapka 
monomacha w przykładach [8]-[10] jest istotnie puszkinizmem; wszak sama czap
ka monomacha (sama -  czyli poza frazą Ciężkaś ty, czapko Monomacha!) jest zwy
czajową nazwą koronacyjnego nakrycia głowy rosyjskich carów (nie jestem też 
pewien, czy „oczu ogrodem oczarowanie" jest naprawdę nawiązaniem do

13 Francesco Algarotti zapisał w swych „Viaggi di Russia" (1763): „Petersbourg est la fenetre par 
laąuelle la Russie regarde en Europę" („Petersburg to okno, przez które Rosja patrzy na Europę"). 
Siedemdziesiąt lat później Puszkin we wstępie do „Jeźdźca miedzianego" włożył te słowa w usta 
(ściślej -  w myśli) Piotra Wielkiego («npnpoflOM 3flecb HaM cy*fleno B EBpony npopy6wrb okho»), 
autorstwo Algarottiego odnotowując w przypisie. W przyjętej tu terminologii Algarottiego nazwali
byśmy autorem właściwym, Puszkina zaś -  autorem faktycznym uskrzydlonych wyrażeń wyrąbać 
okno na Europę i pochodnego okno na Europę.
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Puszkina), może więc jest tu tych puszkinizmów naprawdę pięć-sześć. Co daje 
się z tego mikrokorpusu tekstów wyczytać?

Korpus jest tak wąsko zakreślony, a liczba przykładów tak niewielka, że nie 
uprawnia do wyciągania właściwie żadnych wniosków. Ale właśnie ta liczba 
jest przecież jakimś znakiem, skoro w tym samym „korpusie ręcznym" przy
kłady używania przez Polaków skrzydlatych słów Gogola, Czechowa, Majako
wskiego, Lenina czy Stalina idą w dziesiątki (po 40-50 i więcej na każdego 
z tych autorów). Nie jest więc Puszkin, po pierwsze, twórcą, do którego Polacy 
odwoływaliby się chętnie i często, a mówić o tym można z tym większą pewno
ścią, że na 20 przytoczonych tu wypowiedzi tylko 8 zostało sformułowanych 
istotnie przez Polaków (z których dwoje na dodatek to rusycyści)14. Wąska jest 
także sfera używania wymienionych puszkinizmów: autorzy wypowiedzi -  pi
sarze, artyści, politycy, publicyści -  należą do, jak to wcześniej nazwaliśmy, elit 
symbolicznych swoich krajów; przytoczone wypowiedzi zdają się świadczyć, 
że puszkinizmy pod strzechy nie zbłądziły. Przez „wąską sferę używania" 
rozumiem także zakres tematyczny zacytowanych tekstów: prócz [1] i [2] 
wszystkie one dotyczą Rosji (lub byłej republiki radzieckiej), Rosjan i spraw ro
syjskich; kontekst stosowalności tych puszkinizmów trudno byłoby nazwać 
uniwersalnym. Gdy, patrząc na te przykłady, ma się w pamięci uskrzydlone 
frazy Dantego, Szekspira czy Goethego -  Porzućcie wszelką nadzieję, którzy tu 
wchodzicie, Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś, Świat jest teatrem, Królestwo za konia!, 
Reszta jest milczeniem, Trwaj, chwilo, jesteś piękna!, Wszelka teoria jest szara, tylko 
drzewo życia jest zielone, W  ograniczeniu przejawia się mistrzostwo -  ten zawężony 
do rosyjskości kontekst stosowania puszkinizmów jest istotnie zastanawiający. 
Ale to sprawa użyć, a nie samych puszkinizmów, wśród których jest wystar
czająca liczba fraz prawdziwie uniwersalnych, potencjalnie dających się zasto
sować do setek różnorodnych sytuacji i jakby czekających tylko na stosowną 
okazję: jedną uprzężą nie obejmiesz rumaka i płochliwej łani, Geniusz i łotrostwo nie 
idą nigdy w parze, Brak prawdy tu na ziemi, lecz nie ma jej i wyżej, Miłość nad każdym 
wiekiem włada, Od ćmy prawd niskich wolę podniosły powab kłamstwa, Obojętnością 
darz pochwałę i przyganę, Tęsknota ma świetlana jest, Czymże jest życie? Grą! itp. 
Żadna z nich na dobre do polszczyzny nie weszła. Nie ma też ich np. w niemie
ckich czy angielskich leksykonach skrzydlatych słów. Puszkinizmy pozostały 
rosyjskie, europeizmami się nie stały.

Czy można się dziwić, że słowo Puszkina nabrało w Rosji skrzydlatości już 
za jego życia? Sięgając korzeniami do ruszczyzny XVIII-wiecznej, wpuszczało 
przez rozwarte okna liryków, poematów, bajek, opowieści olśniewająco świeże, 
ożywcze powiewy nowych odmian języka, które publiczność rosyjska chłonęła 
w zachwyceniu. Fraza Puszkina, nierzadko wyrafinowana, a zarazem prosta
i naturalna, jak codzienne mówienie, jest organicznie zrośnięta z duktem into
nacyjnym ruszczyzny; wyrafinowana, powtórzmy, a jednocześnie oczyszczona

14 Z całą mocą chcę jednak podkreślić, że tych dziewięć wypowiedzi rosyjskich uważam za część 
dyskursu polskiego. Jest to zresztą jedna z głównych dróg przenikania innojęzycznych skrzydla
tych słów i -  ewentualnego -  stopniowego wnikania ich w polszczyznę.
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ze wszystkiego, co zbędne; oszlifowana z matematyczną precyzją, idealnie od
powiada „możliwościom nośnym pamięci społecznej", toteż i od razu była po
dejmowana i unoszona. Wszak już dla współczesnych sobie Puszkin był żywą 
legendą. „Wiersze Puszkina -  wspominał I.I. Łażecznikow -  w ciągu kilku go
dzin rozchodziły się po wszystkich krańcach Petersburga, a w kilka dni później 
były powtarzane przez Petersburg z pamięci". „Wierszy jego uczono się na pa
mięć -  potwierdza Gogol. -  Wojskowi i cywilni poczytywali sobie za obo
wiązek w porę i nie w porę przytaczać i zniekształcać jakieś barwne, olśnie
wające urywki z jego poematów". K. Polewoj zanotował, że utwory Puszkina 
rozchodziły się w rękopisach, a „ówczesna młodzież przepisywała je gorliwie, 
bezwiednie ucząc się ich na pamięć"15. Do słów Puszkina -  do z góry trzystu 
jego utworów -  napisano wielką liczbę pieśni i romansów, wiążąc puszki
nowską frazę z muzyką i roznosząc ją, tak utrwaloną, po domach, salonach i 
estradach Rosji. Bez Puszkina nie byłoby librett dziesięciu co najmniej rosyj
skich oper, których arie przydawały trwałości i lotności dziesiątkom wersów 
z puszkinowskich poematów i dramatów (zob. IIIyjieacKOBa 2002: 115). Taki 
splot okoliczności i czynników odnośnie do Puszkina na gruncie polskim zaist
nieć nie mógł -  i nie zaistniał.

Puszkin był i pozostaje wielkim zwornikiem kultury rosyjskiej: w tyglu jego 
niezwykłego umysłu stapiały się z sobą pierwiastki najróżniejszej natury -  sac
rum i profanum, wiara i herezja, ludowość i arystokratyzm, buntowniczość
i wiernopodaństwo, starocerkiewszczyzna i dosadna ruszczyzna potoczna, 
rdzenna rosyjskość i francuskie Oświecenie, Rosja i Europa. Ale siła Puszkina 
była raczej siłą dośrodkową niż odśrodkową -  i jest jakiś przedziwny parale- 
lizm między losami samego poety i losem jego spuścizny twórczej: przez całe 
życie, od czasów Liceum Carskosielskiego, Puszkin rwał się za granicę -  i nigdy 
Rosji nie opuścił16; podobnie jego twórczość pozostała w zasadzie własnością 
samej Rosji jedynie, bo, choć przekładana z szacunkiem należnym uznanej wiel
kości, na Zachodzie sławy, rangi i wpływu Tołstoja, Dostojewskiego, Czechowa 
czy nawet Gogola nie osiągnęła. «riymKMH -  pisał Władimir Wejdle -  caMbm 
eBponewcKHH w caMbm HenoHHTHbm jjjih EBponbi W3 pyccicwx rmcaTejiew. (...) 
CaMbm HenoHHTHbiM He TOJibKO noTOMy, *ito HenepeBOAWMbm, ho h n0T0My, 
hto EBpona M3MeHnnacb w He MoaceT b HeM y3HaTb ce6ji» (Bewjpie 1991:13). Nie 
jest więc pewnie przypadkiem, że niemiecki slawista Erwin Wedel, analizując 
lirykę Puszkina „w kontekście literatury i kultury zachodnioeuropejskiej" 
(Beflenb 2000), przywołuje co prawda słowa Tomasza Manna, iż Puszkin był, 
jak Goethe i Mozart, zarazem volksecht i europaeisch, przytacza i słowa Jurija Łot- 
mana o światowym, uniwersalnym wymiarze puszkinowskiej spuścizny -

15 Cytaty za opracowaniem: Puszkin we wspomnieniach swoich współczesnych, red. J. Loria, Warsza
wa 1955.

16 Wieloletnim próbom Puszkina wyjazdu za granicę poświęcone jest opracowanie Jurija Drużni- 
kowa «Y3hmk Poccwm. l lo  cnenaM Hevi3BeCTH0r0 nyiiiKMna. PoMaH-wccneHOBaHwe» (tomy 1. i 2. 
wydane zostały w Moskwie w r. 1997, tom trzeci -  «CMepn> n3roa» -  opublikowany został 
w r. 2001 w Baltimore). Dziękuję Prof. Drużnikowowi za udostępnienie mi tej trylogii.
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samą analizę jednak opatruje tylko wektorem „dośrodkowym": od zachod
nioeuropejskiego rezerwuaru idej, motywów, obrazów, cytatów ku Puszkino
wi, nie na odwrót. Puszkin stał się osobliwą soczewką, w której dla Rosjan zog
niskowała się kultura zachodnia, ale trudno byłoby utrzymywać, że był
i soczewką, w której dla Zachodu skupiła się Rosja.

Ale to, co tu zrelacjonowałem, wygląda tak, jak wygląda tylko z wąskiej 
synchronicznej płaszczyzny oglądu -  tymczasem, jak słusznie zauważa Świet
lana Kowalenko, «KpbtriaTbie crpoicw -  HBJieHwe wcropwHecKoe, MeHjnomeecn 
c TeneHMeM BpeMeHH», a «KpbuiaTbie crpoKM IlyiiiKMHa -  HBjieHMe pa3BWBa- 
K>meecH» (KoBajieHKo 1989:174 i 153). To, że Polacy końca XX wieku tak rzadko 
z puszkinowskiej frazy korzystali -  to, że ogólna polszczyzna końca XX wieku 
nie zawierała w swych zasobach choćby niewielkiego skarbczyka gotowych do 
użycia jednostek pochodzenia puszkinowskiego -  nie oznacza, po pierwsze, że 
język polski nie wzbogaci się o takie jednostki w przyszłości (choćby wskutek 
nowego otwarcia się Polski na Rosję). Nie oznacza to też, po drugie, że pol
szczyzna takich jednostek nie zawiera w swych odmianach wyspecjalizowa
nych -  np. w zasobach filologicznego stylu naukowego -  lub, po trzecie, nie za
wierała w przeszłości. Kwestia ta wymaga podejścia historycznego: analizy 
dużych i zróżnicowanych korpusów tekstowych, gazet, czasopism, literatury 
pięknej i fachowej (zwłaszcza literaturoznawczej), listów, pamiętników, wresz
cie słowników drugiej połowy wieku XIX i pierwszej wieku XX. Mamy przecież 
sporo dowodów na to, że celność ruszczyzny w ogóle, a słowa puszkinowskie
go w szczególności odczuwana jest przez wielu Polaków jako nieprześcigniona. 
To stąd u wyrafinowanych smakoszy polszczyzny -  Jeremiego Przybory i Jerze
go Waldorffa -  nieoczekiwane sięgnięcie po określenia ukształtowane przez Pu
szkina właśnie. I pewnie nieprzypadkowo Konstanty Ildefons Gałczyński, wiel
ki mag poezji polskiej, w poszukiwaniu kwintesencji pierwiastka poetyckiego 
jedno ze swych szczególnie przejmujących dokonań -  „Śmierć Andersena" -  
otworzył właśnie puszkinowskim zaklęciem:

M EAN CH OLIJN A PORO OCZU OCZAROW ANIE
W SZKARŁACIE ZŁOCIE STOI LAS PRZY LESIE

nieprzypadkowo dla dodania barwy sięgnął następnie po oryginalną puszki
nowską ruszczyznę -  w bagriec i zołoto odietyje liesa -  i nie przypadkiem, przy
woławszy ów puszkinowski refren jeszcze czterokrotnie, nim też rzecz całą za
kończył:

Dzieci klasnęły w dłonie: to cień ptaka na ścianie.
PORO M ELANCH OLIJNA, OCZU OCZAROW ANIE.

23 -  W. Chlebda, Szkice..
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XII. Polskie słowa skrzydlate a ruszczyzna. 
Z zagadnień migracji skrzydlatych słów (II)

Genetyczną, homerycką jeszcze, cechą skrzydlatych słów jest zdolność do 
szybkiego przelatywania między ludźmi -  z ust do ust, od tekstu do tekstu. Jak 
pokazują leksykony skrzydlatych słów, część owych przelotów dokonuje się po 
terytorium zamkniętym granicami danej kultury narodowej, natomiast część 
skrzydlatych słów granic nie respektuje i przenosi się swobodnie w dalekie od 
macierzystych rejony, znajdując i na obczyźnie miejsca do życia i warunki do 
rozwoju. Jeśli szekspirowskie być albo nie być, wiele hałasu o nic, królestwu za konia 
zostały uznane za swoje przez bodaj wszystkie języki europejskie, jeżeli brzydkie 
kaczątko, nowe szaty cesarza, król jest nagi, księżniczka na ziarnku grochu przewędro
wały z baśni Andersena do języka potocznego wielu narodów, to mamy prawo 
zainteresować się, czy przekroczyły granice kultury polskiej skrzydlate frazy na 
przykład z „Dziadów" Mickiewicza bądź z bajek i satyr Ignacego Krasickiego. 
Lub zapytać, postępując przewidująco krok dalej, dlaczego te czy inne uskrzyd
lone u nas frazy Słowackiego albo Wyspiańskiego nie stały się własnością języ
ka, powiedzmy, niemieckiego czy też angielskiego.

Bo nie stały się. Gdy otworzyć najbardziej znane leksykony niemieckie -  
Buchmanna i Dudena -  nazwisk Krasickiego, Mickiewicza, Słowackiego i Wy
spiańskiego szukać by w nich próżno. Buchmann przynosi 4 frazy opatrzone 
nazwiskami Polaków: Finis Poloniael (Das Ende Polens!) przypisywane Tadeu
szowi Kościuszce, Noch ist Polen nicht verloren z Mazurka Dąbrowskiego („Dom- 
browskimarsch", jak Niemcy uparcie określają nasz hymn), Quo vadis? z nazwi
skiem Henryka Sienkiewicza oraz Der Kónig herrscht, aber er regiert nicht (Rex 
regnat, sed non gubemat) z nazwiskiem kanclerza Jana Zamoyskiego (umieszczo
nym obok Adolphe'a Thiersa). Obecność nazwisk Kościuszki czy Wybickiego 
pod nieobecność Mickiewicza, Słowackiego, Norwida czy Wyspiańskiego może 
dziwić tylko z perspektywy polskiej. W swym wielkim studium historii stereo
typu Polnische Wirtschaft Hubert Orłowski, wnikliwie analizując treściową za
wartość historycznego dyskursu niemieckiego, przytacza myśl H. Dainata
i H.-M. Kruckisa, iż to dyskurs właśnie „ustala, co można powiedzieć w okre
ślonych konstelacjach (historycznych) na określone tematy, a czego nie. Stanowi 
[dyskurs] system reguł, umożliwiający wypowiedzi poprzez ograniczanie moż
liwości wypowiadania się" (Orłowski 1998: 361). Dominantą niemieckiego dys
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kursu mieszczańskiego poświęconego „kwestii polskiej" był przez dziesięciole
cia „upadek przednowoczesnego państwa polskiego": „W odniesieniu do 
Polski semantyka wiązała się z końcem biografii politycznej państwa polskiego, 
czyli rzeczpospolitej szlacheckiej. (...) Innych szablonów porównawczych, nie 
związanych z upadkiem państwa, po prostu nie było" (tamże: 357) -  a skoro 
tak, to można powiedzieć, że panujące w społeczeństwie niemieckim nastroje 
i nastawienia wobec Polski, wieszczące jej nieuchronny i przez nią samą zawi
niony upadek, czekały tylko na odpowiednio zwartą (formalnie) i skondenso
waną (treściowo) formułę, która mogłaby się stać ich dyskursywną etykietą. 
Sformułowanie Finis Poloniae! idealnie tym „oczekiwaniom" czy „zapotrzebo
waniom" dyskursu odpowiadało, innymi możliwymi formułami dyskurs ten 
nie był zainteresowany. Tak więc uskrzydlenie formuły Finis Poloniae! (two
rzącej ze swą odwrotnością -  incipitem mazurka Dąbrowskiego -  osobliwy bi- 
nom pojęciowy) nie było w warunkach dyskursu niemieckiego przypadkiem: 
jak będę to określał dalej, dyskurs kultury A „zasysa" z tekstów kultury B te 
sformułowania, które odpowiadają jego własnym zapotrzebowaniom.

Indeks Dudena przy nazwiskach Polaków umieszcza aż 86 odsyłaczy -  cóż 
z tego, skoro w większości (81 razy) są to odsyłacze do aforyzmów: Aleksandra 
Świętochowskiego (13), Adolfa Nowaczyńskiego (4), Stanisława Brzozowskiego 
(16 -  czyli więcej niż przy nazwiskach np. Dantego -  8, Churchilla -  9, czy na
wet Homera -  14), Wiesława Brudzińskiego (20) i Stanisława Jerzego Leca (38), 
aforyzmy zaś, jak wcześniej o tym pisałem, jeżeli w ogóle wchodzą do języka, to 
pozostają zwykle w pasywnych zasobach języka elit i nie wchodzą do aktywne
go języka ogółu. Pozostałe nazwiska polskie w Dudenie -  to Jan Zamoyski (Der 
Kónig herrscht...), Józef Wybicki (z incipitem „Dombrowskimarsch"), Henryk 
Sienkiewicz (Quo vadis?) oraz Roman Polański (Tanz der Vampire, Wenn Katels- 
bach kommt). W jakim stopniu (i czy w ogóle) wyrażenia te są składnikami 
niemczyzny współczesnej -  trudno powiedzieć.

Tysiącstronicowy „The Oxford Dictionary of Quotations", dzieło zdecydo
wanie anglocentryczne, jednostek polskich w ogóle nie zawiera. I ten stan rze
czy nie powinien dziwić: angielski okazał się wobec polszczyzny językiem 
niemal nieprzenikliwym. Jak wynika z sumiennych obliczeń Mirosławy Podha- 
jeckiej dokonanych na podstawie 2. wydania „Oxford English Dictionary" z r. 
1989, bezpośrednio z polszczyzny przeniknęło do języka angielskiego ledwo 19 
jednostek leksykalnych. Jak podsumowuje swoje obserwacje Podhajecka, „za
kres słownictwa polskiego, jaki zarejestrowany został w Słowniku Oxfordzkim, 
stanowi bardzo niewielką część zaświadczonego [tam] słownictwa (około
0,004%). Fakt ten dowodzi, że pomimo związków językowych między Polską 
a Anglią trwających już od 500 lat, język polski wpłynął w minimalnym stopniu 
na słownictwo angielskie. Szczególnie ograniczony napływ polonizmów w XX 
wieku, w którym dynamiczny rozwój kontaktów międzynarodowych sprzyjał 
procesowi zapożyczania, świadczy o tym, że polszczyzna nie wykazywała się 
ekspansywnością". I konkluzja: „spora część pożyczek polskich nie utrwaliła 
się w angielszczyźnie ze względu na swoją nieprzydatność dla użytkowników
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języka angielskiego. Mimo iż typologicznie wszystkie zapożyczenia [w liczbie 
19] stanowią tzw. pożyczki konieczne, oznaczanie przez nie specyficznie 
polskich zjawisk kulturowych sprawiło, że większość zarejestrowanych w OED 
polonizmów ocenić można jako peryferyjne elementy leksyki angielskiej" (Pod- 
hajecka 2002: 337). Śladów obecności frazeologii polskiej nie udało się w angiel- 
szczyźnie stwierdzić.

Pytanie o obecność polskich słów skrzydlatych w języku rosyjskim jest nie
co drażliwa. Ruszczyzna uważana jest za język bogaty, silny, dominujący, 
stojąca za nim kultura -  za kulturę w skali światowej znaczącą i ekspansywną. 
Jedną z najczęstszych wśród Rosjan peryfraz ich języka ojczystego jest skrzydla
te Turgieniewowskie «BejiwKww w MoryHww», „wielki i potężny", to więc, że ro
syjski wpływa na polszczyznę, uważane jest za oczywistość -  ale nie na odwrót. 
Czyż język średniego narodu europejskiego, narodu przez niemal 200 lat po
zbawionego państwowości, a ponad 200 lat poddanego (i w wielu konkretnych 
przejawach poddającego się) rusyfikacji i sowietyzacji, narodu zmuszanego nie 
tylko do przyjmowania wschodnich modeli ustroju państwowego i gospodar
czego, ale też do codziennej walki o samo zachowanie swojej tożsamości naro
dowej -  czyż język takiego narodu mógł w ogóle wprowadzać do krwiobiegu 
„wielkiego i potężnego" swe komórki?

Pozycja polszczyzny wobec języka rosyjskiego została jasno określona 
przez Wiktora Winogradowa: «riojibCKWw H3MK b XVII b. BbicrynaeT b ponw 
nocraBiuMKa eBponewcKwx Hay*mbix, ropnn,MMecKMx, aflMWHHcrpaTWBHbrc, Tex- 
Hw*iecKHX m CBeTCKO-6biTOBbix cjiob w noHHTMM» (BwHorpąnpB 1956: 14). „Pro
ces rozwojowy języka narodowego rosyjskiego -  zauważa Stanisław Kochman
-  postuluje w charakterze jednego z czynników sprawczych rozszerzenie kon
taktów z innymi językami. W XVII w. pierwszorzędną rolę odegrał język 
polski" -  co jednak nie zmienia faktu, że „polskie elementy w języku rosyjskim 
należą do najmniej zbadanych grup systemu leksykalnego języka, zwłaszcza 
ze stanowiska językoznawstwa diachronicznego" (Kochman 1967: 5). O ile jed
nak zapożyczeniom leksykalnym z języka polskiego poświęcono pewną ilość 
poważnych opracowań1, o tyle zapożyczenia polskie o charakterze frazeo
logicznym w ruszczyźnie nie stały się jak dotąd przedmiotem analizy komplek
sowej.

Poniższe obserwacje zakrojone zostały wąsko: dotyczą tylko tej części fraze
ologii polskiej, którą tworzą skrzydlate słowa, i tylko tego obszaru ruszczyzny, 
który został utrwalony przez słowniki specjalne. Przedmiotem analizy sta
ły się cztery najpoważniejsze słowniki skrzydlatych słów, jakich dopraco
wała się powojenna frazeografia rosyjska, a mianowicie: «KpbmaTbie oioBa»

1 O zapożyczeniach leksykalnych z języka polskiego zobacz m.in.: J. Bielecka, Zapożyczenia leksy
kalne z języka polskiego do rosyjskiego, Kielce 1993, M. Doroszkiewicz, Studia nad wpływami polskimi na 
rosyjską leksykę gwarową, Wrocław 1991, S. Kochman, Polsko-rosyjskie kontakty językowe w zakresie słow
nictwa w XVII wieku, Wrocław 1967, jegoż, Polsko-rosyjskie stosunki językowe od XVI do XVIII w., Opole 
1975, W. Witkowski, Słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim, Kraków 1999 (tamże na 
s. XI-XXII literatura przedmiotu).
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N .S . i M .G . A sz u k in ó w  (w yd . 3. z  r. 1966 ), <<PyccKO-aHravmcKHw cnoBapb 
KpbuiaTbix cnoB» I.A . W a lsh e  i W.P. B ierk o w a (1984), «C noBapb coBpeMeHHbix 
E(MTaT» K . D u sz e n k i (w y d . 2. z  r. 2002) o raz  «E on b iu oti cnoBapb KpbmaTbix c j i o b  

p y ccK o ro  H 3b iK a»  W.P. B ierk o w a, W .M . M o k ijen k i i S .G . S zu le żk o w e j (2000).

P ie rw sz y  z w y m ie n io n y ch  s ło w n ik ó w  u trw ala  1460  h ase ł, a w  je g o  in d ek sie  
z n a jd u je m y  3 n a z w isk a  p o lsk ie : S ien k ie w icz a , S o b ie sk ie g o  i Ś w ięcick ieg o . Je d 
n a k  d w a z n ich  tru d n o  w  n a sz y ch  o b licz e n ia ch  b rać  p o d  u w ag ę . Co p raw d a  
W a cła w  Ś w ię c ick i je s t  isto tn ie  a u to re m  słó w  „ W a rsz a w ia n k i" , a le  ro sy jsk ie  
s ło w a  sk rz y d la te , k tó ry ch  g e n ez ę  w ią ż e  się  z  „ W a rsz a w ia n k ą " -  Hom nern- 
Bucmnu mupanoB Koponu, u,enu napoda cmpadaAbąa mu umuM (ta  fra z a  u  A sz u k i
n ó w , w  in n y ch  ź ró d ła ch  ro sy jsk ich  je sz cz e  6uxpu (IpcwdeÓHue, TeMHue cuau 
m c  3ao6ho enemym, B 6ou poKoBou mu ócmynuAU c Bpazauu) -  w y sz ły  sp o d  p ió ra  
G le b a  K rż y ż a n o w sk ie g o , d z ia ła cz a  p a rty jn e g o  R o sji R ad z ie ck ie j, k tó ry  d okon ał 
n a  ty le  w o ln e g o  p rz e k ła d u  „ W a rsz a w ia n k i"  Ś w ię c ick ieg o , że  ta ro sy jsk a  
«BapmaBHHKa» z  „ W a rsz a w ia n k ą " p o lsk ą  -  p ró cz  ty tu łu  i re w o lu cy jn e g o  p a to 
su  -  n iew ie le  m a  w sp ó ln e g o ; w  isto c ie  w sp o m n ia n a  fraza  je s t  p o ch o d z en ia  ro 
sy jsk ieg o . N a to m ia s t o p isu ją c  p o ch o d z en ie  frazy  I436a6u Menn, 6oxe, om dpy3eu, 
a c BpazaMu n ccm cnpa0Awcb, A sz u k in o w ie  w y m ie n ia ją  i W o lte ra , i fran cu sk ieg o  
p u łk o w n ik a  V illa rd a , i au to ró w  sta ro ż y tn y ch  (w  ty m  A le k sa n d ra  M a ce d o ń sk ie 
go , K w in ty lia n a , O w id iu sz a , T u cy d y d e sa ), a u to rstw o  tej frazy  n azw alib y śm y  
w ię c  ro z p ro sz o n y m . Ja n  III S o b ie sk i w y m ie n io n y  je s t  w  ty m  g ro n ie  ty lk o  d la te 
g o , że  n a  je g o  szab li m ia ł b y ć  w y g ra w e ro w a n y  n a p is  (zap ew n e  p o  łacin ie?) 
« B e p e m c b  HeBepHbix Apy3ew, a o t  BparoB a  T e6a  3am w m y». F ra z a  u m ieszczo n a  
p rz e z  A sz u k in ó w  n a  p o zy c ji h asło w e j m a je d n a k  p ra w d o p o d o b n ie  k o rzen ie  b i
b li jn e 2 i w  ró ż n y ch  w a ria n ta ch  ro z p o w sz e ch n io n a  b y ła  w  ca łe j ó w czesn e j E u ro 
p ie ; o a u to rs tw ie  Ja n a  III n ie  m a tu  co  m ó w ić. R ezu lta t: s ło w n ik  A szu k in ó w  o d 
n o to w u je  ty lk o  je d n o  sk rz y d la te  o k reślen ie  p ra w d z iw ie  p o lsk ie g o  p o ch o d zen ia : 
6e3 dozMama (bez dogmatu) z  p o w ieśc i H e n ry k a  S ien k iew icza .

Irina Walshe i Walerij Bierkow utrwalają wśród 1900  haseł swojego słowni
ka dwie frazy polskie: Komo zpndeiuu? Sienkiewicza oraz KopoAb u,apcm6yem, ho 
ne ynpaSAnem kanclerza Jana Zamoyskiego, które widzieliśmy już w słowniku 
Buchmanna. Nie od rzeczy będzie tu jednak wspomnieć, że Sienkiewicz jest, 
owszem, autorem faktycznym uskrzydlonego tytułem jego powieści pytania 
Quo vadis?, ale nie autorem właściwym, tym bowiem jest Szymon Piotr, który 
w Ewangelii wg św. Jana (13, 36) to właśnie pytanie -  „Quo vadis, Domine?" -  
stawia Chrystusowi w trakcie Ostatniej Wieczerzy. Ale między Ewangelistą 
i noblistą pretendentem do faktycznego autorstwa frazy jest jeszcze św. Ambro
ży, który w swych „Mowach" z r. 38 6  dał swoją -  szczególną -  interpretację dia
logu między Uczniem i Nauczycielem na Via Appia; na niej to właśnie, według 
Mirosława Korolki (1997 : 4 19 ), Sienkiewicz oparł pomysł swojej powieści. 
Całego tego zaplecza frazy Quo vadis? u Walshe i Bierkowa nie ma. Także dru
giej z polskich fraz tego słownika nie sposób pozostawić bez komentarza. Jej

2 Por.: „Odłącz się od nieprzyjaciół twoich, a bądź ostrożny z przyjaciółmi twymi" (Syr 6,13).
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postać rosyjska wskazuje, że została ona skalkowana z łacińskiego Rex regnat 
sed not gubemat lub z francuskiego Le roi regne et ne gouverne pas (w takiej formie 
użył jej Adolph Thiers w gazecie „Le National" z 19 lutego 1830 r„ co przydało 
frazie rozgłosu na Zachodzie), a nie bezpośrednio z polskiego, w którym przy
pisywana Zamoyskiemu fraza ma postać imperatywną: Regna sed non impera -  
Króluj, ale nie panuj. Korolko (1997: 425) wskazuje na pośrednictwo Stanisława 
Staszica, który w „Pochwale Jana Zamoyskiego" z r. 1785 włożył tę frazę w usta 
kanclerza napominającego króla Zygmunta III Wazę podczas sejmu warsza
wskiego roku 1605. Maciej Wilamowski potwierdza, że to Staszic jest -  jak by
śmy to powiedzieli -  autorem faktycznym frazy Króluj, ale nie panuj, twierdzi 
jednak, że „w rzeczywistości słowa te nigdy nie padły. Całą historię [o starciu 
słownym kanclerza i króla] zmyślili rokoszanie [Mikołaja Zebrzydowskiego], 
aby podbudować swój antykrólewski program autorytetem nieżyjącego Zamo
yskiego. Świadkowie sejmu 1605 r. podkreślają zgodnie w swych relacjach, że 
kanclerz, przy zdecydowanie krytycznym stosunku do króla, (...) nigdy nie po
sunął się, nawet w słowach, do zamachu na królewski majestat" (LPPH: 63).

W wielkim (ok. 4000 jednostek) słowniku skrzydlatych słów ruszczyzny na
zwisk polskich jest więcej, ale trudno powiedzieć, by świadczyło to o wzroście 
liczby skrzydlatych słów pochodzenia polskiego w języku rosyjskim. Jerzy 
Petersburski wymieniany jest dwukrotnie jako autor muzyki do piosenek rosyj
skich «Chhhm nnaTOMeK» i «yTOMneHHoe cojimj,e», których tytuły uznano za 
uskrzydlone, Anna German -  trzykrotnie jako wykonawczyni piosenek rosyj
skich, z których uskrzydliły się wyrażenia doAZoe sxo, Hadewda -  mou KOMnac 
3eMHOu, KpacuSan u CMeAan dopozy nepeuiAa. Nazwisko Fryderyka Chopina poja
wia się w składzie sfrazeologizowanego eponimu cuzpamb IIIoneHa 'noxopo- 
HWTb', nazwisko Feliksa Dzierżyńskiego -  przy okazji peryfrazy >KeAe3Huu 
OeAUKC, jednak to przecież nie Chopin i nie Dzierżyński (czy uznawać go za Po
laka, czy nie) są autorami odnośnych wyrażeń lokowanych zresztą zwykle na 
dalekich obrzeżach pola jednostek skrzydlatych. Słownik notuje cztery frazy 
z rosyjskiej wersji „Warszawianki", słusznie -  z przyczyn wspomnianych wcze
śniej -  nie wspominając nawet nazwiska Wacława Święcickiego i przypisując 
całkowite autorstwo tych fraz Glebowi Krżyżanowskiemu. Poza skomentowa
nymi już wyrażeniami Komo zpndemu? i KopoAb u,apcm6yem, ho ne ynpaÓAaem 
słownik odnotowuje więc jeszcze tylko 6 jednostek pochodzenia polskiego: 
anamoMun aw58u (z  filmu „Anatomia miłości" ze scenariuszem I. Iredyńskiego), 
cma(h<a óoAbuie, neM ncu3Hb (z serialu „Stawka większa niż życia" ze scenariu
szem Z. Safjana i A. Szypulskiego), ozhcm u mchom Sienkiewicza, Y caMoBapa 
n u moh Mama (z piosenki napisanej przez F. Kwiatkowską dla kabaretu „Mor
skie Oko" i przez nią samą przetłumaczonej w r. 1933 na język rosyjski)3,

3 Tak w leksykonie Konstantina Duszenki. W liście do mnie Prof. Henryk Markiewicz wyraził 
przypuszczenie, że autorem tekstu „Pod samowarem" jest jednak Andrzej Włast (i taka jest wersja 
SS-2: 653), Kwiatkowska zaś najpewniej tylko przerobiła tekst na rosyjski. „Zapamiętałem go tak -  
pisze Prof. Markiewicz o tekście Własta -  Pod samowarem siedzi moja Masza I jak herbata, tak naciąga 
mnie. Jak w samowarze kipi miłość nasza, Ja mówię tak, a ona mówi -  nie".

359



)Kua-6ua y 6a6ymKU cepenbKuu ko3auk oraz OcmaAucb po>KKu da hojkku om kozo, 
nezo, które to frazy według S.G. Szuleżkowej pochodzą z polskiej piosenki ludo
wej z Lubelszczyzny, zanotowanej w wieku XVII przez ks. D. Rudnickiego 
i przetłumaczonej w połowie w. XIX na rosyjski (utrwalono tu też określenie 
uioKo6a>i mepanun, które -  jak pokazują cytaty z prasy rosyjskiej w mojej kartote
ce -  jest przez samych Rosjan uważane za kalkę z polskiego terapia szokowa, tu
taj jednak nazwiska Leszka Balcerowicza, powszechnie wiązanego z ekonomi
cznym użyciem tego medycznego terminu, nie odnotowano).

Leksykon Konstantina Duszenki (przez autora nazwany „słownikiem cyta
tów") zajmuje w tym krótkim przeglądzie osobną pozycję, odnotowuje bowiem 
uskrzydlone cytaty tylko wieku XX. W jego rozszerzonym wydaniu drugim 
(4750 jednostek) doliczyłem się 24 nazwisk polskich. Powtarza się tu Faina 
Kwiatkowska, Ireneusz Iredyński i Zbigniew Safjan z Andrzejem Szypulskim, 
są nazwiska osób, co do których -  z jakże różnych przyczyn -  można wyrazić 
wątpliwości, czy są reprezentantami kultury polskiej: Feliks Dzierżyński (z 6 
uskrzydlonymi wyrażeniami), Joseph Conrad (FAa30Mu 3anada, Cepdu,e mbMu) 
i Bruno Jasieński (3azo8op pa&Hodyumux, LleAo8eK Memem Koxy, Eouch paBuodym- 
hux -  ohu ne y6u8amm u ne npedawm, ho moAbKo c ux moahoauBozo cozAacun 
cyiąecmBymm na 3eMAe npedameAbcmBo u AOKb); określenie moKoBan mepanun zo
stało odnotowane z nazwiskiem Leszka Balcerowicza, ale wśród jednostek ano
nimowych. Nazwisko Stanisława Brzozowskiego nie sygnuje, jak u Dudena, 
zbiorku aforyzmów, wspomniane jest natomiast przy ustalaniu genezy pojęcia 
Bnympennuu 3MUzpanm. Odnotowane są nazwiska Andrzeja Wajdy, Wojciecha 
Hasa, Krzysztofa Zanussiego, Tadeusza Borowskiego, Kazimierza Brandysa, 
Aleksandra Ścibora-Rylskiego -  (współ)twórców głośnych filmów (ekranizacji), 
których tytuły uskrzydliły się według Duszenki i w języku rosyjskim: Fleu3ax  
nocAe 6umBu, Bce na npodcmy, xieAo6ex U3 xeAe3a, Kax 6umb awSumou, )Ku3Hb kuk 
CMepmeAbnan 6oAe3Hb, nepedamujancfi uoaoBum nymeM. Jest tu Jarosław Iwaszkie
wicz [X8aAa u cAaSa), Agnieszka Osiecka (Ax, nane, nanoSe, ax, nane, nanoSe!), Jan 
Pietrzak (Llmo6u FloAbiua Sbuia IJoAbuieu). Trzykrotnie odnotowany jest Stanisław 
Lem: CyMMa mexH0A0zuu, HuKmo nuuezo ne numaem; ecAu uumaem, nmezo ne 
noHUMaem; ecAu nonuMaem, neMedAemio 3a6u6aem, 06w,an Teopun Bcezo (w tym 
ostatnim wypadku Lem wymieniony jest wraz z Janem Błońskim, który według 
samego Lema tak właśnie określił prace filozoficzne autora „Solaris"). Czesław 
Miłosz: nopadoiąeHHbiu yM. Osamotniony polityk -  Władysław Gomułka i noAb- 
ckuu nymb k coijuaAU3My (określenie wywodzące się według Duszenki z pism 
Lenina). Wreszcie Stanisław Jerzy Lec i wybór aforyzmów: dziewięć, mniej niż 
u Dudena (38), ale z ważnym rysem charakterystycznym. Oto Duszenko utrwa
la 4 z nich w postaci skróconej w stosunku do nieuczesanego oryginału; owo 
„uczesanie", „zwinięcie" do form krótszych, może świadczyć o tym, że te aforyz
my Leca istotnie odbyły jakąś wędrówkę po tekstach rosyjskiego dyskursu i że 
wędrówka ta przystosowała postać fraz prototypowych do „możliwości noś
nych pamięci społecznej", jak to wcześniej określałem; por: E6peu ruamnm 3a Bce 
i peine 3Haio, OTKyn,a B3anacb jiereHfla o eBpewcKOM GoraTCTse. EBpew
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rmaTjrr 3a Bce»; dnijUKAonedunecKoe ue6e>Kecm8o («Oh oSnaAaeT 3HHMKJiorieflM- 
necKMM HeBe>KecTBOM»); Mpornin 6occmam6Au6aem mo, urno pa3pyiuuA nacpoc 
(«EbiBaioT BpeMeHa, Kor^a caTwpe npwxoAMToi BOCCTaHaBJiwBaTb to, hto pa3py- 
ihwji nac|>oc»); Tlpo6uA zoaoBou cmeny u onymuAcn 6 cocedneu Ktwepe («Bot tbi 
w npo6łin rojTOBOw creHy. Mto Gy^enib flejiaTb b coceftHew KaMepe?»).

Ten rys „starcia (się)" i „utarcia" mógłby być tropem wiodącym ku odpo
wiedzi na pytanie, które stawiałem wcześniej przy okazji słownika Dudena: 
w jakim stopniu (i czy w ogóle) wymienione wyżej frazy i wyrażenia są skład
nikami ruszczyzny współczesnej. Taka sama jest i odpowiedź: trudno powie
dzieć. I Duszenko, i Walshe z Bierkowem przyjęli zasadę niewspierania arty
kułów hasłowych ilustracjami użyć, co pozwoliłoby ocenić dyskursywną rangę 
odnotowanych jednostek. Z kolei ilustracje tekstowe u Aszukinów, choć przy
woływane niemal we wszystkich artykułach hasłowych (w liczbie od 1 do 3), 
zaczerpnięte są głównie z dawniejszej literatury pięknej (XIX i pierwszej 
połowy XX wieku) i z dzieł klasyków marksizmu-leninizmu (także stalinizmu), 
najrzadziej zaś z publicystyki (głównie z «ripaBAbi» i «JlMTepaTypi iom ra3eTbi» 
po granicę lat 60. wieku XX), co stanowi nader wąski i, rzekłbym, ideologicznie 
wyprofilowany wycinek rosyjskiego dyskursu publicznego. Artykuły haseł pol
skich wielkiego słownika skrzydlatych słów ruszczyzny zawierają z reguły po 
dwa cytaty (Komo epndeuiu ? -  ani jednego) prócz ammoMuu ak66u, zilustrowanej 
14 przykładami (przejętymi zresztą ze słownikowych materiałów S.G. Szuleż
kowej; IIIyjieacKOBa 1993-1994 IV: 6-7). To jedyny wypadek, gdy językowy ma
teriał faktograficzny jednoznacznie potwierdza, że odnośna fraza została przez 
ruszczyznę zasymilowana, wytwarzając wskutek częstego używania uogól
nioną matrycę anamoMun + NDop, aktualizowaną w kolejnych użyciach (cytaty 
obejmują lata 1981-1992) -  i tylko w tym wypadku możemy mieć udokumento
waną pewność, że wyrażenie polskie weszło do języka obcego.

Gdy bowiem patrzy się na mikrozbiory jednostek pochodzenia polskiego 
w słownikach obcych, trudno nie postawić po raz kolejny pytania: co to właści
wie znaczy „wejść do języka"? Czy możemy twierdzić, że zaistnienie ok. 30-35 
wyrażeń pochodzenia polskiego w słownikach rosyjskich jest świadectwem ich 
rzeczywistej obecności w języku rosyjskim? Kiedy, po przekroczeniu jakiego 
progu, po spełnieniu jakich warunków możemy mówić, że pewien twór ling- 
walny stał się składnikiem danego kodu językowego?

Najprostsza z odpowiedzi brzmiałaby: gdy dany twór lingwalny trafi na 
łamy słowników. Słowniki bowiem powołane są do tego, by utrwalać nie co 
innego, jak właśnie jednostki danego języka -  faktyczne składniki kodu. Kody
fikacja pewnego tworu lingwalnego przez słownik jest zwieńczeniem pod
stawowego etapu jego drogi życiowej -  etapu „od momentu poczęcia" do 
powszechnej akceptacji w charakterze nominatu przez daną wspólnotę komu
nikacyjną; tym samym kodyfikacja słownikowa jest z definicji usankcjonowa
niem systemowojęzykowego statusu danego tworu. Rzecz jednak w tym, że na 
ogół leksykograficzne opracowania skrzydlatologiczne z trudem wpisują się 
w definicję słownika filologicznego, a część z nich po prostu nie stanowi słow
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nika, lecz zbiór, księgę cytatów („cytatnik", by użyć popularnego określenia ro
syjskiego), florilegium  czy leksykon, dla którego ważniejsza od charakterystyki 
utrwalanych zjawisk jako (ewentualnych) jednostek języka jest odpowiedź na 
pytanie „kto tak powiedział". Ten leksykonowy charakter zdradza zwykle już 
sam układ materiału językowego, gdy bowiem w regularnym słowniku filologi
cznym alfabet rządzi kolejnością jednostek języka, w leksykonach skrzydlatolo- 
gicznych według alfabetu podaje się zazwyczaj nazwiska twórców lub nazwy 
źródeł (tak jest np. u Duszenki czy Markiewicza i Romanowskiego). U Biich- 
manna zamiast alfabetu układ materiału wyznacza osobliwy porządek źródło- 
wo-chronologiczny (np.: Aus der Bibel, Aus dem Griechischen, Aus dem Lateinis- 
chen, Aus dem Deutschen: Mittelalter -  Humanismus, Luter, 16. Jahrhundert itd.), 
Duden z kolei łączy układ alfabetyczny jednostek w części I zbioru z drobiazgo
wym układem tematycznym w części II. Z reguły wydawnictwa leksykonowe 
stawiają sobie za cel przede wszystkim bliższą lokalizację źródła danego cytatu, 
wyjaśnianie jego genezy poprzez przytaczanie krótkiej opowiastki czy anegdo
ty (jak to jest np. w „Leksykonie polskich powiedzeń historycznych"), nie eks- 
plikują natomiast znaczeń jednostek hasłowych i nie wspierają ich tekstowym 
materiałem ilustracyjnym. Najbliżej przeciwległego bieguna słownikowego są 
natomiast opracowania, w których charakterystyka stricte językowa przeważa 
nad genetyczną: jednostki hasłowe zależne są nie od nazwisk ich twórców, lecz 
od mechanizmu działania zasady alfabetycznej, komentarz genetyczny jest wy
raźnie oddzielony od eksplikacji znaczenia i/lub charakterystyki sytuacyj- 
no-pragmatycznej, brak jedynie poświadczeń tekstowych (jak np. w czesko-pol- 
skim słowniku skrzydlatych słów Orłoś i Hornik czy w rosyjsko-angielskim 
Walshe i Bierkowa). Jest regułą, że im bliżej bieguna leksykonów stoi dane 
opracowanie, tym bardziej niejednorodny jest zawarty w nim materiał (zwykle 
tekstowy), im bliżej zaś bieguna słowników, tym bardziej się obiekt kodyfikacji 
klaruje, przekształcając z tekstowego w językowy (ściślej -  systemowojęzyko- 
wy). Widać to w opracowaniu Bierkowa, Mokijenki i Szuleżkowej z r. 2000 czy
-  jeszcze wyraźniej -  w rosyjsko-ukraińskim słowniku Ludmiły Diadeczko 
(2001-2003), w którym pozycje hasłowe zajęte są przez rzeczywiste jednostki ję
zyka, jednorodnie scharakteryzowane znaczeniowo i/lub pragmatycznie oraz 
genetycznie i poświadczone dużą liczbą zróżnicowanych użyć tekstowych. 
Słownik ten wśród 1200 skrzydlatych jednostek ruszczyzny utrwalił tylko jedno 
wyrażenie pochodzenia polskiego: CmaGw 6oAbuie, neu wu3Hb.

Badacz, który chce ustalić zestaw skrzydlatych jednostek pochodzenia pol
skiego we współczesnej ruszczyźnie, staje więc przed następującym proble
mem. Część źródeł, na których -  choćby z racji ich tytułów -  powinien skupić 
swą uwagę, ma charakter leksykonów, które wszak nie mają powinności utrwa
lania rzeczywistych jednostek języka, w związku z czym ich jednostki hasłowe 
tworzą obraz języka raczej domniemany, zakładany albo pożądany, ale nie fa
ktyczny. Z kolei część słowników, które ów rzeczywisty obraz języka powinny 
utrwalać ex definitione, nie przynosi takiego językowego materiału dokumenta
cyjnego, który w ustalaniu systemowego statusu jednostek hasłowych mógłby
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się stać materiałem dowodowym. Ponieważ udział czynnika subiektywnego 
w konfigurowaniu składu siatki hasłowej jest znaczny (czasem przeważający -  
por. choćby opis słownikowych podkorpusów puszkinowskich w rozdziale 
poprzednim), badacz powinien dążyć do ustalenia swego rodzaju „średniej 
międzysłownikowej", a więc, jak to nazwałem wcześniej, „korpusu leksykogra- 
ficznego" jednostek danego typu. Przypomnę jednak, że np. w wypadku pusz
kinizmów jedna z takich „średnich międzysłownikowych" objęła 18 jednostek, 
druga -  przy większej liczbie słowników i innym ich zestawie -  2 jednostki. 
Próby te zasygnalizowały ponadto, iż między zestawami jednostek korpusów 
leksykograficznych i korpusów tekstowych mogą zachodzić poważne różnice, 
co skłoniło mnie do wniosku, że przy ocenie faktycznego ogólnego korpusu 
jednostek danego typu w danym języku należy zestawiać z sobą dane korpu
sów leksykograficznych i korpusów tekstowych. Tu jednak położony został 
prawdziwy „kamień potknięcia i skała obrażenia", gdyż, jak pokazała to anali
za losów frazemu czarna dziura w rozdz. II.5.1.2., komputerowe korpusy teksto
we (nawet zrównoważone) nie dostarczają danych niepodważalnie wiarygod
nych, na dodatek zaś dostatecznie duży korpus tekstowy języka rosyjskiego nie 
jest na razie ogólnie dostępny. I w tym więc wypadku spotykamy się 
z działaniem lingwistycznej zasady nieoznaczoności: jesteśmy przekonani, że 
w obiektywnej rzeczywistości językowej istnieje zjawisko polskich słów skrzyd
latych w ruszczyźnie, które to zjawisko w danej wspólnocie komunikacyjnej ce
chuje się w pewnym odcinku czasowym określonym zespołem parametrów -  
i jednocześnie z przyczyn obiektywnych nie jesteśmy w stanie tych parametrów 
ustalić, wskutek czego samo to zjawisko istnieje -  nie „w ogóle", lecz „dla nas"
-  jedynie jako określona seria przybliżeń.

W tej sytuacji, nie dysponując wiarygodnym korpusem poświadczeń teksto
wych, odpowiedzmy przynajmniej na pytanie, jaki jest leksykograficzny korpus 
skrzydlatych polonizmów w dzisiejszej ruszczyźnie. Biorąc pod uwagę 4 kom
petentne źródła: słowniki (1) Aszukinów, (2) Walshe i Bierkowa, (3) Bierkowa, 
Mokijenki, Szuleżkowej i (4) Diadeczko, pomijając jednostki o polskości pozor
nej, a jednostki o polskości wątpliwej opatrując znakiem zapytania (nadto za
znaczając literą D pojawienie się danej jednostki także w leksykonie Duszenki), 
ustalamy:

Lp. Jednostka (1) (2) (3) (4) Sum a

1 6e3 AorMara X 1

2 [?] KaMo rpsmemw? X X 2

3 Koponb ynpaBjiaeT, ho He u a p c T B y e T . X X 2

4 aHaTOM W H j i i o 6 b w X ID

5 CraBKa 6ontine, neM acjom.. X X 2D

6 [?] y  caMOBapa a  w m o s  Mama. X ID

7 [?] Xnji-6bui y 6a6yniKM cepeHbKww k o s j i m k . X 1

8 [?] OcTajIHCb pOJKKH fla HOaCKM OT Koro. X 1
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Nawet gdyby wykaz ten uzupełnić wszystkimi danymi leksykonu Duszenki 
(który jednak, podkreślmy ponownie, nie jest słownikiem filologicznym, nie za
wiera poświadczeń tekstowych, a wśród jednostek hasłowych zawiera też wy
rażenia, których status systemowy należy podać w wątpliwość), otrzymaliby
śmy zestaw ledwo 30 słownikowych jednostek hasłowych o polskiej atrybucji. 
Gdyby natomiast pozostać tylko przy danych słownikowych i zastosować wo
bec nich kryteria zaostrzone (niepodważalna polskość pochodzenia, podwyż
szona częstotliwość utrwaleń leksykograficznych), okazałoby się, że przez takie 
sito przechodzą tylko 2 jednostki, które rzeczywiście weszły do systemu języka 
rosyjskiego: CmaSm SoAbiue, mcm >ku3hi> i ammoMun aw66u.

Przy wszystkich zastrzeżeniach czy wątpliwościach, jakie można wobec 
tych wyliczeń zgłosić, niepodważalne i -  nazwijmy rzecz po imieniu -  szo
kujące dla Polaków jest nawet nie to, że jednostek pochodzenia polskiego 
mamy w słownikach rosyjskich tak mało, lecz fakt, że wśród jednostek pocho
dzenia polskiego, które w leksykografii rosyjskiej w ogóle zostawiły jakiś ślad, 
nie ma ani jednej, której autorem byłby np. Kochanowski, Krasicki, Fredro, Mic
kiewicz, Słowacki, Norwid, Wyspiański, Boy-Żeleński, Gałczyński, Herbert czy 
którykolwiek z innych wielkich darczyńców polszczyzny, którzy jej żywe zaso
by wzbogacili dziesiątkami jednostek języka. Jeśli przyjąć łączne dane obu ksiąg 
„Skrzydlatych słów" Markiewicza i Romanowskiego, Kochanowski pozostawił 
w polszczyźnie 74 skrzydlate słowa, Krasicki -  61, Fredro -  54, Mickiewicz -  
402, Słowacki -  149, Norwid -  81, Wyspiański -  104, Żeromski -  49, Żeleński- 
-Boy -  52, Gałczyński -  50, Herbert -  7, a Miłosz -  3 4 .1 chociaż dane te z przy
czyn, o których wielokrotnie tu pisałem, trudno uznać za ścisłe -  są bardziej ob
razem stanu zakładanego czy pożądanego przez twórców opracowania, niż 
odzwierciedleniem stanu rzeczywistego -  nie ulega wątpliwości, że kilka setek 
wielowyrazowych jednostek języka zawdzięcza swe zaistnienie (a w jakimś 
sensie i cyrkulację międzyludzką) wymienionym poetom i prozaikom. Żadna 
z nich nie stała się dobrem wspólnym Rosjan, żadna do języka rosyjskiego nie 
weszła.

Odpowiedź na pytanie „dlaczego?" nie jest łatwa, bo szukać by jej należało 
w kilku płaszczyznach międzykulturowej płaszczyzny komunikacyjnej równo
cześnie: i politycznej, i historycznej, i (psycho)społecznej, i stricte kulturowej 
z jej rozmaitymi poziomami (historycznoliterackim, literaturoznawczym, ling
wistycznym, translatologicznym) w ich różnorodnych współzależnościach. Ma
teria tej kwestii rozsadza ramy niniejszego szkicu, zwłaszcza że założyć można 
udział w splotach tych współzależności także czynników przypadkowych i/lub 
nieracjonalnych. Możemy więc jedynie pytać, jak uskrzydlać się miały w rusz- 
czyźnie frazy Jana Kochanowskiego -  Wsi spokojna, wsi wesoła, Czego chcesz od 
nas, Panie, za twe hojne dary, Serce roście patrząc na te czasy, Pełno nas, a jakoby niko
go nie było, Siądź pod mym liściem a odpoczyń sobie, nieszczęsne ochędóstwo, szlachet
ne zdrowie itp. -  skoro pierwsze rosyjskie przekłady pojedynczych fraszek, pieś
ni i trenów pojawiły się (częściowo w Kijowie; zob. Kurant 1982-1988 II: 
121-145) dopiero w r. 1842 -  w 250 lat po śmierci poety; niewielkie wybory spu
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ścizny Jana z Czarnolasu opublikowano w ZSRR w latach 1960 i 1970, „Psałte
rza" zaś do dziś dnia na rosyjski nie przełożono. Zapytać można, czy «EbK>T 
Macbi! 3aicaT, cMepKawca! MenaHxonwH, KOHHaMcn!» (jako tekstowy odpowied
nik czarodziejskiego Zegar, słyszę, wybija, ustąp, melankolija!) albo «Cepflu;e 
pąnyercH: bmiiuim cpoicw» (tekstowy ekwiwalent oryginalnego Serce roście 
patrząc na te czasy) miały w ogóle -  niezależnie od czasu, w którym je sfor
mułowano -  jakiekolwiek szanse na uskrzydlenie się w ruszczyźnie z przyczyn 
czysto językowych: leksykalnych, składniowych, prozodycznych. Nawet gdyby 
rosyjskie przekłady Kochanowskiego ukazywały się w Rosji za życia poety lub 
wkrótce po jego zgonie, zapytać można, czy Rosja XVI-XVII wieku, Rosja Iwana 
Groźnego, Borysa Godunowa, fałszywych Dymitrów i wielkiej Smuty, Rosja 
walcząca z Polakami, polskością i polskim katolicyzmem, Rosja zamykająca się 
w idei Trzeciego Rzymu, Rosja wreszcie, której fundament tworzyło przedziw
ne „przemieszanie bizantynizmu, tatarskiego okrucieństwa, azjatyckiej drapież
ności, otwartości na świat i zazdrosnego strzeżenia własnej tożsamości, braku 
koncepcji prawd względnych, uznawanie Prawdy jednej i niepodzielnej (car 
i prawosławie) z duchową intensywnością wywodzącą się z dzieł wschodnich 
Ojców Kościoła, których interesowała przede wszystkim poprawność postawy 
wewnętrznej" (Andrusiewicz 1994 I: 113) -  czy więc ta i taka Rosja byłaby do
statecznie ciekawa twórczości poety niezależnego, renesansowego we wszel
kich znaczeniach tego słowa, włączającego swoją lirę do polifonii głosów Odro
dzenia europejskiego, stapiającego swe rzymskie chrześcijaństwo z rzymskim 
i greckim antykiem, łączącego oficjalny wiersz dworski z rubaszną erotyką 
i z nutą przejmującej tragedii osobistej? Czy ta i taka Rosja była dostatecznie 
otwarta, by strofy z ewentualnych przekładów polskiego poety uznać za swoje, 
włączając do swego języka? Kiedy zaś zaczęto -  sporadycznie i w rozproszeniu
-  Kochanowskiego w Rosji wydawać, czarnoleski poeta był już szacownym za
bytkiem, którego znać może i wypadało, ale który na ruszczyznę obiegową wie
ku XIX nie miał już szans wpłynąć.

Drukowane przekłady bajek Ignacego Krasickiego ukazywały się (czasem 
bez nazwiska autora) już od roku 1803 (zob. Kurant 1982-1988 II: 151-164), moż
liwe więc, że w rękopisach krążyły jeszcze za życia zmarłego w 1801 r. bisku- 
pa-poety. Włączano je do popularnych antologii, jak np. «ITo33mh cnaB«H» 
N. Gerbela (1871) czy «BacHM nepeBOflHbie, nonpaacaTejibHbie n  opwmHajib- 
Hbie» O. Gołownina (1899; w większym wyborze Krasickiego wydano dopiero 
w r. 1951). Ale Rosja miała już swojego Krasickiego -  Iwana Krylowa, więcej: 
oprócz Krylowa miała całą plejadę płodnych bajkopisarzy (A. Kantemir, 
W. Trediakowski, A. Sumarokow, I. Chemincer, A. Izmajłow, I. Dmitrijew), któ
rzy niszę wierszowanych satyr z morałem skutecznie zajęli.

Przypadek Mickiewicza jest tak samo zagadkowy, jak zarysowany w roz
dziale poprzednim casus Puszkina: zaistniały, zdawałoby się, wszelkie okolicz
ności sprzyjające uskrzydlaniu się Mickiewiczowskich fraz w języku rosyjskim
-  a jednak współczesna ruszczyzna ogólna fraz tych nie zawiera, brak ich także, 
jak pisałem, w rosyjskich słownikach skrzydlatych słów. Tymczasem przecież
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Mickiewicz nie tylko spędził w Rosji pięć lat życia (1824-1829: Petersburg, Odes
sa i Krym, Moskwa), ale i przez cały ten czas obracał się wśród Rosjan, budząc 
nie tylko zaciekawienie, ale z czasem wręcz adorację. Towarzystwo miał, jak 
pisze Tomasz Łubieński (1998: 108), „mocno mieszane: dostojnicy, złoci mło
dzieńcy. Donosiciele i wolnomyśliciele z koncesją. Międzynarodowi awanturni
cy i szpiedzy. Artyści słowa, pędzla, szlachetnych instrumentów. I co dla Mickie
wicza istotne: piękne kobiety". Byli przecież w tym gronie ci, co w pierwszym 
rzędzie dostrzegali nie towarzyskie, lecz poetyckie właśnie przymioty młodego 
„przychodnia" z litewskiej części imperium: Piotr Wiaziemski, Zinaida Wołkoń- 
ska, Konstanty Rylejew, Aleksander Bestużew-Marliński, Mikołaj Polewoj, 
Aleksander Puszkin wreszcie. Pod wrażeniem „Ballad i romansów" Rylejew za
czyna tłumaczyć „Lilie i „Świteziankę" już w roku ich polskiego pierwodruku
-  1822, potem przekłady sypią się lawinowo. Do połowy wieku XX „Świtezian
ka" doczekała się 9 różnych przekładów na rosyjski, „Oda do młodości" -  12, 
„Precz z moich oczu" -  12, „Moja pieszczotka" -  24, „Rozmowa" -  22, „Sonety 
krymskie" -  12 (jako cykl, odrębnie zaś np. „Stepy Akermańskie" mają 28 
tłumaczeń). Siedemnastu różnych przekładów doczekał się „Konrad Wallen
rod , pięciu -  „Pan Tadeusz"4. Jakość tych przekładów jest oczywiście różna, 
część z nich to po prostu streszczenia prozą lub dość swobodne przeróbki ory
ginałów (por. Żyłko 2004), ale po Mickiewicza sięgali też uznani mistrzowie po
etyckiego pióra i „wysokiej sztuki" translacji: Fet, Majkow, Berg, Benediktow, 
Bunin, Briusow. Z młodszych -  Dawid Samojłow, Paweł Antokolski, Mark 
Żywow, Michaił Swietłow, Arsenij Tarkowski, Assar Eppel, Władimir Lewik. 
Dzięki temu prócz kilkunastu wydań typu „dzieła wybrane" (pierwsze ukazało 
się już w r. 1829), w Rosji czterokrotnie wydawano „dzieła zebrane" Adama Mi
ckiewicza w 4 lub 5 tomach. Przekłady te, jak i sama postać polskiego poety, 
nieustannie przyciągały uwagę krytyki rosyjskiej z jej XIX-wiecznym guru 
Wissarionem Bielińskim na czele.

Wyliczając najbardziej znanych rosyjskich tłumaczy Mickiewicza, nie wy
mieniłem Aleksandra Puszkina, który Mickiewicza przekładał mało, ale smacz
nie. Ale bo też „Puszkin a Mickiewicz" to temat na odrębną opowieść, dla której 
nie ma tu miejsca. Dość będzie powiedzieć, że znali się, przyjaciółmi -  wbrew 
propagandowej legendzie -  nigdy nie byli, natomiast każdy do dokonań poety
ckich drugiego żywił niekłamany szacunek. A potem ich drogi się rozeszły -  za
równo fizycznie (Puszkin dożywotnio pozostał w Rosji, Mickiewicz wyjazdem 
z Kronsztadu do Lubeki rozpoczął w 1829 r. równie dożywotnią wędrówkę- 
tułaczkę po Europie), jak i ideowo. Zwłaszcza ideowo; wybuch powstania listo
padowego ujawnił, jak głębokie, jak nieprzekraczalne były różnice ideologicz
ne, więcej: mentalne i kulturowe między oboma twórcami (zob. Lipatow 2003:

4 Podaję te dane za opracowaniem «Ew6jinorpa4)MH pyccKHx nepeBOAOB npow3Beflemoi Aftaina 
MnnKeBMMa», wydanym w Moskwie w r. 1956 bez nazwisk jego autorów na stronie tytułowej. 
Wstęp pozwala się zorientować, że redaktorem odpowiedzialnym był B.F. Stachiejew, a twórcami 
zestawień W.N. Stefanowicz i I.L. Kurant, autorka fundamentalnego 4-tomowego opracowania bib
liografii rosyjskich przekładów literatury polskiej (Kurant 1982-1988).
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181-216, Orłowski 2003). Ale podziały te przez długie dziesięciolecia -  aż do 
czasów nam współczesnych -  były przed szerszą publicznością rosyjską 
i polską skrzętnie ukrywane. A gdy na rzecz spojrzeć właśnie oczyma rosyjskie
go odbiorcy masowego, dla którego Puszkin jest nie tylko słońcem poezji rosyj
skiej i encyklopedią życia rosyjskiego, ale wręcz ikoną rosyjskości, to ta „ideo
wa przyjaźń", jaką dla obu poetów ustanowiły władze odpowiednich resortów 
i jaką ich na ponad sto lat powiązały, wciągnęła Mickiewicza w krąg rosyjskich 
świętości. Z określonego punktu widzenia „Puszkin i Mickiewicz -  to bliźnięta- 
-bracia", by strawestować Majakowskiego5.

Co więc takiego się stało, że na gruncie rosyjskim poezja Mickiewicza, którą 
w Rosji tłumaczono, czytano, podziwiano, analizowano, naśladowano, owoców 
w postaci fraz skrzydlatych nie dała? Dzisiaj nie potrafię na to pytanie odpo
wiedzieć inaczej, jak tylko -  serią pytań. Może przekładów Mickiewicza było 
w Rosji -  o paradoksie! -  zbyt wiele? Może gdy pojawia się jeden przekład-wy- 
darzenie, będąc na ustach wszystkich, jest szansa, że jakieś szczególnie celne 
jego sformułowanie pozostanie w pamięci czytającej publiczności -  gdy zaś 
przekłady jednego i tego samego utworu pojawiają się całymi seriami, uwaga 
rzesz czytelniczych zostaje rozstrzelona? Może jest pośród przyczyn fakt, że po 
pierwszym zachłyśnięciu się Mickiewiczem w latach 20. wieku XIX Rosja w la
tach 30.-50. zepchnęła poetę w czarną dziurę wydawniczą, gdyż przekłady 
„Grażyny", „Konrada Wallenroda", „Pana Tadeusza" czy „Dziadów" w tym 
właśnie czasie nie mogły się w Rosji carskiej z przyczyn cenzuralnych ukazy
wać? Czy nie jest też przyczyną fakt, że -  o ile mi wiadomo -  „Dziady" Mickie
wicza (jak i cały polski dramat romantyczny) nigdy do dnia dzisiejszego nie 
zostały na scenie rosyjskiej wystawione? Istnienie wielotekstów (tj. serii prze
kładów jednego i tego samego dzieła) mogłoby w przyszłości sprzyjać spraw
dzeniu, jakie rosyjskie postacie werbalne uzyskały w przekładach frazy pro
totypowe Mickiewiczowskich słów skrzydlatych polszczyzny, co przybliżyłoby 
nas do odpowiedzi na pytanie, czy przeszkodą dla ich uskrzydlania się 
w ruszczyźnie nie były np. czynniki czysto językowe, czyli takie parametry 
leksykalne, składniowe, prozodyczne tych fraz, które nie odpowiadały „moż
liwościom nośnym pamięci społecznej" Rosjan. Mówimy w tej chwili o poszu
kiwaniu paralelizmów międzyjęzykowych, wiemy jednak (choćby z międzyję- 
zykowych analiz biblizmów), że możliwe są tu także przypadki asymetrii: 
zdarza się oto, iż język kultury B wyodrębnia i uskrzydla taką frazę z przekładu

5 O to próbka ty p ow ego stylu, jakim  w  „m inionym  ok resie" o  obu p o etach  pisan o: «M,mh AflaMa 
M w u K e B M ^ a ,  B e n w K o r o  n o / i b C K o r o  n a u M O H a ji b H o r o  no3Ta, H 3 f la B H a  c b h 3 3 h o  c  T p a A w u w e w  6paTCKOM 
A p y*6b i n o j i b C K o r o  u pyccK oro HapoflOB. B j7 M 3 0 c t i ,  MwuKeBMMa c riyuiKUHbiM CTana c m m b o jt o m  

TBopnecKoro o 6 m e n n a  AByx p o A C T B e H H b ix  K y j i b T y p .  ( . . . )  f l p y * 6 a  MmiKeBi-raa w riymKWHa c ra n a  He 
TOJibKO K p y m r e w u i e w  B e x o P i  n o jn > C K O - p y c c K w x  jiMTepaTypitbrx cnsnevt, h o  w c h m b o a o m  G p a T C K o r o  

eA M H C T B a n o i i b C K o r o  w pyccK oro H a p o A O B . B ee o c T O B e  jie *a jia  6nM30cn> nepeAOBbix o 6m e- 
CTBeHHbix u j7MTeparypHbix b 3 i t i 5 I a o b  AByx r e i iH C B  c n a B H H C T B a . McicpeHHHH u r c r y 6 o K a H  A i o S o B b  

k HapoAy, MeMTa o e ro  c b o S o a h o m  vt cHacTUMBOM >km3iih, HeHaBwcrb k AecnOTH3My, crpeMJieHMe 
B 0 c n p 0 M 3 B e c r n  b  no33MM >KM3neHHyK> npaBAy -  B c e  3 t o  6 b u i o  x a p a K T e p H b iM  /y is r  TBopnecTBa 
n n y u i K M H a ,  u M r a jK e B W H a »  ( C T a x e e B  1956: III i VIII).
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dzieła kultury A, która w języku A się nie uskrzydliła. Teoretycznie jest więc 
do pomyślenia jakiś „mickiewiczyzm" czysto rosyjski, niemający odpowiednika 
w korpusie Mickiewiczowskich słów skrzydlatych polszczyzny -  ale przypad
ku takiego praktycznie w zasobach jednostek ruszczyzny ogólnej nie stwier
dzamy.

Czy więc przyczyna rosyjskiego desinteressement wobec Mickiewiczowskiej 
oferty nie leży w rejonach uwarunkowań bardziej ogólnych? -  w tych głębo
kich, nierzadko skrywanych nastrojach i nastawieniach Rosjan wobec Polski, 
w których dominuje rodzaj urazy w stosunku do upartego „Judasza Słowiańsz
czyzny" (jak Polskę określał Tiutczew) niedającego słowiańskim rzekom wlać 
się w rosyjskie morze (jak to sobie wyobrażał Puszkin)? Czy nie te nastroje 
właśnie określały w Rosji -  i określają po dziś dzień -  podskórny charakter dys
kursu, który, by przypomnieć cytowane wcześniej sformułowanie Huberta 
Orłowskiego, „ustala, co można powiedzieć w określonych konstelacjach (histo
rycznych) na określone tematy, a czego nie, [który] stanowi system reguł, umo
żliwiający wypowiedzi poprzez ograniczanie możliwości wypowiadania się"? 
Czy nie leży też pośród przyczyn przekonanie, że kultura rosyjska jest wobec 
polskiej kulturą hegemoniczną, polska zaś wobec rosyjskiej -  kulturą podległą?
-  jak zaś poglądy R. Jacąuemonda w tej kwestii referuje Dorota Urbanek, „kul
tura słabsza zawsze tłumaczy więcej z kultury silnej i przekłady te czytane są 
masowo. Jeśli natomiast w kulturze silnej pojawiają się przekłady z kultury 
słabszej, to czyta je raczej jedynie grono znawców, teksty są postrzegane 
jako trudne, hermetyczne i wymagające komentarza. Do tłumaczenia wybiera
ne są zaś najczęściej takie utwory, które w jakiś sposób potwierdzają stereoty
powy, wcześniej powstały obraz literatury z obszaru kultury słabszej" (Urba
nek 2004: 73).

Stawiane wyżej pytania uświadamiają przy tym, że styk Polski i Rosji jest 
w łonie jednego tworu zwanego Słowiańszczyzną stykiem dwóch różnych 
światów, Zachodu i Wschodu, granicą kultury łacińskiej i bizantyjskiej, a rów
nocześnie (i poniekąd tym samym) płaszczyzną zderzenia nie tylko dwóch 
negatywnych wobec siebie nawzajem heterostereotypów, ale i -  co może tu na
wet ważniejsze -  dwóch wybujałych autostereotypów („Chrystusa Narodów" 
i „Trzeciego Rzymu"), z których każdy zbudowany został na fundamencie po
czucia własnej narodowej wybraności i misyjności, tj. odpowiedzialności za 
zbawienie ginącej części świata, do której zalicza się i sąsiada właśnie. Jest wiele 
racji w przekonaniu Nikołaja Bierdiajewa, że „waśń dwóch dusz słowiańskich, 
pokrewnych językowo i antropologicznie, a zarazem tak różnych, niemal prze
ciwstawnych, nie do pogodzenia, nie potrafiących się porozumieć" ma swe 
źródło między innymi w owej bliskości właśnie: „Narody pokrewne i bliskie 
mniej są skłonne zrozumieć się nawzajem i bardziej wobec siebie są niechętne 
niż narody dalekie i obce. Język pokrewny brzmi nieprzyjemnie i wydaje się 
być zniekształconą formą ojczystego. Podobną niechęć i brak zrozumienia dla 
najbliższych obserwujemy w życiu rodzinnym. Obcym potrafimy wybaczyć 
wiele, bliskim nie umiemy wybaczyć niczego... Nikt nie jest równie obcy i nie
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zrozumiały, jak swój, bliski"6. Czy nie jest więc tak, że Polska i Rosja, wzajem
nie odwrócone do siebie plecami, każda patrząc na sąsiadkę z poczuciem wy
ższości podszytej skrywanym kompleksem niższości, nie wytworzyły między 
sobą naturalnej przestrzeni dyskursywnej, markując dialog oficjalnymi deklara
cjami rządowymi z jednej i wymianą poglądów w kręgach specjalistów -  z dru
giej strony? Dość powszechnie żywione przez Rosjan przekonanie o niezrozu
miałej niewdzięczności Polaków -  stereotyp trafnie opisany przez Aleksandra 
Lipatowa (zob. JIwnaTOB, IIIawTaHOB, peA-, 2000:19) -  wywołuje w Rosji odruch 
niechęci i urazy -  podstawę przeświadczenia, że łatwiej się Rosjanom ponad 
głowami Polaków dogadać z innymi (np. z Niemcami). Tym samym ogólny 
dyskurs rosyjski nie wytwarza wobec polskiego tego podciśnienia (oczekiwania 
czy zapotrzebowania), które jest niezbędne do, jak to wcześniej określiłem, „za
sysania" z naszej kultury jej pojęć, obrazów czy motywów i czynienia ich do
brem własnym.

Ogromna przestrzeń między cienkimi warstewkami obu wspomnianych 
biegunów -  czynników oficjalnych z jednej, kręgów specjalistów z drugiej stro
ny -  nie stała się więc, powtarzam, polsko-rosyjską przestrzenią dyskursywną. 
Z uwagą i uznaniem należy powitać te próby analiz wzajemnych fobii, 
zaszłości i inności, jakie podjęto -  nierzadko wspólnym polsko-rosyjskim 
wysiłkiem -  w ostatnich latach7; z wolna wypełniają one obszary obustronnej 
niewiedzy, spełniając tym samym postulat Jerzego Pomianowskiego: „Potrzeb
ny jest [między Polską i Rosją] protokół rozbieżności, aby je rzeczowo rozpatry
wać i usuwać jedną po drugiej, szukając kompromisu z należnym szacunkiem, 
bo nasz partner może wreszcie rokować z Polską nie jak z wasalem, ale jak z pa
rtnerem"8. Jednak dialog ten -  ze wszystkimi swoimi bezdyskusyjnymi zaleta
mi -  jest wciąż jeszcze tylko dialogiem elit bez widocznego przełożenia na dys
kurs realnie publiczny, ogólnospołeczny. Kryje się w tym dialogu jeszcze jedno 
niebezpieczeństwo: skupia się on (co skądinąd zrozumiałe) głównie na analizie 
wzajemnych uprzedzeń i stereotypów. Pod tą potoczną nazwą kryją się w isto
cie terminologiczne heterostereotypy, czyli uogólnione wyobrażenia innych. 
Ale motywacjami ludzkich poczynań i pomyśleń są nie tylko heterostereotypy, 
ale też metastereotypy (rozpowszechnione wyobrażenia tego, jak inni wyobra
żają sobie nas) oraz autostereotypy: uogólnione wyobrażenia samych siebie. 
Uprzedzając rozważania rozdziałów końcowych tej książki, chcę tu dobitnie 
podkreślić, że nie ma skutecznego dialogu z Innym bez rozeznania treści włas

6 N. Bierdiajew, Dusza rosyjska i polska, tłum. W. Radolińska, cyt. za: Lazari de, red., 2004:146.
7 Do najbardziej znanych prac tego nurtu zaliczyć należy 5-tomowy leksykon rosyjsko-pol- 

sko-angielski „Idee w Rosji" pod red. Andrzeja de Lazari (Warszawa-Łódź od 1999 w kontynuacji), 
antologię „Dusza polska i rosyjska (Od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława 
Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna" (Lazari de, red., 2004), antologię „Polacy i Rosjanie. 100 kluczo
wych pojęć" pod red. A. Magdziak-Miszewskiej, M. Zuchniak i P. Kowala (Warszawa 2002) czy 
opracowanie „Narody i stereotypy" pod red. T. Walas (Kraków 1995; wymieniam tylko podstawo
we opracowania zbiorowe, w których Czytelnik znajdzie odsyłacze do licznych prac monograficz
nych i artykułów tego nurtu).

8 J. Pomianowski, Protokół rozbieżności, „Rzeczpospolita" 2004, nr 107, s. A8.

24 -  W. Chlebda, Szkice...
369



nego autostereotypu -  czyli bez pogłębionej autorefleksji i idących za nimi prób 
określenia istoty własnej tożsamości. W próbach takich istotną rolę może i po
winna odgrywać również lingwistyka, zwłaszcza leksykografia.

Zdaję sobie sprawę, że te rozpoczęte Mickiewiczem rozważania pozostają 
na poziomie spekulatywnym, szkicując ledwie kierunek przyszłych badań 
szczegółowych. Zdaję też sobie sprawę z tego, że również przykład, do którego 
teraz przejdę, do odpowiedzi na stawiane wyżej pytania przybliży nas tylko
0 jeden niewielki krok.

„Wesele" Stanisława Wyspiańskiego ma dla Polaków znaczenie szczególne. 
To drugi -  obok „Dziadów" -  polski arcydramat, sięgający zresztą ku pierwsze
mu głębokimi korzeniami, a kondensujący w sobie kod kulturowy narodu i na 
dziesięciolecia wyznaczający dla kultury Polaków płaszczyznę odniesienia. Moż
na powiedzieć bez przesady, że nie tylko cała literatura polska wieku XX, ale
1 nasz film wyrastają z „Wesela" i w pełni stają się czytelne dopiero po odczyta
niu wytyczonych przez Wyspiańskiego znaków. Przekład „Wesela" na jakikol
wiek język obcy musi być a priori zadaniem karkołomnym nie tylko ze względu 
na, jak to określił Leon Schiller, „niebywale piękną, przedziwnie brzmiącą, 
a znów z codziennego tworzywa ukształtowaną dykcję dramatu, bogactwo ryt
miczne przy monotonii ostinata piosenki chochołowej, będącej właściwie jedy
nym źródłem wszystkich rytmicznych i melodycznych odmian; niespotykaną 
dotąd teatralność języka dramatycznego, wobec którego bledną «polonezy 
słów» fredrowskie i gasną słów kaskady Słowackiego; oszczędność słowa 
i jego bezwzględne przyleganie do akcji, do gestu i ruchu sytuacyjnego"9: 
językowo-gatunkowy polifonizm „Wesela" nie jest wszak li tylko fajerwerkiem 
teatralnym, na który by można bez większej dla wymowy dzieła szkody 
przymknąć w przekładzie oko. Ten niesłychanie złożony a stopliwy amalgamat 
autentycznej gwary i literackiej młodopolszczyzny, przejmującej liryki i sparo
diowanego patosu, gminnej dosadności i wyszukanej poezji, dosłownego cytatu 
z konkretnych idiolektów i wykładu myśli własnej autora jest właściwym two
rzywem sensu dzieła: współwytwórcą jego wymowy, współnośnikiem jego 
idei.

Ale trudność zadania translatorskiego pomnaża w trójnasób jeszcze i fakt, 
że jest „Wesele" prawdziwym gniazdem skrzydlatych słów polszczyzny: jak 
w rzadko którym tekście literatury polskiej gromadzą się tu -  od pierwszej rep
liki Czepca po ostatnie zawołanie Chochoła -  określenia, powiedzenia, frazy tak 
rdzenne, jakby je polszczyzna zrodziła sama przez się. Zaczęły stawać się do
brem wspólnym Polaków -  rzecz arcyrzadka -  już z chwilą premiery dzieła. 
Wspominała Wanda Siemaszkowa (Panna Młoda z premierowego spektaklu), 
że „po kilku przedstawieniach wezwał nas, aktorów, na scenę Dyrektor Kotar
biński i rzekł: «Moi drodzy! Jesteśmy świadkami i współpracownikami, odtwór

9 L. Schiller, Wyspiański -  artysta teatru; cyt. za: S. Wyspiański, Wesele. O „Weselu" T. Żeleński-Boy, 
L. Kotarbińska, K. Wyka... i inni, red. A. Boska, wyd. Philip Wilson, Warszawa 1998, s. 302. To wyda
nie jest tutaj podstawą wszystkich cytatów z „Wesela".

370



cami arcydzieła, bo przyszła oto chwila osobliwa»... itd. Zdaje się, że On pier
wszy zaczął wersety Wyspiańskiego wprowadzać okolicznościowo"10. Wkrótce 
„cały Kraków mówił cytatami z Wesela; wedle powiedzenia malarza Sta
nisławskiego „Tak się cały Kraków r o z w e s e l i ł ,  że kiedy w nocy zawołać na 
dorożkarza, odpowiada słowami Chochoła: «Kto mnie wołał, czego chciał?)/'11. 
Przez sto lat, jakie upłynęły od premiery dramatu Wyspiańskiego, „okoliczno
ściowe wprowadzanie wersetów z Wesela" doprowadziło do takiej ich autono
mizacji, że dzisiaj w Polsce lektura dzieła czy jego odbiór ze sceny lub ekranu są 
w jego wersji pierwotnej niemożliwe: raz po raz do tekstu Stanisława Wyspiań
skiego -  prymarnej warstwy narracyjnej o odnośności określonej przez samego 
autora -  oko i ucho Polaka dokłada momenty refleksji metajęzykowej, poświad
czającej przynależność danego ciągu wyrazów także i do polskiego systemu ję
zykowego. Nie są to momenty rzadkie: nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu 
Konstantego Puzyny, iż „Wesele" żyje „dziesiątkami zwrotów i formuł w poto
cznej mowie polskiej"12; przykładami potwierdzić można, że „Wesele" dało 
polszczyźnie nie mniej niż 50 skrzydlatych słów. W tej sytuacji przywrócenie 
pierwotnego stanu lektury „nieskażonej" stuletnimi nawarstwieniami metako- 
dowymi jest już na gruncie polskim niemożliwe.

Oto dlaczego uważam, że p e ł n y przekład „Wesela" -  obejmujący zarów
no jego warstwę urtekstową, jak i warstwę epitekstową, naddawaną przez Pola
ków w ich refleksji metajęzykowej, warstwę dziś już przynależną tekstowi 
„Wesela", dziś już od niego nieodłączną, stanowiącą organiczny składnik holi- 
tekstu „Wesela" -  taki przekład na język obcy nie jest możliwy. Można „We
sele" na języki obce tłumaczyć, można je wystawiać na scenach Zachodu 
i Wschodu, można je ekranizować i wzbudzać tymi kreacjami żywy oddźwięk 
zagranicy, ale nie da się zrekonstruować wspomnianej „warstwy naddanej" 
dzieła w świadomości podmiotów kultury innej niż polska.

Rosyjski przekład „Wesela" pióra Borysa Rostockiego ukazał się z górą 60 
lat po krakowskiej premierze w solidnym tomie zawierającym dramaturgiczny 
kanon Wyspiańskiego13. Czy autor „Wesela" był wówczas znany szerszemu 
odbiorcy rosyjskiemu? -  przypuszczam, że nie. Z cytowanego już opracowania 
Izaliny Kurant da się wyczytać, że w latach 1899-1916 w Rosji pojawiło się 55 
drukowanych (takich czy innych w charakterze) wypowiedzi o Wyspiańskim, 
w latach 1929-1975 zaś -  już tylko 37; jedyna książka o Wyspiańskim, jaka się po 
rosyjsku ukazała, nie była dokonaniem literaturoznawstwa rosyjskiego, lecz

10 W. Siemaszkowa, Prawda o „Weselu" Wyspiańskiego; cyt. za: S. Wyspiański, Wesele, wyd. cyt., 
s. 278.

11 T. Żeleński (Boy), Plotka o „Weselu" Wyspiańskiego; cyt. za: S. Wyspiański, Wesele, wyd. cyt., 
s. 271.

12 K. Puzyna, Zagadnienia „Wesela"; cyt. za: S. Wyspiański, Wesele, wyd. cyt., s. 311.

13 C. BbicnaHCKMM, JlpaMbi. nep. c n o n h C K o r o ,  MocKBa 1963. W tomie tym artykuł wstępny «Te-
aTp CrauwcjiaBa B b i c n a H C K o r o » ,  przekład „Wesela" i przypisy są autorstwa Borysa Rostockiego.
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przekładem pracy polskiej14. Śmierć artysty odnotowały w Rosji -  prócz 
«B Mi/rpe wcKyccTB» i «KneBCKOw mmcjim» -  jedynie drugorzędne gazety 
«HM>KHeropop,cKOM nncTOK», «PaHHee yTpo», «npMflHenpoBCKww Kpaw». Co 
ważniejsze, chociaż w latach 1906-1908 przełożono na rosyjski „Meleagra", „Sę
dziów" i „Warszawiankę" („Wesele", przypomnijmy, w r. 1963), Wyspiańskie
go na scenie rosyjskiej nie grano. Co prawda, jak zaświadcza Stanisława Wyso
cka15, znany reformator teatru Konstanty Stanisławski, który w r. 1916 obejrzał 
„Wesele" wystawione w Moskwie przez trupę polskich aktorów-emigrantów, 
był ideą „teatru ogromnego" żywo zainteresowany i nosił się ponoć z zamia
rem wystawienia w Rosji „Klątwy", „Sędziów" czy nawet „Wyzwolenia" 
(«co>Kajiea TOJibKO, hto b 3tom ApaMe cjihiukom mhoto cneijMcjjMMecKM rioiib- 
CKoro, He BnoJiHe noHHTHoro HenojibCKOMy 3pwTemo»)16, do realizacji tych po
mysłów jednak nie doszło.

Załóżmy jednak, że „Wesele", zaistniawszy wreszcie w przekładzie rosyj
skim, weszło w latach 60. do repertuaru teatrów radzieckich i cieszyło się nawet 
określonym powodzeniem: czy dałoby to początek procesowi „wprowadzania 
okolicznościowego" wersów z rosyjskiego tekstu „Wesela" do rosyjskiego obie
gu publicznego? Oczywiście nie możemy wykluczyć, że uskrzydleniu uległby 
tam i wówczas taki wers z „Wesela", który się w polszczyźnie wcale nie 
uskrzydlił, a Rosjanom okazał się z jakichś przyczyn i do jakichś celów przydat
ny. Nas jednak tu i teraz interesują jednostki, które skrzydlatymi stały się 
w polszczyźnie, oceńmy zatem (zostawiając całościową ocenę jakości przekładu 
„Wesela" na inną okazję), jaką postać rosyjską przybrały ich frazy prototypowe. 
Opierając się na propozycjach Henryka Markiewicza i Andrzeja Romanowskie
go oraz własnej intuicji językowej wybrałem takich fraz 51:

Lp. Oryginał Przekład

1 Cóz tam, panie, w polityce? 
Chińcyki trzymają się mocno? (I, 1)

H t o  TaM, naHe, b  Mwpe c j i m i i i h o ?  

Kpenico jib AepacaTca Kj-rrawubi?
2 Niech na całym świecie wojna, 

byle polska wieś zaciszna, 
byle polska wieś spokojna. (I, 1)

nycTb noBciony 6 y p ,y r  b o m h ł i ,  

n w i i i b  6 b i  n o J i b C K w e  o e p e B H w  

aCMJIM TMXO M CnOKOWHO.

3 Pon się boją w e wsi ruchu. (I, 1) fla! riaHbi 6 o h t c h  K p e n K O ,  

HTO AepeBHS BCKOJlbIXHeTCH.

4 Z takich, jak my, był Głowacki. (I, 1) Vl3 T3K M X Beflb 6 b U I  FjIOBaUKMM!
5 ...panowie

duza by już mogli mieć, 
ino oni nie chcom  chcieć! (I, 1)

HeT, c naHaMM rmoxo nejio: 
Mbl 6 bl MHOrorO AOOMJIMCb, 
ecjiw 6 naHCTBo He po6 e/io.

14 A. OKOHbcica, BucnmicKuu, nep. c nojibCKoro M. fleiuaKHHOH, MocKBa 1977.

15 S. Wysocka, Moje wspomnienia, „Scena Polska" 1938, nr 2-3, s. 328; podaję za artykułem wstęp
nym B. Rostockiego «TeaTp C r a H w c n a B a  BbicnsincKoro» w tomie: C. BbicnaHCKMM, JJpaMbi, MocKBa 
1963, s. 37.

16 B. Rostocki we wstępie do tomu: C. BbicnaHCKww, JlpaMbi, MocKBa 1963, s. 37.
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Tabela cd.

Lp. Oryginał Przekład

6 W yście sobie, a my sobie.
Każden sobie rzepkę skrobie. (I, 4)

Bbl -  He MM, a Mbl -  He Bbl. 
Xboct flaneK o t ronoBbi.

7 Sami swoi, polska szopa. (I, 8) Bbi w a  W3 flepeBHM. Bce 3 flecb mhjio.

8 a) szepty z panną czarującą, 
przez pół serio, przez pół drwiąco 
(I, 10)

b) Przez pół drwiąco, przez pół serio 
bawi się pan galanterią. (I, 10)

c) Bawię panią galanterią
przez pół drwiąco, przez pół serio;
(I, 10)

a) Pa3roBop c npeicpacHOW naHHoti (...), 
B036y*AaeT yM u HyBcrea.

b) To cepbe3HO, to inyTjiHBo 
b u  Mrpaere b raJiaHTHOCTb.

c) H Bac npocTO pa3Bneicaio, 
to cepbe3Ho, to myrriwBo.

9 a) Pan poeta, pan poeta. (I, 10)

b) Pan poeta, pan poeta. (I, 10)
c) Pan poeta, pan poeta. (I, 15)

a) FlaH -  nosT, ho oh npw stom, 
3a6biBaer, hto no3TaM
He Bcerna Be3eT.

b) Cpa3y bwaho -  Bbi no3T.
c) Bbi nosT...

10 a) Słucham, co to za wymowa! 
Słowa, słowa, słowa, słowa. (I, 10)

b) Słucham, co to za w ym ow a -  ? 
Słowa, słowa, słowa, słowa. (I, 15)

a) Ax, KaK Bbi KpacHopeHMBbi! 
ClIWIIKOM MHOrO CJTOB KpaCWBbIX.

b) Ax, KaK bh KpacHopewBbi!
Bce cjiOBa, cnoBa oahm!

11 Trza być w butach na weselu. (I, 12) Ha nnpv 6 ochm He Mecro.

12 My jesteśmy tacy przyjaciele, co się nie 
lubią. (I, 17)

...Ho Mbi Beflb Apy3b«!
KoTopbiM nacTO BCTpenaTbCH He Haflo: 
Opy3ba Bep,b He onenb jno6 aT npyr 
APYra.

13 Pan się narodowo bałamuci. (I, 17) B HaunonajibHOM ryjiHeTe HbiHHe.

14 a) Ach, ta chata rozśpiewana,
jakby w niej słowiki dźwięczą (I, 19)

b) Ach, ta chata rozśpiewana,
ta roztańczona gromada (I, 19)

c) Przyszłam na chwilę,
gdzie ta chata rozśpiewana. (I, 36)

a) HanojmeHa neHweM xaTa,
KaK SyATO TyT cafl conoBbMHbiM.

b) 3Aecb TaHnw, 3Aecb neHbe -
Bce 3TO Morno 6 BAOXHOBłm> no3Ta.

c) npMiiuia croj;a a Ha MMHyncy, 
b xaTy noiomyio 3Ty.

15 Pod spód więcej nic nie wdziewam, 
od razu się lepiej miewam. (I, 19)

He Homy 6enba, KaK npeacflc, 
He 3a6onycb 0 6  ofleacAe,
M BCe 3TO MHe npMHOCMT 
MHP AVUieBHbIM PI nOKOM.

16 Ach, pan gada, gada, gada. (I, 22) rOBOpWJIM, rOBOpKTIM ,

HTO CKa3ajlM -  H e  nO H U Tb.

17 Potem z tego idą dymy 
po całej literaturze. (I, 23)

JluTepaiypy ohm HanojiHMioT, 
a b pe3yjibTaTe -  flbiM 6e3 KOHija.

18 a) Przy tym historia wesoła,
a ogromnie przez to smutna. (I, 24)

b) Jakaś historia wesoła,
a ogromnie przez to smutna. (I, 24)

a) BMecre c TeM, 3 a 6 a B H a  opaMa, 
noTOMy rp y craa  6 e 3 M e p H O .

b) ...3a6aBHa ApaMa, 
noTOMy rp y craa  6e3MepHO.

19 A tu pospolitość skrzeczy. (I, 24) Ho o6 bi/(eHHOCTb npopoHMT 
XMypbrii AeHb nepnee hohm.
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Tabela cd.

Lp. Oryginał Przekład
20 W  oczach naszych chłop urasta do potę

gi króla Piasta! (I, 24)
B My;KWKe MM BHflHM HaCTO 
nyTb jim He BenwHbe n a c r a .

21 Chłop potęgą jest i basta. (I, 24) CMJia Harn mvxmk, m 6acra !
22 a) On się tylko krwiom zamrocył, 

a nie upod, bo był ścisk. (I, 25)

b) On się tylko krwiom zamrocył, 
a nie upod, bo był ścisk. (I, 25)

a) TonbKo b 3ene TecHO 6buio,
M, XOTb B KpOBb pa36MTO pbUIO, 
oh He naflaeT -  ctomt.

b) flyMan, im ienneT ca Ha 3eMino, 
bmjky -  He y n a ji -  ctom t.

23 Ptok ptokowi nie jednaki, 
człek człekowi nie dorówna, 
dusa dusy zajrzy w  oczy, 
nie polezie orzeł w gówna. (I, 25)

IT n a ja  rm m e  po3Hb, m mopyi 
He paBHbi MeacAy co6om.
Ho b HaB03e KononiMTbca 
HMKorfla opeji He 6yAeT.

24 W eź pan sobie żonę z prosta: 
duza scęścia, małe kosta. (I, 25)

naH, aceHwcb Ha 6 a 6 e  HarneM, 
CTaHeT >KM3Hb mmmm w Kpame.

25 Żyd, chłop, wódka, stare dzieje. (I, 28) Mowrna, My*WKM m BOflica -  necna 
crapaa!

26 Ha, temperamenta grają! (I, 30) TeMnepaMem- mx TaKOB.
27 a) M yśmy wszystko zapomnieli; 

mego dziadka piłą rżnęli...
M yśmy wszystko zapomnieli. (I, 30)

b) M yśmy wszystko zapomnieli. (I, 30)
c) M yśmy wszystko zapomnieli. (I, 30)

a) OSo BceM m u  no3a6binn... 
flena Moero cxBaTn/in
m pa3pe3ajiw nMJioM.

b) O60 BceM mh no3a6bu™.
c) -

28 Stroimy się w  pawie pióra. (I, 30) A  xen epb b  naBJiMHbw nep ba
HaM pHflMTbCH HOBeJlOCb.

29 W łócz się, poezjo, włócz. (I, 36) JleTM ace, no33Ma, b cąą TyMaHHbiM.
30 a) Kto mnie wołał, czego chciał. (II, 3)

b) Kto mnie wołał, czego chciał. (II, 3)
c) Kto mnie wolał, czego chciał. (II, 3)

a) K to mchu Ha CBaflb6y 3Ban? 
H to xoTen? Hero *ejiaji?

b) K to MeHa Ha cBaflbSy 3Ban?
c) K to MeHH Ha CBąn,b6y 3Baji?

31 a) Zebrałem się, w  com  ta miał. (II, 3)
b) Ubrałem się, w com  ta miał. (II, 3)

a) M n p m n e ji, n o p a H acrajia.
b) H on e jica  b  to ,  h to  6buio.

32 Co się w  duszy komu gra,
co kto w swoich widzi snach. (II, 3)

Bce, mto nyuiM BonHOBaJłO,
Bce, mto b C M y rH b ix  C H a x  MenbKaJio.

33 Wielki, bo w am  z oczu zszedł. (II, 7) A BejiWK a  noTOMy (...), 
mto o t  Bamwx ma3 yKpbmca.

34 Koncept narodowy gaśnie. (II, 7) OcTpoTa yMa MCHe3Jia.
35 Ale Świętości nie szargać, 

bo trza, żeby święte były, 
ale Świętości nie szargać: 
to boli. (II, 7)

Ho naHKaTb H e jra a  cBaTbiHio, 
CBaTbie h o j d k h m  y  Hac 6biTb.

36 a) M asz tu kaduceusz polski, 
m ąć nim wodę, mąć. (II, 7)

b) M asz tu kaduceusz polski, 
m ąć nim wodę, mąć. (II, 7)

c) M asz tu kaduceusz, chwyć! Rządź! 
Mąć nim wodę, mąć! (II, 7)

a) Xe3n rnyTa B03bMM b np nn any , 
BOAy, Bony m m  Myrw!

b) >Ke3n rnyTa b o 3 b m m  b  npM,r;aqy, 
B O f l y ,  B o n y  m m  M y ™ !

c) >Keaji B03BMM, My t u  mm Bo/iy.
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Tabela cd.

Lp. Oryginał Przekład
37 Mąć tę narodową kadź. (II, 7) PacruiecKaw tm 3Ty Kaflb, 

33MyTM TM 3Ty rnaflb, 
nia/ib nyiiiM.

38 Polska to jest wielka rzecz. (II, 10) flojuKHM Ha ii;MTe HanepTaTb 
mm cjiobo BejiWKoe: riojTbina.

39 a) Ręce myć, gębe myć,
suknie prać -  nie będzie znać. (II, 15)

b) Kubeł wody -  gębe myć,
suknie prać -  nie będzie znać. (II, 15)

a) flaii Bejipo bo/jm  MHe, 6paT mom: 
HaflO pyKM MHe OTMblTb.

b) Ham boam! JTmuo m pyKw
BblMblTb HaflO.

40 Jeszcze duża takich Polaków ostało, 
co są piękni. (II, 22)

Rnb 6naropoflHbix nojisncoB 
b  Flojibme coBceM yace HeTy?

41 a) Chwila dziwnie osobliwa (II, 24)
b) Chwila dziwnie osobliwa (II, 24)

a) O npeKpacHasc MMHyTa!
b) noJiro>KAaHHoe MraoBeHbe!

42 Lalki, szopka, podłe maski, 
farbowany fałsz, obrazki. (II, 30)

ripocTO Rymibi! Bce o6MaH, 
Jio>Kb, npMTBopcTBO, 6ajiaraH.

43 W  pysk w am  mówię litość moję. (II, 30) CnynraMTe, MHe acajiKo Bac.
44 Chopin gdyby jeszcze żył, to by pił. (III, 

1)
Ecjim 6 xcmb UloneH 6mji Harn, 
TO>Ke n r a  6m, Toace m m ...

45 W  całej polskiej naturze przemiana. (III, 
8)

Ilojibmą Tenepb He noxoaca 
Ha to, qeM paHbme 6bma.

46 Straśnie polskie robił miny. (III, 9) _

47 Z biegiem lat, z biegiem dni. (III, 12) MenbKaioT hhm m rona.
48 Serce!? A to Polska właśnie. (III, 16) TaM cepflue, H m MeHbine, hm Sojibme. 

Bot 3to m ecrb... rionbiua.
49 Maleńki, jak te obrazki, 

co maluje Stanisławski. (III, 17)
Hy MTo-HM6yAt. Bpooe KapTMiioK, 
KOTopwe c HyBCTBOM, c flyuiow pwcyeT 
naH CTaHMCJiaBCKMM.

50 a) Miałeś, chłopie, złoty róg. (III, 35)
c) Miałeś, chamie, złoty róg. (III, 37)
d) Miałeś, chamie, złoty róg. (III, 37)
e) Miałeś, chamie, złoty róg. (III, 37)

a) 3 ojiotom por 6mji y xnona.
b) 3 ojiotom MMen Tbi por.
c) 3pa Tbi, xaM, 6ojrraemb TyT.
d) 3 m, MyacMK! I4Meji Tbi marncy 

m BOJinie6nbiM por MMen!
51 a) Ostał mi się ino sznur. (III, 36)

b) Ostał ci się ino sznur. (III, 35)
c) Ostał mi się ino sznur. (III, 36)

d) Ostał ci się ino sznur. (III, 37)

e) Ostał ci się ino sznur. (III, 37)

a) Tenepb ocrajica y MeHH ohhh 
UIHypOK.

b) JlMIUb OflMH UIHypOK ocTajica.
c) Tenepb ocrajica y MeHH oamh

UIHypOK.
d) 14 Tenepb oamh uiHypoK 

ecrb y nycroMejiM.
e) HMKOMy Tbi 3flecb He Hy>KeH.

Polski czytelnik rosyjskiej strony tego zestawienia, przeczytawszy, że bezli
tosna, ucinająca akt II jak szablą replika Gospodarza „W pysk wam mówię li
tość moję" oddana została mdłym «CnymawTe, MHe >KajiKo Bac», gotów jest 
w pierwszym -  naturalnym i zrozumiałym -  odruchu zareagować rozczarowa
niem i całkowitym odrzuceniem propozycji Borysa Rostockiego, choć przecież
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trudno nie dostrzec, że kilka z nich swym rytmem i lakonicznością odpowiada 
oryginałowi na tyle blisko, że w przyszłym polsko-rosyjskim słowniku skrzyd
latych słów mogłyby bez większych zmian utworzyć odpowiedniki przekłado
we translandów polskich; odnoszę do takich np.: Cóz tam, panie, w polityce? 
i Hmo maM, nane, S Mupe cauiuho?; Wyście sobie, a my sobie. Każden sobie 
rzepkę skrobie i Bbi -  ne mu, a mu -  ne Su. X6ocm dcueK om zoaoSu; Trza być 
w butach na weselu i Ha nupy 6ocum ne Mecmo; Chłop potęgą jest i basta i CuAa 
nam MyncuK, u 6acma; A to Polska właśnie i A smo umchho IJoAbtua; to te sfor
mułowania, którym w innych okolicznościach, w jakiejś „alternatywnej historii" 
języka rosyjskiego może i dane byłoby się uskrzydlić. Pozostałym nie dana zo
stałaby, w mej opinii, nawet ta czysto hipotetyczna możliwość, a to z przyczyn 
następujących:

1. tam, gdzie oryginał istotę rzeczy osiąga jednym błyskawicznym skrótem, 
przekład o tej istocie zaczyna opowiadać, próbując ją przy tym -  czasem dość 
rozwlekle -  wyjaśniać, co osłabia aforystyczność odnośnych fraz, np.:

-  ino oni nie chcą chcieć -  M u 6bi mhozozo doduAueb, ecAu 6 naucmSo ne 
po6eAo;

-  Pan poeta, pan poeta -  lian -  nosm, ho oh npu smoM 3a6u6aem, urno nosmaM 
ne Scezda Se3em;

-  Słowa, słowa, słowa, słowa -  Cauuikom mhozo caoS KpacuSux;
-  pospolitość skrzeczy -  oóudeHHoemb npopouum XMypuu dem uepnee hohu;
-  Pod spód więcej nic nie wdziewam, od razu się lepiej miewam -  He

nomy 6eAbH, kuk npestióe, ne 3a6onycb 06 odewde, u Sce 3mo MHe npunocum Mup 
dyuieSnuu u hokou;

2. przekład wytraca lub zniekształca istotne sensy oryginałów, np.:
-  ino oni nie chcą chcieć -  mu 6u mhozozo doSuAucb, ecAu 6 nancmBo ne poBeAo 

(zaskakuje użycie zaimka mu, czyli „chłopi", skoro w oryginale Czepiec 
używa zaimka oni odnoszonego przezeń do „panów", czyli inteligencji, 
przy czym ros. nancmSo odniesień do inteligencji akurat w sobie nie za
wiera);

-  Pan się narodowo bałamuci -  6 wąuoHOAbHOM zyAneme Hbime (istota frazy 
nie tyle, a przynajmniej nie tylko w określeniu narodowo, ile właśnie 
w owym bałamuci, którego sens po rosyjsku oddany nie został);

-  Mąć tę narodową kadź -  pacnAecmu mu 3my mdb (tu, na odwrót, rzecz 
właśnie w epitecie narodową, którego w przekładzie zabrakło);

-  Ręce myć, gębe myć, suknie prać -  nie będzie znać -  JJau Sedpo MHe, 
6pam mou: rndo pyxu MHe omMumb (istota przewrotnego wezwania Szeli 
zawiera się w tym nie będzie znać, którego tłumacz nie przełożył; w rezul
tacie fraza brzmi po rosyjsku jak np. prośba gospodarza, który ubrudzo
ny wrócił z pola).

Wśród takich potraconych sensów są i te, które wynikają z nawiązań Wyspiań
skiego do tekstów precedensowych. Jeśli bowiem replika Poety Słowa, słowa,
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słowa, słowa (1,10), przekornie powtórzona przez Marynę pięć scen dalej, zostaje 
oddana w przekładzie raz jako Cauiukom mhozo cao6 Kpacu6ux, drugi raz -  jako 
Bce CAoSa, CAoSa odnu, to ginie echo szekspirowskiego Słowa, słowa, słowa, po ro
syjsku wyrażanego przecież równie utartym CaoSo, CAo6a, CAo6a. Bardziej 
złożony jest przypadek frazy Byle polska wieś spokojna, dla czułego bowiem ucha 
polskiego nawiązanie do wsi spokojna, wsi wesoła z „Pieśni świętojańskiej o So
bótce" Jana Kochanowskiego jest tu wyraźne i czytelne, ale dla odbiorcy 
rosyjskiego „Pieśń" ta nie jest tekstem precedensowym (tzn. nie jest ona skład
nikiem horyzontu semiotycznego Rosjan, jak jest jego składnikiem np. szekspi
rowski „Hamlet"). Nawet gdyby jednak „Pieśń Panny Dwunastej" była w Rosji 
powszechnie znana, ustalenie stosunku nawiązania między repliką Dzienni
karza z „Wesela" i incipitem 12. części „Pieśni świętojańskiej" byłoby utrud
nione ze względu na różnice leksykalne między «jiMuib 6bi nonbCKMe Ae- 
peBHw x .vijivl tmxo w cn 0K0MH0» z przekładu „Wesela" oraz «ce;ibCKOH >kh3hm 
■romb, Bece/iocTb» z przekładu Leonida Martynowa „Pieśni Panny Dwu
nastej"17.

Początkowo do „zagubionych sensów" chciałem odnieść i te niuanse, które 
w skrzydlatych frazach „Wesela" wynikają z użycia przez Wyspiańskiego gwa
ry (cóz tam, Chińcyki, pon się boją, ino, nie chcom, trza, nie upod, ptok, dusa, straśnie, 
duza scęścia itp.). Jednak zarzut przejścia nad gwarą do porządku dziennego od
nieść należy do przekładu „Wesela" jako całości, w perspektywie skrzydlato- 
logicznej bowiem brak gwaryzmów w rosyjskich odpowiednikach tekstowych 
polskich fraz prototypowych nie jest relewantny: z wyjątkiem tych fraz, w któ
rych gwaryzmy mają funkcję rytmotwórczą (Trza być w butach na weselu), inne 
uskrzydlone frazy z „Wesela", wchodząc do języka ogólnego, potraciły swe 
wyróżniki regionalne; por.: „Cóz tam, panie w polityce? Chińcyki trzymają się 
mocno?" -  i Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki/  Chińczycy trzymają się mocno?, 
„ino oni nie chcom chcieć" -  i Tylko oni nie chcą chcieć, „Ostał ci się ino sznur" -  
i Został ci się jeno /  tylko sznur.

3. Tłumacz unika znaczących powtórzeń oryginału. Powtórzenie, jak pisał 
Jerzy Bartmiński, jest „stylistyczną dominantą tekstów folkloru, pojawia się 
jako zasada konstruowania grup wyrazowych, zdań, wersów, całych strof, 
całych tekstów, i to często bez wyraźnego związku z semantyką powtarzanych 
elementów" (Bartmiński 1990: 196) -  i może dlatego właśnie „Wesele", w któ
rym powtórzenie jest wręcz zasadą organizacyjną tekstu, odbieramy jako wy
powiedź na poły tylko pisarską, wyrastającą raczej jakby z samego podglebia 
rdzennej polszczyzny, wynikłą z niej w sposób naturalny, niemal niekształto- 
wany ręką artysty. Organizacja rytmiczna „Wesela" -  źródło jego nadzwyczaj
nej muzyczności18 -  oparta jest na całej gamie najbardziej różnorodnych powtó

17 «Cem >CKOw )km 3hm  T O u ib ,  B e c e J io c n > , H e n  TCOM n p o cjia B M T  t o j i o c ?  K t o  c y in e ji  6 b i  n e p e n e c r a  

C e n b C K M  p a f l o c ™  B ce  B M e c r e ? » ;  CBetimonncKan neciib o CodyniKe, n e p .  J I .  M ap T M H O B a [w:j H . Ko- 
xaHOBCKWM, flupuKa. r ie p e B O fl c  n o j i b C K o r o  u  n a T M u c K o ro , M o c K B a  1970, s . 133.

18 Por.: „Całe Wesele przepojone jest rytmem, najróżniejszymi rytmami, niesłychanym bogac
twem rytmów; wiersz to płynie posuwistym polonezem, to znów przytupuje przekorną i zadzier
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rz e ń  -  re p e ty c ji, re d u p lik a c ji, p a ra le liz m ó w , ta k ż e  a n ty te z  -  k tó ry ch  cz łon y  
ro z m ie sz cz o n e  z o sta ły , b y  ta k  rzec , zaró w n o  w  „ p o z io m ie " u tw o ru  (Ach, pan 
gada, gada, gada, gada, Słowa, słowa, słowa, słowa, Pan poeta, pan poeta, Włócz się, po
ezjo, włócz, Nie chcom chcieć), ja k  i w  je g o  „ p io n ie " . D la  k ry sta liz o w a n ia  się 
sk rz y d la ty ch  s łó w  tak  ry tm icz n a  o rg an izac ja  h o ry z o n ta ln a , ja k  i ry tm iczn a  or
g a n iz a c ja  w e rty k a ln a  są  w a ż n e  w  ró w n y m  sto p n iu , ch o c ia ż  ich  fu n k c ja  n ie  jest 
je d n a k o w a . P o w tó rz e n ia  h o ry z o n ta ln e  n a leżą  do ty ch  cz y n n ik ó w  ry tm iczn o - 
p ro z o d y cz n y ch , k tó re  fo rm u ją  sam ą frazę , czy li sp rzy ja ją  je j fra z e o lo g iz a c ji p o
p rz e z  n a g in a n ie  je j p o sta c i fo rm aln e j d o , ja k  to  w cześn ie j o k reśla łe m , m o ż liw o 
ści n o śn y ch  p a m ię c i sp o łe czn e j. P o w tarza ln o ść  w e rty k a ln a  p o leg a  n a  ty m , że 
u k sz ta łto w a n a  ju ż  fra z a  re p ro d u k o w a n a  je s t  w  u tw o rze  co  ja k iś  czas w  p o staci 
n iez m ie n io n e j lu b  zm ien io n e j n iez n a cz n ie  (fraza Myśmy wszystko zapomnieli p o 
w tó rz o n a  je s t  n a  p rz e strz e n i 11 w e rsó w  cz te ro k ro tn ie , w y ra ż en ie  chwila osobliwa
-  o śm io k ro tn ie  w  je d n e j scen ie  d ram atu , z  teg o  3 ra z y  w  p o staci chwila dziwnie 
osobliwa). P rz ez  tę  p o w ta rz a ln o ść  W y sp ia ń sk i sam  u stan aw ia  p ierw szy , n a jn iż 
szy  p ró g  o d tw a rz a ln o śc i ty ch  fraz , a w ię c  ich  fra z e o lo g icz n o ść  w z g lę d e m  d an e 
go  u tw o ru , fra z e o lo g icz n o ść  w e w n ętrz n ą  d z ie ła  -  w z o rz e c  ich  re p ro d u k o w al- 
n o śc i ja k o  p ó ź n ie jsz y ch  sk rz y d la ty ch  słó w . Z lik w id o w ać te  p o w tó rz en ia  -  to 
w  p e w n y m  sen sie  p o d cią ć  o d n o śn y m  frazo m  zaw iązk i sk rzy d eł. A  je d n a k  to 
w ła śn ie  cz y n i tłu m acz :

a) p o w tó rz e n ia  h o ry z o n ta ln e
słowa, słowa, słowa, słowa -  cauulkom mhozo cao6 Kpacu6ux 
pan poeta, pan poeta -  cpa3y Budno -  6u nosm 
włócz się, poezjo, włócz -  Aemu Me, no33un, 6 cad myMannuu 
nie chcom chcieć -  ecAu 6 nancmBo ne podeAO

b) p o w tó rz en ia  w e rty k a ln e
słowa, słowa, słowa, słowa (1) -  cauiukom mhozo cao6 Kpacu6ux 
słowa, słowa, słowa, słowa (2) -  6ce CAo6a, CAo6a odnu

chata rozśpiewana (1) -  nanoAHena nenueM xama 
chata rozśpiewana (2) -  3decb maHU,u, 3decb nenue 
chata rozśpiewana (3) -  xama nomąan sma

ostał mi się ino sznur (1) -  menepb ocmaAcn y mchh odun urnypoK 
ostał mi się ino sznur (2) -  menepb ocmaAcn y Menu odun tunypoK 
ostał ci się ino sznur (3) -  Auuib odun urnypoK ocmaAcn

żystą nuta krakowską. I w tej rytmice Wesela, w tym -  podświadomym dla słuchacza -  muzycznym 
działaniu utworu tkwi niewątpliwie w znacznej mierze jego wnikliwy czar, jego przyczepność, któ
ra sprawia, że Wesele stało się niewyczerpaną kopalnią cytatów, że mnóstwo ludzi umiało je prawie 
na pamięć. Dodajmy, że Wyspiański był organizacją niezmiernie wrażliwą na muzykę; i w ten spo
sób zbliżymy się też nieco do tego najoryginalniejszego może z polskich utworów, który cały uro
dził się z bezpośredniości. Nie znam sztuki teatralnej, w której by rytm, melodia, kolor, słowo 
i myśl grały równocześnie tak intensywnie i zaplatały się tak ściśle"; T. Żeleński (Boy), Plotka o „We
selu" Wyspiańskiego, cyt. za: S. Wyspiański, Wesele, wyd. cyt, s. 267.
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ostał ci się ino sznur (4) -  u menepb odun uinypoK y nycmoMeAU 
ostał ci się ino sznur (5) -  HUKOMy mu 3Óecb ne Hyweu

O w a chwila osobliwa, k tó ra  ta k  u rz ek ła  d y rek to ra  Jó z efa  K o ta rb iń sk ie g o  i k tó ra  
w  scen ie  24. ak tu  II m a o s iem  p o w tó rz eń , w  p rz e k ła d z ie  d o cz e k a ła  się  6 ró ż 
n y ch  o d p o w ied n ik ó w  (w  ty m  tak że  zero w eg o ); p o d a ję  w e d łu g  k o le jn o śc i w e r
sów :

10 8 7  że to chwila osobliwa -  3mom nac -  w e ocodennuu 
1092  że to chwila osobliwa -  smom nac -  nac ocoóewibtu 
1095  a to chwila osobliwa -  [brak]
1153  oto chwila osobliwa -  amom nac -  uac oco6uu 
1156  chwila dziwnie osobliwa -  o npeKpacnan Muuymal 
1158  chwila dziwnie osobliwa -  doAzowdannoe MenoBeme!
1202  chwila dziwno osobliwa -  [brak]
1216  chwila, chwila osobliwa -  uac ocoSennuu nacmoA

T łu m a cz  d zie ła  tak ieg o , ja k  „ W e se le " , p o d d a n y  je s t  p res ji sił o d w ó ch  w e 
k to rach : je d n a , o w e k to rz e  d o śro d k o w y m , n a k a z u je  d o sto so w a ć k ażd y  w ers  
p rzek ład u  d o  in n y ch  w e rsó w  d an ej w y p o w ie d z i ja k o  sk ład o w ej d an e g o  d zie ła  
tłu m aczon eg o . D ru ga, o  w ek to rze  od środ k o w y m , n ak azu je  w ers, b ęd ący  w  p rz e 
k ład zie  o d p o w ied n ik ie m  frazy  p ro to ty p o w ej o ry g in a łu , w y n ie ść  p o za  d zieło : 
k u  sy stem o w i ję z y k a  d o ce lo w eg o . W  tak ich  n e w ra lg icz n y ch  m ie jsca ch  -  
a w  „ W e se lu "  je s t  ich  k ilk a d z ie s ią t -  tłu m a cz  p o w in ie n  ro z strz y g n ą ć , czy  
p rzek ład u  o d n o śn e g o  u stęp u  d z ie ła  n ie  n a leż a ło b y  ro z p o cz ą ć  od  u sta le n ia  p o 
staci o d p o w ied n ik a  frazy  p ro to ty p o w e j, b y  d o  n ie j to  w ła śn ie  d o sto so w a ć n a s tę 
p n ie  je j k o n tek st lew o - i p ra w o stro n n y ?  W ied z a  o ty m , że  c ią g  w y ra z ó w  „ ...p a 
n o w ie  d u za  b y  ju ż  m o g li m ieć , in o  on i n ie  ch co m  c h c ie ć !"  m a  w  ję z y k u  p o lsk im  
sta tu s frazy  p ro to ty p o w e j d la  sk rzy d la te g o  Tylko oni nie chcą chcieć, m o g łab y  
w  tak ie j sy tu a c ji z a su g e ro w a ć , b y  tra n sla c ję  re p lik i C z e p ca  ro z p o cz ą ć  od  
stw o rzen ia  ro sy jsk ie g o  an a lo g u  ty p u  ho ne xomnm ohu xomemb, d o k tó reg o  
sk ład n io w o  i ry tm icz n ie  n a leż a ło b y  p o te m  d o p aso w ać p rzek ład  w cz e śn ie jsz e j 
części tej rep lik i.

R o z w a ż a n ia  p o w y ż sz e  m o g ą  się  w y d a ć  p isa n ie m  „h isto rii a lte rn a ty w n e j"  
b u d o w an ej n a  ro z trz ą sa n iu  m o żliw o ści za istn ie n ia  ro zw iązań , k tó re  re a ln ie  n ie  
za istn ia ły , a  m o g ły b y  za istn ie ć  w  o k o licz n o śc ia ch  in n y ch , n iż  d an e 19. W  isto c ie  
je d n a k  ro z w a ż a n ia  p o w y ż sz e  -  n a w et g d y  s taw ia ją  k o n k re tn e  p y ta n ia , d laczeg o  
np . żad n e  z 5 0  sk rz y d la ty ch  słó w  au to rstw a  S ta n is ła w a  W y sp ia ń sk ie g o  n ie  sta ło

19 „Historia alternatywna" (zwana także kontrafaktyczną lub kontrfaktyczną) to rozpowszech
nione określenie metody wnioskowania kontr(a)faktycznego polegającej na tym, że „zakłada się 
jakąś nie poświadczoną alternatywę w stosunku do faktów uznanych za rzeczywiste i prowadzi ro
zumowanie tak, jakby owa alternatywa miała rzeczywiście miejsce" (Topolski 1998: 139). Przy
kładem zastosowania metod „historii alternatywnej" do opisu lingwistycznego może być zredago
wane przez Richarda Wattsa i Petera Trudgilla opracowanie: Altematme Histories of English, 
Routledge, London and New York 2002.
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się słowem skrzydlatym ruszczyzny (i, szerzej, dlaczego w ogóle skrzydlate jed
nostki języka polskiego z reguły nie stawały się internacjonalizmami) -  próbują 
przybliżyć odpowiedź na pytanie bardziej podstawowe: pytanie o czynniki 
uskrzydlania się fraz prototypowych, czynniki tak wewnątrzjęzykowe, jak 
i pozajęzykowe. Pytanie to ujęte tu zostało w kontekst międzyjęzykowy i mię
dzykulturowy i rozpatrzone na zbyt wąskim jednak materiale, by stanowić 
podstawę dla szerszych uogólnień. Ale i ten jeden przykład niespełnionego ro
syjskiego „Wesela" zdaje się sugerować, że:

1. samo dokonanie przekładu tekstu kultury A na język kultury B nie jest 
racją wystarczającą dla wygenerowania z tekstu przekładu tych samych jedno
stek skrzydlatych, których źródłem w języku A był ów tekst jako składniki kul
tury A; oznacza to, że czynnikiem koniecznym -  ale nie wystarczającym! -  dla 
takiego wygenerowania musiałoby być zaistnienie przekładu tekstu A jako 
pełnoprawnego faktu kultury B: jego wejście w żywy obieg literacki nowej kul
tury, w nowy dyskurs publiczny o możliwie szerokim zasięgu, co znaczy z ko
lei, że w kulturze B musiałaby istnieć swego rodzaju luka kulturowa i -  nieko
niecznie uświadamiane sobie przez podmioty kultury B -  zapotrzebowanie na 
zespoły wartości zawarte w danym tekście kultury A.

2. Spełnienie powyższych warunków nie jest gwarantem tego, że w kultu
rze B z przekładu tekstu A na język B wyodrębnione zostaną i uskrzydlone te 
same frazy prototypowe, które stały się podstawą uformowania skrzydlatych 
słów języka A; mówiąc obrazowo, każda kultura zgłasza wobec danego dzieła 
kultury obcej własne zapotrzebowania, a siatka mentalna podmiotów kultury B 
ma własne, swoiste (wobec siatki mentalnej podmiotów kultury A) luki pojęcio
we, które „zasysają" z danego tekstu takie jego wycinki, które pozwalają zlikwi
dować (tj. zwerbalizować) luki swoiste dla siatki mentalnej B, a które w kultu
rze A mogły się i nie uskrzydlić.

3. Owa „siła zasysania" powinna być wsparta oddziaływaniem szeregu 
czynników tekstowo-językowych, takich jak np. miejsce danej frazy w struktu
rze tekstu, jej (ewentualna) powtarzalność w przebiegu tego tekstu, jej organiza
cja rytmiczno-prozodyczna itp. Innymi słowy, tłumacz, zdając sobie sprawę, że 
dana fraza tekstu A była dla języka A w kulturze A frazą prototypową dla okre
ślonej jednostki skrzydlatej, powinien nadać jej w przekładzie tekstu na język B 
taki kształt formalny, jak gdyby chciał dać tej frazie szansę, by uskrzydliła się 
również w języku B. W tym jednak celu frazy te, odpowiednio uformowane już 
po stronie B kształtowo (formalnie), muszą być uformowane także znacze
niowo, a do tego tłumacz musi zdawać sobie sprawę z tego, w jakie pojęcie 
autonomiczne (w jakie frazeologiczne znaczenie realne) przekształciły się w ję
zyku kultury A znaczenia referencjalne poszczególnych wyrazów (tj. znaczenie 
strukturalne danego ciągu wyrazów).

4. Sytuacja, w której podmioty kultury B, czytając przekład tekstu kultury 
A, nie znają jednostek skrzydlatych, które się w języku i kulturze A z tego tek
stu wyłoniły, a także czytając (w przekładach) inne teksty kultury A, dla któ
rych te jednostki skrzydlate były w kulturze A nośnikami nawiązań międzytek-
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sto w y ch , o d b ie ra ją  ó w  te k st (teksty ) je d y n ie  lu b  p rz e w a ż n ie  w  je g o  (ich) 
p o d staw o w ej w a rstw ie  n a rra cy jn e j, p o d cz a s  g d y  p e łn ia , a  n a w e t isto ta  o d b io ru  
za leżn a  je s t  w ła śn ie  od  w a rstw y  sen só w  n a d d a n y ch , sk ry w a n y ch  w  re m i
n iscen c jach , n a w ią z a n ia ch  i in n y ch  ro d z a ja ch  p o d te k stu ; w y tw a rz a  to  stan  
asy m etrii m ięd z y k u ltu ro w e j. T e k sty  k u ltu ry  p o lsk ie j z d a ją  się  w o b e c  k u ltu ry  
ro sy jsk ie j trw ać  w ła śn ie  w  ow ej szcz eg ó ln e j sy tu ac ji. Ja k  k o n sta to w a ła  Irin a  
A d elg e jm , ro z p a tru ją c  z a leż n o śc i m ięd zy  sz cz y to w y m i d z ie ła m i lite ra tu ry  
p o lsk ie j od  fin ału  „P an a  T a d eu sz a " p rzez  „W e se le" p o  „ T a n g o " M ro żk a  i „M iaz 
g ę "  A n d rz e jew sk ie g o , «poMaHTWHecKww jb b ik  nonbCKOM JiMTepaTypbi c£>opMM- 
poBajiCH noA flaBneHueM nonwTWHecKow HecBoBoflbi w 6 hm  a o c t3 to h h o  «repMe- 
Tw^eH», o6ecneHM Baa B3aHMonoHWMaHMe npe>KAe B cero «B H yrpn» nonbeKow 
KyjibTypbi. (...) flaace  aBaurapA H oe npow3BefleHwe He M om o 6bm > BnojiHe 
riOMMTO BHe poMaHTMMecKoro KOHTeKCTa -  3Ta ecTecTBeHHaH w epra ;iK )6oro  
jiHTepaTypHoro npou,ecca (*MBoe «npncyTCTBne» b jik>6om TeKCTe T e x  vum 
w hw x npeAuiecTByioinM X «H apa6 0 T0 K») b no jT biiie  6bina rw nepTpocfrapoBaH a, 
n o p o ^ a a  cB oero  p o fla  3aMKHyTOCTb cmmbohhkh: nojibCKaa nw TepaTypa B cer^a  
OTCbmajia k  ce6e caMow, k  cBoew co6ctb6hhom  npo6neMaTMKe»20. 1 je s t  to  n ie  ty l
ko  ro sy jsk i p u n k t w id z en ia ; ja k  rze cz  od  Z a ch o d u  p o strz eg a ł N o rm a n  D av ies , 
w  P o lsce  „ w sz e lk ie  g a tu n k i sz tu k i i lite ra tu ry  zm a g a ły  się  o b sesy jn ie  ze  sk u tk a 
m i n iek o ń cz ą cy ch  s ię  k lęsk  i k a ta s tro f n a ro d o w y ch . (...) O w a o b ses ja  n a  p u n k cie  
sp raw y  n a ro d o w e j -  w y w o d z ą ca  się  z  trad y c ji ro m an ty czn e j b ą d ź  ja k ie jk o lw ie k  
in n ej -  n a d a ła  p o lsk ie j k u ltu rz e  je j ch a ra k tery sty cz n e  cech y . Je d n ą  z n ich  b y ło  
p o słu g iw a n ie  s ię  ro d z a jem  sek re tn eg o  k o d u , ze sp o łu  a leg o rii i a lu z ji, k tó ry ch  
sy m b o liczn e  z n a cz e n ie  p o tra fili  ro z sz y fro w a ć  je d y n ie  w ta je m n icz en i. N a  tej sa 
m ej z asad z ie  p o lscy  tw ó rcy  zm ien ili się  w  ro d za j k a p ła n ó w , s trz e g ą cy ch  
w y ją tk o w eg o  k u ltu , k tó reg o  o b rz ę d y  i ce re m o n ie  p rz e z n a cz o n e  b y ły  d la  z a 
m k n ię teg o  k ręg u  o d b io rcó w . M o ż e  p rz e sa d z a m , a le  sąd zę , że  w  ty m  tk w i 
g łó w n y  p o w ó d , d la  k tó reg o  ta k  w ie lk a  licz b a  p o lsk ich  a rcy d z ie ł o k aza ła  się  n ie 
p rz e tłu m a cz a ln a " 21.

Ta nieprzetłumaczalność ma, jak widzieliśmy, wymiar dosłowny, translator- 
ski -  ale ma też istotny wymiar międzykulturowy. Istotny -  bo, jak zauważyła 
Susan Langer, „każde niepowodzenie procesu symbolicznego pomniejsza naszą 
ludzką wolność"22.

20 H  AflejibrewM, IlocmModepHU3M kuk «nocmmpa0MamunecKuu onum » 6 noAbCKoii rtpo3e 90-x eodo6, 
«Bonpocbi jnrrepaTypbi» 2001, Ns 6. Ponieważ odnośny numer «BonpocoB nwTepaTypbi» okazał się 
dla mnie niedostępny w kilku bibliotekach, cytat podaję za internetowym wariantem artykułu pod 
adresem: http: /  / magazines.ru / yoplit/2001 / 6 / aldf-pr.html.

21 N. Davies, Polska droga do wolności kultury [w jegoż:] Smok wawelski nad Tamizą. Eseje, polemiki, 
wykłady, Kraków 2001, s. 72.

22 S. Langer, Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, tłum. A.H. Bogucka, 
Warszawa 1976, s. 422.
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XIII. O specyficzności pracy 
nad dwujęzycznym słownikiem 

skrzydlatych słów

Niniejszy szkic będzie kontynuacją zawartych w rozdziałach poprzednich 
rozważań nad międzyjęzykowym kontekstem funkcjonowania skrzydlatych 
słów. Dla jasności wywodu zrekapitulujmy jednak najpierw wcześniejsze usta
lenia ogólne.

1.0. Założenia wyjściowe. Ostatnia dekada dwudziestego wieku przyniosła 
polskiej filologii ostateczne, jak się zdaje, usankcjonowanie pojęcia i terminu 
„skrzydlate słowa". Wraz z serią publikacji teoretycznych na temat skrzydla
tych słów (np. Markiewicz 1992, Orłoś 1995 i 1997, Chlebda, Tarsa 1994, Chleb
da 1998d) w kończącym się dziesięcioleciu pojawiły się także skrzydlatologicz- 
ne opracowania leksykograficzne -  dwie serie leksykonu „Skrzydlate słowa"
H. Markiewicza i A. Romanowskiego (1990 i 1998), łacińsko-polski „Thesaurus" 
M. Korolki (1997), wreszcie „Czesko-polski słownik skrzydlatych słów" T.Z. Or
łoś i J. Hornik (1996) -  pierwszy na gruncie słowiańskim przekładowy słownik 
tego typu. Wyraz „słownik" należy tu podkreślić, gdyż, jak już wcześniej było 
mówione, imponujące dokonanie Markiewicza i Romanowskiego (ogółem 11 
408 haseł) można nazwać „leksykonem", „zbiorem" czy „księgą", ale nie słow
nikiem filologicznym w ścisłym tego terminu sensie. Podstawowymi wyróżni
kami słownika są: 1. umieszczanie na pozycjach hasłowych jednostek języka 
(a nie np. cytatów), 2. definiowanie znaczeń tych jednostek, 3. parametryzacja 
jednostek hasłowych (kwalifikacja gramatyczna, stylistyczna, pragmatyczna), 
a w wypadku skrzydlatych słów jeszcze i 4. obligatoryjna informacja genetycz
na. Obie księgi Markiewicza i Romanowskiego spełniają kryterium 4., kryteria
I.-3. natomiast spełniane są tam wybiórczo i niekonsekwentnie. Dlatego też 
opracowanie Teresy Z. Orłoś i Joanny Hornik, odpowiadające wszystkim czte
rem powyższym kryteriom, można nazwać pierwszym polskim słownikiem 
skrzydlatych słów w ogóle. Słownik ten przetarł leksykograficzne przedpole, 
ułatwiając dziś formułowanie nowych postulatów teoretycznych i prowadzenie 
prac praktycznych nad kolejnymi słownikami skrzydlatych słów.

Zwrot od k s i ę g i  skrzydlatych słów w stronę s ł o w n i k a  skrzydlatych 
słów oznacza, że typowe dla leksykonów informacje typu „kto (kiedy) tak po
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wiedział", nie przestając być informacjami ważnymi i obligatoryjnymi, tracą 
rangę danych pierwszoplanowych. Na czoło artykułu hasłowego wysuwają się 
w słowniku informacje charakteryzujące odnośną jednostkę hasłową jako jed
nostkę języka, tj. jako element opisywanego właśnie kodu; dane genetyczne za
czynają tym samym spełniać funkcję wspomagającą, uzupełniającą, odwoław
czą. Informacje o językowych (kodowych) parametrach jednostek hasłowych 
wydają się mieć rangę szczególną właśnie w słownikach przekładowych, o ile 
bowiem w pracy nad takimi słownikami przyjmuje się milczące założenie, że 
lewą stronę (stronę translandów) z definicji utworzą w nich bezdyskusyjne jed
nostki języka wyjściowego, o tyle to, co wypełni stronę prawą (stronę transla- 
tów języka docelowego), zależy od tylu czynników (także subiektywnych), że 
ostatecznego statusu podanych w obecnych słownikach rozwiązań niemal nig
dy nie możemy być pewni. Prowadzona od wielu lat krytyka polskich słowni
ków przekładowych (zob. zwłaszcza: Wawrzyńczyk 1984, Wawrzyńczyk, red., 
1988, Wawrzyńczyk, red., 1990, Mędelska, Wawrzyńczyk 1992, Chlebda 1994, 
Bogusławski, Mędelska, red., 1997) dowodzi, że stronę ekwiwalentów prze
kładowych wypełniają w nich twory o nader zróżnicowanym statusie -  od rze
czywistych jednostek języka (docelowego) po wymyślane przez leksykografów 
konstrukcje opisowe o charakterze quasi-definicji, przy czym tych -  przeciwsta
wnych sobie w istocie -  zjawisk najczęściej nie różnicuje się formalnie (graficz
nie). Tymczasem skoro do podstawowych wymogów leksykografii przekłado
wej należy spełnianie zasady równoważności lewej i prawej strony słownika, to 
jednostkowojęzykowy (kodowy) charakter translandów powinien być równo
ważony takimże jednostkowojęzykowym (kodowym) charakterem translatów.

Jednak translat nie zawsze może mieć charakter jednostki języka docelowe
go, i to z przyczyn czysto obiektywnych. Dzieje się tak wówczas, kiedy trans- 
land -  podlegająca przekładowi jednostka języka wyjściowego -  ma wymiar je
dynie lokalny: jest charakterystyczny tylko dla tego właśnie języka, stanowiąc 
tym samym jednostkę bezekwiwalentową. Zjawisko to szczególnie często doty
czy skrzydlatych słów odliterackich -  tych mianowicie, których teksty źródło
we, nawet przy ich wielkiej wadze i popularności w rodzimej kulturze, nie zy
skały rangi ponadnarodowej (takiej, jaką ma np. Biblia, mitologia grecka, 
szekspirowski „Hamlet" czy baśnie Andersena). Jakkolwiek rozpowszechnione 
byłyby w polszczyźnie wyrażenia Koń jaki jest -  każdy widzi, Wsi spokojna, wsi 
wesoła, Nam strzelać nie kazano, Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy, szklane domy 
itp., musimy się pogodzić z faktem, że względem innych języków są one for
malnie (często też semantycznie) bezekwiwalentowe1.

2.0. Użytkowe zasady leksykografii przekładowej. W tej sytuacji staje się 
oczywiste, że stronę translatów siłą rzeczy muszą przy jednostkach bezekwiwa-

1 Zjawisko bezekwiwalentowości poddali wielostronnej (ale w gruncie rzeczy jednojęzykowej) 
analizie Witalij Kostomarow i Jewgienij Wiereszczagin (zob. np. KocTOMapOB, Bepemaran 1976: 
71-86,110-122). Z punktu widzenia leksykografii przekładowej zajmowali się tym zjawiskiem m.in. 
Jolanta Mędelska i Jan Wawrzyńczyk (1992: 34-41).
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lentowych zająć swego rodzaju „podpórki" czy „protezy" translatorskie, gdyż 
w odpowiednich miejscach siatki pojęciowej języka docelowego zieją luki 
nazwowe. Owe „protezy" przybierają postać a to bliskoznacznych jednostek ję
zyka docelowego, a to wyrażeń skalkowanych z języka wyjściowego, a to sfor
mułowań opisowych, a to konstruktów neologicznych. Konieczność posługiwa
nia się nimi jest dla leksykografa sytuacją dyskomfortową, skoro jednak nie da 
się tych podpórek uniknąć, trzeba przyjąć takie zasady, które by ów dyskom
fort ograniczały2. Zasadą pierwszą -  zasadą gotowości -  jest, by to, co użytko
wnik słownika znajdzie po stronie translatów, było maksymalnie gotowe (przy
gotowane) do wyjęcia ze słownika i wstawienia do tworzonego tekstu -  
z minimalną stratą wysiłku potrzebnego jedynie do składniowego dostosowa
nia translatu do aktualnego kontekstu. Zasadą drugą -  zasadą rozdzielczości -  
by użytkownik każdorazowo wiedział, czy to, co autor słownika umieścił na 
miejscu translatu, jest rzeczywiście jednostką języka docelowego, czy jedynie jej 
namiastką, podpórką, ułatwiającą co prawda rozwiązanie danego problemu 
przekładowego, ale wymagającą ostrożności, przekształcenia, a może i jakiegoś 
omówienia w tworzonym tekście obcojęzycznym.

Praktyka słownikowa często obu tym zasadom przeczy. Dla przykładu, 
w dwujęzycznym słowniku przysłów Ryszarda Stypuły (1974) naszym przy
słowiom i porzekadłom -  jednostkom kodowym polszczyzny -  przypisano ta
kie m.in. odpowiedniki przekładowe: 1. Do wójta nie pójdziemy -  C6ou awóu -  
conmeMcn; 2. Jak trwoga, to do Boga -  FpoM ne zpnnem -  mi/skuk ne nepexpe- 
cmumcn; 3. W starym piecu diabeł pali -  Ceduna 6 Sopody, a 6ec 6 peSpo; 4. Kto na 
ciebie kamieniem, ty na niego chlebem -  Kmo 6 me6n kumhem, mu 6 nezo XAe6oM;
5. Co się odwlecze, to nie uciecze -  OmAOweHO, ne 3mmim omMeneno; 6. Wiedzą 
sąsiedzi, jak  kto siedzi -  Om coceda nunezo ne CKpoeuib. Pod względem grama
tycznym czy obrazowym ruszczyźnie tych odpowiedników zarzucić można 
niewiele, tyle że z autentycznymi jednostkami języka rosyjskiego mamy do czy
nienia jedynie w trzech pierwszych wypadkach; w pozostałych (4-6) bez uprze
dzenia czy ostrzeżenia, tym samym rodzajem czcionki podano wymyślone 
przez leksykografa doraźne konstrukcje składniowe, które, zwłaszcza dla nie
świadomego rzeczy użytkownika, zyskują tym samym fałszywy status kodo
wych jednostek ruszczyzny (por. Chlebda 1994). Skoro zaś konstrukty te nie są 
jednostkami języka rosyjskiego, nie mogą spełniać sformułowanej wcześniej 
leksykograficznej „zasady gotowości". Zasadę tę Jolanta Mędelska i Jan Waw
rzyńczyk (1992: 16) ujęli w formułę „zamiast S podstaw P", przekonująco do
wodząc, że artykuły hasłowe nawet wielkich słowników przekładowych, 
z reguły kopiowane strukturalnie z jednojęzycznych słowników definicyjnych, 
budowane są według modelu „S to P", co oznacza, że na miejscu P użytkownik 
zamiast przekładowego ekwiwalentu jednostki S znajduje rodzaj jej definicji, 
np.: wzrokowiec -  nenoBeK c npeoSnaflaiomeH 3pwTejibHOw naMHTbio, parzeni

2 Możliwość zarysowania tu leksykograficznych zasad gotowości i rozdzielczości zawdzięczam 
w dużym stopniu mojej wieloletniej współpracy z Janem Warzyńczykiem; por. koncepcja wyłożona 
w: Mędelska, Wawrzyńczyk 1992.

25 -  W. Chlebda, Szkice...
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ca -  AeKopaTMBHbiM aneMeHT b bwfle cepflija (b HapoAHOM wcKyccTBe ropneB 
FIoAranbH), wianki -  HapoflHoe ryjuiHbe b  HOHb Ha MBaHa Kynany, itp. Nie ma 
potrzeby dowodzić, jak mało przydatne w praktyce tłumaczenia są tego rodza
ju rozwiązania.

Dopełniająca zasadę gotowości leksykograficzna „zasada rozdzielczości" 
wymaga, jako się rzekło, by użytkownikowi słownika przekładowego dać jasno 
do zrozumienia, z czym ma do czynienia po stronie translatów: z rzeczywistą 
jednostką języka docelowego (tj. z autentycznym ekwiwalentem przekłado
wym, z drugojęzycznym substytutem tekstowym) czy jedynie z wolną propo
zycją leksykografa, wymagającą przed wprowadzeniem do tłumaczonego te
kstu większej lub mniejszej obróbki. Taki podział odpowiedników na jednostki 
i nie-jednostki (a więc, w konsekwencji, na ekwiwalenty i nie-ekwiwalenty) jest 
istotny także dlatego, że jednostki języka jako składniki danego kodu poddają 
się parametryzacji (gramatycznej, stylistycznej, pragmatycznej) niejako automa
tycznie, podczas gdy nie-jednostki -  konstrukty doraźne -  wymagają doraźnie 
opracowywanych objaśnień i komentarzy.

O k a z ją  d o  sk o n tro lo w a n ia , cz y  i ja k  za sa d y  te  sp ra w d z a ją  się  w  p rak ty ce , 
s ta ła  s ię  d la  m n ie  p ra ca  n ad  s tro n ą  p o lsk ą  -  s tro n ą  tra n sla tó w  w ła śn ie  -  z a in i
c jo w a n e g o  p rz e z  S w ie tła n ę  G. S z u le ż k o w ą  i w sp a rteg o  p rz e z  W a lerija  M. M o ki- 
je n k ę  ro sy jsk o -p o lsk ie g o  s ło w n ik a  sk rz y d la ty ch  s łó w  (RPSSS) o o b ję to śc i 800 
je d n o s te k  g łó w n y ch  i 200 p o b o cz n y ch , a  w y d an e g o  w  ro k u  2003. M o ją  -  p rz y 
ję tą  p rz e z  ro sy jsk ich  w sp ó ła u to ró w  -  p ro p o z y c ją  b y ło , ab y  p lan o w an y  sło w n ik  
o d ch o d z ił od  tra d y c ji le k sy k o n ó w  ty p u  „k to  tak  p o w ie d z ia ł" , a s ta ł s ię  p o m o cą  
w  p ie rw sz y m  rz ę d z ie  d la  ch cą cy ch  r o z u m i e ć  tek sty  ro sy jsk o ję z y cz n e  ze 
sk rz y d la ty m i s ło w a m i w  ich  sk ład z ie , a  ta k ż e  d la  ch cą cy ch  p rak ty czn ie  
t ł u m a c z y ć  ta k ie  tek sty  n a  ję z y k  p o lsk i, s tan o w iąc , ja k  to  o k reśliłem  w  liście  
d o  w sp ó ła u to ró w  ro sy jsk ich , «noco6w e n o  ABy5i3bmHOMy TeKCTonoHMMaHWK) 
H TeKCTOripOW3BOACTBy».

3.0. Typy odpowiedniości przekładowych. Już wstępny ogląd listy trans
landów rosyjskich sprawił, że rozdzieliłem je na dwie zasadnicze grupy: trans- 
landy o charakterze internacjonalizmów oraz translandy o charakterze we- 
wnątrzrosyjskim. Podstawą tego rozróżnienia było założenie, że pierwsze -  
jako przynależne co najmniej kilku kulturom -  wręcz z definicji powinny mieć 
w innych językach (a więc także w polskim) swe gotowe (kodowe) odpowied
niki; odniosłem je do ekwiwalentów typu A. Drugie -  jako bezekwiwalentowe 
z zasady (bo „wewnątrzrosyjskie") -  odpowiedników kodowych w językach do
celowych nie mają (czy ostrożniej: mieć nie powinny); zaliczyłem je do typu B.

Przy bliższym wejrzeniu grupa A okazała się niejednorodna. Wydawało się, 
że dla charakterystyki wypełniających ją par „transland -  translat" wystarczy 
określenie, że są to jednostki języka, których teksty źródłowe funkcjonują na 
równych prawach w obu porównywanych kulturach. Istotnie, Biblia, mitologia 
grecka, dzieła Szekspira, Ezop, Molier czy „Manifest komunistyczny" są do
brem wspólnym całego śródziemnomorskiego kręgu kulturowego, tłumaczono 
je także (niejednokrotnie) zarówno na język polski, jak i na rosyjski, dlatego wy
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wodzące się z nich rosyjskie jednostki skrzydlate w rodzaju AbBurnn óoah, K03eA 
omnymenun, 30Aomoe pyno, TlpozHUAO umo-mo 6 damcKOM KopoAeBcmtfe, Tu 3mozo 
xomeA, >Kop>K JJanden, ńpoAemapuu 6cex cmpan, coedumumecb! mają swe dokładne 
i gotowe (tj. od dawna już ukształtowane) odpowiedniki polskie (odpowiednio: 
lwia część, kozioł ofiarny, złote runo, Źle się dzieje w państwie duńskim, Sam tego 
chciałeś, Grzegorzu Dyndało, Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!). A jednak 
sama odpowiedniość tekstu źródłowego do uzyskania pełnej ekwiwalencji 
skrzydlatych słów nie wystarcza: jeden i ten sam tekst może w dwóch porów
nywanych kulturach pozostawiać różne dziedzictwo; fragment tekstu A, który 
uskrzydlił się w kulturze A, co prawda może mieć w kulturze B swój odpo
wiednik tekstowy, ale nie musi to być odpowiednik (równie) uskrzydlony. Na
wet Biblia poddaje się tej regule. Na przykład, zakłada się, że to rosyjski frag
ment Księgi Powtórzonego Prawa «He 0>KecT0HM cepnua TBoero w He co*mm 
pyKw TBoew npep, hmuihm 6paTOM tbokm, ho oucpow eMy pyKy tboio w j\zm eMy 
B3awMbi» (15, 7-8) dał ruszczyźnie skrzydlaty zwrot Pyxa daiouĄezo ne ocKydeem, 
odpowiedni fragment tekstu polskiego natomiast (wg przekładu Jakuba Wujka: 
„Nie zatwardzisz serca twego ani ściśniesz ręki, ale ją otworzysz ubogiemu 
i pożyczysz, czego zobaczysz, że potrzebuje") w jednostkę skrzydlatą się nie 
przekształcił; mimo istnienia paralelnego tekstu źródłowego zwrot rosyjski 
trzeba więc tłumaczyć samemu jak jednostkę bezekwiwalentową (np. Ręka 
dającego nie zbiednieje, Dłoń dającego nic nie straci lub podobnie). Dzieje się tak 
zwłaszcza w sytuacjach, gdy tekstem źródłowym była dla ruszczyzny Biblia 
staro-cerkiewno-słowiańska. Oto chrześcijański nakaz czuwania i gotowości 
(który w polszczyźnie związany jest z ostrzeżeniem „Bo nie znacie dnia ani 
godziny") sformułowany został przez apostołów Piotra i Pawła z użyciem oso
bliwego porównania, które na gruncie rosyjskim usamodzielniło się i weszło do 
ruszczyzny ogólnej przede wszystkim w wariancie staro-cerkiewno-słowiań- 
skim hko mamb 6 miąu; wariant zruszczony -  kok mamb 6 hohu /  uoubto («...Aem> 
TocnofleHb TaK npnn,eT, KaK TaTb Ho^bio») o tym samym znaczeniu 'nagle, nie
spodziewanie, znienacka' -  jest wobec niego wtórny, funkcjonuje zaś równole
gle. Polskie przekłady Biblii dostarczają oczywiście odpowiedników teksto
wych -  „dzień Pański tak przyjdzie jak złodziej w nocy" (1 Tes 5, 2), „przyjdzie 
zaś dzień Pański jak złodziej" (2 P 3,10) -  ale nie ma dowodów na to, by wyra
żenie jak złodziej w nocy uskrzydliło się w tym samym stopniu (i w tym samym 
znaczeniu) w polszczyźnie ogólnej3, co stawia twórcę ogólnego słownika 
przekładowego w dość kłopotliwej sytuacji. Przykład jeszcze jaskrawszy: frag
ment Psalmu 17. w wersji staro-cerkiewno-słowiańskiej: «H nonoacM TMy 
3aKpoB, OKpecT ero ceneHwe ero: TeMHa Bojja bo o6nau,ex B03AyuiHbix» ma swój 
tekstowy odpowiednik rosyjski («M Mpatc cflenaji noupoBOM Cbohm, ceHwio 
BOKpyr CeGfl MpaK boa, oSnaKOB B03flyniHbix»), tym razem jednak odpowiedni 
fragment tekstu rosyjskiego nie usamodzielnił się (jak to miało miejsce w wy

3 Używane jest natomiast np. w homiletyce; por. złodziej przychodzący w nocy 'śmierć, której chwi
li przyjścia nikt nie może przewidzieć' w słowniku egzegetycznym bpa K. Romaniuka (1992: 81).
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padku kuk mamb łioubw) i ruszczyzna pozwala mówiącym korzystać tylko z wa
riantu staro-cerkiewno-słowiańskiego, czyli meMHa Soda 60 odAau,ex 'o czymś nie
zrozumiałym, zagmatwanym, niepojętym'. Ten sam fragment Psalmu 17. ma 
kilka tekstowych odpowiedników polskich (np. Wujkowy: „I uczynił ciemność 
kryjówką swoją, wokoło niego namiot jego: ciemna woda w obłokach powietrz
nych" czy Miłoszowy: „Jego namiot ciemne wody, gęste obłoki"), ale żaden 
z nich nie dał polszczyźnie frazy skrzydlatej, co stawia twórcę słownika 
przekładowego w sytuacji jeszcze kłopotliwszej. Przykłady pozabiblijne: fraza 
IJeneA Kjiaaca cmynum 6 Moe cepdije z rosyjskiego przekładu „Legendy jako też 
bohaterskich, wesołych a sławnych Przygód Dyla Sowizdrzała i Jagnuszka 
Poczciwca w krajach flamandzkich i gdzie indziej" Charlesa de Costera ma 
w ruszczyźnie od dawna stabilny status jednostki skrzydlatej, jest składnikiem 
kodu języka rosyjskiego o funkcji pamięci lub apelu o pamięć (względnie po
mszczenie) ofiar jakiejś przemocy, ale w polszczyźnie takiego statusu nie ma: 
w polskim przekładzie J. Rogozińskiego odnajdujemy w odnośnych miejscach 
takie frazy, jak: „Prochy Claesa żyją na mojej piersi", „Popioły Claesa ożywają 
na mojej piersi", „Prochy ożywają", „Prochy Claesa odżywają na moim sercu" 
itp., które pozostają jedynie odpowiednikami tekstowymi, ale nie kodowymi. 
Skrzydlaty stał się w języku rosyjskim fragment schillerowskiej „Ody do radoś
ci -  OSmiMumecb, muaauohu! -  natomiast polskie „Obramieńcie się, miliony" 
(z przekładu K. Brzozowskiego) pozostaje wyłącznie odpowiednikiem teksto
wym -  itd. itd.

Wspomniana grupa A rozpada się wobec powyższego na dwie podgrupy: 
A l i A2. Do pierwszej odnoszę translandy nierosyjskie o ekwiwalencji pełnej, 
tj. takie, których obcojęzyczny tekst źródłowy ma swe przekłady w obu naszych 
językach (rosyjskim i polskim), przy czym uskrzydleniu podległy symetrycznie 
te same (odpowiadające sobie) fragmenty obu przekładów. Do podgrupy A2 
odnoszę translandy nierosyjskie o ekwiwalencji niepełnej w takim stopniu, że 
w istocie bezekwiwalentne: przy symetrycznym istnieniu rosyjskiego i polskie
go przekładu danego dzieła obcego uskrzydleniu podległ tylko fragment 
przekładu rosyjskiego, natomiast polski odpowiednik tego fragmentu pozostaje
-  fragmentem tekstu (nadającym się np. do zacytowania), a więc odpo
wiednikiem tekstowym jedynie, nie zyskując rangi skrzydlatego słowa (jedno
stki języka polskiego).

Dodam, że specyficzną, niezbyt wielką enklawę w podgrupie A l tworzą 
translandy o ekwiwalencji zachwianej, przy czym istotą owego zachwiania 
jest przesunięcie semantyczne: dany transland rosyjski ma swój polski translat 
w postaci skrzydlatej jednostki języka polskiego, jednak równowaga translandu 
i translatu zakłócona jest ich asymetrią semantyczną. Rosyjskie maunan 6enepn 
i polskie ostatnia wieczerza dokładnie sobie odpowiadają genetycznie i formal
nie, jednak podczas gdy frazem rosyjski jest wieloznaczny i obok biblijnego 
nocjieAHHH nacxajibHasi Tpane3a Xpncra m  ero yneHHKOB* ma też znaczenie 

'HeHBHoe coGpairoe, Ha k o t o p o m  oScyacflaioTCH KaKwe-jinSo Ba*Hbie Bonpocbi', 
nasza ostatnia wieczerza zachowuje wyłącznie swoją pierwotną biblijną odnoś-
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ność znaczeniową. Uskrzydlony eponim Szwejk z powieści Jaroslava Haśka ma 
w ruszczyźnie swój dokładny odpowiednik formalny UldeuK, ale ów rosyjski 
IllSeuK nie wytworzył znaczenia 'poborowy z prowincji, początkujący niedo
świadczony żołnierz', jakie ma Szwejk (a właściwie szwejk, szwejki) w języku pol
skim. Do symbolu A l dopisuję w takich wypadkach indeks s (Ais). W szer
szym sensie określeniem ekwiwalencja zachwiana można objąć przypadki Ais 
i A2 łącznie.

Podobnie jak w wypadku grupy A niejednorodna jest także grupa translan
dów B, tworzona przez skrzydlate jednostki języka rosyjskiego, wywodzące się 
z rosyjskich tekstów źródłowych. Grupę tę tworzą trzy podgrupy, które ozna
czam odpowiednio symbolami BI, B2 i B3.

Podgrupę BI, najskromniejszą objętościowo, tworzą translandy rosyjskie
0 pełnej ekwiwalencji polskiej (symetria genetyczna, formalna i znaczeniowa). 
Dla przykładu, z polskich tłumaczeń dramatu Maksyma Gorkiego «Ha AHe»
1 powieści Michaiła Bułhakowa «Macrep w Maprapwra» uskrzydliły się te 
same, co w rosyjskich oryginałach frazy prototypowe, dzięki czemu dysponuje
my symetrycznymi parami odpowiedników: HenoBeK -  3To 3ByHHT ropAO 
i Człowiek -  to brzmi dumnie, PyKormcu He ropHT i Rękopisy nie płoną -  zwrot nie 
bez przyczyny częsty w polskiej publicystyce ostatnich lat:

[1] Mimo skrótów i cięć cenzuralnych publikacja [„Mistrza i M ałgorzaty"] zagrzmiała jak 
wybuch wulkanu. W dwadzieścia sześć lat po śmierci [autora] narodził się zupełnie 
nowy Bułhakow, nieoczekiwany i wstrząsający. Stwierdzenie „Rękopisy nie płoną" 
weszło do języka kilku pokoleń. [MGW 4 6 /0 0 ]; [2] ...zapłacił za to [Artur Sandauer] ciszą 
niepamięci. Teraz przerwaną: nie kłamie Bułhakow -  „rękopisy nie płoną". [P 4 4 /9 1 ]; [3] 
Bułhakow ma rację: rękopisy nie płoną. Zachował się egzemplarz [przedwojennej] ko
medii „Miłość szuka mieszkania". Wystawionej w „Feminie" (Leszno 35). [P 3 9 /9 3 ]; [4] 
Wiedziałem już dawniej, z „Mistrza i M ałgorzaty" -  rękopisy nie płoną. Ale nie płoną 
również papiery, o których zwykło się mawiać: czuć pismo donosem! „Przegląd Tygod
niowy" opublikował wśród liścików i anonimów nadsyłanych do KC -  notatkę na temat 
sytuacji w  Instytucie Historycznym PAN. [P 1 2 /9 8 ]; [5] Rękopisy nie płoną, ale makula
tura łatwo trafia na przemiał. Nawet w najbardziej prowincjonalnym z teatrów nie gra się 
już tępych produkcyjniaków. [P 2 4 /9 3 ]; [6] ...do wystawienia [opery „Mistrz i M ałgorza
ta" Siergieja Słonimskiego w Polsce] nie doszło. Cenzura zabroniła wywozu partytury. 
Operę „Mistrz i M ałgorzata wykonano w  Moskwie dopiero po 17 latach jako przedsięw
zięcie prywatne (...). Partytury -  jak rękopisy -  nie płoną. [MGW 1 /0 0 ]; [7] Jak wiele 
z tego, co rzeczywiście napisał [w zatopionym okręcie] komandor podporucznik Dmitrij 
Kolesnikow po katastrofie „Kurska", dotarło do opinii publicznej, nie wiadomo. (...) Ko- 
lesnikow udowodnił [jednak], że rękopisy nie tylko nie płoną -  one także nie toną. 
[MGW 1 /0 1 ]; [8] Rękopisy płoną W  [teatralnej] litewskiej adaptacji Bułhakowowskiego 
arcydzieła [w reżyserii Oskarasa KorSunovasa] nie ma w  ogóle tamtej Moskwy. (...) 
Żaden Chrystus w  księżycowym promieniu nie objawi się Piłatowi, żaden W oland nie 
przybędzie, by gromić skurwysynów. Rękopisy płoną. I potrafią przykryć swych kreato
rów popiołem jak całunem. [P 51 /00]

Nietrudno zauważyć, że status jednostek podgrupy BI jest analogiczny do sta
tusu jednostek podgrupy A l, różnica jedynie w internacjonalnym (Al) i rosyj
skim (BI) pochodzeniu translandów (choć można byłoby powiedzieć, że trans
landy typu BI są również internacjonalne, tyle że w ograniczonych ramach
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dwu języków, rosyjskiego i polskiego). Dodajmy przy okazji, że liczebność pod
grup A l i BI jest jednym z mierników faktycznego wpływu danego języka ob
cego („języka-dawcy") na dany język przyjmujący (na „język-biorcę" według 
zaproponowanej niegdyś przeze mnie terminologii; Xne6fla 1998).

Podgrupę B2 tworzą translandy rosyjskie, których teksty źródłowe zostały 
wprawdzie przetłumaczone na język polski i nawet zyskały w naszej kulturze 
wysoką rangę, ale których fragmenty (odpowiadające rosyjskim frazom proto
typowym) nie uskrzydliły się i nie dały polszczyźnie jednostek skrzydlatych. 
Leksykograf jest z pozoru w sytuacji komfortowej, dysponuje bowiem tzw. 
dwutekstami4, a nawet wielotekstami. Mamy na przykład dwa polskie prze
kłady 13. strofy VIII rozdziału puszkinowskiego «OHeraHa». Leo Belmont 
tłumaczy: „I po miesiącach wrócił wielu, A jako Czacki, tłumiąc żal, Z okrę
tu przyszedł wprost na bal"; w wersji Adama Ważyka -  „...właśnie dziś Wrócił 
i prosto na posadzki Na bal ze statku wpadł, jak Czacki". Co więcej, wyrażenie 
ze statku na bal znalazło się nawet w księdze skrzydlatych słów Markiewicza 
i Romanowskiego (ks. I, s. 546) -  a jednak próżno by szukać dowodów na to, że 
wyrażenie to, które w języku rosyjskim ma znaczenie 'nieoczekiwanie znaleźć 
się w nowej sytuacji, diametralnie różnej od poprzedniej', funkcjonuje w pol
szczyźnie, że ma w nim samodzielną funkcję nominatywną i niesie Polakom ja
kiekolwiek inne znaczenie poza dosłownym. To samo można powiedzieć w za
sadzie o wszystkich kilkuset skrzydlatych puszkinizmach onieginowskich (czy 
wręcz o wszystkich puszkinizmach w ogóle -  por. rozdz. XI). Z komedii «rope 
o t yMa» Aleksandra Gribojedowa uskrzydliło się w ruszczyźnie kilkadziesiąt 
wyrażeń (Ctoda n 6oAbiue ne e3Ó0K!, Kapemy MHe, Kapemy!, Hmo cKconem k h r z u h r  

Mapbn AAeKce6m?, A cydbu Kmo?, UlyMOK deAaeM, uiyMOKl, zepou ne Moezo poMarn, 
BpeMCH ouaKo6cKux u noKopeHbR KpbiMa, paccydxy 6onpexu u wnepeKop cmuxuRM 
i wiele innych), jednak mimo istnienia wybornego przekładu tego dzieła doko
nanego przez Juliana Tuwima („Mądremu biada") ani jedno z tych wyrażeń -  
może poza tytułem -  w polszczyźnie się nie uskrzydliło. Opis zabawy z Gogolo- 
wskich „Martwych dusz": «ranonaA JieTen bo bck) nponajiyio... -  BoHa! FlouLna 
nwcaTt ry6epHM«! -  nporoBopun Hmhmkob, noTHHyBiiiwcb Ha3an» dał językowi 
rosyjskiemu skrzydlaty zwrot nouiAa nucamb zydepuuR, któremu Swietłana Szu- 
leżkowa przypisuje udokumentowane cytatami znaczenia: 'SiopoKpaTMHecKaM 
MauiMHa ripumiia b ABM̂ ceHMe, Hamanach 6yMa>KiiaM BonoKWTa' i 'He^To nycroe, 
6eccMbicneHHoe Hanajiocb w HaBwpaeT cwny'. Odpowiednie miejsce w polskim 
przekładzie Władysława Broniewskiego brzmi: A to się roztańczyła guber
nia!.." (w drugiej wersji jego przekładu -  „No, zaczęło się na całego!") i pozosta

4 Pojęciem dwutekstu szczególnie chętnie posługuje się w teorii i praktyce Jan Wawrzyńczyk, 
w którego koncepcji leksykograficznej tłumacze literatury pięknej powinni być współtwórcami 
słowników przekładowych; zob. Wawrzyńczyk 2001 I: 12-21. Ideę tę -  jako zasadę ogólną -  popie
ram w całej rozciągłości, przykłady jednak, które pokażę dalej, unaoczniają, że nie jest to zasada 
bezwyjątkowa: właśnie w tak szczególnym rodzaju opracowań leksykograficznych, jakim jest 
przekładowy słownik skrzydlatych słów, dwuteksty jako źródło translatów okazują się często za
wodne lub bezużyteczne.
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je wycinkiem tekstu przekładu, niczym więcej. Jak widać, przeniesienie do 
słownika takiego odpowiednika z tekstu tłumaczenia nie rozwiązuje problemu 
ekwiwalencji przekładowej, o ile nie zostanie on wsparty omówieniem, komen
tarzem czy nieskrzydlatym bliskoznacznikiem. Jak trudne może być to zadanie, 
świadczy propozycja wielkiego przekładowego słownika frazeologicznego pod 
red. J. Lukszyna (WSF 1998: 660), który przedstawił rozwiązanie: nomna 
nwcaTŁ ry6epHMH -  zawrzało jak w ulu <garnku>, przy którego pomocy całego 
szeregu rosyjskich kontekstów wtórnych przetłumaczyć się po prostu nie da5.

Wreszcie podgrupa B3 -  to zbiór takich translandów rosyjskich, których te
ksty źródłowe nie były tłumaczone na język polski (a przynajmniej nie udało się 
ich istnienia ustalić). Translandy te pochodzą z dzieł literackich poza Rosją mało 
lub w ogóle nieznanych, z artykułów gazetowych, przemówień publicznych, 
z folkloru, piosenek, reklam itp., np.: nycmumbcn 60 6ce mn>KKue (ze średniowiecz
nego ustawu cerkiewnego), maunu MadpudcKozo dSopa (z rosyjskiego przekładu 
zapomnianej XIX-wiecznej powieści niemieckiej), CKa3Ka npo Scaozo duuKa czy 
cu8m  oypKa, Beiąan Kaypm (z rosyjskich bajek ludowych), Ee3 m c h h  Menn w e H U A i i  (z 
rosyjskiej piosenki ludowej), OneBudnoe -  łieBepomnnoe (z programu telewizji rosy
jskiej), CAadKan naponm (z reklamy telewizyjnej) itp. W wypadku translandów B3 
leksykograf zdany jest na własne siły w największym stopniu, nie mogąc liczyć 
choćby na potencjalne wsparcie ze strony polskiego zaplecza tekstowego.

3.1. Funkcje typologicznego oznakowania translandów. Znakowanie trans
landów specjalnymi symbolami nie jest czynnością mechaniczną, a efekt tego 
zabiegu ma w słowniku przekładowym funkcję przynajmniej trojaką.

Nie jest to czynność mechaniczna, gdyż postawienie przy translandzie ta
kiego czy innego symbolu musi być poprzedzone dokonaną przez leksykografa 
oceną statusu tego translandu, ocena ta zaś bywa nierzadko tylko subiektyw
nym szacowaniem wartości, a nie stwierdzaniem obiektywnego stanu rzeczy; 
przypisanie danej jednostce takiego czy innego symbolu jest osobistą decyzją le
ksykografa i stanowi wypadkową jego wiedzy, rozeznania, intuicji i domnie
mań. Na przykład rosyjskie wyrażenie npa3dnuK, Komopuu 6cezda c mo6ou ma 
swój dokładny polski odpowiednik (ruchome święto), gdyż powieść Ernesta He
mingwaya o tytule „The Moveable Feast" została przełożona i na rosyjski, i na 
polski, przypisałem jednak rosyjskiemu IIPA3,D,HMK, KOTOPbIM BC EfflA

5 J a k  b a r d z o  o g r a n i c z o n a  j e s t  u ż y t e c z n o ś ć  t r a n s l a t u  zawrzało jak w ulu, p o k a ż e  p r ó b a  p r z e t ł u m a 

c z e n i a  p r z y  j e g o  p o m o c y  t a k i c h  n p .  w y p o w i e d z i :  [9] ...ctow t M H e  to jibko o m s m e T b  a y f l w r o p r a o  ( . . . )  

m n p o M 3 H e c T M  c r e p e o T w n H o e  « b  tipoumoM j i e K n n w  m m  o c r a H O B r a iM C b  H a . . . » ,  K a K  4 > p a 3 b i  w i m h h o m  

B e p e H M u e w  B b i n e T a i o T  143 M o e w  H y m n  w -  n o m n a  n w c a n .  r y S e p H M a .  [A.n. M e x o B ,  C K y M t ia a  

M CTO pM H ]; [10] M 3 M w H 3 H e p r O  W C n p a B H O  U IJIIO T  O T B e T b l n O A  IU M cjjp O M  p y K O B O A 5 tm H X  p a S o T H H K O B . 

Ho h m k t o  y * e  H e c K O Jib K O  j i e T  H e  e n e T ,  H e  c n e m w T  n o n p a B U T b  o o c T a n o B K y  H a  c r p o w i c e  c K O M iu ie K -  

T a u w e w  MarepnajiaMM, M e x a H H 3 M a M M , K a a p a M W . (...) h o  k3khx * e  nop SyneT « n n c a n >  ry6epHHH»? 
H a B e p H o e ,  a o  T o r o  B p e M e H M , n o K a  w  b  c a M O M  f l e j i e  H e  O T p e m a T c a  o t  6 i o p o K p a T w q e c K w x  M eT O flO B  

p y K O B O A C T B a , T0pM03amnx nepecTpoM Ky b  c r p a H e ?  [Ilp 13.10.88; [11] B  H o n o c n 6 n p c K e  a *m jt Ha 
y n i m e ,  K O T O p a a  b  p a 3 H o e  B p e M H  H a 3 b i B a n a c b  B m m c k o m , B e r M a n a ,  E a w A y K O B a , C o B u a p x o 3 H o w ,  

f le n y T a T C K O M .. .  B o t  h t o  3H 3 H M T  c r p o H y n .  c M e c T a  H a s B a H H e  -  w n o m n a  n n c a ib  n c i o p n a !  B y A b  

y j i w u a  B m m c k o m  B c e r A a  -  u H W K aK H X  x j i o n o T .  [ J ir  25.06.86],
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C TOEOM symbol A2, gdyż w mojej ocenie wyrażenie ruchome święto nie 
uskrzydliło się w polszczyźnie (istniejące w języku polskim wyrażenie ruchome 
święto o znaczeniu 'dzień świąteczny, którego data nie jest stała', jest od Hemin
gway owskiej powieści zupełnie niezależne). Znalazłem przecież w naszej pra
sie jednostkowe użycie ruchomego święta w znaczeniu wyraźnie Hemingwayo- 
wskim6, może więc jednak transland rosyjski należy oznaczyć symbolem Al? 
Moje wyczucie językowe podpowiadało mi, na odwrót, że znaleźć się (siedzieć) 
przed rozbitym korytem to frazem zakorzeniony w polszczyźnie od co najmniej 50 
lat (tj. od czasu Tuwimowskich przekładów bajek Puszkina), dlatego hasło 
PA3EMTOE KOPbITO oznaczyłem w słowniku symbolem BI -  tymczasem 
ocena Stanisława Karolaka i Jurija Lukszyna była, widać, inna, skoro w swoich 
słownikach ros. pa3dumoe Kopumo oddali polskimi jednostkami nieskrzydlatymi 
(zostać z niczym, pozostać na lodzie), co więcej: poszukiwanie frazemu rozbite kory
to w Korpusie Języka Polskiego PWN przyniosło wynik zerowy. Z kolei przy 
ros. YMOM POCCWK) HE FIOHJITb postawiłem początkowo symbol B2, by 
wraz z odnajdywaniem w tekstach polskich coraz to nowszych nawiązań do tej 
frazy z wahaniem zmienić ów symbol na BI. Z wahaniem -  gdyż wszystkie od
nośne teksty polskie są albo tłumaczeniami z rosyjskiego, albo też stanowią 
publicystykę na tematy rosyjskie przeznaczoną dla węższego kręgu odbiorców, 
w związku z czym można mieć wątpliwości, czy Tiutczewowska fraza weszła 
do s y s t e m u  języka polskiego (czy się w polszczyźnie ogólnej uskrzydliła), 
czy też stanowi jedynie obiekt doraźnych zapożyczeń. Niejednoznaczne pozo
stają wreszcie wypadki, kiedy to polskie ekwiwalenty przekładowe zdają się 
mieć rodowód niezależny od jednostek rosyjskich (np. PABA J1KDBBM i nie
wolnica miłości) i kiedy to właściwie nie wiadomo, czy jednostce hasłowej na
leży przypisać symbol A, czy symbol B.

Oznakowanie wszystkich jednostek tworzących hasłownik danego słowni
ka przekładowego symbolami typologicznymi ma, jak powiedziałem, trojaką 
funkcję. Po pierwsze, symbole te z góry nastawiają użytkownika na typ trans- 
landu, z jakim ma do czynienia, i na rodzaj rozwiązania translatorskiego, jakie 
mu twórca słownika proponuje. Symbole te rozdzielają przecież translaty na 
(w terminach Bogusławskiego, 1976) j e d n o s t k i  języka docelowego oraz 
p r o d u k t y  w tym języku sformułowane. Pierwsze są „gotowe do użytku", 
drugie dopuszczają, a nawet wymagają jeszcze od użytkownika pewnej obróbki 
tekstowej, której zakres leksykograf winien określić w przedmowie do słownika.

Po drugie, konieczność oznaczenia każdego translandu odpowiednim sym
bolem zmusza twórcę słownika do oszacowania podstawowych jego parame
trów i zadecydowania o jego statusie. Leksykograf każdorazowo musi ocenić, 
jakiego rodzaju zaplecze tekstowe ma tworząca transland jednostka skrzydlata, 
jaką rangę kulturową ma jej tekst źródłowy, jaki gatunek wypowiedzi reprezen

6 Por.: [12] Głosili [impresjoniści] pochwałę rzeczywistości jako nieustającego „ruchomego świę
ta". Pikniki na trawie, zabawy taneczne, mieszczańskie rozrywki: cyrk, balet, bulwarowe teatry 
i zatłoczone kawiarnie, wyścigi konne czy żeglarskie -  to był świat, który z upodobaniem utrwalali 
w swej sztuce. [MGW 3/01].
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tuje, czy był on (kiedy, przez kogo) tłumaczony na dany język docelowy, czy się 
w tym języku dana jednostka rzeczywiście uskrzydliła itd. Ta konieczność jed
noznacznego oznakowania odpowiedniości przekładowych ma dla leksykogra
fa, jak dowodzi praktyka, wybitny walor dyscyplinujący.

Po trzecie wreszcie, oznakowanie takie pozwala stosunkowo łatwo obliczyć 
proporcję poszczególnych typów translandów w danym słowniku, a tym sa
mym -  porównać pod tym względem dany słownik z innymi podobnymi czy 
wręcz określić typ słownika (możliwe, że istnieje jakiś idealny typ proporcji 
między liczbą translandów A i B w ogóle i liczebnością poszczególnych pod
grup Al, A2, BI, B2 i B3 w szczególności). Dla przykładu, lewa strona naszego 
rosyjsko-polskiego słownika skrzydlatych słów charakteryzuje się, według mo
ich obliczeń, następującą proporcją rodzajów translandów: Al -  43%, A2 -  6%, 
BI -  4,5%, B2 -  21,5%, B3 -  25% (czyli ogółem A -  49%, natomiast B -  51%). Do
piero więc takie oznakowanie unaocznia prawdziwe relacje między translanda- 
mi pochodzenia obcego i rodzimego, wewnętrznie je różnicuje i pozwala oce
nić, czy w tym zakresie nie są potrzebne jakieś korekty wyrównujące te 
proporcje czy zmieniające je w pożądanym kierunku.

4.0. Ekwiwalentyzacja skrzydlatych słów. Wstępny ogląd materiału języ
kowego, który utworzy siatkę hasłową przyszłego dwujęzycznego słownika 
skrzydlatych słów, doprowadza do wniosku, że praca nad nim nieuchronnie 
naznaczona jest specyficznością wyróżniającą ten typ słownika spośród innych 
słowników przekładowych (nawet przekładowych słowników frazeologicz
nych). Rzecz w tym właśnie, co z definicji odróżnia skrzydlate słowa od pozo
stałych wielowyrazowców odtwarzalnych: w ich imienności (autorskości), a ści
ślej -  w jej konsekwencjach, wśród których, jak się okazuje, są i konsekwencje 
przekładowe. Gdy bowiem zestawić obok siebie takie wielowyrazowce, jak np., 
z jednej strony, pleść duby smalone, mieć pstro w głowie, szczwany lis, czarna roz
pacz, z drugiej zaś -  np. Miałeś, chamie, złoty róg, A to Polska właśnie, chocholi ta
niec, to relewantny w perspektywie leksykograficznoprzekładowej jest nie sam 
w sobie fakt bezimienności pierwszych i imienności drugich jednostek, lecz wy
nikająca z tych cech różnica w charakterze wyrażanych pojęć. Być może jest tu 
do przyjęcia teza, że związki frazeologiczne -  jak i inne (jednoleksemowe) jed
nostki nominatywne -  powstawały w językach drogą naturalną, pokrywając 
sobą stopniowo całość pewnego universum pojęciowego, w rezultacie czego sy
stemy frazeologiczne języków europejskich są nie tylko porównywalne, ale 
w zasadzie symetryczne względem siebie, i to w takim stopniu, że frazeologicz
ne jednostki bezekwiwalentowe są raczej wyjątkami od reguły7. Skrzydlate

7 Za pośrednie potwierdzenie tej tezy uważam zrealizowaną przez Grigorija Piermiakowa 
śmiałą próbę sprowadzenia ok. 12 tysięcy przysłów 200 narodów z różnych krańców świata do tego 
wspólnego mianownika, jakim jest „słownik" paremicznych elementów tematycznych i „gramaty
ka" paremiczna -  swego rodzaju logiczny i ideograficzny inwariant wspólny najróżniejszym języ
kom etnicznym i niezależny od konkretnych powierzchniowojęzykowych wariantów leksykalnych 
(obrazowych); zob.: riepMHKOB 1979.
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słowa wydają mi się na tym tle, by tak rzec, „niekoniecznym naddatkiem" wo
bec podstawowego universum pojęciowego, już zwerbalizowanego środkami 
leksykalnymi i frazeologicznymi. Skrzydlate słowa -  jednostki wywiedzione 
z konkretnych dzieł literackich, przemówień, wywiadów, artykułów publicy
stycznych -  mają nie tylko niepowtarzalną autorską formę: forma ta często wer
balizuje niepowtarzalne indywidualne treści, tj. pojęcia i kompleksy pojęciowe 
ustanawiane czy powoływane do życia właśnie przez danego autora, w siat
kach pojęciowych innych języków nieobecne więc siłą rzeczy. O ile przy po
równywaniu systemów frazeologicznych dwóch języków prawdziwa bezek- 
wiwalentowość (rozumiana jako istnienie w drugim języku luk pojęciowych 
względem siatki pojęciowej języka wyjściowego) jest, powtarzam, raczej wy
jątkiem, o tyle przy porównywaniu narodowych korpusów skrzydlatych słów 
taka właśnie bezekwiwalentowość bywa regułą -  i to właśnie wydaje się 
główną przyczyną komplikacji w pracy nad tworzeniem przekładowych słow
ników skrzydlatych słów. Jak pokazało wcześniejsze wyliczenie, liczba trans
landów bezekwiwalentowych może w przekładowym słowniku skrzydlatych 
słów przekraczać 50% składu siatki hasłowej -  rzecz w słowniku frazeologicz
nym raczej nie do pomyślenia.

Dzięki oznakowaniu translandów zaproponowanymi wyżej symbolami 
mogliśmy, powtórzę, stwierdzić, że gotowe ekwiwalenty przekładowe istnieją 
jedynie dla translandów podgrup A l i BI. Odpowiedniki przekładowe pozo
stałych translandów albo nie istnieją w ogóle (B3), albo istnieją w postaci wzglę
dem języka polskiego nieuskrzydlonej (A2 i B2). W tej sytuacji możemy teraz 
odłożyć na bok przypadki A l i BI jako stosunkowo oczywiste i zająć się przy
padkami pozostałymi. Jak uprzedzałem, omówienia wymaga tu nawet (a może 
przede wszystkim) grupa B2, choć wydawałoby się, że skoro istnieją polskie 
przekłady odnośnych rosyjskich tekstów źródłowych -  a więc i zawarte w tych 
przekładach tłumaczenia rosyjskich fraz prototypowych -  ekwiwalenty polskie 
są tym samym dane. Trzeba jednak pamiętać, że tekst przekładu i korpus 
skrzydlatych słów -  to dwa różne systemy rządzące się odmiennymi prawami, 
i to, co znakomicie „siedzi" w tekście -  co się sprawdza jako ogniwo tekstu 
przekładu -  wcale nie musi się sprawdzać jako samodzielne skrzydlate słowo. 
Przedstawię pokrótce siedem ilustracji tego stwierdzenia.

P o cz ą te k  w ie rsz a  W a lere g o  B riu so w a «IOHOMy no3Ty» -  «K )H om a 6;ieA- 
Hbiw co  B3opoM rop5uu,MM, HbiHe fla io  H Te6e T p w  3aBeTa...» -  d a ł ru szczy źn ie  
sk rz y d la te  s ło w o  WHoma ÓAednuu co foopoM zopniąuM. T e k st ro sy jsk i d o czek a ł się 
b a rd z o  d o b reg o  p o lsk ie g o  p rz e k ła d u  p ió ra  W ło d z im ie rz a  S ło b o d n ik a : „B lad y  
m ło d z ie ń cz e  z w z ro k ie m  ro z o g n io n y m , T rz e ch  d z iś  p rz y k a z a ń  o b d arzę  cię  d a
re m ..." ,  w y d a w a ło b y  się  za tem , że  lek sy k o g ra f m o że  w p ro w a d z ić  d o  sło w n ik a  
sk rz y d la ty ch  s łó w  g o to w ą  ju ż , b o  zad an ą  p rz e z  d w u tek st p a rę  jed n o stek : 
KJHoiua 6neAHMM co B3opoM ropamwM -  blady młodzieńcze z wzrokiem rozognio
nym. Je d n a k  ję z y k  ro sy jsk i n ie  m a o d d z ie ln e j fo rm y  d la  w o ła cz a , rzeczo w n ik  
wnouia je s t  w ię c  fu n k c jo n a ln ie  i n o m in ałem , i ap elem , d zięk i czem u  cały  u sk rzy d 
lo n y  B riu so w o w sk i in c ip it u ży w an y  je s t  w  d y sk u rsie  ro sy jsk im  to  ja k o  w o k a-
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tyw , to  -  ch y b a  n a w e t częśc ie j -  ja k o  n a z w a  o k reślo n e g o  ro d z a ju  lu d z i, i to 
w ła śn ie  o k reś la  sy stem o w o ję z y k o w y  sta tu s  teg o  w ie lo w y ra z o w ca . G d y b y śm y  
tek sto w y  o d p o w ie d n ik  S ło b o d n ik a  p rze ję li d o  s ło w n ik a  m e ch a n icz n ie , w y ra 
ża łb y  o n  ty lk o  p ierw sz ą  z ty ch  fu n k c ji -  w o k a ty w n ą , p o d cz a s  gd y , ja k o  się  
rzek ło , k o d o w ą  fu n k c ją  d an e g o  tra n sla n d u  je s t  fu n k c ja  n o m in a ty w n a ; ja k o  
tran sla t w ięc  in c ip it S ło b o d n ik a  zaw o d zi. O cz y w iśc ie  ła tw o  go z m o d y fik o w a ć  
i od  blady młodzieńcze... p rz e jść  d o  blady młodzieniec z wzrokiem rozognionym. Je d 
n ak  i w ted y  to , co  sp ra w d z a ło  się  w  tek śc ie  p rze k ład u , w  s ło w n ik u  je d n o ste k  
z w an y ch  sk rz y d la ty m i s ło w a m i się  n ie  sp raw d zi: b y  p ew n a  fra z a  p ro to ty p o w a  
m o g ła  s ię  u sk rz y d lić , m u si się  sw y m  ro z m ia rem , s tru k tu rą , ry tm em , p ro zo d ią  
d o sto so w ać d o  m o ż liw o śc i n o śn y ch  p am ięci sp o łeczn e j. N ie  trzeb a  w ie lk ie j w y 
ob raźn i, b y  s tw ie rd z ić , że  fra z a  o tak  n iereg u la rn y m  ry tm ie  i ta k  n ie sz cz ę ś li
w y m  zb ieg u  sp ó łg ło sek  (zwzr), ja k i  w y stę p u je  u S ło b o d n ik a  -  blady młodzieńcze 
z wzrokiem rozognionym -  n ie  m ia łab y  n a jm n ie jsz y ch  szan s n a  u sk rz y d len ie  się. 
M o ją  p ro p o z y c ją  d o  s ło w n ik a  je s t  p ara : lOHOuia SjieAH biw  co  B 3 o p o M  ro -  
pamHM -  młodzieniec blady z ogniami w oczach.

Z pierwszej strofy puszkinowskiego „Eugeniusza Oniegina" («Mow ahak 
caMbix *łecTHbix npaBwn, KorAa He b  uiyTKy 3aHeMor, O h yBaacaTb ceSa 
3acTaBMJi 14 jiym ne BbmyMaTb He Mor. Ero npMMep ApyrwM HayKa...») wyodręb
nił się i uskrzydlił jej wers piąty. W polskich przekładach na miejscu owego 
uskrzydlonego Ero npwMep ApyruM Hayica mamy: u Belmonta -  „Niejeden 
w ślady te się uda", u Tuwima -  „Niech innym to na wzór posłuży", u Ważyka
-  „Ten przykład innym niech posłuży". Fraza Belmonta pozostanie wyłącznie 
odpowiednikiem tekstowym: nie ma tej aforystycznej skończoności i samodzie
lności, jaka cechuje uskrzydlony wers oryginału; frazy Tuwima i Ważyka są 
pod tym względem bliższe skrzydlatemu frazemowi ruszczyzny. Ale za rosyj
skim Ero npHMep ApyrnM Hayica stoi nie tylko znaczenie literalne ('coś jest dla 
kogoś wzorem postępowania'), lecz i znaczenie mu przeciwne -  'coś nie jest dla 
kogoś wzorem', tzn. jest 'nauczką', nie 'nauką'; frazem używany jest także w 
funkcji przestrogi. Dlatego też użytkownikom przyszłego słownika proponuję 
nie tylko odpowiedniki zaczerpnięte z Tuwima i Ważyka, ale i -  do wyboru w 
zależności od sytuacji -  trzy swoje: dwa dla znaczenia prostego (Ten przykład 
wzorem jest dla wielu i Ten czyn za przykład wszystkim służy) i jeden dla znaczenia 
przeciwnego (Czyn taki wszystkim jest przestrogą).

G d y  Ju lia n  T u w im  tłu m a cz y ł k o m ed ię  G rib o je d o w a  « ro p e  o t  yMa», d o sz e d ł 
do teg o  fra g m en tu  m o n o lo g u  C zack ieg o , w  k tó ry m  k ry ty k a  cu d z o z ie m sk ich  
o b y cza jó w  i s tro jó w  n ie  o sz cz ę d z iła  frak a : « X b o c t C3aAH, cnepeAw KaKOM-TO 
*iyAHbiH BbieM, PaccyAKy BonpeKW, H anepeicop craxwjim». O w o  k o ń co w e  pac- 
cydKy 6onpexu, nanepeKop cmuxunM s ta ło  s ię  sk rz y d la ty m  s ło w e m  ru sz cz y z n y , 
ca łk o w icie  ju ż  od  te k stu  G rib o je d o w a  n ieza leżn y m . A le  T u w im  ja k o  tłu m acz  
teg o  fra g m en tu  p o d d a n y  b y ł p re s ji p raw  rz ą d z ą cy ch  te k stem  i z  p rz y cz y n  o cz y 
w isty ch  n ie  m ó g ł o w eg o  n e w ra lg icz n eg o  w e rsu  p rz e k ła d a ć  ja k o  ca ło stk i w y o d 
ręb n io n e j, sa m o d z ie ln e j, n a  o d w ró t -  p o d p o rz ą d k o w a ł g o  sk ła d n i, ry tm ice  i ry 
m o m  ca ło śc i tek stu ; o trz y m a liśm y : „Z  cu d a cz n ą  w y rw ą  z p rzo d u , z  o g o n em  na
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tyle, Wbrew logice, naturze, a korzyści tyle, Że nie nadobne to i niewygodne". 
Jest dla mnie oczywiste, że słownik skrzydlatych słów nie może trzymać się 
sztywno odpowiednika tekstowego i nie powinien proponować użytkownikom 
ekwiwalencji: paccyAKy BonpeKW, Hanepeicop c t h x h h m  -  wbrew logice, naturze. 
Tłumacz myśli kategoriami logiki utworu, leksykograf musi myśleć kategoria
mi jednostek słownika, dlatego też moją propozycją do słownika skrzydlatych 
słów jest: paccyAKy BonpeKH, Hanepeicop c t h x m h m  -  naturze wbrew i przeciw 
rozsądkowi.

Owo naturze wbrew i przeciw rozsądkowi odpowiada rosyjskiemu translando- 
wi nie tylko treściowo (co mamy i u Tuwima), ale też -  w przybliżeniu -  pod 
względem rozmiaru, dwuczłonowej struktury, rytmiki i rozkładu akcentów. 
Walor ten świadomie podkreślam, jestem bowiem zdania, że rytm -  aspekt we 
frazeologii badany bodaj najrzadziej -  jest czynnikiem szczególnie sprzyjającym 
frazeologizacji ciągów wyrazowych i utrzymywaniu ich w pamięci społecznej. 
Kto ma w pamięci rytm rosyjskiego HuruieHOK mowę xouem Kumb, nie zaakceptu
je propozycji Markiewicza i Romanowskiego Kurczęta także chcą żyć z dwoma 
akcentowanymi jednosylabowcami w wygłosie; w jej miejsce proponuję odpo
wiednik identyczny rytmicznie: U,binjieHOK t o j k c  xoneT >k h t b  -  Kurczęciu także 
chce się żyć. Jeżeli uskrzydlił się w ruszczyźnie wers «fl uapb -  h pa6, a MepBb -  
h Eor!» ze sławnej ody «Eor» Dzierżawina, to zapewne także (jeśli nie głównie) 
dzięki jego antytetycznej strukturze, oksymoronicznej treści i wyrazistej rytmi
ce, opartej na czterech jednosylabowcach tworzących ciąg jambiczny. Szukając 
odpowiednika polskiego trzeba, moim zdaniem, podążać tym samym śladem -  
tak, jakby się chciało dać temu odpowiednikowi szansę, by się z tych samych 
przyczyn uskrzydlił i w polszczyźnie. Nawet cienia takiej szansy nie ma roz
wlekłe rytmicznie i pozbawione antytetyczności sformułowanie z XIX-wieczne- 
go wileńskiego przekładu ody pióra Ignacego Szydłowskiego (przekładu 
uchodzącego zresztą za najlepszy): „Mocarz, niewolnik, robaczek, Bóg ze 
mnie!". Równie nieprzydatne w funkcji translatu jest monotonne wyliczanie 
„Mocarzem, niewolnikiem, czerwiem, Bogiem jestem", którym Seweryn Polak 
oddał dzierżawinowską frazę w swym przekładzie „Nocy egipskich" Puszkina, 
gdzie % u,apb -  n pa6, n nepBb -  h Bozi jest epigrafem rozdziału drugiego. Z tych 
samych przyczyn żadnej też szansy na uskrzydlenie nie widać przed propo
zycją z księgi Markiewicza i Romanowskiego: „Ja car -  niewolnik -  robak -  ja 
Bóg!". Brak zadowalającego odpowiednika tekstowego jest tu o tyle dziwny, że 
akurat w tym wypadku polszczyzna dysponuje dokładnie tymi samymi środ
kami, co ruszczyzna, moją propozycją do słownika jest więc: 91 ijapb -  h pa6, 
a  nepBb -  h  Bor! -  Jam car -  jam rab, jam czerw -  jam Bóg!

Osobliwość translandu Cu6m-6ypKa, Beiąan xaypxa tkwi z kolei w tym, że nie 
stoi za nim, jak za pięcioma poprzednimi jednostkami, jeden konkretny tekst 
sygnowany nazwiskiem jednego konkretnego autora, lecz folklor rosyjski (któ
ry zresztą można traktować jako jeden wielki tekst syntetyczny), wskutek czego 
transland ten znajduje się na pograniczu typu B2 i B3, a symbolu B3 nie przypi
suję mu tu jednoznacznie tylko dlatego, że poszczególne teksty folkloru rosyj
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skiego doczekały się przekładów na język polski. W bajkach rosyjskich ów 
Cu6xa-6ypKa (w innym wariancie -  Cu6x0-6ypK0, Seiąuii Bopoiim) jest cudownym 
koniem, który po wymówieniu przez głupiego Iwana specjalnego zaklęcia zja
wia się w pełnej gotowości do spełniania wszelkich życzeń; takie jest zresztą 
znaczenie wtórne tej jednostki skrzydlatej -  'ktoś, czyje zdolności w rozwiązy
waniu problemów oceniane są przez mówiącego jako nadzwyczajne lub 
nadprzyrodzone'. W poszukiwaniu polskiego odpowiednika tego frazemu le
ksykograf może pójść czterema drogami: przejąć ustalony przez WSF PRRP ek
wiwalent „czarodziejski koń" (czego odrzucenie nie wymaga chyba komenta
rza), dokonać zapożyczenia typu Siwka-burka, wieszcza kaurka, co wprowadzi 
do przekładu pierwiastek egzotyki, ale i zaciemni sens nazwy, odnaleźć i ewen
tualnie przejąć do słownika optymalny odpowiednik tekstowy z któregoś z ist
niejących przekładów, wreszcie ustalić własny ekwiwalent neologiczny. Prze
gląd polskich przekładów rosyjskich bajek magicznych -  w czym pomocna 
okazała się monografia Iwony Rzepnikowskiej poświęcona specyfice translacji 
tekstów folkloru (Rzepnikowska 1997) -  pokazał, że służący głupiemu Iwanowi 
cudowny koń nazywany jest lub przywoływany następująco: Siwko-Burko 
(J. Miecugow), Siwku-Srokaczu, powietrzny lataczu (C. Jastrzębiec-Kozłowski), Si
wku pstry, od podkówek skry (L. Flaszen). W przekładzie „Konika Garbuska" 
Pawła Jerszowa Igor Sikirycki używa takiego oto apelu: „Ach, wy konie buro 
siwe, Dobre konie złotogrzywe!". Nie sposób nie wziąć wszystkich tych roz
wiązań pod uwagę, gdyż uprzytomniają one, że, po pierwsze, forma cu6xa-6yp- 
m, Beiąan xaypxa ma funkcję zarówno nominatywu, jak i wokatywu (podobnie 
jak to było z Briusowowskim tonowa ÓAednuu), po drugie zaś -  że ta osobliwa 
nazwa cudownego konia zawiera w sobie trzy określenia maści końskich 
(icu6xa, 6ypxa, rnypKa). Wykorzystując te tropy, zaproponowałem w RPSSS dwa 
ekwiwalenty dla cHBKa-Sypica, Bem aa Kaypica: siwek bułany zaczarowany (dla 
funkcji nominatywu) oraz Kary siwoszu, wieszczy gniadoszu! (dla funkcji wokaty
wu) -  pozostawiając jednak w komentarzu wszystkie odnalezione odpowiedni
ki tekstowe na wypadek, gdyby użytkownik słownika uznał, że w tekście, który 
właśnie tłumaczy, korzystniej będzie użyć jednego z nich.

Omówmy wreszcie na koniec złożoną sytuację, kiedy to w zestawieniu 
rosyjsko-polskim rosyjski tekst źródłowy sam jest przekładem, który dał rusz- 
czyźnie skrzydlatą frazę typu A2. Rosyjskie skrzydlate słowo PacnaAacb c0R3b 
6peMen pochodzi z XIX-wiecznego rosyjskiego przekładu „Hamleta" Szekspira: 
hamletowskie „The time is out of joint" (kończące monolog ze sceny 5. aktu I) 
ze zwrotem out o f  joint, który już w czasach Szekspira był przysłowiowy i zna
czył tyle, co 'chaos, ruina, nieporządek, rozpad'8, dało pod piórem A. Kroneber- 
ga frazę «Pacnanacb CBH3b BpeMeH», która w ruszczyźnie usamodzielniła się 
i uskrzydliła. Ale w polskich przekładach monologu Hamleta trudno znaleźć 
taką sekwencję wyrazów, która by rosyjskiej frazie prototypowej odpowiadała

8 Podaję tę informację za wnikliwym studium szekspirowskiego The time is out of joint, jakim jest 
praca: Marta Gibińska, „The time is out of joint", czyli o tkance słów [w:] Przekładając nieprzekładalne, 
red. W. Kubińskiego, O. Kubińskiej i T.Z. Wolańskiego, Gdańsk 2000, s. 286.
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w sposób zadowalający (uściślijmy: zadowalający leksykografa). W przekładzie 
Andrzeja Tretiaka czytamy na przykład: „Z zawiasów wyszedł czas", u Wła
dysława Tarnawskiego mamy „Zwichnięty czas", u Witolda Chwalewika -  
„Czas się wywichnął", u Macieja Słomczyńskiego -  „Czasie zwichnięty!", u Sta
nisława Barańczaka -  „Ten czas jest kością, wyłamaną w stawie", w tłumacze
niu Józefa Paszkowskiego -  „Świat wyszedł z formy". Rytmicznie PacnaAacb 
c0H3b BpeMeu i Świat wyszedł z formy nawet sobie odpowiadają, różnice w obrazo
wości i znaczeniu są tu jednak zbyt duże, by tę parę uznać za transland i trans- 
lat słownikowy: rosyjskie teksty z wykorzystaniem frazemu PacnaAacb c0H3b 
flpeMen nawiązują nie do stawów, kości, zawiasów czy formy świata, lecz właś
nie do obrazu zerwanej więzi między czasem minionym i obecnym i translat 
polski musi się do oddania odnośnych kontekstów rosyjskich nadawać9. Mimo 
więc istnienia wielu polskich przekładów tekstu źródłowego leksykograf musi 
proponować od siebie: Pacnajiacb CBH3b BpeMeH -  Zerwała się więź czasów.

Sytuację A2 i B2 zilustrowałem aż siedmioma przykładami, ponieważ ten 
właśnie typ translandów wydaje mi się w pracy leksykografa szczególnie zdrad
liwy: istnienie polskiego przekładu danego tekstu źródłowego (czasem nawet 
kilku) daje złudne poczucie istnienia i gotowego translatu. Ale przekład dzieła 
literackiego i słownik skrzydlatych słów operują, powtórzę ponownie, wielko
ściami różnych porządków ontologicznych: przekład -  ciągami wyrazów na
leżącymi do konkretnego idiolektu, ogniwami parołe, słownik -  jednostkami 
langue, pochodnymi od tych pierwszych, ale należącymi już do języka ogółu. 
Leksykograf nie może tej zasadniczej różnicy nie uwzględniać.

Ponieważ przypadków całkowitego braku ekwiwalencji albo ekwiwalencji 
zachwianej jest bardzo dużo (łącznie jednostki typu A2, B2 i B3 zajmują w na
szym słowniku 52,5% całości korpusu), własne propozycje leksykografa są nie
uchronne. Nieuchronne jest także stosowanie w takich wypadkach mechaniz
mu kalkowania jednostek rosyjskich (z jednoczesną ich obróbką rytmiczną
i eufoniczną), choć kalkowanie jednostek frazeologicznych słusznie uważane 
jest w przekładoznawstwie i frazeografii za ostateczność. Jak już jednak wspo
mniałem, w klasie jednostek frazeologicznych skrzydlate słowa zajmują pozycję 
szczególną, dlatego kalkowanie skrzydlatych jednostek bezekwiwalentowych

9 Ł a t w o  t o  s p r a w d z i ć ,  p r ó b u j ą c  p r z y  p o m o c y  p o l s k i c h  o d p o w i e d n i k ó w  t e k s t o w y c h  s z e k s p i r o 

w s k i e j  f r a z y  a d e k w a t n i e  p r z e ł o ż y ć  t a k i e  n p .  w y p o w i e d z i ,  j a k :  [13] . . . o t  « B e cm > i Ha 3 a p e H H O M  

y j i m ; e »  y * e  y u i j r a ,  m B 0 3 B p a T a  H e T , a  k  « T n T a H W K y »  e m S  n e  n p m i n ™ ,  m Hew3BecrHo, K a K  k  H e M y  

npoMTO m H ą u o  n u . H m k t o  HMHero t o j t k o m  H e  3 H a e r ,  h m k 3 k m x  peuerrroB H e T y  (...), p a c n a j i a c b  

c B H 3 b  B p e M e H ,  u, e c j i M  f l o j i r o  M y H M T b csi, H T O -H M 6 y n b  n o j i y w r c H .  KorAa-Hw5yflb. [ M H  13/9 9 ]; [14]
3  CM OTpeji, K a K  o h  n j i a M e r  MyrmiMM c T a p n e c K M M M  cn e 3 a M H , m  n o p a jK a jic a  eMy: H e T , b m a h o ,  

H M K o r f la  H e  p a c n a a a e T c a  c b h 3 ł  B p e M e H , m 6 o  B o w c T M H y  K a K  CMepn> K p e n K a  j i r o B o B b ,  ju o T a  K a K  

npeMcnOAHHH peBHOCTb, m  crpejibi e e  -  crpejibi o r a e H H b i e .  [ A .  M E .  C r p y r a u K M e ,  O r a r o m g H H w e  

3JIOM, m jim  40 j i e T  c r i y c r a ] ;  [15] f l n a  n e e  [ A h h h  AxMaTOBOM], C B M H e T e jib H M U b i u  ynaCTHMUbi 
HecJibixaHHbix KaTaKJiM3MOB XX BeKa, npomeAmeM nepe3 6 e 3 M e p H w e  crpanaHMa m McnbrraHHH, 
B o c c r a H O B J ie H M e  « p a c n a B m e » C H  c b « 3 m  B p e M e H »  6bmo c a M b iM  e C T e c T B e H H b iM  a c j t o m ,  e 6  n o B c e -  

HHeBHOM 0 6a 3a H H 0C T b K ). [C. B o j i k o b ,  McTopwsi K y j i b T y p b i  C a H K T - r i e T e p 6 y p r a ,  2003]. Tu p r z y d a t n y  

o k a z u j e  s i ę  w ł a ś n i e  t r a n s l a t  z a p r o p o n o w a n y  p r z e z  l e k s y k o g r a f a :  p r o s t a  k a l k a  f r a z y  r o s y j s k i e j .
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(lub jednostek o ekwiwalencji zachwianej) uważam za dopuszczalne, a nawet 
nieodzowne, o ile tylko, po pierwsze, kalka będzie analogiem oryginału nie tyl
ko treściowym, ale też rytmiczno-prozodycznym oraz, po drugie, o ile poprze
dzona będzie w tłumaczonym tekście specjalnym operatorem metajęzykowym. 
Analiza publicystyki polskiej ostatnich lat (zob. Xjie6p,a 1998, Chlebda 2003a: 
177-182) pokazuje, że frazeologia rosyjska (w tym -  jednostki skrzydlate) stała 
się w niej jednym z regularnych środków wyrazu, przy czym do narracji pol
skiej wchodzi ona pod postacią bądź przekładu dosłownego (kalki frazeologicz
nej), bądź zapożyczenia w transliteracji -  w jednym i drugim wypadku nierzad
ko ze wskaźnikiem przytoczenia: metajęzykową wstawką typu „jak mówią 
Rosjanie", por.:

[16] ...lansowanie przejętej ze Wschodu zasady: ciszej jedziesz, dalej będziesz -  to wszy
stko sprawia, że nasz zawód [dziennikarstwo] nie ma szans na przesunięcie się w górę ta
beli. [kalka; Wp 5/93]; [17] Poufnie [Clinton przedstawił plan Kwaśniewskiemu] wów
czas dlatego, by nie ryzykować awantury przed wyborami. Tisze jedziesz, dalsze 
budziesz -  jak powiedzieliby Rosjanie, [zapożyczenie w transliteracji; P 51/96]

Takie wstawki metajęzykowe -  jak to się mawia w Rosji, jak to przyjęto określać na 
Wschodzie, jak mawiał rosyjski klasyk, że odwołam się do Puszkina, mówiąc słowami 
Gogola itp. -  można uogólnić i sprowadzić do postaci symbolicznego znaku, 
którym w słowniku poprzedzałoby się odpowiedniki przekładowe translan
dów o ekwiwalencji zachwianej i translandów bezekwiwalentowych. W arty
kułach hasłowych rosyjsko-polskiego słownika skrzydlatych słów znakiem ta
kim stała się „mówiąca główka": •« Odpowiedniość przekładowa zyskuje 
wówczas postać:

OTKyaa tbi, npeicpacHoe amth? -  Skądeś ty, prześliczne dziecię?
irreHUbi rae3Aa rieTpOBa -  pisklęta gniazda Piotrowego
n ero  Moa jieBaa Hora 3axoneT -  •<- jak się zachce mojej lewej nodze

Translatem jest w takim wypadku nie samo: Skądeś ty, prześliczne dziecię?, lecz: 
jak mawiają Rosjanie, skądeś ty, prześliczne dziecię?; nie gołe: pisklęta gniazda Piotro
wego, ale np.: jak to się w Rosji określa, „pisklęta gniazda Piotrowego". Zapropono
wane rozwiązanie pozwala zadośćuczynić leksykograficznej zasadzie gotowo
ści, tj. przenieść cały zapis słownikowy od razu i bez zmian do tworzonego 
tekstu polskiego, przy czym kryjący się za znakiem „mówiącej główki" meta- 
operator staje się jednocześnie rodzajem parawanu, za którym leksykograf 
może -  jeśli uzna to za konieczne10 -  bezpiecznie schronić się przed zarzutem 
zbytniej dosłowności ekwiwalentu, obcości brzmienia, niezrozumiałości itp.

10 Przyjęte rozwiązanie zależy przecież od przyjętej strategii tłumaczenia i od konkretnej sytuacji 
translatorskiej. Możliwe na przykład, że w danej sytuacji korzystniejsze z jakichś względów będzie 
właśnie utrzymanie pewnej obcości brzmienia. Na temat strategii adaptacji vs egzotyzacji w prze
kładzie zob. Lewicki 2000: 143-156, Urbanek 2004: 136-139, 157-164.
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5.0. Specyficzność przekładowego słownika skrzydlatych słów. Podsumu
jmy. Specyficzność pracy nad przekładowym słownikiem skrzydlatych słów 
daje się sprowadzić do następujących ustaleń:

5.1. siatka hasłowa przekładowego słownika skrzydlatych słów składa się 
w poważnej (często przeważającej) części z jednostek bezekwiwalentowych, 
przy czym „bezekwiwalentowość" oznacza w tym wypadku brak w języku do
celowym nie tylko odpowiedników formalnych (werbalnych), ale i odpowied
ników pojęciowych: w siatce mentalnej podmiotów kultury docelowej istnieją 
w odnośnych miejscach luki pojęciowe. Stawia to leksykografa w jakościowo 
nowej sytuacji w stosunku do praktyk stosowanych w standardowej leksyko
grafii (frazeografii) przekładowej.

5.2. Ponieważ jednostki skrzydlate -  zwłaszcza jednostki o charakterze in- 
trakulturowym, nieinternacjonalnym -  są werbalizatorami pojęć swoistych, wy
twarzanych indywidualnie (choć wnoszonych do narodowej siatki mentalnej 
zbiorowym wysiłkiem danej wspólnoty komunikacyjnej) i tym samym, jako się 
rzekło, nieobecnych w siatkach pojęciowo-nazewniczych innych wspólnot etni- 
cznojęzykowych, przekładowy słownik skrzydlatych słów musi być siłą rzeczy 
słownikiem d e f i n i c y j n o - p łr z e k ł a d o w y m ,  który poprzedza akt ekwi- 
walentyzacji jednostek hasłowych (translandów) aktem eksplikacji ich znaczeń. 
W leksykografii polskiej ten typ słownika nie ma zaplecza teoretycznego i nie 
uzyskał upowszechnienia praktycznego; według Jana Wawrzyńczyka słownik 
przekładowy powinien być -  przekładowym właśnie i przekładowym jedynie, 
a „wszystkie te elementy słownika, w założeniu tylko przekładowego, które nie 
są wyzyskiwane w procesie tłumaczenia za jego pomocą, stanowią w tym słow
niku zbędny balast" (zob. Wawrzyńczyk, Małek, Rzepnikowska 1999: 23). Jed
nak specyficzność skrzydlatych słów wymaga, aby jako jednostki hasłowe 
słownika przekładowego były one najpierw definiowane znaczeniowo i dopie
ro potem konfrontowane z zasobami języka docelowego.

Definiowanie znaczeń jednostek skrzydlatych języka wyjściowego w kon
frontacji z zasobami środków nazewniczych języka docelowego (które, do
dajmy nawiasem, unaocznia treści istotne także dla definicyjnego słownika 
skrzydlatych słów języka wyjściowego), jest realizacją postulatu, by słownik 
przekładowy był „miejscem współegzystencji dwóch niekoniecznie jednako
wych obrazów świata" (Chlebda 1994: 118).

5.3. Specyficzność ustalania przekładowych ekwiwalentów skrzydlatych 
słów związana jest przede wszystkim z faktem, że -  w odróżnieniu od wyra
zów i związków frazeologicznych -  skrzydlate słowa jako translandy (na pozy
cjach hasłowych) cechuje swoista „dwuwektorowość": z jednej strony ciągną 
one ku tekstowi źródłowemu, a więc ku idiolektowi ich autora, z drugiej -  ku 
systemowi języka, w którym się zadomowiły. Leksykograf, próbujący ustalić 
drugojęzyczny ekwiwalent takich „dwuwektorowych" translandów, musi czę
sto łączyć ogień z wodą: stworzony przezeń translat powinien oddawać 
związek jednostki hasłowej z jej autorem i/lub danym tekstem źródłowym, ale 
też powinien mieć autonomiczne cechy systemowej jednostki języka. Pogodze
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nie z sobą tych dwu postaci nie zawsze jest możliwe, dlatego zadekretować tu 
gotowych reguł ustalania ekwiwalentów się nie da -  poza jedną: dwujęzyczny 
słownik skrzydlatych słów powinien być zarówno dla leksykografa, jak i dla 
użytkownika s ł o w n i k i e m  p r o p o z y c j i ,  a nie rozwiązań ustalonych raz 
na zawsze i niejako narzuconych użytkownikowi. Propozycje te użytkownik 
słownika znajdzie nie tylko na przewidzianym przez tradycję miejscu (tj. po 
prawej stronie translandu). W definicyjno-przekładowym słowniku skrzydla
tych słów potencjalne translaty wypełniają całą prawą stronę artykułu hasłowe
go, skupiając się w trzech miejscach jego struktury: 1. obok translandu (gdzie 
podaje się odpowiedniki systemowe, optymalne odpowiedniki tekstowe z prze
kładów lub propozycje własne leksykografa), 2. w komentarzu genetycznym 
danej jednostki (gdzie zbierane są niewykorzystane odpowiedniki tekstowe 
z przekładów) i 3. w części ilustracyjnej (gdzie zbierane są cytaty z przykłado
wymi użyciami -  także translatów tworzonych doraźnie -  z literatury pięknej, 
publicystyki czy zapisów ustnych), co musi prowadzić do odpowiednich zmian 
w metajęzyku opisu leksykograficznego. Próbę praktycznej realizacji takiego 
„definicyjno-przekładowego słownika propozycji" przedstawiam w artykułach 
hasłowych „Rosyjsko-polskiego słownika skrzydlatych słów" (Chlebda, Moki- 
jenko, Szuleżkowa 2003).

26  -  W. Chlebda, Szkice...
401



■

■V ,



XIV. Siatka hasłowa 
dwujęzycznego słownika skrzydlatych słów 

jako swoisty tekst kultury

W swym głośnym w latach 70. szkicu „Na dnie rusycystyki" Andrzej Dra- 
wicz stawiał pytanie, czy możliwe jest stworzenie historii literatury rosyjskiej 
bez postaci Mandelsztama, Chlebnikowa, Cwietajewej, Wołoszyna, Tarko
wskiego czy Achmaduliny. Praktycznie, oczywiście, jest to wykonalne; na ta
kim właśnie podręczniku pod red. Piotra Wychodcewa Drawicz ostrzył swoje 
pióro (Drawicz 1988, 96-103). Warto jednak uprzytomnić sobie, dlaczego właści
wie twór taki uznany został za fałszywy. Otóż nie tylko dlatego, że pominięcie 
wymienionych postaci było podstawą oczywistego fałszerstwa faktograficzne
go. Istnieje jeszcze przyczyna natury bardziej nadrzędnej. Oto bowiem zbiór 
dokonań literackich uczestniczy w tworzeniu pewnej szczególnej okalającej 
człowieka warstwy znakowej, wypełniając ją symbolami, wzorcami, skalami 
wartości, wśród których dana wspólnota językowo-kulturowa na co dzień 
działa, którymi się karmi, którymi się porozumiewa, którymi więc żyje tak or
ganicznie i naturalnie, że przestaje je wyraźnie odróżniać od zjawisk czysto fi
zycznych. Trwałość i moc oddziaływania tej semiosfery jest tak duża, że Jan 
Strzelecki nazwał ją swego czasu rzeczywistością -  Rzeczywistością „Dodat
kową" co prawda, ale jednak Rzeczywistością, której granice wyznaczają hory
zont życia społecznego (Strzelecki 1989, 181-192). Obserwując funkcjonowanie 
ludzi w tej Rzeczywistości, językoznawca nie może nie wspomnieć słów Ed
warda Sapira, iż „życie człowieka jako istoty ukształtowanej przez kulturę jest 
kompletnie zdominowane przez werbalne substytuty fizycznego świata", a „lu
dzie nie żyją wyłącznie w świecie obiektywnym ani też wyłącznie w świecie 
działań społecznych w zwykłym rozumieniu, lecz pozostają w dużej mierze na 
łasce języka, który stał się środkiem ekspresji w ich społeczeństwie" (Sapir 1978, 
47 i 88). Otóż również i literatura jest „werbalnym substytutem świata fizyczne
go" i „językowym środkiem ekspresji" danego społeczeństwa, wobec czego 
społeczeństwo to -  czy wie o tym, czy nie -  żyje w pewnym szczególnym sensie 
„na łasce" swej literatury. Historia literatury jest wobec tego obrazem jakiejś 
części danej semiosfery, próbą zobrazowania „semiotycznego środowiska natu
ralnego" danego narodu, środowiska, które sobie ten naród wytworzył, ale któ
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re w relacji zwrotnej samo też ów naród tworzyło, kształtowało, urabiało. Jeżeli 
z podobnie rozumianej historii literatury usunie się postacie tak silnie ją okre
ślające i dokonaniem twórczym, i życiowym losem, jak Chlebnikow, Mandel- 
sztam czy Cwietajewa, deformacji ulegnie całość kulturowego obrazu danego 
świata -  jak deformacji uległby budynek, spod którego usunięto by kilka 
z architektonicznie istotnych atlasów.

Refleksje takie poczęły mnie ogarniać szczególnie często w okresie pracy 
nad stroną polską wspominanego wcześniej rosyjsko-polskiego definicyjno- 
przekładowego słownika skrzydlatych słów. Inicjatorzy tego przedsięwzięcia 
przekazali mi rosyjską siatkę haseł przyszłego słownika o objętości ok. 800 jed
nostek podstawowych, który to zbiór haseł siłą rzeczy postrzegałem poprzez 
pryzmat języka polskiego, z którym miał on być w słowniku zestawiony i skon
frontowany. Fakt ten odnotowuję jako istotny, gdyż, jak niegdyś notowałem, 
„słownik dwujęzyczny jest niepowtarzalną okazją do zestawienia nawet nie 
tyle spisu translandów i odpowiadających im translatów, ile -  poprzez nie -  
dwu (niekoniecznie przystających do siebie) narodowych wizji świata; słownik 
dwujęzyczny może być wyjątkowym miejscem współegzystencji językowych 
obrazów świata dwóch narodów" (Chlebda 1994: 118). Ta „współegzystencja" 
dokonuje się równocześnie na kilku poziomach struktury każdego artykułu 
hasłowego, a więc na poziomie odpowiedniości samych jednostek hasłowych, 
na poziomie definicji znaczeń, na poziomie kwalifikatorów stylistyczno-prag- 
matycznych, wreszcie na poziomie doboru cytatów przykładowych. Jednak 
pierwotnym i podstawowym polem przejawiania się narodowej specyficzności 
słownikowego obrazu danego świata jest siatka haseł ujmowana in corpore, 
w swym kształcie całościowym. Jej właśnie chcę poświęcić poniższe refleksje.

Za wyjściową przyjmuję tu płodną w konsekwencje tezę Władysława Mio
dunki, że słownik językowy jest „swoistym tekstem", wręcz „osobnym gatun
kiem literackim" (Miodunka 1989: 215; podobnie ,Hy6wHMHCKWM 1998: 9-10), 
mającym -  jak wszystkie gatunki wypowiedzi -  swego nadawcę i odbiorcę, 
swoje zasady tworzenia, swą budowę, funkcje i -  dodam od siebie -  swoje 
przesłanie. Mówienie o słowniku w kategoriach „tekstu" czy „wypowiedzi" na
kazuje więc odnosić także i do słowników konstatację, wiązaną zwykle z wypo
wiedziami: oto wypowiedź jest miejscem dialektycznego sprzężenia czynników 
obiektywnych (systemowojęzykowych) i subiektywnych (indywidualnych). Ję
zyk uważany jest za twór obiektywny, ponadjednostkowy, niezależny od jed
nostek mówiących -  gdy jednak człowiek tworzy w tym języku wypowiedź, 
zdradza niepowtarzalne cechy swego „ja". „Godne to uwagi -  pisał w C zaro 
dziejskiej górze» Tomasz Mann -  że człowiek nie może cośkolwiek obszerniej 
wypowiedzieć się w sprawach ogólniejszej natury, nie zdradzając się całkowi
cie, nie wkładając niechcący w tę wypowiedź całej swej jaźni, nie wyrażając ja
koś w przenośni głównego tematu i pierwotnego zagadnienia swego życia"1. 
Czy można odnieść tę obserwację do leksykografa -  leksykografa-nadawcy,

1 T. Mann, Czarodziejska góra, t. 2, tłum. J. Łukowski, Warszawa 1965, s. 20.
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leksykografa-autora, twórcy „obszernej wypowiedzi" zwanej słownikiem? Au
tora również i tej jego części, którą nazywamy siatką hasłową?

Nie ma słownikowych siatek wszechogarniających. Siatka hasłowa dowol
nego słownika jest rezultatem procesu selekcji, doboru czy wyboru jednostek 
z zasobów systemu języka, jest więc czyimś konstruktem, którego ukształtowa
nie jest pochodną rozmaitych czynników naraz: obiektywnych badań -  i intui
cji, narodowej tradycji leksykograficznej -  i upodobań własnych leksykografa, 
nastawienia na odbiorcę -  i zobowiązań wobec konkretnego wydawcy. Gdy ne
gocjacje z wydawnictwem przyniosą ustalenie, że dany słownik będzie -  odpo
wiednio -  mały, średni bądź wielki, ogólny bądź specjalny itd., ustalenie to 
określa równocześnie, jak duża część faktycznych jednostek danego języka 
musi zostać odrzucona, tj. pozostawiona poza siatką tego słownika. Ta „część 
odrzucona" jest zawsze większa od pozostawionej w słowniku: przypomnijmy, 
że, według szacunków Andrzeja Bogusławskiego, jednostki jednowyrazowe 
tworzą w języku grupę rzędu setek tysięcy, wielowyrazowce zaś nawet „idą 
w grube miliony" (Bogusławski 1989: 19) -  gdy tymczasem siatki hasłowe naj
większych naszych słowników z reguły nie przekraczają 200 tysięcy jednostek. 
Każda siatka hasłowa jest więc, powtórzmy, rezultatem twardej selekcji i kom
promisu, tj. zgody na płynące z różnych stron ograniczenia, przy czym zdaje się 
tu rysować zależność odwrotnie proporcjonalna: problem wyboru jest tym więk
szy, im mniejsza jest siatka hasłowa. Ściślej: odpowiedzialność za wybór rośnie 
wraz ze zmniejszaniem się objętości siatki hasłowej.

Skąd ta odwrotna zależność? Z przekonania, że słownik językowy jest 
całościowym obrazem danego świata. „Każdy «język kultury», język jako pe
wien system modelujący pretenduje do uniwersalności, dąży do pokrycia sobą 
całego świata i do utożsamienia się z nim "- pisał Jurij Łotman. I chociaż myśl 
Łotmana dotyczy tego specyficznego gatunku wypowiedzi, jakim jest tekst po
etycki, to przecież słownik uznaliśmy również za specyficzny gatunek tekstu, 
za „osobny gatunek literacki", wobec czego analogia wydaje się zasadna: 
„Wiersz jako całościowy język jest podobny do całego języka naturalnego, a nie 
do jego części. Słowo jest w poezji «większe», niż to samo słowo w tekście ogól- 
nojęzykowym. Im bardziej lapidarny tekst, tym więcej waży słowo, tym 
większą część danego universum sobą oznacza. Gdyby zestawić słownik tego 
czy innego wiersza, otrzymamy -  choćby i w dużym przybliżeniu -  kontury 
tego, co tworzy świat z punktu widzenia danego poety. Słownik tekstu -  to uni- 
versum, jednostki tego słownika -  to składniki tego universum, relacje między 
nimi -  to struktura świata" (JIoTMaH 1972: 86 w moim tłumaczeniu). Przełóżmy 
tę myśl na kategorie leksykograficzne, a otrzymamy: (każdy) słownik dąży do 
pokrycia sobą całości danego universum; jednostka siatki hasłowej jest „więk
sza", niż ta sama jednostka w tekstach powszechnych; im mniejsza pojemność 
siatki hasłowej, tym większą część danego unwersum pokrywa sobą jednostka 
hasłowa; relacje między jednostkami hasłowymi odtwarzają strukturę danego 
unwersum. Każdy słownik -  nawet słownik mały -  jest więc swego rodzaju teza
urusem: dąży do objęcia sobą całego unwersum pojęciowego danej wspólnoty
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językowo-kulturowej; im ten słownik mniejszy, tym większe pole tego univer- 
sum przypada na każdą jednostkę, tym większy więc potencjał reprezentacji da
nego obrazu świata jest jej przypisywany.

Z wywodu tego wynika, że jednostki, tworzące siatkę hasłową słownika, 
nie są jedynie i po prostu „składnikami kodu", „elementami systemu języka": 
każda z nich obarczona jest dodatkową funkcją uczestniczenia w budowaniu 
tego obrazu świata, jaki się w danej wspólnocie kulturowej wytworzył, oraz 
funkcję reprezentowania tego obrazu w słowniku. Leksykograf musi więc mieć 
świadomość, że czy to włączając, czy nie włączając jakiejś jednostki do siatki 
hasłowej słownika, każdorazowo podejmuje decyzję w pewnym sensie świato
poglądową, a w każdym razie „światooglądową". Ponieważ faktyczne zasoby 
języka są zawsze, jak wspomniałem, wielokrotnie większe od siatek najwię
kszych nawet słowników, tworzenie siatek hasłowych jest zawsze ogranicza
niem tych zasobów poprzez ich selekcję -  ale końcowy rezultat tej selekcji bę
dzie odbierany jednak jako reprezentatywny dla całości. Z tezy bowiem, że 
siatka słownikowa dąży do pokrycia sobą całości danego universum, wynika, 
że siatka hasłowa ma wobec zasobów języka charakter metonimiczny: nie jest 
po prostu ich częścią, jest natomiast taką częścią, która reprezentuje całość, pars 
pro toto, jak w synekdosze. Ta synekdochiczna reguła dotyczy siatki jako całości
i każdego z jej językowych składników. Przy ograniczonych ramach siatki wy
bór każdego z jej składników jest wyborem nie tylko pozytywnym, ale i negaty
wnym: zaakceptowanie jednostki danej oznacza odrzucenie, pozostawienie 
poza burtą słownika jednostki innej (a raczej -  wielu jednostek innych). Tak 
z wolna tworzy się ta osobliwa „obszerna wypowiedź", w której, by znów 
nawiązać do Manna, leksykograf „zdradza się całkowicie", „wkłada niechcący 
w tę pracę całą swą jaźń", „wyraża jakoś w przenośni główny temat i pierwotne 
zagadnienie swego życia".

Oto więc konkretny dylemat, przed którym staje leksykograf pracujący nad 
słownikiem, w tym wypadku -  nad słownikiem skrzydlatych słów: jeśli liczeb
ność ogólnego korpusu skrzydlatych jednostek ruszczyzny szacuje się na 3-5 ty
sięcy jednostek (por. IIIy.ne>KKOBa 1995:127), planowany zaś słownik miał mieć 
objętość ok. 800 jednostek (czyli 15-25% tej całości), to co odrzucić, a co pozostawić 
w słowniku, by dawał on wyobrażenie o rosyjskim unwersum pojęciowym, by -  
zgodnie ze wspomnianą synekdochiczną zasadą -  był tą częścią, która świad
czy o całości? Pytanie nabiera ostrości w odniesieniu do słownika dwujęzyczne
go: leksykograf ustalający skład wyjściowej (tu -  rosyjskiej) siatki hasłowej po
winien mieć świadomość, że pracuje nad swoistym autoportretem językowym 
nacji, który dla zakładanego odbiorcy (tu -  Polaków) będzie zbiorowym języko
wym portretem Rosjan, zobrazowaniem rosyjskiego pojmowania świata. Bez 
których (by nawiązać do pytań Andrzeja Drawicza) skrzydlatych jednostek 
ruszczyzny słownik taki po prostu obyć się nie może, bo ich brak oznaczałby 
deformację całej konstruowanej -  i konstytuowanej -  przez słownik budowli?

Pytanie to rodzi jednak natychmiast kontrpytanie: a czy skrzydlate słowa 
istotnie uczestniczą w budowaniu językowego obrazu świata? Na tej samej czy
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choćby zbliżonej zasadzie, na jakiej tworzą ten obraz wyrazy, frazeologizmy, 
przysłowia? O ile bowiem o wyrazach czy frazeologizmach mówimy jako 
o „jednostkach języka", usankcjonowanych przez system językowy, skła
dających się już na kod danego języka, o tyle skrzydlate słowa są przecież gene
tycznie wycinkami idiolektów, ogniwami parole, sfery przeciwstawianej langue 
(systemowi, kodowi). Ma to nawet swoje skutki leksykograficzne: jak pisałem 
w rozdziale poprzednim (XIII.4.0.), korpusy frazeologiczne porównywanych ję
zyków są -  na poziomie wyrażanych pojęć -  w zasadzie symetryczne i brak ek
wiwalencji pojęciowej traktowany tu jest raczej jak wyjątek od reguły, co po
zwala regularnie tworzyć przekładowe słowniki frazeologiczne. Tymczasem 
narodowe korpusy skrzydlatych słów odznaczają się wysokim stopniem asy
metrii już na poziomie pojęciowym: według moich obliczeń aż 52,5% jednostek 
otrzymanej przeze mnie rosyjskiej siatki hasłowej nie miało swoich gotowych 
odpowiedników w polszczyźnie. Bierze się to prawdopodobnie stąd, że związki 
frazeologiczne powstawały w poszczególnych językach drogą naturalną, stop
niowo pokrywając sobą -  wraz z jednowyrazowcami -  całość danego etniczne
go unwersum pojęciowego. Tymczasem skrzydlate słowa -  Poloneza czas zacząć, 
Ala ma kota, czerep rubaszny, szklane domy, kamienie na szaniec -  są swego rodzaju 
„naddatkiem" wobec podstawowego unwersum pojęciowego, już zwerbali
zowanego środkami leksykalnymi i frazeologicznymi: jako twory wywiedzione 
z autorskich dzieł literackich, artykułów publicystycznych, przemówień, fil
mów, reklam itp. werbalizują najczęściej zespoły treściowe u s t a n a w i a n e  
właśnie przez danego autora i tylko przez niego, są więc nieobecne siłą rzeczy 
w macierzystych korpusach skrzydlatych słów innych kultur. To właśnie 
utrudnia tworzenie przekładowych słowników skrzydlatych słów.

Nie jest jednak tak, że korpusy skrzydlatych słów są dziedziną niepodziel
nie opanowaną przez czynnik indywidualny. Przypomnijmy, że skrzydlate 
słowa wywodzą się, owszem, z niepowtarzalnych wypowiedzi indywidual
nych, ale są to te ich cząstki, które z owych wypowiedzi zostały z tych czy in
nych względów wydobyte i usankcjonowane społecznie. Żywioł indywidual
nych wypowiedzi, tworzących dyskurs społeczny, jest nie do ogarnięcia, musi 
być jednak coś, co sprawia, że z tego żywiołu dany etnos, dane socjum wybiera 
te właśnie, a nie inne jego składowe. Dlatego też przyjmuję, że to, co z wprowa
dzanej do dyskursu publicznego ogólnej „masy werbalnej" zostaje wybrane, 
wydobyte, przekazane dalej i utrwalone w naszej pamięci społecznej, tworzy 
w jakiejś mierze nasz autoportret, którego jedną z materializacji może -  i powi
nien -  być także słownik skrzydlatych słów. Dwujęzyczny słownik skrzydla
tych słów mógłby więc przynieść -  zgodnie z wcześniej sformułowaną zasadą -  
zestawienie językowego autoportretu danego narodu z jego odbiciem w zwier
ciadle drugiego języka.

Jakich kresek nie może w takim autoportrecie zabraknąć, by otrzymany ob
raz dał się rozpoznać jako -  autoportret właśnie? Czy moglibyśmy sobie wyob
razić, by autoportret polski mógł zaistnieć bez wyrażeń Ojczyzna to wielki zbioro
wy obowiązek, Kto ty jesteś? -  Polak mały, Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, Nasz
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naród jak lawa, Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie, A to Polska 
właśnie? Albo bez snów o potędze, szklanych domów, boso, ale w ostrogach? Bez Prze
baczamy i prosimy o przebaczenie, A imię jego czterdzieści i cztery? Zapewne nie -  
ale też, przyznając, że są to jednostki dla autoportretu Polaków konieczne, mo
żemy zapytać, czy są też aby -  wystarczające? Jakie inne jednostki należałoby 
przywołać, by odtwarzany autoportret miał cechy wiarygodności? Jak odróżnić 
jednostki dla owej wiarygodności konieczne od jednostek niekoniecznych? 
O których zaś jednostkach i na jakiej podstawie moglibyśmy orzec, że w ogóle 
poszukiwanego autoportretu nie współtworzą?

Poruszamy się w tak delikatnej i słabo zbadanej materii, że w pierwszym 
odruchu łatwo uznać podobne pytania za nierozstrzygalne; warto w każdym 
razie przyjrzeć się im bliżej, dla czego rezerwuję ostatni rozdział tej książki. 
Jakichkolwiek jednak odpowiedzi udzieli na te pytania przyszłość, warunkiem 
niezbędnym tych poszukiwań jest bez wątpienia dobra orientacja w treści pojęć 
werbalizowanych przez skrzydlate słowa. Tymczasem jednak, o czym tu już 
nieraz pisałem, nie dysponujemy semantyczną charakterystyką skrzydlatych 
słów polszczyzny, a nie dysponujemy, bo nasza filologia nie dopracowała się 
definicyjnego słownika skrzydlatych jednostek języka polskiego, który by zna
czenia jednostek hasłowych eksplikował. Tworzenie przekładowego (ściślej: 
definicyjno-przekładowego) słownika skrzydlatych słów jest w tej sytuacji oko
licznością sprzyjającą, to bowiem, co wydaje się oczywiste w perspektywie 
oglądu jednojęzycznego, w konfrontacji z użytkownikami języka drugiego 
oczywiste być nie musi i powinno zostać objaśnione. Mówiąc dokładniej: to, że 
w wypadku słownika przekładowego leksykograf przyjmuje do wiadomości 
wirtualną obecność odbiorcy obcojęzycznego, jest okolicznością dla definiowa
nia szczęśliwą, każe bowiem leksykografowi operować kategorią, którą na
zwałem wcześniej kategorią Człowieka Niewiedzącego. Jest to, przypomnę raz 
jeszcze, potencjalny innojęzyczny odbiorca naszych tekstów (a więc i użytkow
nik naszych słowników), który nie dysponuje naszą kompetencją językową, 
któremu więc w konsekwentnie jednorodny sposób należy objaśnić znaczenia 
wszystkich, nawet najprostszych -  najbardziej oczywistych dla „człowieka 
wiedzącego" -  jednostek naszego języka. Dla „człowieka wiedzącego" sens ta
kich wyrażeń, jak chocholi taniec czy Kochajmy się! jest tak oczywisty, że aż nie- 
uświadamialny. Dopiero przejście na pozycję Człowieka Niewiedzącego -  zmu
szenie się do spojrzenia z boku, z dystansu innego języka, dystansu innej 
kultury -  każe leksykografowi uświadomić sobie sens jednostek własnego języ
ka. W skali całego słownika daje to próbę autorekonstrukcji własnego języko
wego obrazu świata.

Jeżeli przejście na pozycję Człowieka Niewiedzącego jest z tych czy innych 
przyczyn dla leksykografa utrudnione -  jeżeli np. nie może on czy nie chce lub 
wreszcie nie wie, że powinien spojrzeć na siatkę haseł własnego języka z dys
tansu wybranego języka obcego -  pracę tę może wykonać przedstawiciel tej 
właśnie kultury drugiej. Owo „spojrzenie z dystansu innej kultury" stało się 
moim udziałem w długim procesie dopasowywania do skrzydlatych jednostek
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hasłownika rosyjskiego ich polskich odpowiedników przekładowych. Być może 
ów kulturowy dystans pozwolił oglądać ten hasłownik w świetle, w jakim nie 
była on postrzegany przez samych jego twórców -  Rosjan. W świetle tym ujaw
niły się jednostki, które dla danej siatki hasłowej -  jako tekstu kultury rosyjskiej
-  były, moim zdaniem, zbędne lub przynajmniej niekonieczne, ale też tym ja
skrawiej uwidocznił się brak haseł, bez których -  jak bez owych wspomnianych 
na początku atlasów -  konstrukcja gmachu konstytuowanego przez słownik 
mogła ulec deformacji. Bo -  z punktu widzenia Polaka, mającego wszak własne 
wyobrażenie o Rosji, Rosjanach, rosyjskości -  czyż w siatce hasłowej słownika 
skrzydlatych słów ruszczyzny mogło zabraknąć wyrażeń Tpemuii Pum, Bcaukuu 
u Mozyuuu pyccKuu H3UK, llpoujau, neMuman Poccun, tak samo ważących w rosyj
skiej mentalności, jak ważą w polskiej szklane domy czy Polska od morza do morza? 
Dzisiejsza publicystyka rosyjska dowodzi, że skrzydlate jednostki ^mo deAamb ?, 
omu,u u demu, 6 odnou, omdeAbno 03fimou empatie są nieodłączne od rosyjskich dys
kusji nad palącymi, czasem bolesnymi kwestiami historii i współczesności, że 
obok i na równi z wyrażeniami noKannue, 6ype6ecmn.uK, npoKAmnbte Bonpocu, zomo 
codemuKyc, 3HU,uKA.onedun pyccKOu mu3hu, JleB ToAcmou m k  3epKaAo pyccKou 
peBoAioąuu, 0Aacmb m b M U , B MocK&y, B MocxBy, B Mocx6y! stały się one ogniwami 
rosyjskiego kodu kulturowego, wewnątrzrosyjskimi znakami rozpoznawczymi 
w dyskursie społecznym -  a jednak żadnego z tych wyrażeń przesłana mi siat
ka hasłowa nie zawierała. Obficie natomiast reprezentowane były -  podawane 
bez komentarza, w ich znaczeniach i funkcjach pierwotnych -  jednostki po
chodzące z pieśni rewolucyjnych i wojennych, z radzieckich pieśni masowych, 
z piśmiennictwa marksistowskiego (6uxpu BpawdeSnue, Hom ttenaBucmnu mupa- 
no6 Kopomi, Bce dopozu Bedym k KOMMynu3My, Bneped, 3ape naBcmpeny, Becb Mup 
nacuAun mu pa3pyiuuM, Illazau Bneped, K0MCOM0AbCK0e ruieMH, BMecmo cepdąa 
nAOMeHHbiu Momop, demu pa3nux napodoB, ecAu 3aBmpa Bouna, ecAu 6u napnu Bceu 
3eMAU, Xopoiua empana BoAzapun, no Poccun Aynrne Bcex, HeAoBeK ueAoBeKy -  dpyz, 
moBapuw,, Spam, HeAoBenecmBo, CMeHCb, paccmaemcn co cBoum npouiAbLM, TlpoAe- 
mapuam -  M0ZUAbUjUK 6yp>Kya3uu, PeBoAioijuu -  AOKOMomuBu ucmopuu, Poduna uau 
CMepmbl), a więc jednostki, które w pierwszym odruchu polski leksykograf -  
patrzący, przypominam, „z dystansu innej kultury" -  skłonny byłby natych
miast ze słownika usunąć.

W pierwszym odruchu, powtarzam, -  po nim przychodzi bowiem refleksja: 
a może jednostki te -  to kreski dla zarysowania autoportretu Rosjan niezbędne? 
Może taki właśnie, taki wciąż jeszcze -  historycznie złożony, motywowany całą, 
także obcą nam, przeszłością -  jest rosyjski ogląd i ocena świata, rosyjska men
talność, kondensująca się w różnych tekstach kultury, w tym także w siatce 
hasłowej słownika? Jakie prawo do korygowania tego obrazu ma Polak? Czy 
wnoszenie korektur nie oznaczałoby kształtowania zbiorowego portretu Rosjan 
na obraz i podobieństwo polskie? Nie byłoby poprawianiem, naginaniem ich 
wizerunku do takiego, jaki sami chcielibyśmy widzieć? Czy więc nie byłaby to 
ingerencja w tekst kultury rosyjskiej z całą jego historyczną odrębnością? Skoro 
niebezzasadnie przypuszczamy, że gdyby to Polacy układali siatkę hasłową
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słownika rosyjsko-polskiego, miałaby ona inny kształt i zawartość, niż ta zesta
wiona przez samych Rosjan, to może w ogóle modelowanie siatki hasłowej 
słownika dwujęzycznego poddane jest utrwalonym wyobrażeniom o narodo
wości docelowego odbiorcy, co więcej: kształtowane nie tylko przez nasze wy
obrażenia o nas samych (autostereotyp) i nasze wyobrażenia o tych drugich 
(heterostereotyp), ale też przez nasze wyobrażenia o tym, jak sobie ci drudzy 
wyobrażają -  nas właśnie (metastereotyp; zob. Bocheńska 1994)? A jeśli praca 
nad siatką hasłową słownika przekładowego poddana jest (jak, w sumie, cała 
nasza działalność w społecznej przestrzeni egzystencjalnej) naporowi i od
działywaniu stereotypów we wszystkich ich odmianach gatunkowych, to czy 
można zaprzeczyć, że ten właśnie aspekt leksykografii przekładowej jest bodaj 
najsłabiej zbadany i najdotkliwiej zapoznany?
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XV. W stronę językowego autoportretu Polaków

Więcej Osmańczyka, mniej Grottgera..!

(K.I. Gałczyński)

1.0.0. Rzeczywistość języka a opis języka. Rozpoczynając pracę nad tymi 
szkicami, przypisałem badaczowi skrzydlatych słów funkcję swego rodzaju 
„kartografa", który na podstawie obserwacji, pomiarów i analiz określonego 
obszaru rzeczywistości językowej sporządza w wybranej przez siebie skali le- 
ksykograficzną reprezentację tego obszaru, po czym udostępnia tak uzyskaną 
„mapę" użytkownikom, sam korzystając z niej w swej dalszej pracy.

Ta kartograficzna metafora nie została wybrana przypadkowo. Ukształto
wanie ziemskiej rzeczywistości obiektywnej -  przedmiot zainteresowania geo
grafii -  tworzy niepoliczalna ilość obiektów o określonych fizycznych parame
trach przestrzennych, które to obiekty próbujemy typizować, zbierając w klasy 
opatrywane etykietami: pagórki, wzgórza, drogi, przesmyki, załomy, urwiska, 
strumienie, potoki, rzeki, stawy, jeziora, morza, oceany itd. itd.1 Dlatego też 
w zdroworozsądkowym wyobrażeniu potocznym niewiele jest dziedzin bar
dziej fizycznych -  bardziej obiektywnych -  od geografii. Ale jeśli za pierwszym 
członem tej nazwy -  ge 'ziemia' -  kryją się obiekty przestrzenne o wymiernych 
parametrach istotnie fizycznych, to człon drugi -  graphein 'pisać, opisywać' -  
wnosi do każdej próby wiernego odzwierciedlenia rzeczywistości element in
terpretacji będącej wszak samą istotą opisu. Nie istnieje opis, który byłby skoń
czonym i pełnym odwzorowaniem rzeczywistości fizycznej: każdy opis wynika 
z obranego przez piszący podmiot punktu widzenia, płaszczyzny i kąta oglądu, 
techniki opisu, gatunku wypowiedzi, założonego jej adresata. Wykorzystując 
słowa Jerzego Topolskiego (1995: 19), moglibyśmy powiedzieć, że opis to pew
na „indywidualna organizacja", nie będąca jakimś „odbiciem rzeczywistości, 
lecz propozycją takiego a nie innego «uchwycenia» narracyjnego (konceptuali- 
zacyjnego) tej rzeczywistości". Rzeczywistość sama w sobie i jej opis należą do 
dwóch różnych porządków ontologicznych.

1 Próbujemy -  gdyż nazwy te są nieostre (o nieostrości na przykładzie nazw rzeka, potok, strumyk, 
źródło pisze w specjalnym studium Adam Schaff 1967: 76-78n.).
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Uwaga ta odnosi się także do kartografii, chociaż mogłoby się wydawać, że, 
operując dziś wyrafinowaną techniką pomiarów i matematyczno-fizyczną apa
raturą opisową, przynosi ona prawdziwie wierne odwzorowanie rzeczywisto
ści fizycznej. Historia rozwoju kartografii (zob. np. Sirko 1999) dowodzi jednak, 
że chociaż mapy stają się z czasem coraz bogatsze w treść, to ich rosnąca info- 
rmatywność oznacza jedynie stadia naszych kolejnych przybliżeń do wycinków 
rzeczywistości, ale nie jest ich odzwierciedleniem skończonym. Obiekty zazna
czone na najdokładniejszej nawet mapie są zawsze rezultatem dokonanego 
przez kartografa wyboru spośród rzeczywistych danych świata zewnętrznego, 
a sposób ich oznakowania i konfiguracja zależą od całego szeregu czynników 
od samej tej rzeczywistości niezależnych. „Mapami geograficznymi -  pisał 
K.A. Saliszczew -  nazywamy określone matematycznie uogólnione przedstawie
nia obrazowo-znakowe powierzchni Ziemi na płaszczyźnie, pokazujące roz
mieszczenie, stan i powiązania różnorodnych zjawisk przyrodniczych i spo
łecznych, wybieranych i charakteryzowanych odpowiednio do przeznaczenia każdej 
konkretnej mapy" (za: Sirko 1999: 10; kursywa moja -  W.Ch.).

Analogia do rzeczywistości językowej jest tu, moim zdaniem, czytelna. Je
steśmy przekonani, że istnieje coś, co można nazwać „obiektywną rzeczywisto
ścią języka". Tworzy ją fizyczny materiał budulcowy (prymarny -  o postaci 
dźwięków artykułowanych i odpowiadających im oznaczeń graficznych, se- 
kundarny -  o postaci morfemów i wyrazów) oraz to, co z niego zbudowano: 
ogół istniejących (dawnych i aktualnych, tworzonych i odbieranych, ustnych, 
pisemnych i utrwalanych na różnych innych nośnikach materialnych) tekstów 
wypowiedzi ludzkich. Zdecydowanie podkreślić należy, że określenie „obie
ktywna rzeczywistość języka" obejmuje także ten niefizyczny jej składnik, ja
kim jest sfera znaczeń. Obiektywna rzeczywistość języka, namacalnie dająca się 
stwierdzić w ciągach fonicznych i graficznych, jakimi się w komunikacji 
posługujemy, dlatego właśnie komunikacji służy, że ma zdolność wzbudzania 
w umysłach ludzi myśli, których treści są w znacznej mierze dla tych ludzi 
wspólne2. Ta sfera -  tworzona przez pojęcia, znaczenia, konotacje -  jest idealna 
co do swej natury, bo mieści się w ludzkiej psychice, ale, choć niefizyczna, ist
nieje dla nas tak samo obiektywnie, jak jej fizyczne aktualizatory. Nie znamy 
początku tak rozumianej rzeczywistości języka, nie możemy określić końca, 
gdyż dzieje się ona nieustannie. Nigdy i nikomu nie została ona dana jako rów
noczesna całość, tj. jako sui generis byt pozwalający się ogarnąć we wszystkich

2 Moje rozumienie znaczenia ukształtowało się przed łaty w kręgu koncepcji semantycznej Euge
niusza Grodzińskiego, w której „znaczeniem słowa w danym języku jest myśl mówiącego tym języ
kiem człowieka (...) o przedmiocie oznaczanym tym słowem w owym języku" (Grodziński 1964: 7). 
Uczony rozróżniał przy tym „znaczenie indywidualne" (tzn. przeżywane w danej chwili przez jed
nostkę) oraz „znaczenie ogóle" -  wspólne elementy znaczeń indywidualnych, umożliwiające wzaje
mne porozumienie się ludzi. To samo pojmowanie znaczenia można odnaleźć w zupełnie innym 
świecie idej lingwistycznych, por.: „Znaczenie słowa można, najogólniej mówiąc, zdefiniować jako 
coś, co ludzie myślą lub mają na myśli, gdy danego słowa używają. Ponieważ to, co myślą czy mają 
na myśli, może różnić się zależnie od kontekstu i sytuacji, powinniśmy doprecyzować, że znaczenie 
wiąże się z niezmiennymi, nie zaś ze zmiennymi aspektami użycia słowa" (Wierzbicka 1999: 414).
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swoich przejawach i aspektach naraz. Gramatyki i monografie, słowniki i listy 
frekwencyjne, twierdzenia i reguły lingwistyczne są świadectwem wysiłków, 
by z tej nieogarniętej całości wyodrębnić takie czy inne jej obszary i drogą for
mułowania uogólnień o tym czy innym ich aspekcie stopniowo przybliżać się 
do obiektywnej rzeczywistości języka. Otrzymane opisy lingwistyczne mają się 
tak do fizycznej rzeczywistości języka, jak mapy i opisy geograficzne do fizycz
nej rzeczywistości Ziemi: tworzą nieskończoną serię przybliżeń do niej, ale nie 
są nią samą ani nawet jej skończonym lustrzanym odbiciem.

W tej oto dualnej -  fizyczno-psychicznej -  obiektywnej rzeczywistości języ
ka odkładały się przez wieki (i odkładają nadal) efekty naszych wielorakich 
doświadczeń zdobywanych w pracy, w wojaczce i zabawie, w kontaktach z bliź
nimi i z obcymi, w obserwacjach, namyśle, refleksji. Bezpośrednim (postrzegal- 
nym zmysłowo) świadectwem tych doświadczeń są nazwy i budowane z nich 
frazy, pośrednim (zmysłowo niepostrzegalnym, a więc przez badacza deduko- 
wanym) -  treści z tymi nazwami i frazami w naszej wspólnocie wiązane. Skoro 
jednak w naszym doświadczaniu rzeczywistości uczestniczy w sposób oczywi
sty język jako całość (a nie wybrane tylko poziomy czy typy jednostek języka), 
mamy prawo zakładać, że rezultaty obcowania ze światem odłożyły się w ten 
czy inny sposób -  bardziej i mniej widocznie -  nie tylko w nazwach i frazach
o charakterze sądów (ściślej -  w wiązanych z nimi treściach), ale w całej rzeczy
wistości języka, rozkładając się po wszystkich tworzących ją poziomach i jedno
stkach: od fonetycznego po tekstowy.

1.1.0. Językowe obrazy świata. Jest oczywiste, że, rozważając te kwestie, 
mówimy w istocie o fenomenie zwanym „językowym obrazem świata" -  
a właściwie o językowych obrazach świata danej wspólnoty komunikacyjnej. 
Przyjęło się używanie tej nazwy w liczbie pojedynczej, mnogą rezerwując dla 
zestawień międzyjęzykowych: „Badania porównawcze mają za zadanie porów
nywanie językowych obrazów świata różnie ukształtowanych w poszczegól
nych językach, tzn. porównywanie różnych językowych sposobów konceptua- 
lizowania świata" (Grzegorczykowa 2004: 77) -  ale różne konceptualizowanie 
świata miewa miejsce także w ramach jednej i tej samej nacji, a „badania porów
nawcze" można prowadzić także w ramach jednego języka etnicznego. Nie bez 
przyczyny równolegle z pracami poświęconymi ogólnie językowemu obrazowi 
świata polszczyzny3 opublikowano też np. tom pod tytułem „Językowy obraz 
świata dzieci i młodzieży" (Ożdżyński, red., 1995), językowy obraz świata 
wyłaniający się z tomów „Słownika symboli i stereotypów ludowych" (Bartmiń- 
ski, red., 1996, 1999) ma u podłoża tylko teksty polskiego folkloru, jest więc 
również obrazem „aspektowym", a gdy uświadomić sobie, jak głębokie i zasad
nicze są różnice w rozumieniu podstawowych pojęć o strukturze i wartościach 
świata, jakie dzielą polską prawicę i lewicę polityczną, z których każda repre

3 Zob. szereg prac w polskich seriach wydawniczych: „czerwonej" (wydawanej w Lublinie od 
r. 1981, zwłaszcza tomy 4., 7-9., 13.), „białej" (wydawanej we Wrocławiu od r. 1991 pod nazwą „Ję
zyk a kultura") i w „Etnolingwistyce" (Lublin od 1988).
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zentuje wszak tysięczne rzesze społeczne, nie sposób będzie nie przyznać racji 
Andriejowi Szmielowowi, według którego różnice między odmiennymi obraza
mi świata w łonie jednego języka okazują się niekiedy głębsze niż różnice mię- 
dzyjęzykowe (UlMeneB 2002:15). Gdyby postawić pytanie, w jakim stopniu języ
kowy obraz świata jest tworem jednolitym, jednorodnym, podzielanym przez 
wszystkich zróżnicowanych pokoleniowo, intelektualnie, światopoglądowo itp. 
członków danej etnicznej wspólnoty komunikacyjnej, trzeba by, moim zda
niem, odpowiedzieć, że świat, w którym żyjemy, jest tak bogaty w swych prze
jawach, tak wielostronny i „wielooddziałujący" na ludzi, ludzie zaś tak zróżni
cowani w swych możliwościach poznawczych i reakcjach na rzeczywistość, że 
wręcz niemożliwe jest, by mógł istnieć tylko jeden wspólny dla wszystkich i po
dzielany przez wszystkich w całości obraz świata; nieskończony świat nie daje 
się wyczerpać w ramach jednego tylko opisu. Bliższe stanu rzeczywistego 
byłoby mówienie raczej o współistnieniu, niekiedy wręcz o konkurencji częścio
wo różnych językowych obrazów świata w ramach jednej i tej samej wspólnoty 
komunikacyjnej. Zakładamy, że skoro obrazy te są wytworem jednej wspólnoty 
etnicznej, muszą mieć istotną część zbieżną, wspólne jądro, połacie nakładające 
się na siebie -  ale nie zamykamy oczu na części istotnie rozbieżne, nacechowane 
pokoleniowo, środowiskowo, światopoglądowo, do wspólnych mianowników 
niesprowadzalne. Ogląd więc -  czy raczej wieloogląd świata? Jego obraz -  czy 
raczej wielość dopełniających się, komplementarnych obrazów świata? Wiele 
zdaje się przemawiać za tym drugim rozwiązaniem, przy czym za poznawczo 
doniosłe wypadnie uznać nie tylko to, co w tych różnych dopełniający się obra
zach jest wspólne (i tworzy ów hipotetyczny całościowy językowy obraz świata 
danego etnosu), ale i te właśnie ich obszary, które się w owej części wspólnej 
obrazu nie mieszczą, a w dyskursie dają o sobie znać.

Przyjęte w polskiej lingwistyce szczegółowe definicje językowego obrazu 
świata potwierdzają wyrażone tu wcześniej przypuszczenie, że zawarty jest on 
nie tylko w podstawowych jednostkach nominacyjnych (wyrazach i frazeologi- 
zmach): jest raczej rozdrobniony i rozproszony po całej strukturze języka (od 
poziomu fonetyczno-graficznego po tekstowy) i po całej jego materii. „Języko
wy obraz świata -  pisze Jan Ożdżyński -  to określony sposób ujmowania przez 
język rzeczywistości (zarówno pozajęzykowej, jak i językowej), istniejący w se
mantycznych, gramatycznych, składniowych i pragmatycznych kategoriach 
języka naturalnego" (Ożdżyński, red., 1995: 7). W rozumieniu Ryszarda To
karskiego językowy obraz świata jest to „zbiór prawidłowości zawartych 
w kategorialnych związkach gramatycznych (fleksyjnych, słowotwórczych, 
składniowych) oraz w semantycznych strukturach leksyki, pokazujących swoi
ste dla danego języka sposoby widzenia poszczególnych składników świata, 
panujących w nim hierarchii i akceptowanych przez daną społeczność języ
kową wartości" (Tokarski 2001: 366; zob. też Grzegorczykowa, Szymanek 2001). 
Wreszcie klasyczna już definicja Jerzego Bartmińskiego, zgodnie z którą języko
wy obraz świata to „zawarta w języku interpretacja rzeczywistości, którą moż- 
na ująć w postaci zespołu sądów o świecie. Mogą to być sądy bądź utrwalone
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w samym języku, w jego formach gramatycznych, słownictwie, kliszowanych 
tekstach (np. przysłów), bądź to przez formy i testy języka implikowane" (Bart- 
miński, red., 1990: 110). Z repertuaru środków-akumulatorów językowego ob
razu świata, jaki wcześniej podałem (od fonetycznych po tekstowe), nie mówi 
się w tych definicjach tylko o środkach fonetyczno-graficznych. Ich pośredni 
ślad znaleźć jednak można w inspirujących obserwacjach Świetlany Ter-Mina- 
sowej nad kulturowym zróżnicowaniem używalności wykrzyknika w tekstach 
angielskich i rosyjskich -  wykrzyknika potraktowanego jako jeden z nośników 
„narodowego charakteru" nacji (Tep-MwHacoBa 2000: 262-265).

2.0.0. Charakter narodowy. Pojęcia „charakteru narodowego", „duszy" czy 
„jaźni" narodowej należą do tych pojęć mglistych, co do których istnieje prze
konanie, że nie są pojęciami pustymi, chociaż ich właściwa treść jest trudna do 
określenia. We wstępie do pracy „Charakter narodowy Polaków i innych" Ed
mund Lewandowski (1995: 10-11), powołując się na raport „National Character 
and National Stereotypes" H. Duikera i N. Frijdy, wyróżnia 6 typów definicji 
charakteru narodowego; bywa on więc najczęściej określany jako: 1. zbiór 
specyficznych cech psychicznych, 2. częstotliwa osobowość modalna, 3. system 
postaw, wartości i przekonań, 4. podstawowa struktura osobowości, 5. psycho
logiczny aspekt kultury, 6. mentalność zawarta w produktach kultury. Zapew
ne definicje takie nie wykluczają się wzajemnie i powiązane są nićmi wielora
kich sprzężeń zwrotnych. „Sam nie wiem, czy istnieje «dusza» rosyjska, polska, 
niemiecka, amerykańska itd., jak i nie wiem, czym jest moja własna «dusza». 
Faktem jednak jest, że w świadomości wielu ludzi, w tym uczonych, takie «du- 
sze» istnieją" -  pisze we wstępie do antologii pod znamiennym tytułem „Dusza 
polska i rosyjska" Andrzej de Lazari (red., 2004: 10), przywołując pierwsze 
przykłady z brzegu: rozprawki Mariana Zdziechowskiego „Wpływy rosyjskie 
na duszę polską" i Nikołaja Bierdiajewa „Dusza rosyjska i polska". Na 
początku lat 70. próbie racjonalnej charakterystyki takiej „duszy" całą książecz
kę poświęcił Aleksander Bocheński, który przez „psychikę narodu polskiego" 
rozumiał „typową postawę Polaków wobec losów własnego kraju, wobec roz
woju techniki i gospodarki światowej" (Bocheński 1972: 5); tezą autora była do
minacja w tak rozumianej „psychice narodowej" modelu „Polaka romantyka 
niepodległościowca" nad modelem „Polaka gospodarza" (tj. „Królewiaka" nad 
„Wielkopolaninem"). Ale dekadę później tenże Bocheński przyznawał się do 
błędu, pisząc: „...żadnej psychiki narodu polskiego nie ma, jest tylko i wyłącz
nie polskie wychowanie narodowe" -  po czym dobitnie powtórzył: „żadnej ce
chy psychicznej wyróżniającej dziedzicznie nasz naród od innych nie ma. Pozo
staje, jak powiedziałem, wychowanie narodowe -  szeroko pojęte. Obejmujące 
nie tylko to, czego uczy szkoła, ale przede wszystkim czego uczy dom, koledzy, 
starsi, niepisane tradycje i wcale nie na ostatnim miejscu -  pisane arcydzieła na
szej literatury" (Bocheński 1982: 33-34). Równie kategorycznie wypowiedział 
się Jerzy Topolski: pisząc posłowie „O narodowych cechach Polaków" zamy
kające katalog pamiętnej wystawy „Polaków portret własny", znakomity histo
ryk stwierdzał, iż katalog ten w długiej serii dzieł plastycznych „ukazuje auto
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portret zmieniający się wraz z rozwojem narodu -  i to jest słuszne. Nie daje 
jednak ten punkt wyjścia żadnego poparcia dla metafizycznej idei jakiegoś 
wspólnego dla kolejnych wieków narodowego charakteru Polaków, determi
nującego w taki czy inny sposób losy kraju. Nie daje również, co także teorety
cznie ważne, poparcia dla tezy istnienia takiego «charakteru» w ogóle" (Topol
ski 1983: 289).

 ̂ Przeniesienie rozważań z metafizycznej sfery „ducha", „psychiki" czy „jaź
ni" na grunt, jak u Bocheńskiego, systemu kształcenia -  znacznie bardziej kon
kretny, wymierny, przekładalny na podręczniki, programy, kanony lektur -  
wydaje się symptomatyczne i współgra z próbami obiektywizowania treści po
jęć „duszy narodowej czy „charakteru narodowego" w podejmowanych przez 
socjopsychologię i psychologię kognitywną oraz socjolingwistykę i etnolingwi- 
stykę analizach stereotypów etnicznych (zob. Kurcz 1994: 51-59, Kofta, Sędek 
1995, Błuszkowski 2003), w których „obiektywizacja" oznacza korzystanie ze 
stosunkowo wymiernych metod badawczych i z materialnych podstaw analizy 
(ankiety, wywiady, filologiczna analiza tekstów, skale typu dyferencjału seman
tycznego Osgooda czy skali Bogardusa itp.). Także i w naszych rozważaniach 
korzystne będzie poniechanie pojęć będących przedmiotem bardziej pytań, do
mniemań i spekulatywnych wynurzeń niż metodycznej analizy, skupię więc 
uwagę na tym, co w rachunkach ostatecznych może i jest składnikiem „chara
kteru narodowego", co jednak -  w przeciwieństwie do „duszy", „jaźni" czy rze
czonego „charakteru -  ma walor częściowej choćby namacalności i wymierno- 
ści. na sferze komunikacji językowej. Ma ona dwa wymiary podstawowe: 
„język", rozumiany jako ustrukturyzowany zbiór jednostek (system, kod) 
i zbiór reguł ich łączliwości (gramatyka), oraz „używalność języka" -  sfera prak
tycznego konfigurowania jednostek systemu dokonywanego pod presją reguł 
wewnątrzjęzykowych (gramatycznych, stylowych, gatunkowych) i zewnątrzję- 
zykowych (wzorców historyczno-kulturowych). Sfera ta, w której indywidual
ne impulsy twórcze ścierają się z naporem tradycji, uzusu, konwencji stylowych 
i gatunkowych, wzorców środowiskowych, pokoleniowych i innych, jest więc 
sferą t w o r z e n i a  t e k s t ó w  wypełniających dynamiczną przestrzeń komu
nikacyjną (dyskursywną) danego miejsca i czasu. Ale „sfera używalności języ
ka jest także -  o czym zwykle pamięta się mniej -  przestrzenią niewolnej od 
reguł c y r k u l a c j i  t e k s t ó w ,  a więc i sferą o d b i o r u  t e k s t ó w :  ich perce- 
pcji/ przyswajania, rozumienia, przetwarzania. Oba wymienione wymiary 
(aspekty) komunikacji -  „język" i „używalność języka" -  związane są siecią 
sprzężeń zwrotnych.

3.0.0. Autoportret językowy. W tym miejscu należy powtórzyć, że wieki 
komunikowania się Polaków w sytuacjach codziennych i historycznych powo
dowały odkładanie się w języku tej komunikacji różnorodnych formalnie i tre
ściowo dokumentów naszych odkryć, spostrzeżeń, reakcji, odruchów, ocen, 
sądów, uogólnień. Zasadnie możemy zakładać, że tym samym w języku 
odłożył się swoisty „autoportret nacji" -  rozumiany szeroko jako ogół języko
wych dokumentów całościowego oglądu świata polskimi oczyma (w tym sen
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sie „autoportret językowy" można utożsamiać z „językowym obrazem świata" 
naszego etnosu) i rozumiany węziej, w ściślejszym znaczeniu wyrazu „autopo
rtret" -  jako ten podzespół owych „językowych dokumentów", który jest ogra
niczony jedynie do świadectw autooglądu i autorefleksji samych Polaków, 
tworząc świadectwo ich prób określenia własnej tożsamości, oceny swego miej
sca i rangi pośród nacji innych. Nazwą „autoportret językowy" w tym właśnie 
węższym rozumieniu obejmuję te lingwalne kondensaty polskich doświadczeń, 
uprzedzeń i nastawień, ocen i sądów, które mogą -  choć nie muszą -  być języ
kowymi konstytuentami autostereotypu. Nie muszą -  gdyż autoportret ję
zykowy nie jest tożsamy z autostereotypem etnicznym: pierwszy tworzony jest 
przez ogół językowo utrwalonych przejawów autorefleksji etnicznej, z drugim 
zaś zwykło się wiązać podzielany przez ogół danej grupy etnicznej zespół cech 
wybranych przez tę grupę jako reprezentatywny dla niej (i charakteryzujący ją 
na ogół pozytywnie względem innych grup etnicznych; por. Kurcz 1994: 48-51). 
Wedle najnowszych ustaleń Jana Błuszkowskiego na autostereotyp Polaka 
składa się tylko 14 cech (wierzący, patriota, honorowy, odważny, nowoczesny, 
ceniący życie rodzinne, lubiący porządek, czysty, gospodarny, bogaty, leniwy, 
rozrzutny, lekkomyślny, nadużywający alkoholu; Błuszkowski 2003: 148-149), 
z których podstawę tzw. autostereotypu tradycyjnego tworzą ledwo 3 cechy- 
sylwetki: Polaka-katolika, Polaka-patrioty i Polaka-człowieka honoru (tamże: 
241-242). Autoportret językowy wydaje się nieporównanie bardziej bogaty 
i zróżnicowany treściowo, zawierając też, jak już zostało powiedziane, cechy ja
wnie wobec autostereotypowych polemiczne, jak również cechy neutralne, 
z autostereotypem niezwiązane. Dlatego też frazę Zrzucam z ramion płaszcz Kor
diana w znaczeniu 'wyzwalam się z romantycznego nakazu podporządkowania 
sztuki sprawom narodu' uważam na przykład za istotny składnik językowego 
autoportretu Polaków, ale nie za składnik polskiego autostereotypu, w którym 
jedną z dominant jest akurat romantyczna postawa wobec świata.

Aby nie zagubić się w gęstniejącej z akapitu na akapit sieci pojęć, ustalmy 
w tym miejscu, że:

1. przyjmujemy istnienie językowego obrazu świata danej wspólnoty etni
cznej utworzonego przez językowe obrazy grupowe mające część zbieżną 
(wspólną) i części rozbieżne;

2. przyjmujemy, że aspektami tak rozumianego językowego obrazu świata 
są -  w zakresach wyznaczanych przez treści metafor „mapy" i „autoportretu" -  
pojęcia „językowej mapy pamięci zbiorowej" i „autoportretu językowego" da
nej wspólnoty etnicznej. Są to więc pojęcia w istocie tożsame z pojęciem „języ
kowego obrazu świata" i w stosunku do niego jedynie wyprofilowane aspekto- 
wo; założenie ich istnienia nie wyklucza postrzegania językowego obrazu 
świata w innych jeszcze profilach aspektowych;

3. wymienionym aspektom (profilom) językowego obrazu świata odpowia
dają konkretne zespoły środków językowych, wyodrębniane z ogółu środków 
danego języka i grupowane w zbiory wedle przyjętych przez badacza kryte
riów. Tak więc na przykład da się w polszczyźnie wyodrębnić (1) zbiór środ-
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ków językowych tworzony przez geograficzne nazwy własne i ich pochodne 
w użyciach eponimicznych, na którego podstawie można dokonać rekonstru
kcji „polskiej geografii mentalnej" -  specyficznie polskiego sposobu postrzega
nia i wartościowania przestrzeni i konstrukcji świata -  od ulic, placów i miast 
po Kosmos; próbom takiej rekonstrukcji poświęciłem serię artykułów (zob. np. 
Chlebda 1997c, 2003c) i mam zamiar poświęcić odrębną monografię. Równole
gle da się w polszczyźnie wyodrębnić (2) zbiór środków językowych, którym 
można przypisać funkcję kumulatora i aktualizatora autorefleksji i samooceny 
Polaków i na którego podstawie można prowadzić próby rekonstrukcji „pol
skiego autoportretu językowego". Oba te zbiory nie tylko się nie wykluczają, 
ale w ramach „językowej mapy polskiej pamięci zbiorowej" są wobec siebie 
komplementarne, co więcej -  częściowo się krzyżują: na przykład treści eponi- 
mów Mława, Pcim, Pacanów, Grójec jako symboli polskiej prowincji czy Targowi
ca, Jałta jako symboli zaprzedania i zdrady pozwalają widzieć w nich nośniki 
i mapy mentalnej, i autoportretu Polaków. Elementy tworzące zbiór (1) i (2) są 
składnikami polskiego kodu kulturowego.

4. Dają się pomyśleć inne zbiory aspektowe (3), (4), (5) i dalsze, które będą 
w stosunku do (1) i (2) komplementarne, dopełniając się do nadrzędnej całości 
zwanej „językowym obrazem świata" (Polaków).

3.1.0. Skrzydlate słowa a rekonstrukcja autoportretu językowego. «Knac- 
c w n e c K a a  pyccKaa j iw T e p a T y p a  -  pisał rosyjski badacz A.P. Zabrowskij -  
Hananacb c c a M o o c o 3 H a H u n . Błui nocraBJieH Bonpoc: a h t o ,  c o B c t b c h h o ,  Taicoe 
Poccmh m pyccKHM Hapofl? B neM ero CBoeo6pa3we? (...) 0,n,H03HaMH0r0 oTBeTa 
H eT a o  cwx nop, A a w B p *m  J i n  o h  B03M 0>KeH  BooGuje. Ho bchkw m  H a p o A  AOJiaceH 
HMeTb cb o m  aBTonopTpeT» (3a6poBCKHM 1994: 88). Dla samego Zabrowskiego, 
dla Jana Orłowskiego (1992), dla Andrzeja Kępińskiego (1990) podstawą rekon
strukcji narodowych „portretów" i „autoportretów" była przede wszystkim li
teratura piękna, zwłaszcza romantyczna, ona to bowiem wypracowała „cały 
obowiązujący właściwie do dzisiaj repertuar gestów, zachowań i symbolów pa
triotycznych" (M. Janion; cyt. za: Kępiński 1990: 73). Ona też więc, nie żadne 
inne źródło, stała się dla Bohdana Cywińskiego podstawą rekonstrukcji obrazu 
Polaka-katolika, fundamentalnego składnika polskiego autostereotypu -  ona 
właśnie, literatura polska wieku XIX, w której obrębie „każdy niemal z twór
ców w skrytości serca swego poczuwał się do obowiązków wychowawcy na
rodu, a częstokroć i do roli wieszcza, w rzeczywistości zaś bywał znacznie 
dojrzalszym publicystą społeczno-politycznym aniżeli stylistą literackim. (...) 
Literatura ta (...) była niewątpliwie publicystyką dużego formatu i to publicy
styką w jakiejś mierze skuteczną, bowiem nie tylko pisaną inteligentnie, ale czy
taną w podobny sposób" (Cywiński 1985: 205). Literatura ta, która w Polsce w 
parudziesięciu utworach wielkich i w masie produktów m i n o r u m  g e n t i u m  na 
dziesięciolecia objęła prawdziwy rząd dusz, oku badacza może być dana 
w dwojakiej postaci. Najczęściej staje przed nim w swych dziełach jako 
całościach, tj. w złożonych systemach pojęć, fabuł, motywów, obrazów, typów 
ludzkich itp., z których to układów odfiltrowuje się składowe konstruowanych
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uogólnień; tak postąpił Cywiński, rekonstruując stereotyp Polaka-katolika z licz
nych dziełek Marii Rodziewiczówny. Ale to, co tworzy dzieła literackie, może 
też istnieć w postaci zwiniętej: w specyficznych destylatach, w tych kondensa
tach esencji literackiej, jakimi są skrzydlate słowa. Analiza jednostek skrzydla
tych dlatego właśnie jest poznawczo wartościowa, że za tymi brykiecikami, 
sprasowanymi do postaci 2-3 wyrazów i jednej wiązki sensów, mogą stać całe 
systemy myślowe. Dostosowując poprzez owo „sprasowanie" („zwijanie") roz
ległe bloki tekstowe do możliwości nośnych swej pamięci społecznej, dana 
wspólnota zdradza oku badacza, które składowe odnośnych tekstów uznała 
za myślowo najbardziej dla siebie istotne, warte zachowania i uczynienia skład
nikami dyskursu publicznego. To jest właśnie podstawa procesu rekonstrukcyj
nego.

Przywołany wyżej jednostkowy przykład skrzydlatej frazy Zrzucam z ra
mion płaszcz Konrada pokazuje, w jakim kierunku podążą teraz nasze rozważa
nia. Mamy oto w języku pewną (bliżej nieokreśloną) ilość zjawisk, które wyod
rębniamy i grupujemy w zbiór na podstawie intuicyjnie przypisywanej im 
cechy bycia nośnikiem „polskości": niesienia współodpowiedzialności za do
mniemany i poszukiwany „językowy autoportret Polaków". Są w tym zbiorze 
jednostki bezimienne i imienne: wyrazy, związki frazeologiczne, porzekadła, 
przysłowia, skrzydlate słowa. Są jednostki, których polskość jest eksplicytna -  
My, Polacy, złote ptacy, Musi to na Rusi, w Polszczę jak kto chce, Polska nierządem 
stoi, Polak jak głodny, to zły, Serce? -  A to Polska właśnie, Polska to jest wielka rzecz, 
Piękna nasza Polska cała, Hej, kto Polak, na bagnety! -  i są jednostki, z których ładu
nek polskości może wydobyć dopiero odpowiednie postępowanie eksplikacyj- 
ne: kundlizm, brązownicy, Obrzydłówek, rząd dusz, szklane domy, Nie oddamy ani gu
zika, Gość w dom, Bóg w dom. Z tego to zbioru jednostek języka analiza 
skrzydlatologa ma wyodrębnić wąski jedynie wycinek zajmowany przez skrzy
dlate słowa -  te tylko, powtórzmy, które w ocenie prowadzącego analizę są 
współnośnikami „językowego autoportretu Polaków".

3.1.1. Pojęcie polskości. Zadanie to byłoby proste, gdyby językowe „nośniki 
polskości" miały swoje językowe wykładniki formalne. Co prawda, można by 
do takowych zaliczyć a priori te jednostki języka, które -  jak w kilku przytoczo
nych wyżej przykładach -  zawierają w swym składzie komponenty Polska, Po
lak, polski, polskość, polszczyzna itp., jednak w zdecydowanej większości wypad
ków poszukiwana „polskość" pozostaje, by użyć udanego określenia Jadwigi 
Linde-Usiekniewicz (2003: 365-366), „za kadrem" jako niewyrażona wprost. De
cyzja o tym, jakie cechy wprowadzić w obręb „kadru", należy do leksykografa 
(czy kogokolwiek eksplikującego znaczenie branych pod uwagę jednostek) 
i musi być decyzją subiektywną z tego jeszcze względu, że samo pojęcie „pol
skości" nie doczekało się u nas oficjalnego zdefiniowania. Dzisiejsze eksplikacje 
słownikowe noszą charakter zdecydowanie tautologiczny. Nieobecny u Lin
dego, odnotowany dopiero w Słowniku wileńskim, rzeczownik polskość objaś
niony jest w Słowniku warszawskim (IV: 541) jako 'charakter polski, obyczaje 
polskie, właściwości życia polskiego, polszczyzna, narodowość polska', u Doro
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szewskiego (VI: 900) -  jako 'polski charakter czego, zespół cech polskich'. 
W „Praktycznym słowniku" Haliny Zgółkowej polskość definiowana jest jako 
'ogół cech, charakterystycznych dla Polski -  państwa w środkowej Europie, 
przypisywanych Polakom, decydujących o polskim charakterze czegoś' (PSWP 
XXX: 244), polski zaś -  jako 'taki, który dotyczy Polski i Polaków, jest dla nich 
charakterystyczny, uważany za narodowy; taki, który znajduje się w Polsce, po
chodzi z Polski lub jest jej własnością'. Definicja ta nie pozwala zrozumieć, co 
właściwie znaczy przymiotnik polski w takich np. kontekstach:

[1] Jest takie sław ne i bardzo polskie powiedzenie marszałka Piłsudskiego: Zwyciężyć 
i spocząć na laurach to klęska. Przegrać, lecz nie poddawać się -  to zwycięstwo. [2] Nic 
nie stoi na przeszkodzie, żeby do dziedziczonych legend i mitów zastosować prawdy, ja
kie bardzo polski pisarz -  W itold Gom brow icz -  borykając się z tymi legendami i mita
mi, pom ógł nam  uświadom ić (...). [3] Często cytuje się przewrotne zdanie Brechta 
z „Żyw ota G alileusza": „Biedny to naród, który potrzebuje bohaterów ", co ma się odno
sić także do nas, choć wówczas należałoby sentencję zmodyfikować. Zawsze potrze
bow aliśm y bohaterów , lecz także po to, by ich następnie w deptać w ziemię. Bohater 
opluty to jest figura bardzo polska4.

Co więcej, słownik Zgółkowej opatruje przymiotnik polski uwagą: „nie stopniu
je się", co sformułowania „bardzo polskie powiedzenie", „bardzo polski pi
sarz", „bardzo polska figura" musiałoby przesunąć w rejony wypowiedzi de
wiacyjnych, choć zdecydowanie kłóci się to z naszą intuicyjną oceną tych 
sformułowań (w których zresztą z treścią przymiotnika polski intuicja nasza do
skonale daje sobie radę). Wreszcie „Inny słownik języka polskiego" wyraz pol
skość odnotowuje, ale go nie definiuje. Zarówno definicje typu „polskość to ze
spół cech polskich", jak i znaczący brak definicji wynikają z jednakowego 
poczucia niemożności zwartego wyeksplikowania treści pojęcia tak złożonego 
i tak przy tym nieostrego, jak „polskość" -  i w jednakowy sposób obliczone są 
na efekt „samozwrotności": na to mianowicie, że użytkownik słownika i tak in
tuicyjnie wie, co to jest „polskość", bo jest nosicielem autostereotypu Polski, Po
laka i polskości właśnie, w razie potrzeby więc sam zwróci się ku temu autoste- 
reotypowi i definicji podsuwać mu nie trzeba.

Wiedza o naszym własnym autostereotypie ma wciąż jeszcze, mimo pionier
skich badań Joanny Szadury i Jana Błuszkowskiego, charakter bardziej intuicyj
ny niż empirycznie zweryfikowany. Co jakiś czas przetaczają się nad Polską 
spontaniczne i organizowane dyskusje nad pojęciem polskości i istotą narodo
wej tożsamości Polaków, dyskusje niosące spostrzeżenia i uogólnienia ważkie, 
mające jednak często charakter zbioru wolnych skojarzeń i luźnych refleksji 
indywidualnych czy grupowych5. Z kolei zobiektywizowane analizy psycholo

4 T.G. Ash, Nasz polski sojusznik, „Gazeta Wyborcza" 2004, nr 114, s. 16; przykład [2] pochodzi z: 
Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki wobec polskiej literatury [cyt. za:] Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia 
powojennego eseju polskiego, red. D. Heck, Wrocław 2003, s. 301, przykład [3] -  z eseju Z. Pietrasika 
Kto jest dobrym Polakiem?, „Polityka" 2004, nr 36, s. 29-30.

5 Z dyskusji ostatnich lat warto przypomnieć np. wypowiedzi na temat istoty polskości tworzące 
specjalne wydanie miesięcznika „Znak" (1987, nr 11-12), „Spór o istotę i przyszłość polskości", zor
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giczne i socjologiczne obejmują zwykle wybrane jedynie aspekty relacji „Polacy
-  świat dookolny", sprowadzające się głównie do sfery pracy, polityki, religii, 
stosunku do innych nacji6. Pochodzące sprzed 30 lat analizy Krystyny Pisarko- 
wej (zob. Pisarkowa 1994: 215-234) nastawione były na poznanie rodzimych ste
reotypów nacji innych (a więc polskich heterostereotypów), tak więc odpowie
dzi dotyczące Polaków zebrane zostały niejako przy okazji7; na zespół cech, 
którymi Polacy (w liczbie nieco ponad 40 osób) scharakteryzowali samych sie
bie, złożyły się: śmiały, dumny, dobry, poczciwy, wesoły, dowcipny, towarzyski, roz
rzutny, próżny (te 2 określenia znalazły się wśród „cech wywołujących sympa
tię"), elegancki, wybredny, ma gust, inteligentny, sprytny, bystry, lada jaki. Jeśli 
w zbiorze tym znalazła się jedna tylko cecha ujemna („wywołująca lekceważe
nie" -  lada jaki), to w moich nieopublikowanych analizach z r. 1980 Polacy oka
zali się w swych oczach ludźmi bez jednej choćby skazy: 100 osób (studentów), 
poproszonych o przypisanie do nazw 6 narodowości zadanych w kwestionariu
szu 25 cech pozytywnych, negatywnych i neutralnych, skojarzyło z nazwą „Po
lacy" wyłącznie cechy dodatnie: rycerscy, miłujący wołność, bohaterscy, prawdo
mówni, religijni (która to cecha potraktowana została jako dodatnia w opozycji 
do cechy ateiści przypisanej Rosjanom w zespole cech wyłącznie negatywnych). 
Potwierdza to ogólną prawidłowość, zgodnie z którą autostereotyp nacechowa
ny jest zwykle dodatnio, w heterostereotypach zaś przeważają cechy ujemne. 
Nie sposób jednak przejść obojętnie obok i takich wypowiedzi, jak np.:

[4] Kiedy słyszę słowo Polska, w idzę natychm iast dwie czerw one gęby, flaszkę wódki, 
sztandary i inne insygnia narodowe8; [5] ...dwa lata temu Jan Rokita powiedział, że widać 
już pierwsze symptom y „polonizacji" SLD, czyli rozwichrzenie, skłonność do kłótni, po
działów9; [6] Trudno będzie zerwać z częstą u nas postawą, która charakteryzuje właśnie

ganizowany w trakcie Kongresu Kultury Polskiej (Wrocław 2002) czy zbiór tekstów „O Polsce i pol
skości" wypełniający numer specjalny kwartalnika „Cywilizacja" (2004, nr 8). Zob. także: Rostworo
wski, red., 1983, Kłoskowska, red., 1990, Porębski 2002, Żakowski 2004.

6 Zob. np. analizy zebrane w tomie „Jacy są Polacy?" pod red. B. Wojciszke („Kolokwia Psycho
logiczne", t. 4, Warszawa 1995).

7 O autostereotypie Polaka mówi Pisarkowa w przypisie: „Mimo że stereotyp ten istnieje, 
wyłączam hasło Polak spod obserwacji, ponieważ konotaq'a zbyt szczegółowa i uczuciowa przerasta 
zakres nazwy i wymaga osobnej rozprawy" (Pisarkowa 1994: 234). Etnolingwistyczną analizą auto- 
stereotypu Polaka zajęła się, jak wspomniałem, Joanna Szadura (1993), a ostatnio w szczegółowych 
badaniach socjologicznych Jan Błuszkowski (2003).

8 Wypowiedź Mariusza Trelińskiego w dyskusji młodych filmowców polskich, „Polityka" 1992, 
nr 27, s. 9 (w następnym akapicie Treliński powiedział: „Jednym z naszych podstawowych grze
chów jest niekończąca się dyskusja o sprawach ostatecznych. Nikomu natomiast nie przeszkadza, 
że mało kto potrafi, jak mawiał Witkacy, «myć, golić się i perfumować». Dlaczego o naszej polskości 
nie świadczy praca? Dlaczego nie potrafimy dobrze wykonywać naszych obowiązków? Pozytywi
styczny nurt myślenia zawsze wydawał się podejrzany. Wszyscy natomiast z ochotą wpisujemy się 
w nurt romantyczny. Dzisiejsze społeczeństwo to jednak wspólnota interesów, a nie etos ojczyźnia
ny. Nie chcemy tego przyjąć do wiadomości i w momencie, kiedy w Europie granice praktycznie 
przestają istnieć, my mówimy o «PoIsce dla Polaków». To wszystko napawa mnie obrzydzeniem").

9 „Polityka" 2004, nr 17, s. 3. Por.: „Portal internetowy EUobserver.com, specjalizujący się w ko
mentowaniu spraw unijnych, napisał, że «list [krytykujący Francję i Niemcy za ich unijną politykę 
finansową] może na nowo zaognić konflikt między skłóconymi państwami europejskimi*. Funkcjo
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czekanie na zbaw ienie -  Polak, który nie w ierzy w cuda, nie jest Polakiem 10; [7] M usimy 
zastanow ić się nad program em  dla P. Dlaczego dla P, a nie dla Polaka? Dlatego, że w  tym 
słow ie jest za dużo liter. Dlatego, że to słowo jest za bardzo obciążone nieudaczną 
przeszłością11; [8] Odczuw am  tę jakąś polskość jako „złą krew ". Taki bełtun sporządzony 
z cham stw a i tromtadracji, zadzierania nosa i służalstwa pospołu, pazerności ożenionej 
z nieróbstw em  i żarłoczności pospołu ze skąpstwem12.

Dalsze badania empiryczne powinny odpowiedzieć na pytanie, czy takie 
cechy, jak warcholstwo, pieniactwo, bałaganiarstwo, improwizatorstwo, irracjo
nalizm, wybujały indywidualizm, fasadowa religijność itp. są uogólnieniami 
tylko jednostkowymi (choćby i dokonywanymi w skali masowej, ale nie- 
wchodzącymi w zespół cech faktycznych polskiego autostereotypu), czy też 
tworzą autostereotyp odrębny, konkurujący z pozytywnym, czy wreszcie 
współistnieją z cechami pozytywnymi w ramach jednej całości, tworząc dwa jej 
konieczne „skrzydła"13.

Niezależnie od przyszłej odpowiedzi na to pytanie „polskość" zaliczyć na
leży do kulturowych słów-kluczy o wybitnie wewnętrznym charakterze14, któ
rego treści w klasycznej definicji realnoznaczeniowej prawdopodobnie zawrzeć 
się nie da. Potrzebna będzie w przyszłości rozbudowana definicja kognitywna 
sublimująca i kondensująca w swych fasetach treści rozsiane po literaturze 
pięknej, wyłonione z ankiet, odfiltrowane z przysłów i innych jednostek języka, 
konieczny więc będzie długi proces szacowania semantycznego, jakiego przy
kłady odnośnie do pojęcia „ojczyzny" znaleźć można w analizach z tomu „Poję

nariusze unijni byli zbulwersowani dokumentem i przebąkiwali o «polonizacji obyczajów» we 
wspólnocie" („Wprost" 2004, nr 9, s. 46).

10 Słowa Danuty Zagrodzkiej relacjonującej wystąpienie Mirosławy Marody na dyskusji ze zor
ganizowanego przez Fundację Batorego cyklu „Czy Unia Europejska zbawi Polskę?" („Gazeta Wy
borcza" 2004, nr 98, s. 16).

11 Krzysztof Kłopotowski w wypowiedzi dla „Rzeczypospolitej" 2003, nr 255, s. D3.

12 T. Chrzanowski, Polskość? A cóż to takiego u licha?, „Znak" 1987, nr 11-12 (390-391), s. 146. Tam
że autor przyznaje, że są jednak takie chwile, „gdy owa mniemana polskość smakuje jak łyk świeże
go powietrza (...) zaczerpnięty do płuc i sprawiający, że serce ton dzwony zyskuje. I kolejna mesz- 
kolancja powstaje z miłości, dumy i poczucia wspólnoty...".

13 Nawiązuję tu bezpośrednio do wypowiedzi Adama Michnika, który w dyskusji o Witoldzie 
Gombrowiczu powiedział: „...wydaje mi się, że Gombrowicz jest takim wielkim czyścicielem du
chowości polskiej, a może nie tylko polskiej. Jeżeli dziś myślimy o miejscu Polski w Europie czy 
w świecie, warto pamiętać o tych dwóch skrzydłach -  prymasa Wyszyńskiego, który został podda
ny wielkiej próbie uwięzienia, i Gombrowicza, który z kolei był poddany próbie osamotnienia. (...) 
dziennik Gombrowicza i dziennik prymasa Stefana Wyszyńskiego. To są dla mnie dwa ramiona kul
tury polskiej -  oba bezcenne, oba niezmienne. Jest bowiem polskość heroiczna, chrześciańska, pa
triotyczna i ofiarna. I jest także polskość szydercza, przenikliwa, bezlitosna, wyzwalająca się z for
my" („Gazeta Wyborcza" 2004, nr 97, s. 18-19). Na ten temat zob. też pierwsze wnioski z badań Jana 
Błuszkowskiego (2003: 189-190 i 234-247).

14 Symptomatyczne, że nie ma ono adekwatnego odpowiednika przekładowego w językach ob
cych i że np. w ruszczyźnie nie funkcjonuje analogiczne pojęcie *«pyccKocn>». Por.: „Myślę, że Fran
cuzi czy Anglicy dużo mniej zastanawiają się nad swoją francuskością czy angielskością, niż Polacy 
nad polskością"; E.M. Rostworowski, Wytrwałość i nadzieja (rzecz o polskości), „Znak" 1987, nr 11-12 
(390-391), s. 135.
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cie ojczyzny we współczesnych językach europejskich" (Bartmiński, red., 1993) 
czy w rozprawce „Słownik kluczem do historii i kultury. «Ojczyzna» w języ
kach niemieckim, polskim i rosyjskim" Anny Wierzbickiej (1999: 450-489). 
Wyrazy ojczyzna i Polska nie są co prawda w pełni wymienialne w kontekstach, 
możliwe jednak, że do definiowania polskości część spostrzeżeń z aktów definio
wania ojczyzny można byłoby wykorzystać.

3.2.0. Podstawowe reguły postępowania rekonstrukcyjnego. Skoro nie mo
żemy na razie kwalifikować skrzydlatych jednostek języka jako „nośników pol
skości" na zasadzie prostego odwołania się do ustalonej już i usankcjonowanej 
słownikowo definicji polskości, pozostaje droga postępowania intuicyjnego. Jej 
subiektywizm byłby znacznie pomniejszony, gdyby podzbiór skrzydlatych 
słów polszczyzny, mający być podstawą rekonstrukcji wycinka „językowego 
autoportretu Polaków", zawierał jednostki o treści już wyeksplikowanej. Jak 
jednak pisałem w rozdz. III.3., zdecydowana większość skrzydlatych jednostek 
języka polskiego definicji znaczeń się nie doczekała; opisu znaczeń nawet tych 
jednostek, które intuicyjnie określilibyśmy jako dla „autoportretu Polaków" 
niezbędne -  cierpieć za miliony, rząd dusz, czerep rubaszny i dusza anielska, Pawiem 
narodów jesteś i papugą, Miałeś, chamie, złoty róg, Nie oddamy ani guzika, Bądź wier
ny, idź, Spisane będą czyny i rozmowy -  nie zawiera żaden ze słowników języka 
polskiego. Przekonany jednak jestem, że nawet gdyby opis taki istniał, nie 
byłby on wystarczający.

3.2.1. Zasada dwóch wektorów. Gdyby obiektem opisu były „zwykłe" fra- 
zeologizmy, klasyczny opis zrealizowany w perspektywie semazjologicznej -  
od jednostki danej do jej znaczenia -  byłby zapewne wystarczający. Przytoczo
ne wyżej i im podobne skrzydlate słowa nie są jednak frazeologizmami 
„zwykłymi": należą do frazeologii imiennej, tj. pochodzącej z jednostkowo 
określonych idiolektów (ich idiolektalna proweniencja była zresztą bodaj głów
ną przyczyną ignorowania skrzydlatych słów przez strukturalistycznie zo
rientowaną lingwistykę). Ale skrzydlate słowa nie są przecież dowolnymi frag
mentami idiolektalnych ciągów wypowiedzeniowych: są to takie wyimki 
z idiolektów, które z jakichś względów, dla zaspokojenia jakichś potrzeb zostały 
przez daną wspólnotę z owych idiolektów wyizolowane i usankcjonowane 
w funkcji werbalizatorów jakichś -  widocznie dla tej wspólnoty istotnych -  po
jęć i sądów. Mamy w związku z tym prawo postawić przed badaczami taki sze
reg przykładowych pytań: (1) z jakich to dzieł wyjęto owe uskrzydlone potem 
frazy, dlaczego z tych właśnie, a nie innych; (2) czy teksty źródłowe skrzydla
tych słów są zbiorowiskiem elementów przypadkowych, czy też są klasą ele
mentów pod jakimś względem jednorodną, tworząc kanon kulturowy o okre
ślonych proporcjach elementów rodzimych i zewnętrznych; (3) czy ów kanon 
(tworzący płaszczyznę odwoławczą dyskursu) jest nadal w pełni aktualny 
i stały, czy też ewoluuje (a jeśli tak, to w którą stronę); (4) dlaczego z tekstów 
tych wyizolowano i uskrzydlono te właśnie frazy, a nie inne, choć każde z od
nośnych dzieł składa się z dziesiątków, setek czy tysięcy fraz; (5) jakim to mia
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nowicie potrzebom (nazewniczym, symbolicznym, ekspresywnym, innym) owe 
frazy odpowiadały, a w związku z tym (6) jakie pojęcia zostały dzięki temu 
zwerbalizowane i czy, zsumowane, pojęcia te układają się w jakąś całość wy
ższego rzędu; (7) co sprawia, że jedne skrzydlate frazy po kilku latach (a nawet 
tylko miesiącach) spełniania swej „posługi nazewniczej" znikają z dyskursu, 
inne natomiast utrzymują się w języku przez długie dziesięciolecia, stając się 
motywami przewodnimi polskiego dyskursu ponadpokoleniowego? Mówiąc 
inaczej, diachroniczną perspektywę omawianego zagadnienia wyznacza prze
świadczenie, że w głęboko utajonych motywacjach wyboru fraz do korpusu 
skrzydlatych słów wspólnota zdradza się ze swoimi (tu: polskimi) nastawienia
mi, uprzedzeniami, postawami, potrzebami. Jeśli zaś tak, to czysto semazjologi- 
czna perspektywa opisu skrzydlatych jednostek języka nie może być wystar
czająca i potrzebuje dopełnienia w postaci charakterystyki onomazjologicznej 
(nominacyjnej), idącej od uwarunkowań, potrzeb, pojęć w stronę wybranych 
przez daną wspólnotę form ich werbalizacji. Obie te charakterystyki są wobec 
siebie komplementarne i w praktyce opisu powinny stanowić całość:

opis
skrzydlatych jednostek języka

w ektor onomazjologiczny wektor semazjologiczny

uw arunkow ania, potrzeby ---------►  jed nostka skrzydlata ---------►  eksplikacja znaczenia
danej wspólnoty, system  pojęć

Jeżeli więc postawimy przed sobą zadanie zrekonstruowania jakiegoś wycinka 
językowego autoportretu Polaków i ze zbioru zgromadzonych w tym celu 
skrzydlatych jednostek polszczyzny wybierzemy przykładowo frazę Zrzucam 
z ramion płaszcz Konrada, powinniśmy nie tylko utworzyć definicję jej znaczenia, 
ale i odtworzyć przyczyny, które dały tej frazie zaistnieć w polskim języku lite
rackim. Podkreślmy dobitnie: nie chodzi jedynie o ustalenie (jak to się w anali
zach skrzydlatologicznych czyni najczęściej) tekstu źródłowego danej frazy, 
która zresztą w omawianym przypadku daje się ustalić łatwo i jednoznacznie: 
fraza nasza pochodzi z trzyczęściowego poematu Antoniego Słonimskiego 
„Czarna wiosna", napisanego w r. 1919. Jednak poemat ten liczy ogółem 432 
wersy, a jeśli pod uwagę wziąć tylko część III poematu, gdzie się rzeczona fraza 
pojawia -  wersów 179. W tym miejscu, postępując dalej drogą analizy onoma
zjologicznej, zapytać więc należy, dlaczego w odbiorze społecznym 431 (lub, 
węziej, 178) wersów zaistniało na innych prawach, niż ten jeden właśnie, wy
brany spośród innych (a więc w jakiejś mierze im przeciwstawiony) i wyróżnio
ny własnym prawem obywatelstwa. W końcu są w tejże części poematu inne je
szcze wersy, które samodzielność taką potencjalnie mogłyby zyskać, a jednak 
realnie nie zyskały -  choćby Niewolnik czarny chwyta się broni, Niewola ludów nie 
roznieca płomienia zemsty, Na ziemię nowy schodzi pan...
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Pierwszą odpowiedź podsuwa budowa wiersza. Oto sam Słonimski użył 
omawianej frazy dwukrotnie: „Ojczyzna moja wolna, wolna... Więc zrzucam 
z ramion płaszcz Konrada" -  i trzy strofy dalej „Odrzucam oto płaszcz Konra
da: Niewola ludów nie roznieca Płomienia zemsty", ustanawiając (jak to na
zwałem w rozdziale XII przy okazji „Wesela" Wyspiańskiego) „pierwszy próg 
odtwarzalności". Ale pewnie nie powtórzyłby Słonimski tej frazy, gdyby dla 
niego samego nie była ona z jakichś przyczyn ważniejsza od innych w tym 
utworze. A była ważna, bo w wymownym, symbolicznym skrócie wyrażała 
przeświadczenie autora, że oto na jego oczach dokonuje się przełamanie ponad- 
stuletniej presji literatury polskiej w jej szczególnej funkcji skarbnicy narodo
wych świętości, strażniczki martyrologicznych doświadczeń, nośnika mesja- 
nistycznego posłannictwa. Mickiewiczowska inskrypcja z „Dziadów" Gustauus 
obiit -  hic natus est Conradus -  formuła przeistoczenia nieszczęśliwego roman
tycznego poety-kochanka w porzucającego prywatność poetę-buntownika, bo
jownika o Sprawę, więzionego przez zaborcę, cierpiącego za umęczony naród 
i wadzącego się o to z Bogiem rzecznika idei niepodległościowej15 -  była tego 
posłannictwa literatury polskiej formułą esencjonalną. Na fundamencie tak poj
mowanej literatury (zwłaszcza poezji i dramatu) wyrósł cały styl czy, więcej, 
paradygmat kultury zorganizowany „wokół wartości duchowych zbiorowości, 
takich jak ojczyzna, niepodległość, wolność narodu, solidarność narodowa", 
które pojmowano „w kategoriach bądź tyrtejskich, bądź martyrologiczno-me- 
sjanistycznych" (Janion 2000: 23). Wskutek tego, jak pisał Aleksander Bocheński 
(1982: 44), „w Polsce literatura stała się jedynym dawcą postawy życiowej, stała 
się wszystkim. Wielcy poeci i pisarze rozumieli to dobrze i stąd od Woronicza 
do Wyspiańskiego ich ambicje służebne, stąd krzewienie patriotyzmu". Ten pa
radygmat wskutek złożonego splotu okoliczności wykazał zadziwiająca trwałość: 
romantyzm polski, zdaniem Marii Janion, nie skończył się, jak w innych czę
ściach Europy, wraz z wiekiem XIX, lecz -  mimo podejmowania wcale licznych 
„prób walki w obronie rozsądku" (zob. Bocheński 1982: 47-50, por. Mencwel 
1997: 25-49) -  przetrwał blisko dwa stulecia, do czasów nam współczesnych.

Przypomnienie to pozwala lepiej zrozumieć nadzieje, jakie w Słonimskim 
musiało wzbudzić odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918. Po la
tach zaborów i walki z zaborcami, w której słowo i oręż zostały niemal utożsa
mione, rok 1918 musiał być postrzegany nie tylko jako odzyskanie państwowo
ści, ale i wyzwolenie kultury z jej służebno-patriotycznych ograniczeń. Dlatego

15 Nie podejmuję się odpowiedzi na pytanie, czyj właściwie płaszcz zrzuca z ramion poeta -  
Konrada z „Dziadów części III" Mickiewicza czy Konrada z „Wyzwolenia" Wyspiańskiego. Drugi 
jest wobec pierwszego osobliwą „kontynuacją poprzez zanegowanie" -  z jednej strony mamy tu za
przeczenie postawy buntu poetyckiego postawą działania czynem, obu Konradów łączy jednak 
idea służenia Sprawie narodowej. Okrzyk „Poezjo, precz! Jesteś tyranem!" jest w ustach Konrada 
z „Wyzwolenia" oskarżeniem romantycznej koncepcji posłannictwa sztuki w Polsce, trudno byłoby 
jednak uznać sceniczny los tego Konrada za ostateczne „zrzucenie płaszcza" -  tej koncepcji prze
zwyciężenie. Jest więc Konrad Słonimskiego sui generis polskim „Konradem zbiorowym".
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więc po słowach „Ojczyzna moja wolna, wolna... Więc zrzucam z ramion 
płaszcz Konrada" Słonimski pisze dalej:

Ojczyzna w w ięzach już nie biada,
Dźw iga się, wznosi, w staje wolna.

Na cóż mi zbędny słów aparat,
K tórym im  szarpał rany twoje?
By ciebie zbudzić, już nie stoję 
N ad tw oim  trupem  jako Marat.

Poezjo, tyżeś na kurhany 
Kazała klękać, jątrząc ranę,
W odząc przed oczy rozkochane 
Delije, pasy i żupany.

I cóż mi zrobić teraz z mową,
Która zbłąkana w tej manierze 
W  paw ęże bije i puklerze,
O jczyznę wzywa: w stań na nowo.

-  i, mówiąc temu wezwaniu „nie", powtarza w kolejnej strofie: „Odrzucam oto 
płaszcz Konrada"16.

Pisała niegdyś Anna Kamieńska: „Niemal z każdego wiersza poety, jak 
z odłamka kości paleontologicznego zwierza, można by chyba odtworzyć i od
czytać cały jego system, cały poetycki organizm, całą życiową prawdę"17. Pod
stawą rekonstrukcji takiego „poetyckiego organizmu" może być, jak widać, na
wet pojedyncza fraza poetycka. Jeżeli jest to na dodatek fraza uskrzydlona, 
czyli usankcjonowana społecznie w funkcji akumulatora i przenośnika stojącej 
za nią treści -  to w procesie rekonstrukcji zza frazy takiej poczyna się wyłaniać 
zarys systemu pojęciowego: rozległej sieci sensów powiązanych poprzez blisko- 
znaczność i poprzez przeciwstawność. Nie jest bowiem tak, że znakowane 
przez frazę Zrzucam z ramion płaszcz Konrada pojęcie, którego treść zdefiniowali
śmy roboczo jako wyzwalam się z romantycznego nakazu podporządkowania 
sztuki sprawom narodu' (a co mogłoby też być zdefiniowane ogólniej jako 
'odrzucam balast tradycyjnie pojmowanej polskości'), powstało samo z siebie 
i pozostaje odosobnione. Powstało ono jako opozycja wobec zespołu pojęć oz
nakowanych ciągami wyrazowymi Bóg, honor, ojczyzna, Semper fidelis, Bóg mi po
wierzył honor Polaków, Kto ty jesteś? -  Polak mały, Polska Winkelriedem narodów, 
rząd dusz, rozumni szałem, Oto dziś dzień krwi i chwały, Poszli nasi w bój bez broni, 
Jak to na wojence ładnie, Dziś twój tryumf albo zgon, bój bez chwały i męczeństwo bez 
zmartwychpowstania, Na stos rzuciliśmy nasz życia los, cud nad Wisłą, z dymem poża
rów, matka-Polka, w cichym dworku modrzewiowym, Rozdziobią nas kruki, wrony, sny
o potędze, ku pokrzepieniu serc i wieloma im podobnymi. Każde z tych wyrażeń 
na swój sposób kondensuje w sobie cząstkę tej szczególnej postawy kulturowej,

16 Cyt. za: A. Słonimski, Poezje zebrane, Warszawa 1970, s. 62.

17 A. Kamieńska, Od Leśmiana. Najpiękniejsze wiersze polskie, Warszawa 1974, s. 21.
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którą intuicyjnie odbieramy jako „specyficznie polską" i -  w wielkim skrócie -  
określamy umownym mianem „paradygmatu romantycznego". Pod tą etykietą 
zbierane są pojęcia różne i niezbieżne (nawet sprzeczne) tylko w ich oglądzie 
powierzchniowym, w swych warstwach głębokich łączące się jednak z sobą 
w spójny konglomerat: prometeizm, tyrteizm, mesjanizm, antyscjentycyzm, 
antyindustralizm, tradycjonalizm, zachowawczą religijność (niezachwiany ka
tolicyzm ze szczególną pielęgnacją kultu maryjnego), antyrosyjskość, polono- 
centryzm, patriotyzm rozumiany jako wypadkowa treści wszystkich tych okre
śleń. W patriotyzmie tym umiłowanie ojczyzny zrównane jest z poczuciem jej 
wybraności i szczególnego miejsca w planach Boskich, z poczuciem niezawinio
nej krzywdy, jaka ją spotkała ze strony sił zewnętrznych, z poczuciem niezbęd
ności ofiary, jaką „za wolność waszą i naszą" Polacy zobowiązani są złożyć na 
ołtarzu historii, wreszcie z przeświadczeniem, że świat zewnętrzny za tę ofiarę 
pozostaje wobec polski w niespłacalnym długu. Nie dziwota więc, że w para
dygmacie romantycznym pojęcia ojczyzny, Polski, polskości mają -  czy to 
w wieku XIX, czy w XX, czy nawet na progu XXI -  zdecydowanie „bolesne, 
pełne cierpienia konotacje" (Wierzbicka 1999: 476), stając w jednym szeregu 
z pojęciami śmierć, cierpienie, męczeństwo, strata, wygnanie, prześladowanie, tęskno
ta18. Głos, jaki zabrzmiał w dyskusji nad stosunkiem dzisiejszej młodzieży pol
skiej do swojej ojczyzny, wydaje mi się w tym kontekście nader symptomatycz
ny: „Skończył się komunizm i walka z komunizmem, rację bytu straciły czyny 
narodowowyzwoleńcze, Polska niczego już nie wymaga, nie każe nawet cho
dzić na pochody pierwszomajowe, nie mówiąc o traceniu zdrowia w carskich 
tiurmach. A skoro nie ma z kim walczyć, za co umierać, ani nawet przeciw 
komu siedzieć na styropianie -  koniec, kropka, nic nas tu nie trzyma. «Ojczyz- 
na» tak nam się przez stulecia zrymowała z «krew» i «blizna», że kiedy krew 
i blizna odpadły, to i ojczyznę diabli wzięli"19. Dziesięciolecia kultywowania tej 
postawy przyniosły rozległe skutki społeczne, które Andrzej Mencwel opisał 
słowami: „Czuć się we wszystkim zdanym na państwo, a zarazem państwa 
tego właściwie nie uznawać; prawo uważać za abstrakcję i respektować je o tyle 
tylko, o ile splata się to z interesem własnym; za realne mieć jedynie to, co jest 
związkiem osobistym, a wszystko, co społeczne, mieć za fikcję. Oto typ history
czny, który stanowi podwójny albo i poczwórny spadek naszych dziejów, kul
turowe podłoże naszej współczesności. (...) Stanowi on (...) negatyw tej posta

18 Anna Wierzbicka, powołując się na Jerzego Bartmińskiego, wylicza cały szereg określeń, stale 
towarzyszących wyrazowi ojczyzna w literaturze polskiej nurtu romantycznego: nieszczęśliwa, ucie
miężona, bolejąca, płacząca, biedna, cierpiąca. „Jeszcze w XVIII wieku ojczyzna występować mogła 
z przymiotnikami takimi jak wesoła (...). Lecz w dwudziestowiecznej polszczyźnie kombinacje tego 
typu są na ogół odczuwane jako niewłaściwe i instynktownie się ich unika. Charakterystyczne nato
miast są typowe kollokacje (...) bronić ojczyzny, polec, przelewać krew, umrzeć, walczyć, zginąć za ojczyz
nę, w obronie ojczyzny i wreszcie służyć ojczyźnie (z silną implikacją poświęcenia)"; Wierzbicka 1999: 
477.

19 M. Miecznicka; „Gazeta Wyborcza" 2004, nr 27, s. 18. Była to jedna z wypowiedzi w wielo
tygodniowej polemice zapoczątkowanej artykułem M. Olszewskiego „Kraj sportów ekstremalnych" 
poświęconego postrzeganiu Polski przez najmłodsze pokolenie Polaków.
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wy, jaka przyczyniła się do rozwoju cywilizacji zachodniej" (Mencwel 1997: 
14)20. I oto dlatego właśnie, że romantyczny typ postawy kulturowej okazał się 
w Polsce ostatnich dwustu lat typem dominującym, istniało społeczne zapotrze
bowanie na znaki, które wyraziście etykietowałyby pojęcia dla owego typu 
przewodnie21. I na odwrót: dlatego właśnie, że wyrażenia powołane do życia 
z idiolektów „sumień narodu" weszły do polskiego obiegu dyskursywnego, 
możliwe stało się trwające dziesięcioleciami utrzymywanie, utrwalanie i po
głębianie tej postawy; mamy tu do czynienia z nierozerwalnym sprzężeniem 
zwrotnym, które przed laty określałem skrótową formułą „mit tworzy własną 
frazeologię, ale i frazeologia współkonstytuuje mit" (Chlebda 1991: 40 [2003: 
68]).

Paradygmat drugi, będąc opozycyjną (negatywną, czasem prześmiewczo- 
-ironiczną) reakcją na kult klęski, bogoojczyźnianość, wybujały indywidualizm 
i poczucie narodowej „wybraności" paradygmatu romantycznego, daje się 
scharakteryzować określeniami „pozytywistyczny", „scjentystyczny", „proindu- 
strialny" czy wręcz „prakseologiczny", pozwalając zderzenie postaw polskich 
zamknąć w szeregu symbolicznych opozycji typu Polak-katolik vs radykalny 
inteligent (u Cywińskiego), Królewiak vs Wielkopolanin (u Bocheńskiego), 
Grottger vs Osmańczyk (u Gałczyńskiego) czy, w dzisiejszych dyskusjach, praw
dziwy Polak vs Europejczyk, sarmatyzm vs kosmopolityzm, Niepokalanów vs 
Laski, „Nasz Dziennik" vs „Tygodnik Powszechny" itp. Ale samo tylko zesta
wienie cech przewodnich obu paradygmatów nie daje jeszcze wyobrażenia
o faktycznej głębi przechodzących przez społeczeństwo polskie podziałów. Jak 
pisze Bohdan Cywiński, w konflikcie Polaka-katolika z Polakiem-radykałem 
mamy do czynienia z prawdziwym „rozdwojeniem mentalności społecznej, for
mowanej przez dwie odmienne tradycje, dwie odmienne wizje rzeczywistości 
(...), przez dwa odmienne wzorce społeczeństwa idealnego z jego stosunkami 
socjalnymi. Szczególnym przejawem tego rozdwojenia mentalności było ufor
mowanie się dwóch niezależnych od siebie hierarchii wartości moralnych, 
dwóch odmiennych wzorców postaw indywidualnych i społecznych, dwóch 
kodeksów etycznych, kierujących aspiracje swoich wyznawców ku całkowicie 
różnym cnotom i przestrzegających ich przed odmiennymi grzechami" (Cywiń
ski 1985: 232). Jeśli w przejmującej diagnozie Bohdana Cywińskiego można się 
z czymś nie zgadzać, to jedynie z przekonaniem, że ów konflikt dwóch 
przeciwnie ukierunkowanych, wręcz wrogich sobie mentalności polskich był 
dramatem „końca wieku dziewiętnastego i początków dwudziestego": piętna

20 Jeżeli związek między dokonanym przez Mencwela opisem tej postawy i przytoczonymi wy
żej wyrażeniami nie jest widoczny od pierwszego rzutu okiem, to dlatego, że przytoczyłem same 
wyrażenia, a nie definicje ich treści, których -  jak wielokrotnie tu podkreślałem -  rodzima leksyko
grafia do tej pory się nie dopracowała.

21 Nie opatruję wyrazu „znaki" żadnym określeniem uściślającym, gdyż chociaż w rozdziale 
tym -  jak i w całej książce -  mówię o znakach językowych, w grę wchodzą w sposób oczywisty 
wszelkie inne znaki współtworzące semiosferę Polaków, zwłaszcza znaki wizualne (ikoniczne) i ry
tualne. Na ten temat zob. np.: Okoń 1992; Porębski 2002, Uhlig 1989, Chlebda 1995.
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stolecie Polski suwerennej przełomu wieków dwudziestego i dwudziestego 
pierwszego unaocznia dowodnie, że dramat ten trwa nadal i nawet się -  na na
szych już oczach -  pogłębił i zaostrzył.

Zarysowane tu tło społeczno-kulturowe pozwala, jak sądzę, lepiej zrozu
mieć, w jakiej naprawdę sytuacji mentalnej znajdował się Antoni Słonimski, 
gdy w roku 1919, w rok po odzyskaniu przez Polskę suwerenności państwowej, 
frazą Z rzucam z ramion płaszcz Konrada tworzył znak swoich i nie tylko swoich 
nadziei. Znak -  gdyż, analogicznie do sytuacji w paradygmacie romantycznym, 
postawy rodzące się w paradygmacie pozytywistycznym wytworzyły zapotrze
bowanie na własne znaki, mogące wyraziście etykietować pojęcia dla tych po
staw charakterystyczne i być ich sygnałami rozpoznawczymi w dyskursie pub
licznym. I to właśnie było podstawą społecznej sankcji dla takich wyrażeń, jak 
praca organiczna, praca od podstaw, szklane domy, Nauka to potęgi klucz, Więcej 
Osmańczyka, mniej Grottegra, Za dużo święconej wody, za mało zwykłego mydła, 
A wiosną niech wiosnę, nie Polskę, zobaczę czy właśnie Zrzucam z ramion płaszcz 
Konrada -  frazy przywoływanej do dziś dnia w sytuacjach podejmowania (nie 
zawsze skutecznych) prób wyłamywania się czy wyzwalania spod władzy im
peratywu „służenia Sprawie"; por.:

[9] ...powstanie niepodległej Polski część polskiej inteligencji przyjęła nie tylko jako akt 
polityczny odbudow ujący utraconą państwowość, ale także jako odzyskanie wolności 
w sensie szerszym (...). Dla skam andrytów  np. oznaczało to okazję, aby zrzucić w reszcie 
z ram ion „płaszcz K onrad a" i zawracając z wyznaczonej przez rom antyków  i ich spad
kobierców ścieżki profetycznej, przywrócić poezji jej właściwe, wolne od narodow ych 
obligacji brzm ienie. Jednak skam andrytom  się to nie udało, ich związki z rom antyczną 
tradycją okazały się zbyt silne, ich zakorzenienie w  tradycyjnym  świecie pojęć i symboli 
zbyt głębokie. [GW 4 6 /0 2 ]; [10] W rócim y do punktu wyjścia, do m iędzywojnia, do
II Rzeczypospolitej, gdzie -  jak zaświadcza kronikarz -  oddaw ano do szatni płaszcz 
Konrada. I mniej uw agi poświęcano zabaw om  i dw orskim  igraszkom. [R.M. Groński; 
P 7 /0 3 ]; [11] Jasienica stara się zrzucić z nas „płaszcz K onrada", mówi przede wszystkim
0 naszej nieromantycznej „norm alności", tłumaczy: nie byliśm y męczennikam i, „żadną 
miarą nie nadaw aliśm y się na św iętych", grzechy nasze nie przekraczały europejskiej 
miary, a nasze cnoty i w ady nie różniły się od cnót i wad innych nacji. [GW 260/99]; [12] 
Pow oli w racam y do norm alności. Bo środowiska intelektualne straciły rząd dusz, który 
sprawowały uprzednio. Nie są już w stanie przyw dziew ać tego płaszcza Konrada, 
w  który zwykły się stroić jeszcze do niedaw na. (...) A teraz, gdy funkcjonuje już norm al
ny rynek idei i poglądów, buława została w ytrącona z rąk środow isk twórczych. N iektó
rzy artyści do dziś nie mogą się z tym  oswoić i bardzo boleśnie to przyjmują. [A. Szczy
piorski; P 2 5 /97]; [13] [Na gdańskiej konferencji „Rock i polityka" odosobniony głos 
Franciszka W alickiego dowodził, że] polskie zespoły bigbitowe i rockowe przyczyniły się 
do upadku PRL-u bardziej niż Solidarność i papież razem  wzięci. W  mniejszości byli tak
że ci uczestnicy dyskusji, którym  rock wciąż kojarzy się z imperatywem zaangażowania
1 społeczną krytyką. W iększość zdawała cieszyć się faktem, że w  III Rzeczypospolitej m o
żna wreszcie „zrzucić z s ieb ie  płaszcz K onrada" i rock może być tym, czym  rzekom o był 
zawsze: spontaniczną zabaw ą i bezpretensjonalną ekspresją. [M. Pęczak, M. Czubaj; 
P  3 2 /0 0 ]; [14] N a początku lat 90. mieliśmy powtórnie zrzucić „płaszcz K onrada", stać 
się wolni od narzuconych przez rom antyzm narodow ych powinności. A le pisała Pani też 
w tamtych latach, że ów kres [paradygmatu rom antycznego] będzie wspaniałym  
początkiem nowej epoki polskiej kultury. W  Pani ostatniej książce znalazłem  jednak
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przypisek, że były to „utopijne rojenia". -  Rzeczywiście, pom yliłam  się. [Rozmowa 
P. Goźlińskiego z M arią Janion; M GW  1 /0 1 ]; [15] „BruLionow y" projekt, sformułowany 
jak tylko jego twórcy dojrzeli (...), był nadzwyczaj prosty. Chodziło o odpolitycznienie li
teratury, o kolejne „zrzucenie płaszcza K onrada" przez sztukę. Jednym  słowem, cho
dziło o przezw yciężenie rom antycznego wzorca kultury, który w ciąż [w latach 90.] zda
w ał się organizow ać polskie myślenie w sferze wartości oraz artystycznej ekspresji. [GW 
1 50 /0 2 ]; [16] ...fantastyka to bodaj jedyny nurt we współczesnej literaturze polskiej, gdzie 
tak w yraźnie zaznaczona jest opcja polityczna autorów, związanych często z prawicowy
mi tytułam i (...). Te w yraziste ideowe deklaracje obce są na ogół naszym  prozaikom, któ
rzy w  III RP chętnie odrzucili balast społecznego zaangażowania i zrzucili odwieczny 
płaszcz Konrada. [M. Czubaj; P 2 2 /04]; [17] Kształtowała nas wojna. (...) Po 1989 roku 
m oje pokolenie chciało zrzucić z ram ion bo jow y szynel, tak jak pokolenie międzywojen
nego dw udziestolecia usiłowało zrzucić „płaszcz K onrada". M awialiśmy, że owszem, hi
storia jest ważna, ale trzeba budować nową Polskę, że od obchodów, wspomnień, cele
bry, m uzeów  w ażniejsze jest budowanie autostrad. [P. W roński; GW  182/04]

Fakt, że w tekstach dyskursu dzisiejszego korzysta się ze sformułowania sprzed 
80 lat, powstałego w konkretnej sytuacji politycznej, nie powinien dziwić. Obie 
sytuacje -  Polski lat 20., wyzwolonej spod panowania zaborców, oraz Polski 
przełomu XX i XXI wieku, wyzwolonej z układu sił pojałtańskich i tak, jak tam
ta, szukającej sposobu na zagospodarowanie swojej suwerenności -  są sytuacja
mi w samej swojej istocie analogicznymi. Co więcej: jak przyznaje dziś (por. 
przykład [13]) sama autorka koncepcji „zmierzchu paradygmatu romantyczne
go", paradygmat ten -  który już w „Czarnej wiośnie" wydał się Słonimskiemu 
możliwym do odrzucenia balastem -  trwa jednak nadal, przejawiając swą obe
cność w coraz to nowszych formach i sytuacjach. Określona część społeczeń
stwa polskiego ulega mu nieświadomie, inna część zaś uprzytamnia sobie, że 
chcąc nie chcąc w rozmaitych swoich odruchach i reakcjach, pomyśleniach, oce
nach i działaniach pozostaje zakładnikami „mitu Konrada"22, pytanie więc o to, 
czy „płaszcz Konrada" nosić (a nawet obnosić) czy zrzucić, bynajmniej nie jest 
pytaniem przebrzmiałym. Reżyser krakowskiego Teatru Starego Mikołaj Grabo
wski uważa, że na jego inscenizację „Wyzwolenia" Stanisława Wyspiańskiego 
przynajmniej jakaś część widzów przyjdzie, „bo uważa, że etos Konrada dalej 
kołacze się w naszej duszy. My tak łatwo nie wyrzucimy Konrada z siebie. To bę
dzie sprawdzian, czy teatr szarpiący nasze narodowe rany jest jeszcze potrzebny, 
czy nie. Czy imię Konrad ma jeszcze dla Polaków jakiekolwiek znaczenie?"23.

22 „Romantycznym mitem Konrada" nazwał Marek Radziwon „najważniejszy polski mit -  mit 
patrioty, powstańca, który walczy i ginie za dobrą sprawę, nawet jeśli jest to sprawa z góry przegra
na. Ten mit od stuleci konstruował polską świadomość. I tę potoczną -  od oblężonego pana 
Wołodyjowskiego, który wysadza się, byle tylko, nawet w sytuacji beznadziejnej, nie dać twierdzy 
Turkom, i tę całkiem serio -  powstańców warszawskich walczących beznadziejnie i bez szans w sier
pniu i wrześniu 1944" (zob. „Gazeta Wyborcza" 2004, nr 50, s. 20).

23 Rozmowę z Mikołajem Grabowskim zob. w „Dużym Formacie" z 7 maja 2004 r., s. 5. Słowa te 
są jednym więcej dowodem na to, że niezbędna jest leksykograficzna kodyfikacja -  z pełną obu
dową definicyjną -  ważnych kulturowo eponimów odantroponimicznych typu Konrad, Rejtan, Wal
lenrod, Wokulski, Judym, Dyzma, Bigda, Dulska, Janosik, Piszczyk, Szmaciak itp. (a także derywatów 
typu dulszczyzna, żeromszczyzna, przybyszewszczyzna, wallenrodyczny, janosikowaty, rejtaniada, rzucić się 
rejtanem), co postulowałem w szeregu prac.
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Powtórzmy: p o w s t a n i e  jednostki skrzydlatej, tj. względnie trwałe zaist
nienie w kodzie danej wspólnoty czyjejś jednostkowej konfiguracji wyrazów, 
następuje wtedy, kiedy (1) wspólnota owa (społeczeństwo, częściej jego grupa, 
zwłaszcza reprezentowana przez elity symboliczne) uświadamia sobie, że okre
ślony ciąg wyrazów nośnego społecznie tekstu szczególnie adekwatnie werbali
zuje zespół sensów, którego w systemie pojęciowym tej wspólnoty do tej pory 
nie było i którego brak niejasno odczuwano -  i/lu b kiedy (2) dana wspólnota 
(jej reprezentacja) uświadamia sobie, że pewien zespół sensów jest społecznie 
istotny, ale, nie mając swej etykiety werbalnej, nie jest przedmiotem „obrotu 
dyskursywnego", kiedy więc wytwarza się swego rodzaju wspólnotowe zapo
trzebowanie (czy wręcz oczekiwanie) na szczególnie adekwatny werbalizator 
tych treści -  zapotrzebowanie będące siłą „zasysającą" z tekstu publicznego od
powiadający tym oczekiwaniom ciąg wyrazów. R e p r o d u k o w a n i e  formuł, 
które na zapotrzebowanie to odpowiedziały tak skutecznie, że ich rola werbali- 
zatora pojęć zyskała wspólnotową sankcję, jest skutkiem poczucia ciągłości 
pierwotnych uwarunkowań, powtarzalności tych sytuacji, które daną formułę 
zrodziły, odradzania się dawnego zespołu sensów w coraz to nowszych konte
kstach24. Tak na przykład w ocenie socjologa przyczyn odradzania się haseł 
populistycznych w Polsce początku XXI wieku można upatrywać w ciągłości 
postawy, którą za Gombrowiczem nazywamy często „powszechną niemożno
ścią"; jak mówi Jerzy Szacki, „jest niezwykle szkodliwe, że tak wielu ludziom 
się nie chce, że tak łatwo godzą się ze swoim losem, stwierdzając, że mają w ży
ciu pecha i nic się nie da zrobić. W naszym społeczeństwie to postawa dość roz
powszechniona. Dominuje nastrój czekania na cud. (...) Z tej bierności bierze się 
wiara w znachorów podających przepisy na natychmiastowe wyleczenie, 
to ona jest największą szansą populistów. Ludowi po prostu powinno się 
chcieć"25. Zarysowana przez Szackiego sytuacja jest -  z punktu widzenia Obser
watora -  podłożem wręcz ewokującym formułę, która sto lat temu postawę tę 
szczególnie wyraziście zamknęła w słowach: ino oni nie chcom chcieć z „Wesela" 
Wyspiańskiego. Cała wypowiedź znakomitego socjologa, zwłaszcza fraza ostat
nia („Ludowi po prostu powinno się chcieć") tworzy ten u k ł a d  o n o m a z j o -  
1 o g i c z n y, w którym dopowiedzenie typu „...ale jemu nie chce się chcieć" jest 
przez ten układ wyznaczone z najwyższym stopniem prawdopodobieństwa. Fi
zycznie u Szackiego ono nie pada (dopowiadane jest w myślach przez Adresa
tów jego wypowiedzi), pojawia się natomiast w innych tekstach tego samego 
okresu:

[18] W iele osób mówiło, że nie są zainteresowani [pracą], I naw et trudno się dziwić. To
naprawdę szczególna grupa społeczna. Lata spędzone w  PGR ukształtow ały w nich po-

24 Podobnie odżyły dziś po 70-80 latach skrzydlate jednostki radość z odzyskanego śmietnika czy ci
szej nad tą trumną. Jednostki takie nazwałem roboczo „frazeologią recydywną", sygnalizując ich 
obecność w dzisiejszym dyskursie polskim w pracy: Chlebda 2003.

25 Z rozmowy Pawła Smoleńskiego z prof. Jerzym Szackim „Populizm nasz polski", „Gazeta 
Wyborcza" 2004, nr 97, s. 18.
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staw ę dziecka: w ystarczy być i za to bycie jest się nagradzanym. Oni nie umieli chcieć, 
w ięc n ie chcie li chcieć. [K. W ięckiewicz, dyrektor departamentu pożytku publicznego 
M inisterstw a Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o programie aktywizacji pracowni
ków byłych PGR; P 1 9 /0 4 ]; [19] Dzisiejszem u w idzowi [wczesnego filmu K. Kieślowskie
go „Gadające głow y"] imponuje, jak bardzo tamtym ludziom „chciało się  chcieć", jak 
wiele miejsca zajm owało w  ich myślach pragnienie zm iany świata i siebie samego. 
[K. W ierzbicki; GW  9 2 /0 4 ]; [20] Gdyby lokalne inicjatywy państwo chroniło tak, jak to się 
dzieje w  USA, tyczyńska spółdzielnia nie byłaby w yjątkiem na telekomunikacyjnej mapie 
kraju. Rząd jednak nie ma głowy do popierania tych, którym  „chce się chcieć". [News
w eek 4 1 /0 3 ]; [21] A by oni chcieli chcieć Kiedy obywatele [Polacy] dostrzegą, że droga 
na Zachód, do Europy, i ostateczna ucieczka z objęć Azji to dla Polski wielka historyczna 
szansa, w ów czas łatwiej będzie o nowy zryw społeczny do przezwyciężenia trapiących 
nas dziś dylematów. Otw orzy się nowe pole działania. Obywatele, mówiąc słowami po
ety, „zechcą chcieć", a bogatsi w różne formy kapitału będą także „m ogli chcieć". [P. 
Sztom pka; GW  8 /0 4 ]; [22] Chce, żeby się innym  chciało chcieć -  Czy pani się chce podej
m ować te w szystkie w ysiłki? -  pytam. -  Chce, powiem więcej: chcę, by innym  chciało się 
chcieć -  mówi Joanna. -  Dziwi mnie ogólne i powszechne „niechciejstw o" i narzekanie 
(...). [Gw O 288/04]; [23] Żeby się  sędziom  chciało chcieć Zatelefonować do m ęża/żony 
w superm arkecie na sąsiednie stoisko, to sędzia umie, ale zadzwonić do innej instytucji, 
aby od razu ustalić, co się dzieje ze świadkiem, tego już polski sędzia nie potrafi! [A. Rze- 
pliński; GW  3 1 / 04]26

Mówiąc o zapotrzebowaniu wspólnotowym jako o sile zasysającej formuły 
z tekstów jednostkowych i czyniącej je dobrem publicznym tej wspólnoty, war
to dodać, że siła ta bywa czasem tak duża, że wyrywa z testu frazę niezgodną 
z zamysłem autora albo przypisuje takiej wyizolowanej frazie znaczenie odpo
wiadające właśnie oczekiwaniom społecznym, a nie intencjom autorskim. Tak 
stało się ze wspominaną wcześniej grubą kreską Tadeusza Mazowieckiego (zob. 
rozdz. III.2.), taki też jest przypadek uskrzydlonej pod koniec lat 70. frazy 
A mury runą, runą, runą z piosenki Jacka Kaczmarskiego „Mury"27. Puentą, 
a więc istotą, tego głośnego tekstu jest finałowy dwuwiersz „A mury rosną, 
rosną, rosną, Łańcuch kołysze się u nóg", jednak dominujące w Polsce lat 80. 
nastroje społeczne całkowicie wymowę tego utworu zignorowały, uwydatniając 
i usamodzielniając pochodzące z powtarzanego wcześniej refrenu wersy „A mu
ry runą, runą, runą I pogrzebią stary świat", których obrazowość i wymowa 
szczególnie wyraziście werbalizowały oczekiwania i nadzieje Polaków tamtego 
okresu. Gdyby znaczenie uskrzydlonego A mury runą wyeksplikować jako 
'wyraz przekonania, że sztuka zdolna jest pokonywać opór systemu po
litycznego', okazałoby się, że tekst Kaczmarskiego należy do nurtu poezji stwo

26 Nie jest zapewne przypadkiem, że w tym samym czasie opublikowany został opracowany 
przez Joannę Podgórską raport „Polityki" poświęcony tej z przyczyn bezrobocia w Polsce, która nie 
wynika z deficytu miejsc pracy, lecz ma źródło „w mentalności -  marazmie, apatii, w braku poczu
cia odpowiedzialności za własne życie oraz postawie roszczeniowej, jaką przejawia część społeczeń
stwa" („Polityka" 2004, nr 19, s. 3). Raport nosi tytuł „Nie robim, bo się narobim" i przy okazji 
wprowadza do polszczyzny znakomity neologizm nierobotni -  analogiczną do bezrobotnych nazwę 
ludzi, którym w sferze zatrudnienia „nie chce się chcieć".

27 Pełny tekst wiersza zob. w: J. Kaczmarski, Ale źródło wciąż bije..., Warszawa 2002, s. 58.
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rzonego przez paradygmat romantyczny i stałoby się jasne, dlaczego w odbio
rze ogólnospołecznym w Kaczmarskim widziano głównie, jeśli nie wyłącznie, 
„barda Solidarności", twórcę „zaangażowanego patriotycznie" (w szczegól
nym, paradygmatycznym sensie przymiotnika patriotyczny), a nie poetę, który 
zwłaszcza pod koniec życia usiłował -  mało skutecznie -  „płaszcz Konrada" 
z ramion zrzucić28. Oddziaływanie „paradygmatu romantycznego" okazało się 
silniejsze, „ideologia bowiem zmienia się wraz z sytuacją polityczną, uformo
wana zaś społeczna mentalność trwa dłużej, nieraz zdumiewająco długo i jesz
cze w dziesiątki lat później może w sposób istotny rzutować na ideowe konfli
kty wewnątrz społeczeństwa" -  by raz jeszcze odwołać się do (wyjątkowo 
odpowiadających tej sytuacji) spostrzeżeń Bohdana Cywińskiego (1985: 230).

Dla słownika skrzydlatych słów przytoczona wyżej robocza definicja była
by wystarczająca, w takim bowiem (mniej więcej) znaczeniu fraza A mury runą 
cyrkuluje w dyskursie ogólnym. Jednak z punktu widzenia rekonstruktora ję
zykowego autoportretu Polaków sama tylko eksplikacja znaczenia realnego nie 
jest wystarczająca: dopiero kontrast między dyskursywnym znaczeniem real
nym i autorskim znaczeniem intencjonalnym daje właściwe wyobrażenie o isto
cie polskiego zapotrzebowania społecznego, dopisując do rekonstruowanego 
autoportretu wyrazistą kreskę. Tu wektor semazjologiczny musi być dopełnio
ny onomazjologicznym.

3.2.2. Zasada poziomu i pionu. Zarysowana tu na jednostkowych przykła
dach zasada dopełniania się dwóch wektorów: semazjologicznego (ustalanie 
eksplikacji znaczenia danej jednostki skrzydlatej) i onomazjologicznego (ustala
nie społecznych uwarunkowań pojęcia i mechanizmu jego werbalizowania 
przez daną jednostkę skrzydlatą) -  jest regułą postępowania rekonstrukcyjnego 
prowadzonego „w poziomie", tzn. oddzielnie dla każdej jednostki kodyfikowa
nej przez zakładany słownik, gdzie informacja podawana jest i odczytywana 
„z lewa na prawo" (uwarunkowania i pojęcia —> jednostka hasłowa —» eksplika- 
cje). Ale każda taka rekonstrukcja przyniesie obraz jedynie cząstkowy. Słownik, 
jak dowodziłem w rozdziale poprzednim, może i powinien być odczytywany 
nie tylko w takim wymiarze poziomym, ale i w swym pionie: jako kom

28 Dlatego też wspomnienie pośmiertne o Jacku Kaczmarskim i zapowiedź publikacji ostatniego, 
bardzo intymnego w tonacji tomu wierszy poety, Jarosław Mikołajewski zatytułował wymownym 
„Umarł Konrad, niech żyje Jacek" („Gazeta Wyborcza" 2004, nr 149). W tym kontekście warto przy
wołać celne spostrzeżenie Adama Hanuszkiewicza: „Apologeci tradycyjnie rozumianego patriotyz
mu nie zauważyli, że tenże patriotyzm w naszej polskiej literaturze już na początku XIX w. zmienił 
swój charakter i zaczął się nam dobierać do skóry szyderstwem o wiele celniejszym i groźniejszym 
niż usypiające nas samochwalstwo Sienkiewicza. Ale właśnie to oni: Garczyński, Słowacki, Krasiń
ski, Norwid, Wyspiański i Gombrowicz, zaczęli nas Polaków po raz pierwszy traktować poważnie. 
Jako partnerów, a nie jak niedorozwinięte dzieci. Najjaśniej sformułował ten problem Wyspiański 
w słowach królewskiego błazna do polskiego dziennikarza. Oryginalny tekst brzmi: «STANCZYK 
Ale świętości nie szargać, bo trza aby święte były, Ale świętości nie szargać to boli. DZIENNIKARZ 
Tragediante! STAŃCZYK Commediante!» A my? Cośmy z tą myślą Wyspiańskiego zrobili? Skreśli
liśmy mu całą pointę i wywiesili na sztandarze: Ale świętości nie szargać, bo trza, żeby święte były! 
I kropka" („Magazyn Gazety Wyborczej" 1995, nr 42, s. 18).

28 — W. Chlebda, Szkice... 433



pleksowy obraz danego obszaru pojęciowego wyczytywany z siatki hasłowej 
i zbioru definicji branych jako całość. Przyjęliśmy przecież, podążając w roz
dziale poprzednim za Jurijem Łotmanem, że (każdy) słownik dąży do pokrycia 
sobą całości danego unwersum, że wartościowość jednostki hasłownika jest wię
ksza niż wartościowość tej samej jednostki w tekście, że im mniejsza pojemność 
siatki hasłowej, tym większą część danego universum pokrywa sobą każda jed
nostka hasłowa, a relacje między jednostkami hasłowymi odtwarzają strukturę 
danego unwersum. Przyjęliśmy tym samym swoisty program odpowiedzialno
ści leksykografa: każdorazowo, zarówno włączając pewną jednostkę do siatki 
hasłowej słownika, jak i wyłączając jednostkę ze składu hasłownika, musi on 
mieć świadomość faktu, że podejmuje decyzję „światooglądową", gdyż te jed
nostki, które się ostatecznie na hasłownik złożą, będą -  nawet jeśli utworzą 
zbiór ilościowo niewielki -  reprezentatywne dla pełni danego unwersum, 
tworząc tę „część", która wyraża sobą „całość". Zasada ta ma, moim zdaniem, 
charakter ogólny, a najbardziej wyraziście sprawdza się w słownikach małych 
i specjalnych, których hasłownik da się ogarnąć i ocenić, by tak rzec, jednym 
spojrzeniem, jako całość właśnie, i to całość pod określonym kątem sprofilowa- 
na. Tym samym odpowiedzialność leksykografa za wybór jednostek do siatki 
hasłowej rośnie wraz ze zmniejszaniem się jej objętości. Zasada ta jest brzemien
na w konsekwencje praktyczne (rozdz. 3.4.0.) i teoretyczne (rozdz. 4.0.0.).

3.4.0. Autoportret językowy a skład hasłownika. Gdyby cząstkowe zada
nie uczestniczenia w procesie rekonstrukcji językowego autoportretu Polaków 
powierzyć leksykografii skrzydlatologicznej, słownik opracowany pod kątem 
tego zadania odpowiadałby sformułowanej wyżej zasadzie już z tego choćby 
względu, że musiałby być słownikiem i małym, i specjalnym. Żadnymi liczba
mi dokładnymi posłużyć się tu co prawda nie możemy, ale jeśli siatka hasłowa 
„Skrzydlatych słów" H. Markiewicza i A. Romanowskiego obejmuje ok. 11 500 
pozycji, a składa się w dużej mierze z cytatów, a także (w bliżej nieokreślonym 
stopniu) z jednostek skrzydlatych, które intuicyjnie ocenić można jako dla auto
portretu Polaków nierelewantne, to liczbę jednostek skrzydlatych, które przy 
układaniu listy haseł zakładanego „słownika autoportretu" powinny być wzię
te pod uwagę, można szacować ostrożnie na kilka tysięcy, z których w samym 
słowniku zostanie zapewne -  w zależności od jego założeń -  tysiąc czy dwa.

W tym momencie możemy powrócić do pytania postawionego w rozdziale 
XIV: jeśli zakładamy, że w zaplanowanym słowniku każda jednostka hasłowa 
niesie na sobie cząstkę odpowiedzialności za poszukiwany „językowy auto
portret Polaków", to jakich kresek nie może w tym autoportrecie zabraknąć, 
by otrzymany obraz dał się rozpoznać jako -  autoportret właśnie? Czyli, 
w przekładzie na język leksykografii, jakich jednostek (skrzydlatych) nie dałoby 
się w sieci haseł takiego słownika pominąć, by wyłaniający się z tego słownika 
(haseł i ich definicji) obraz nazwany „językowym autoportretem Polaków" był 
obrazem wiarygodnym?

Kwestię istnienia w języku autoportretu Polaków (wówczas jeszcze utożsa
mianego przeze mnie z polskim autostereotypem) podniosłem po raz pierwszy
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w roku 1994 na XVI konferencji z cyklu „Język a kultura" w Karpaczu, powra
cając do niej także na konferencji XVII (Karpacz 1995; zob. odpowiednio: Chleb
da 1998c: 37-38 i Chlebda 2000: 257-258). Ale dopiero jesienią roku 2003, po do
świadczeniach pracy nad „Rosyjsko-polskim słownikiem skrzydlatych słów" 
(Chlebda, Mokijenko, Szuleżkowa 2003), zaprojektowałem opracowanie pod ro
boczym tytułem „Polaków językowy portret własny w 100 doświadczalnych ar
tykułach słownikowych", szkicując dla niego pierwszy zarys siatki hasłowej. 
Miał to być dla mnie samego poligon doświadczalny przed ewentualnym słow
nikiem większym, próba odpowiedzi na pytania, czy opracowanie słownika 
tego rodzaju jest w ogóle możliwe, jakiego typu problemy ono stworzy, roz
wiązania jakich zagadnień teoretycznych będzie wymagało. Hasłownik układa
ny był na zasadzie szacowania czysto intuicyjnego, a więc po prostu z pamięci, 
bez przeprowadzania specjalnej kwerendy słownikowej czy tekstowej, bez wię
kszej selekcji wstępnej, bez wyliczania proporcji składu itd. Przedstawiam ten
zarys w układzie alfabetycznym:

1. A  im ię jego czterdzieści i cztery.
2. A m ury runą.
3. A to Polska w łaśnie.
4. A la ma kota.
5. Albośmy to ja cy  tacy!
6. A llelu ja i do przodu!
7. A to nam  się wydarzyło!
8. B agn et na broń!
9. Bądź w ierny idź.

10. bezinteresow na zawiść
11. B ić się czy nie bić.
12. boso, ale  w ostrogach
13. Brońcie krzyża!
14. Byliśm y — jesteśm y  -  będziemy.
15. C ała je s te ś  w skow ronkach.
16. Chcieliście Polski, no to ją  m acie.
17. chocholi tan iec
18. Ciemnogród
19. Ciszej nad tą  trum ną.
20. cud nad W isłą
21. C ukier krzepi. -  W ódka lepiej!
22. czerep rubaszny i dusza an ielska
23. Czy w arto um ierać za G dańsk?
24. długie, nocne rodaków rozmowy
25. Dobry fachow iec, a le  bezparty jny.
26. d yktatu ra ciem niaków
27. Europa powinna oddychać oboma 

płucam i.
28. hańba domowa
29. J a k  to na w ojence ładnie!
30. Ja k o ś  to będzie.
31. Ja n k o  M uzykant
32. Jeszcze  P olska nie zginęła.

53. Nie rzucim  ziem i, skąd nasz ród.
54. N iech prawo zawsze prawo znaczy, 

a spraw iedliw ość — sprawiedliwość.
55. N ierządem  P olska stoi.
56. Nikodem Dyzma
57. O napraw ie Rzeczypospolitej.
58. odpowiednie dać rzeczy słowo
59. O jczyzna to w ielki zbiorowy obowiązek.
60. P am ięta jcie  o ogrodach!
61. pani D ulska
62. państw o bez stosów
63. Paw eł i Gaw eł w jednym  sta li domu.
64. Paw iem  narodów je s te ś  i papugą.
65. pięknie się różnić
66. P iosenka je s t  dobra na wszystko.
67. Polacy nie gęsi.
68. Polak potrafi.
69. P olska -  a le  ja k a ?
70. P olska C hrystusem  narodów.
71. popiół i diam ent
72. powszechna niemożność
73. Przebaczam y i prosim y o przeba

czenie.
74. Przepijem y naszej babci domek mały.
75. Przeżyliśm y potop szwedzki, przeżyje

my i radziecki.
76. rachu nki krzywd
77. radość z odzyskanego śm ietn ika
78. rozum ni szałem
79. R óbta co chceta!
80. skrzecząca rzeczyw istość
81. S łoń  a spraw a Polska.
82. sny o potędze
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33. kam ien ie na szaniec
34. K ochajm y się!
35. Kolumbowie
36. K onrad W allenrod
37. Koń ja k i  je s t  — każdy widzi.
38. K to ty  je s te ś?  P olak mały.
39. ku pokrzepieniu serc
40. kundlizm
41. kw estia  sm aku
42. Litw o! Ojczyzno moja!
43. Ludzie ludziom zgotowali ten  los.
44. m atka-Polka
45. M iałeś, cham ie, złoty róg.
46. M yślenie ma kolosalną przyszłość.
47. na paryskim  bruku
48. N asz naród ja k  law a.
49. nasza m ała stab ilizac ja
50. N icea albo śm ierć!
51. Nie będzie Niemiec pluł nam  w twarz.
52. Nie oddamy an i guzika.

83. Soplicowo
84. Sp isane będą czyny i rozmowy.
85. straszn i m ieszczanie
86. szklane domy
87. T akie  będą Rzeczpospolite, ja k ie  ich 

młodzieży chow anie.
88. tow arzysz Szm aciak
89. Tylko oni nie chcą chcieć.
90. ukąszenie heglow skie
91. W Polsce, czyli nigdzie.
92. W anda, co nie chciała N iem ca
93. W asz prezydent, nasz prem ier.
94. W ielka O rkiestra Św iątecznej Pomocy
95. W si spokojna, wsi wesoła!
96. W yście sobie, a my sobie, każdy 

sobie rzepkę skrobie.
97. Za wolność w aszą i naszą.
98. zapluty karzeł reak cji
99. Zrzucam z ram ion płaszcz Konrada. 

100. Żeby Polska była Polską.

Jedynym rodzajem selekcji, jaki stosowałem przy układaniu tej listy, było 
odrzucanie przychodzących do głowy przysłów i frazeologizmów bezimien
nych, a więc jednostek nieskrzydlatych. Starałem się też, by listę utworzyły jed
nostki rzeczywiście uskrzydlone (w sensie optymalnie dużego rozpowszechnie
nia) będące nadal w żywym obiegu publicznym. W związku z tym na liście 
znalazły się one w tej formie, jaką przybrały w dyskursie, a nie w postaci swych 
fraz prototypowych. Gdy więc u Wyspiańskiego czytamy „A tu pospolitość 
skrzeczy", Polacy mówią najczęściej A to rzeczywistość skrzeczy czy zwięźlej 
skrzecząca rzeczywistość. Podczas gdy w „Zwierzyńcu" Rej napisał: „A niechaj 
narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają", Pola
cy, za nic sobie mając utyskiwania językoznawców, że, zignorowawszy autorski 
zamysł, uczynili z przydawki gęsi (język) rzeczownik w liczbie mnogiej, głoszą 
wszem i wobec, iż gęśmi nie są -  stąd na liście jednostka Polacy nie gęsi. Te właś
nie postacie uzyskały sankcję społeczną, w tej właśnie postaci jednostki te po
winny były zająć na liście swe miejsca. Są wśród tych jednostek pojedyncze wy
razy, są grupy wyrazowe i zdania; są frazy o charakterze skończonych sądów 
i jedno- czy dwuwyrazowe eponimy; są jednostki sprzed stuleci i sprzed roku 
zaledwie; są (w większości) jednostki polskie, ale są i zapożyczone (poz. 23 
i 91), które szczególne znaczenie uzyskały dopiero w dyskursie polskim właś
nie; są jednostki z samego centrum, ale i z obrzeży pola skrzydlatości (np. jed
nostki o autorstwie domniemanym). Obecność ich wszystkich na przedstawio
nej liście nie powinna -  po przeprowadzonych w tej książce wywodach -  
budzić wątpliwości29. Pytania może wywołać natomiast status wielu z nich jako

29 Wątpliwości może budzić natomiast brak na tej liście zadomowionych w polszczyźnie jedno
stek łacińskich albo większej liczby jednostek zapożyczonych np. z języka angielskiego czy rosyj
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„nośników polskości", o ile bowiem „autoportretowość" takich jednostek, jak 
np. czerep rubaszny i dusza anielska, państwo bez stosów, radość z odzyskanego śmiet
nika czy nasza mała stabilizacja jest niemal eksplicytna, leżąc tuż pod powierzch
nią języka, o tyle może się zrodzić wątpliwość, czy Ala ma kota, Cała jesteś w sko
wronkach czy Piosenka jest dobra na wszystko w ogóle jakikolwiek pierwiastek 
polskości w sobie zawierają.

Odpowiedzią na te wątpliwości mogłoby w przyszłości stać się właśnie 
opracowanie szkicujące „Polaków portret własny" w „stu doświadczalnych ar
tykułach słownikowych". Każdy z takich artykułów, przynosząc eksplikację 
znaczenia jednostki hasłowej, musiałby najpierw zrelacjonować rezultat analizy 
tego, co nazwałem tu wcześniej „układem onomazjologicznym": zespołu uwa
runkowań, potrzeb i oczekiwań wspólnotowych (ogólnospołecznych bądź 
grupowych), które pozwoliły usankcjonować zwerbalizowaną w czyimś jedno
stkowym tekście wiązkę sensów, czyniąc ją dobrem wspólnym: jednostką na
szego języka. Domniemanych pierwiastków polskości należałoby szukać nie 
w powierzchniowych definicjach, lecz właśnie w tych głębszych pokładach 
uwarunkowań: w motywacjach, nastawieniach, uzależnieniach, ocenach, w ta
kich a nie innych reakcjach na takie a nie inne bodźce historyczno-kulturowe. 
Gdyby penetrację tych warstw głębszych przeprowadzić, mogłoby się okazać, 
że fraza Piosenka jest dobra na wszystko pozostała w polszczyźnie dlatego, że 
w Polsce przełomu lat 50-60., w kraju mającym już za sobą euforię odwilży 
popaździernikowej, szybko pogrążającym się w to, co nazwano „siermiężnym 
socjalizmem", „gomułkowszczyzną" „małą stabilizacją", zaistniała potrzeba 
odreagowania na „taki jakiś nie taki ten byt": potrzeba znaku, który w dyskret
nej formie sumowałby tęsknotę za mitem II Rzeczypospolitej i nadzieję na 
wyrwanie się z szarości i prostactwa PRL-u -  który więc, by użyć przewrotnego 
wyrażenia Jeremiego Przybory, „w bezbarwny roztwór dobrobytu i pomyślno
ści wpuści parę kropel kolorowego smutku"30. Cały tekst „Piosenki" -  tekst na
pisany przez Przyborę w roku 1960 -  był odpowiedzią na ogarniające wówczas 
Polskę (a przynajmniej inteligencką część widowni telewizyjnej) nastroje, kon
densatem zaś tej odpowiedzi stał się incipit tekstu: Piosenka jest dobra na wszy
stko. Niezależnie od szczegółowej treści definicji, jaką się tej frazie przypisze, 
jest ona wyrazem postawy: specyficznie polskiej postawy wobec specyficznie 
polskiego splotu uwarunkowań zewnętrznych, splotu, który w tej akurat posta
ci nie zaistniał w żadnym innym kraju. Z tego punktu widzenia, jaki wyznacza

skiego. Przeglądając jednostki, które nie zmieściły się w przyjętej tu arbitralnie objętości „listy stu", 
dochodzę do wniosku, że dla odtwarzania językowego autoportretu Polaków mógłbym ułożyć 
nową „listę stu" (czy „dwustu") o całkowicie innym zestawie jednostek -  listę jednak, która wobec 
obecnej byłaby konkurencyjna tylko na poziomie powierzchniowojęzykowych wykładników treści 
(na poziomie nominatów), same sensy składowe bowiem, ich proporcje i konfiguracje pozostałyby 
tożsame lub zbieżne z listą obecną.

30 J. Przybora, Dosmucacz [cyt. za:] J. Przybora, Przymknięte Oko Opaczności. Memuarów część 11, 
Warszawa 1998, s. 199 (o „splocie uwarunkowań", którego częścią było zaistnienie Kabaretu Star
szych Panów zob. tamże, s. 196-205).
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„układ onomazjologiczny", fraza Piosenka jest dobra na wszystko jest takim sa
mym nośnikiem „pierwiastka polskości", jak ku pokrzepieniu serc, długie nocne ro
daków rozmowy czy boso, ale w ostrogach.

Pytanie o to, które jednostki języka polskiego i na jakich zasadach są nośni
kami polskości, musiał sobie zadawać także Jerzy Bralczyk, który, jak doniosła 
wiosną r. 2004 „Polityka", „wpadł na pomysł bardzo oryginalnej książki -  chce 
w niej pomieścić najbardziej znane zdania polskie, takie, które są rozpoznawal
ne jako cytaty i które przy tym najczęściej coś o nas (Polakach) mówią -  wprost 
lub pośrednio"31. W wersji, którą autor udostępnił „Polityce", dociekania pol
skości mają charakter swobodnych (czasem wręcz prywatnych) refleksji wpla
tanych w opis źródła lub okoliczności powstania danej frazy -  opis przypomi
nający charakterem zawartość „Leksykonu polskich powiedzeń historycznych" 
Wilamowskiego, Wnęka i Zyblikiewicz (1998). Kilka z 10 upublicznionych 
w „Polityce" komentarzy Bralczyka kończy rodzaj eksplikacji pragmatycznej 
w rodzaju: „Dziś to zdanie jest wspominane i przytaczane jako akt odwagi, 
otwartego i szerokiego myślenia" (o Przebaczamy i prosimy o przebaczenie), „Cytat 
nadaje się do wykorzystania w różnych sytuacjach, zawsze zaś pozwala na 
wskazanie niezadowolenia z tego, z jaką Polską mamy do czynienia" (o Chcieli
ście Polski, no to ją macie).

Krótkie wprowadzenie do listy „Stu najważniejszych polskich zdań według 
prof. Jerzego Bralczyka" nie tłumaczy głębszych założeń autora, nie wyjaśnia 
zwłaszcza, jaki sens ma dla niego określenie „najważniejszy". Lista „Stu zdań" 
Bralczyka jest ponadto listą zdań sensu stricto, podczas gdy na mojej liście „języ
kowych nośników autoportretu Polaków" zdania stanowią 60% wykazu; różnic 
takich jest więcej. A jednak te dwie listy są z sobą pod kilkoma względami po
równywalne: obie grupują (a) rzeczywiste jednostki języka polskiego, (b) jedno
stki pochodzące w większości z indywidualnie oznakowanych źródeł, (c) jed
nostki, które sami Polacy -  z różnych przyczyn -  uznali za istotne (które więc 
w rezultacie „coś o nas, Polakach, mówią -  wprost lub pośrednio"), wreszcie 
(d) zawierają tych jednostek po 100, co stwarza szczególnie dogodną płaszczyz
nę zestawienia. Oto lista Jerzego Bralczyka:

1. A aa kotk i dwa, szare, bure obydwa
2. A la m a k o ta
3. A  n iech aj n arod ow ie wżdy po

stro n n i zn ają , iż P o lacy  nie gęsi, 
iż swój język  m ają

4. B a g n e t n a broń!
5. B ard zie j boli zły sąsiad  niż rany
6. B a r  wzięty!
7. Bo w tym  cały  je s t  am baras, żeby 

dwoje chciało naraz

51. M iej serce i p atrzaj w serce!
52. M ierz siły na zam iary, nie zam iar 

podług sił
53. M iłe złego początki, lecz koniec 

żałosny
54. M łodości, dodaj mi skrzydła!
55. M łoty w dłoń, kujm y broń!
56. M yślenie m a k olosaln ą p rzyszłość
57. Nam strzelać nie kazano
58. Nędza z biedą z Polski idą

1 Zob.: „Polityka" 2004, nr 15, s. 69. Już po skierowaniu niniejszej książki do druku „lista Bral
czyka" (rozszerzona do 152 jednostek) ukazała się drukiem jako „Leksykon zdań polskich" (Bral
czyk 2004).
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8. Boże, coś Polskę przez ta k  liczne 
wieki otaczał b laskiem  potęgi i chwały

9. Bóg mi powierzył honor Polaków 
i Bogu tylko go oddam!

10. Bóg się rodzi, moc tru ch leje
11. Cały naród buduje swoją stolicę
12. C hcieliście Polski, no to  ją  m acie
13. Chodzi mi o to, aby język  giętki 

powiedział wszystko, co pomyśli głowa
14. Chrząszcz brzm i w trzcin ie
15. Ciszej nad tą  tru m n ą!
16. Cudze chw alicie, swego nie znacie, 

sam i nie w iecie, co posiadacie
17. C zarna krow a w kropki bordo gryzła 

traw ę, kręcąc mordą
18. Czerwone m aki pod M onte Cassino 

zam iast rosy piły polską krew
19. Czyń każdy w swoim kółku, co każe 

duch Boży, a  całość sam a się  złoży
20. Czy się stoi, czy się leży, dwa patyki 

się należy
21. D aj, ać ja  pobruszę, a ty poczywaj
22. D la Polaków  można czasem  coś 

dobrego zrobić, z P olakam i -  nigdy
23. Dobrze, dobrze być cysorzem
24. E j, ty, na szybkim  koniu, gdzie 

pędzisz, Kozacze?
25. Góralu, czy ci nie żal odchodzić od 

stron ojczystych?
26. H ej, kto Polak, na bagnety!
27. Ideał sięgnął bruku
28. Idzie żołnierz borem , lasem , przym ie

ra ją c  z głodu czasem
29. Idź złoto do złota, my Polacy w żela

zie się kocham y!
30. I ja  tam  byłem , miód i wino piłem
31. J a k  się da, to się  zrobi
32. J a k  to  n a w ojence ład n ie, kiedy  

u łan  z k onia spadnie!
33. Ja m  nie z soli an i z roli, jeno  z tego, 

co m nie boli
34. J a ś  nie doczekał
35. J e s t  źle, będzie gorzej
36. Jesz cz e  jed en  m azur dzisiaj, choć 

poranek św ita
37. Je sz cz e  P olsk a nie zginęła, póki 

m y żyjem y
38. Jęz y k  kłam ie głosowi, a głos myślom 

kłam ie
39. Ju ż  był w ogródku, ju ż w itał się 

z gąską
40. Kiedy ran ne w sta ją  zorze...

59. N iech p raw o zaw sze p raw o zn a
czy, a  sp raw iedliw ość -  sp ra 
w iedliw ość

60. Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy
61. Nie m atura, lecz chęć szczera zrobi 

z ciebie oficera
62. Nie oddam y p łaszcza, n aw et guzi

k a nie oddam y
63. Nie pieprz, P iętrzę, pieprzem  wieprza
64. Nie rusz, Andziu, tego kw iatka
65. N ierządem  P olsk a stoi
66. Nie rzu cim  ziem i, skąd nasz ród
67. O gary poszły w las
68. O cześć wam, panowie m agnaci, za 

naszą niewolę, kajdany
69. Odwaga stan ia ła , rozum podrożał
70. O jczyzna to  w ielki zbiorow y  

obow iązek
71. P an  kotek był chory i leżał w łó

żeczku
72. P atrz , Kościuszko, na nas z nieba!
73. Praw dziw a cnota krytyk się nie boi
74. Precz, precz od n as sm utek w szelki!
75. P rzeb aczam y  i prosim y o p rze

baczenie
76. Przy Tobie, N a jjaśn ie jszy  Panie, stoi

my i stać chcem y
77. Rozdziobią nas kruki, wrony
78. Rżnij karabinem  w bru k ulicy
79. Sm utno mi, Boże!
80. Spraw ujcie się tak , aby czuli, że 

um iera ją
81. Sto  la t, sto la t, n iech żyje, żyje nam !
82. Szlachetne zdrowie, n ik t się nie do

wie, jak o  sm aku jesz, aż się zepsujesz
83. Szła  dzieweczka do laseczka, do zie

lonego
84. Śm ierć frajerom
85. Św ięta  m iłości kochanej ojczyzny, 

czują cię tylko um ysły poczciwe
86. T am  na błoniu błyszczy kw iecie
87. T ą  rzeczą je s t  honor
88. Trzeba z żywymi naprzód iść
89. W lazł kotek na płotek i m ruga
90. W ładzy raz zdobytej nie oddamy nigdy
91. Wolnoć, Tom ku, w swoim domku
92. W pierwszych słow ach mojego listu  

niech będzie pochwalony Je z u s  
C hrystus

93. W strzym ał Słońce, ruszył Ziem ię, 
polskie go wydało plem ię

94. W szystko, co nasze, Polsce oddamy
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41. Kończ w aść! W stydu oszczędź!
42. Koń jak i jest, k ażdy widzi
43. K rew  naszą długo le ją  katy
44. K to ty  jesteś?  P olak  m ały
45. Kup pan cegłę
46. L itw o, ojczyzno m oja, ty  jesteś  

ja k  zdrow ie
47. Ludzie ludziom  zgotow ali ten  los
48. Ł atw iej k ijek  zacienkow ać, niż go 

potem  pogrubasić
49. M iałeś ch am ie złoty róg!
50. M ieczów ci u nas dostatek, ale i te 

przyjm uję ja k o  wróżbę zwycięstwa

95. Zachodźże, słoneczko, skoro m asz 
zachodzić

96. Z astał Polskę drew nianą, a zostawił 
m urow aną

97. Zaw sze tak ie  R zeczpospolite  
b ędą, jak ie  ich  m łodzieży cho
w anie

98. Z dymem pożarów, z kurzem  krwi 
b ratn ie j, do Ciebie, Panie, bije ten 
głos

99. Zwycięży O rzeł B iały , zwycięży pol
ski ród

100. Żebyśmy tylko zdrowi byli

Te jednostki na liście Bralczyka, które są zbieżne z jednostkami mojego wy
kazu -  jest ich 20 -  zostały wytłuszczone.

4.0.0. Autoportret językowy a lingwistyczna zasada nieoznaczoności. Czy
telnik ma prawo oczekiwać, że zapozna się teraz z charakterystyką owej 20-pro- 
centowej części wspólnej obu list, nanoszącej na płaszczyznę obrazu pierwsze i, 
jak można domniemywać, podstawowe rysy językowego autoportretu Pola
ków. Ale szkic niniejszy nieprzypadkowo zatytułowany został „W stronę auto
portretu...": jego celem nie jest odtworzenie językowego autoportretu Polaków 
(zadanie to odłóżmy do chwili opracowania zapowiedzianych „stu doświa
dczalnych artykułów słownikowych"), lecz rozpoznanie wiodących do tego 
celu dróg, ogólnych uwarunkowań i możliwości wykonawczych. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że żadna z 20 jednostek części wspólnej nie ma w leksy
kografii polskiej swojej definicji, dla każdej z nich trzeba więc dopiero przepro
wadzić takie dociekanie, jakie poprzedzało tu charakterystykę frazy Zrzucam 
z ramion płaszcz Konrada. Skoro natomiast poruszamy się teraz w kręgu ogól
nych uwarunkowań i możliwości, zwróćmy uwagę na rzecz następującą.

Chęć odtworzenia rozproszonego po języku autoportretu Polaków stwarza 
sytuację analogiczną do tej, z jaką spotkaliśmy się wcześniej przy próbie ustale
nia korpusu biblizmów i korpusu skrzydlatych puszkinizmów: intuicyjne prze
konanie o istnieniu takich korpusów zderzyło się wówczas z niemożnością ich 
wyodrębnienia w zakładanej „obiektywnej postaci", prowadząc do konstatacji, 
że korpusy te realnie dają się nam poznać jedynie jako serie autorskich (tzn. 
indywidualnie przez kogoś sporządzonych) propozycji takiej właśnie (w wypa
dku jednego autora) lub innej (w wypadku drugiego) konfiguracji składników 
poszukiwanego korpusu; zależność tę nazwałem „lingwistyczną zasadą nie
oznaczoności". Czy założony w niniejszym szkicu cel również się tej regule 
podporządkowuje?

Powtórzmy w tym miejscu przeprowadzone wcześniej (3.0.0.) rozumowa
nie. Stulecia działań komunikacyjnych Polaków spowodowały, że w polszczyź
nie odłożył się różnopoziomowy zespół środków zaświadczający o specyficznie 
polskim oglądzie świata i tym samym dający się określić jako „językowy auto
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portret Polaków" sensu largo (będący w istocie naszym językowym obrazem 
świata). W tym zespole ogólnym można wyodrębnić podzespół środków 
będący dokumentacją samooglądu Polaków i ich autorefleksji, zbiorem języko
wych świadectw poszukiwania i oceny własnej tożsamości; podzespół ten two
rzy językowy autoportret Polaków sensu stricto. W tej perspektywie Polacy, 
stanowiąc zbiorowy podmiot historycznego dyskursu wspólnotowego, stają się 
również zbiorowym przedmiotem własnego oglądu i wartościowania.

Proces włączania się Polski do struktur Unii Europejskiej nasilił pytania o 
treść i istotę tożsamości polskiej. W tej sytuacji szczególnej aktualności nabiera 
pytanie o możliwość wydobycia z języka zawartego w nim obrazu naszej pod
miotowości, tj. o szanse wiarygodnej rekonstrukcji językowego autoportretu 
Polaków (sensu stricto). Problematyczność tego zadania tkwi w tym, że poszuki
wany autoportret bynajmniej nie leży na powierzchni języka, a więc próba re
konstrukcji musi być poprzedzona ustaleniem, co mianowicie rozumieć się bę
dzie przez „polskość", w jakich jednostkach językowych „polskość" ta jest 
zawarta, jakim rodzajem eksplikowania treść tych jednostek wydobyć, wreszcie 
jaki zbiór owych jednostek uznać za konieczny i wystarczający, by uzyskany 
obraz był wiarygodny (tj. adekwatny do poszukiwanego autoportretu). Zada
nie to jednak -  odtworzenie autoportretu polskiego podmiotu zbiorowego -  
może zrealizować tylko inny podmiot: badacz, człowiek określony przez cały 
szereg czynników subiektywnych i ponadindywidualnych, społecznych. Jego 
wybory i decyzje są pochodną wychowania domowego i szkolnego, kładącego 
fundament pod treść, strukturę i zasięg horyzontu semiotycznego; kształtowa
ne są pod bezgłośne dyktando postawy światopoglądowej; mają charakter kon
sekwencji przyjętego za swój paradygmatu naukowego, orientacji metodologi
cznej, ogólnej postawy poznawczej; są więc wypadkową wielu racji i motywów 
działających równocześnie, ale uświadamianych sobie w stopniu niejednako
wym. Podejmując konkretną decyzję, człowiek rzadko zdaje sobie sprawę, że 
w ogóle istnieje złożony splot uwarunkowań, które nim kierują, które w pew
nym sensie podejmują tę decyzję za niego. Trudno byłoby oczekiwać od mala
rza, by r a c j o n a l n i e  uzasadniał każdą decyzję o takim a nie innym popro
wadzeniu pędzla, o wyborze tego właśnie a nie innego pigmentu (czemu nie 
przeczy fakt istnienia w malarstwie całych nurtów, w których rozwiązania ry
sunkowe czy kolorystyczne były pochodną ścisłych spekulacji teoretycznych): 
jego rękę prowadzi często „instynkt", „własne widzenie rzeczywistości", „głos 
serca". Badacz jest co prawda zobowiązany do działań zracjonalizowanych, 
a więc i świadomych, ale stopień introspektywności bywa u różnych badaczy 
różny, a w zasięg samoświadomości trafia zwykle tylko część działań postę
powania badawczego; pełne przyjęcie zasad określonego paradygmatu nauko
wego, jego metodologii i wytycznych działania powoduje nierzadko, że dla da
nego badacza stają się one zasadami oczywistymi, a więc niewłączanymi 
w obszary autorefleksji. Pracujący nad hasłownikiem leksykograf wydaje się 
postacią w jakiejś mierze do owego malarza podobną: część swoich decyzji 
uważa za oczywiste, zbyt oczywiste, by je poddawać autorefleksyjnemu
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osądowi; zawierza swej podświadomości, wyczuciu językowemu, poczuciu, że 
tu a tu powinno być właśnie tak a tak. To postronnemu obserwatorowi -  a po
stać Obserwatora stara się nam towarzyszyć od pierwszych stron tych szkiców
-  łatwiej czasem zauważyć, że gdy z palety możliwości przenieść na tworzone 
płótno jednostki typu Czucie i wiara silniej mówi do mnie, niż mędrca szkiełko i oko, 
A imię jego czterdzieści i cztery, Polska Winkelriedem narodów, Bóg mi powierzył ho
nor Polaków, cierpieć za miliony, ku pokrzepieniu serc -  ulegną zagęszczeniu ciepłe 
barwy romantyczne; obdarzać preferencją jednostki typu Zrzucam z ramion 
płaszcz Konrada, Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, pawiem narodów jesteś i pa
pugą, o naprawie Rzeczypospolitej, pięknie się różnić, szklane domy, Polska -  ale jaka?
-  znaczy uwypuklać na płaszczyźnie obrazu chłodne tony racjonalizmu; 
z każdą jednostką typu Silni, zwarci, gotowi, Jakoś to będzie, Nie rzucim ziemi, skąd 
nasz ród, Nie oddamy ani guzika, Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, Wanda, co nie 
chciała Niemca, jak to na wojence ładnie tworzony obraz będzie się stopniowo 
pogrążał w mrocznych barwach hurra-patriotyzmu; za jednostkami Brońcie 
krzyża!, Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Po
lakiem, Alleluja i do przodu!, Katolik powinien głosować na katolika ciągnie się gęst
niejący cień katolicyzmu (nierzadko zabarwionego nacjonalistycznie) -  itd.32 
Każda jednostka waży -  i, zgodnie z zasadą „im mniejszy hasłownik, tym wię
kszy ciężar gatunkowy każdej z jednostek", przy siatce hasłowej rzędu stu czy 
kilkuset jednostek dorzucenie (czy odjęcie) choćby jednej wnosi zmianę jako
ściową do całości obrazu, jaki z danej konfiguracji wyniknie. Nawet jeśli znaj
dzie się leksykograf, które wszystkie wymienione tu i inne jeszcze typy jedno
stek skupi razem w idealnie równych proporcjach, będzie to też w y b ó r  -  
wybór jednej z możliwości przeciwstawiony innym możliwościom, wybór au
torski przeciwstawiony wyborom innych autorów. Inaczej być nie może: rekon
strukcja autoportretu, jakim pozostaje on w obiektywnej rzeczywistości języko
wej, jest niemożliwa, a domniemany a u t o p o r t r e t  Polaków może realnie 
zaistnieć jedynie w postaci (teoretycznie nieskończonej) s e r i i  p o r t r e t ó w ,  tj. 
podmiotowych (autorskich) propozycji takiego lub innego uchwycenia (konce- 
ptualizacji) poszukiwanego status quo. Próba charakterystyki „językowego auto
portretu Polaków" nie jest więc prostym ujawnianiem cech jednego (badanego) 
podmiotu, lecz -  z konieczności -  spotkaniem (zderzeniem czy dialogiem) co 
najmniej dwóch podmiotów: badanego i badającego. Badanego -  i szeregu ba
dających.

Konkluzja tego wywodu jest równoznaczna ze stwierdzeniem, iż także pró
ba rekonstrukcji językowego autoportretu Polaków podlega działaniu lingwi
stycznej zasady nieoznaczoności. Realna treść tego stwierdzenia, sformułowa
nego na dodatek w akapicie zamykającym książkę, mogłaby rzucić na jej całość 
długi cień poznawczego pesymizmu -  skoro bowiem, jak to zostało zademon

32 Pozostawiam wartościujące określenia typu „ciepłe" (romantyczne) i „chłodne" (pozytywisty
czne) barwy, „mroczne tony" (hura-patriotyzmu), „gęsty cień" (nacjonal-katolicyzmu), mając pełną 
świadomość, że takimi są te określenia dla mnie właśnie, ale dla szeregu leksykografów „nacjonal- 
katolicyzm" ma zabarwienie ciepłe i jasne.
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strowane na przykładach trzech wcześniejszych sfer badawczych (terminów, 
biblizmów, puszkinizmów), uzyskanie rzeczywistego obrazu tworzących te sfe
ry zjawisk (tj. zrelacjonowanie status c/uo w obiektywnej rzeczywistości języka) 
jest niemożliwe z mocy reguł nie do przezwyciężenia, to może wysiłek pozna
wczy przedsiębrany jest na próżno?

Ale to, co wydaje się nieusuwalnym defektem, ograniczeniem i słabością 
lingwistycznych działań poznawczych, okazuje się w skutkach ich siłą. Nasuwa 
się tu niebezzasadna analogia do sytuacji istniejącej w tzw. układzie translacyj- 
nym: dzieło oryginalne, które w aspekcie interpretacyjnym jest swego rodzaju 
inwariantem, strukturą otwartą, urealnianą w dopowiedzeniach odbiorczych 
(czytelniczych), w aspekcie przekładowym stanowi nie bierny człon opozycji 
„oryginał -  przekład", lecz aktywny zalążek serii translatorskiej, niejako in po- 
tentia w to dzieło wpisanej. Serii -  a więc szeregu tłumaczeń, z których każde 
urealnia w kulturze docelowej dzieło kultury wyjściowej, po swojemu, na swój 
sposób naświetlając niedostępny kulturze drugiej oryginał. Podczas gdy o ukła
dzie tym Edward Balcerzan pisał, iż „seria [translatorska] jest podstawowym 
sposobem istnienia przekładu artystycznego. Na tym polega swoistość jego on- 
tologii"33, poszedłbym tu o krok dalej, sugerując, że z punktu widzenia kultury 
docelowej -  a więc dla użytkowników kultury drugiej -  seria przekładów jest 
podstawowym sposobem istnienia oryginału dzieła. Regułą jest bowiem, że 
wskutek nieznajomości języka kultury A dzieło kultury A jest dla nosicieli kul
tury B całkowicie schowane za jego przekładem: przekład jest traktowany nie 
jak, ale jako oryginalne dzieło pisarza obcego, przekład jest praktycznie utożsa
miany z oryginałem (por. Urbanek 2004:144). Skoro więc oryginał jest dla użyt
kowników języka B nieosiągalny i istnieje tylko jako przekład (a jest, jak każde 
dzieło, strukturą otwartą na sensy i interpretacje), to dzieło kultury A tym bar
dziej istnieje w kulturze B, im więcej ma swych przekładów na język B -  
przekładów, z których żaden nie jest (bo nie może być) samym tym dziełem, 
z których jednak każdy, będąc nową inkamacją oryginału, coś do niego wnosi, 
coś dopowiada, jakąś nową jego stronę naświetla. W układzie translacyjnym 
oryginał istnieje dla podmiotów kultury drugiej nie inaczej, jak tylko w postaci

33 Przytaczam dalszy ciąg tej myśli, gdyż w sposób wyjątkowy współbrzmi ona -  we wszystkich 
swych ogniwach -  z przeprowadzanym tu przeze mnie wywodem: „Jeżeli nawet jakiś utwór obco
języczny został przetłumaczony na nasz język tylko jeden raz, to przekład ten traktujemy jako 
początek serii przekładów innych, jakie powstaną lub mogą powstać w przyszłości. Co istotne, za
równo seria częściowo zrealizowana, jak i potencjalna, zawsze ma charakter rozwojowy. Stanowi 
ciąg praktycznie nieskończony, szereg otwarty. Otóż w serii otwartej, z jej ustawiczną gotowością 
do przyjęcia nowych, konkurencyjnych rozwiązań, każdy przekład też się jak gdyby «otwiera». 
Otwiera się, by tak rzec, w dwie różne strony. W stronę obcojęzycznego pierwowzoru. I w stronę 
konkurencyjnych składników serii. Owo «otwarcie» przekładu jest jednocześnie jego zagrożeniem. 
Pierwowzór może zakwestionować zarówno sensy, jak i poetykę danego tłumaczenia. Konkuren
cyjne składniki serii mogą go [pierwowzór] także zakwestionować, a nawet wyeliminować z obie
gu"; E. Balcerzan 1998:18. Na myśl o możliwości przeprowadzenia tej analogii naprowadziła mnie 
lektura rozprawy Doroty Urbanek (1994).
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(teoretycznie nieskończonej) serii przybliżeń tworzonej przez kolejne przekłady 
i nazywanej serią translatorską.

Per analogiam: skoro mówimy, że pewien tworzony przez fakty lingwalne 
obszar rzeczywistości językowej jest sam w sobie nieosiągalny i istnieje dla nas, 
podmiotów poznających, tylko jako nieskończona seria przybliżeń o postaci au
torskich propozycji interpretujących, okolicznością poznawczo fortunną jest 
fakt, że obszar ów -  jako „struktura otwarta" (w eco-bachtinowskim sensie 
otwartości) -  na tę wielość interpretacji obiektywnie zezwala, a nawet ją wymu
sza czy prowokuje, sprawiając, że z czasem obszar ten staje się strukturą realnie 
coraz pełniejszą. Każdy badacz swoją propozycją nie tylko na nowo powołuje 
dany obszar zjawisk do życia, ale wpisuje treść tej propozycji w tkankę badanej 
sfery i tam ją na trwałe zostawia -  kolejny bowiem badacz nie może istnienia tej 
wcześniejszej propozycji zanegować (choćby się z jej treścią całkowicie nie zga
dzał). Językoznawca więc istotnie, jak mówił Norman Davies o historykach, 
„tak jak kamera, zawsze kłamie": nawet korzystając ze ścisłego instrumenta
rium badawczego, zamiast spodziewanego obrazu „obiektywnej rzeczywisto
ści" -  rzeczywistości języka -  daje obraz wobec niej przesunięty, zawężony, 
zdeformowany34. Ale deformacja ta oznacza wniesienie do powstającego por
tretu cząstki osobowości jego twórcy, co, jak poucza historia malarstwa i foto
grafii artystycznej, wartość poznawczą portretu jedynie pomnaża. Paradoksal
nie, także i w dziedzinie poznania naukowego w im większym stopniu 
podmiot badający potrafi się „rozszczepić", tzn. wobec samego siebie stać się 
także przedmiotem samooglądu i autorefleksji, w im większym więc stopniu 
potrafi uświadomić sobie i u j a w n i ć  w o p i s i e ,  jakie cechy osobowe 
i społeczne determinują jego postawę badawczą, tym bardziej wiarygodny staje 
się opis podmiotu badanego. Problem więc nie w samej deformacji uzyskiwane
go obrazu, skoro jej zaistnienie jest i nieuniknione, i obiektywnie uzasadnione, 
i poznawczo korzystne: problem pojawia się wówczas, gdy językoznawca nie 
zdaje sobie z tego sprawy i swoje wyobrażenia o rzeczywistości języka przed
stawia jako samą tę rzeczywistość.

Chęć odtworzenia językowego autoportretu Polaków, czyli stworzenia ko
lejnego autorskiego portretu nacji na podstawie danych językowych, oznacza 
więc w pierwszym rzędzie zgodę na serię aktów samoświadomościowych. 
Akty takie, w których podmiot mówiący postrzega siebie z określonego dystan
su jako przedmiot oglądu, wyzwalając autorefleksję, przełamują inercyjność 
posługiwania się językiem, korzystania z niego jako ze zbioru znaków zada
nych przez odziedziczony system, znaków gotowych i dzięki temu wygodnych 
w nawiązywaniu i podtrzymywaniu komunikacji codziennej. Postawa autore-

34 „Nie sądzę, by pomimo najlepszych interrcji jakikolwiek historyk -  oglądając świat przez filtry 
własnej edukacji, doświadczeń i przekonań -  mógł być kiedykolwiek całkowicie obiektywny. (...) 
W jakimś stopniu wszyscy jesteśmy subiektywni; wszyscy postrzegamy w sposób wybiórczy; 
wszyscy poszukujemy prawd, które w sensie absolutnym są nieosiągalne. Ważne jest to, by histo
ryk uczciwie zaznaczał, co w jego prezentacji jest w zasadzie pewne, co jest przypuszczeniem, a co 
osobistą opinią" (Davies 2001: 315).
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fleksyjna, dodając do pytań „co mówię?", „do kogo i po co mówię?" także pyta
nia „dlaczego tak mówię?", „dlaczego mówię tak, a nie inaczej?", „czy 
mógłbym powiedzieć inaczej?", „dlaczego wygodniej mi powiedzieć tak właś
nie?", „dlaczego pamięć nie podsuwa mi w danej sytuacji innych środków wy
rażania?" i im podobne, jest podstawą definiowania znaczeń wyrażeń języko
wych. Definiowanie więc jest środkiem koniecznym (choć niewystarczającym) 
tego samooglądu, który stanowi fundament procesu „odkrywania ja"35.

Stawiając kolejny krok na drodze ku rekonstrukcji polskiej mapy mentalnej, 
pisałem niedawno (Chlebda 2003d), że zapobiegliwy gospodarz przynajmniej 
raz na jakiś czas dokonuje objazdu swoich włości, by zorientować się w swym 
stanie posiadania. Jest nam dziś potrzebny „objazd granic polskiej przestrzeni 
własnej". Dziś bardziej niż kiedykolwiek, gdyż przyszło nam doświadczać cza
su szczególnych przemian i przewartościowań. Na naszych oczach zmienia się 
polityczna mapa Europy, wyłaniają się nowe państwa, odchodzą w niebyt two
ry o państwowości zużytej, Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Czy 
jesteśmy do tej zmiany gotowi nie tylko administracyjnie, prawnie czy ekono
micznie, ale i mentalnie? W jakim stopniu? Czy nie jest aby tak, że faktyczna 
płynność dzisiejszych granic europejskich pozostaje w konflikcie z granicami 
sztywno wyznaczonymi przez nasze mapy mentalne? Mapy polskiej pamięci 
zbiorowej, obstawione granicznymi słupami stereotypów? Stereotypów współ
tworzonych, podtrzymywanych i przenoszonych przez zbiory jednostek nasze
go języka -  wyrazy powszednie, nazwy własne, przysłowia, porzekadła, idio
my, frazeologizmy, skrzydlate słowa?

W swych socjotechnicznych rozważaniach nad możliwościami przeciw
działania stereotypom Adam Schaff sugerował, by podstawowym zabiegiem 
terapeutycznym stały się w tej dziedzinie akty u ś w i a d a m i a n i a  ludziom, iż 
za nazwami, jakich używają, kryje się nie jeden, ale dwa zespoły treściowe: ze
spół treści stricte pojęciowych, ale i zespół treści emotywno-wolicjonalnych, 
zwany stereotypem (Schaff 1981: 144-148). Myślę, że to do leksykografów prze
de wszystkim należy ów wspomniany „objazd granic przestrzeni własnej" Po
laków i przygotowanie sprawozdania -  sobie w pierwszej kolejności, społeczeń
stwu zaraz potem -  z semantycznego stanu posiadania rodzimej mapy pamięci 
zbiorowej. Do leksykografów -  bo to ich właśnie obowiązują reguły, pozwa
lające opisać pewne universum w jego wymiarze całościowym, w kategoriach 
jednorodnych, z zawodowym obiektywizmem i zwykłą ludzką uczciwością. To 
leksykografia właśnie rezultat takiego opisu upowszechnia w postaci przynaj
mniej potencjalnie dostępnej wszystkim użytkownikom danego języka, tworząc 
wspomniane wcześniej „odwoławcze zaplecze" map mentalnych, ich utrwa
loną w zapisie publicznym wykładnię.

Złożoność treści, jakie się na mapy mentalne składają, nie da się, jak już 
pisałem, wyczerpać w formułach definicji klasycznych, nakazując zwrot ku

35 Nawiązuję do tytułu monografii Igora Kona „Odkrycie ja", Warszawa 1987. Na temat samo
świadomości językowej, jej składników i funkcji zob.: Chlebda 1995: 21-29.
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wielopoziomowej definicji kognitywnej. W praktyce oznacza to konieczność 
sporządzenia wpierw wielu setek mikromonografii, w których poszczególne 
jednostki (a następnie grupy jednostek języka) poddane zostałyby wszechstron
nemu postępowaniu eksplikacyjnemu, wydobywającemu na jaw -  czasem ku 
zaskoczeniu samego leksykografa -  treści jawne i niejawne, skryte głębiej, może 
nawet zepchnięte do podświadomości społecznej, wyparte, bo wstydliwe. 
W każdej z tych jednostek przegląda się nie tylko rzeczywistość fizycznego 
świata: przeglądamy się przede wszystkim my właśnie, Polacy, z całym baga
żem naszych fobii, zabobonów, nastawień, wyobrażeń o samych sobie i o in
nych. Nasze mapy mentalne są częścią naszego zbiorowego autoportretu zanu
rzonego w warstwach języka. Wydobycie go z tych warstw w optymalnej jego 
pełni byłoby aktem samoświadomości społecznej i narodowej -  aktem tym bar
dziej doniosłym dla nas samych, że analiza kompleksu rodzimych map mental
nych jest tym rodzajem opisu, który z samej swojej istoty staje się -  diagnozą.
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XVI. Siła bezsilnych 
(zamiast zakończenia)

W marcu roku 2003 polskie media podały wiadomość, że Juliusz Machulski, 
reżyser i scenarzysta filmu „Seksmisja", oskarżył krakowską rozgłośnię RMF 
FM o naruszenie jego praw autorskich i dóbr osobistych, a także ustawy o nie
uczciwej konkurencji poprzez bezprawne wykorzystanie w telewizyjnej rekla
mówce RMF pochodzącego z „Seksmisji" zdania „Ciemność, widzę ciem
ność!"1.

W rzeczonym filmie Maks, postać grana przez Jerzego Stuhra, budząc się w 
świecie zdominowanym przez kobiety, woła: „Mówiłem -  rachu-ciachu i po 
strachu! Ciemność, widzę ciemność! Ciemność widzę!". W reklamówce RMF 
FM na tle pustawej sali Sejmu z nielicznymi postaciami znudzonych posłów 
(odtwarzanymi nieodmiennie przez Jerzego Stuhra) pojawia się zwrócony ku 
widzowi pies (o rysach tegoż aktora), który komentującym tonem wypowiada 
zdanie: „Ciemność..., oj, widzę ciemność!".

Pełnomocnik Juliusza Machulskiego argumentował, że fraza „Ciemność, 
widzę ciemność!" to dzisiaj „już kultowy zwrot, wypromowany przecież przez 
film i wygłaszającego go aktora. A radio wykorzystało go bez zgody mojego 
klienta dla wy lansowania własnej marki". Zdaniem mecenasa „zapożyczenie 
jest ewidentne. Gdyby Szekspir żył, też trzeba byłoby mu zapłacić za korzysta
nie z np. «Być albo nie być»". Rzeczniczka RMF FM uznała natomiast, że Ciem
ność, widzę ciemność! jest to „związek frazeologiczny, który jest powszechnie sto
sowany i nie podlega ochronie prawa autorskiego".

Po półrocznym postępowaniu Krakowski Sąd Okręgowy uznał, że słowa 
Ciemność, widzę ciemność! „nie noszą znamion tak indywidualnych i twórczych, 
by uznać je za samodzielny utwór chroniony prawem autorskim. Wyrażenie to 
nie jest utworem, a jedynie częścią scenariusza". Sąd, podzielając opinię mece
nasa Krzysztofa Porwida, obrońcy RMF FM, iż zbitka słów „ciemność, widzę 
ciemność" pojawiła się już m.in. w „Raju utraconym" Johna Miltona, „Państwie 
Bożym" św. Augustyna czy w „Balladzie czarno-białej" Jacka Kaczmarskiego, 
uznał, że „te zbitki słów pojawiały się już wcześniej i Juliusz Machulski nic no

1 Cytowane poniżej wypowiedzi uczestników procesu pochodzą z wyszukiwarki portalu Wirtu- 
alna Polska oraz ze strony internetowej www.wprost.com.pl.
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wego nie wymyślił". Tym samym sąd przyznał też, że nie doszło do naruszenia 
zasady dobrych obyczajów w reklamie, gdyż nie tylko nie naruszono dobrego 
imienia reżysera, ale wręcz jeszcze bardziej spopularyzowano jego film. W mar
cu 2004 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego 
oddalający powództwo Juliusza Machulskiego i nakazujący mu poniesienie ko
sztów procesu.

Relacjonuję tę historię, by pokazać, że wyjściowe zagadnienie niniejszej 
książki -  pytanie o to, czy skrzydlate słowa mają status cytatów czy jednostek 
języka -  należy nie tylko do sfery rozważań czysto akademickich, lecz może 
mieć także wymiar nader praktyczny (wręcz finansowy). Gdybyśmy krakowski 
proces postrzegali w zaproponowanych tu kategoriach skrzydlatologicznych, 
trzeba by napisać, że dla strony oskarżenia wykorzystanie w reklamówce RMF 
FM frazy „Ciemność, widzę ciemność" było c y t a t e m  (aktem cytacji) ze sce
nariusza filmu „Seksmisja", a więc (niespłaconą) pożyczką indywidualnej włas
ności cudzej. Według pozwanych natomiast fraza Ciemność, widzę ciemność 
zdążyła się już była usamodzielnić i wejść do polszczyzny jako j e d n o s t k a  
j ę z y k a  będąca dobrem wspólnym Polaków -  jednostka, owszem, o konkret
nie znanym pochodzeniu, a więc skrzydlata, niemniej należąca po prostu do 
zasobów najnowszej frazeologii polskiej (ściślej -  do tej ich części, która nazwa
liśmy „frazeologią imienną"), pobieranie zaś tantiem za używanie frazeo
logizmów nie mieści się ani w ramach porządku prawnego, ani w granicach 
zdrowego rozsądku. Można by kontrargumentować, że poprzez wykorzystanie 
postaci i głosu Jerzego Stuhra reklamówka RMF w sposób aż nadto wyraźny 
nawiązywała do filmu „Seksmisja" -  i zbić ów kontrargument stwierdzeniem, 
iż tak jak zachodzi w języku proces dezautoryzacji frazeologii imiennej, tak też 
mają w nim miejsce akty jej reautoryzacji, które tworzą proces o wektorze prze
ciwnym; w tym kontekście użycie postaci i głosu Jerzego Stuhra jest więc w za
sadzie tym samym, co użycie w tekście wskaźnika przytoczenia jednostki reau- 
toryzowanej -  wskaźnika o tyle szczególnego w formie, o ile szczególny 
charakter mają i oba teksty (dany i uprzedni, aktualny i źródłowy), będące te
kstami synkretycznymi. Jeżeli istotnie ciąg wyrazów [ciemność, widzę ciemność] 
wystąpił u św. Augustyna, Johna Miltona i Jacka Kaczmarskiego2, to autorstwo 
tego ciągu w „Seksmisji" należałoby określić jako -  do rozstrzygnięcia -  rozpro
szone bądź łańcuchowe. Ale do rozpatrzenia jest też niebagatelny argument, iż 
liczba sensownych kombinacji wyrazów, jakich można dokonać pod presją 
działania ograniczników intra- i ekstralingwalnych3, może się okazać ograni-

2 W „Balladzie czarno-białej" Kaczmarskiego zbitka wyrazów widzieć i ciemność pojawia się, 
owszem, ale bynajmniej nie w sugerowanej postaci Ciemność, widzę ciemność, por.: „Dusze subtelne 
i wrażliwe Nie chcą uwierzyć w byt kontrastów -  Ja z pragnień -  jedno mam żarliwe: Móc widzieć 
ciemność Widzieć jasność" (zob.: J. Kaczmarski, Ale źródło wciąż bije..., Warszawa 2002, s. 214). Ciągu 
wyrazów Ciemność, widzę ciemność! (czy choćby widzieć ciemność) nie odnotowują pod żadnym z na
zwisk Markiewicz i Romanowski.

3 O ogranicznikach intra- i ekstralingwalnych piszę obszerniej w „Elementach frazematyki" 
(Chlebda 1991: 35-53 [2003: 61-93]).
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czona lub nawet skończona, co w przekładzie na zwykły język oznacza, że kon
figuracji wyrazów [ciemność, widzę ciemność] mógł w określonej sytuacji dokonać 
każdy użytkownik języka polskiego -  niezależnie od istnienia czy nieistnienia 
jakiegoś autorskiego pierwowzoru tej frazy (który to tok myślenia znalazł 
zresztą odzwierciedlenie w sentencji wyroku). Sądy, oddalając pozew, czyli po
dzielając w istocie linię obrony dowodzącej, iż fraza Ciemność, widzę ciemność! 
jest już powszechnie stosowanym związkiem frazeologicznym, posłużyły się co 
prawda dość szczególnym w tej sytuacji argumentem, iż rzeczona fraza „nie 
jest utworem, a jedynie częścią scenariusza", podkreślając bowiem przynależ
ność omawianej frazy do indywidualnego tekstu autorskiego, osłabiły tym 
samym argumentację na rzecz jej powszechnej frazeologiczności. Spróbujmy 
jednak rzecz postrzec w zarysowanych tymi szkicami kategoriach skrzydlatolo- 
gicznych: status skrzydlatych jednostek języka jest, jak dowodziłem, osobliwy, 
stanowią one bowiem z punktu widzenia Obserwatora dialektyczną jedność 
dwóch sprzecznych wektorów. Jeden skierowany jest ku systemowi języka i te
kstom dyskursu publicznego, drugi, przeciwnie, ku autorowi i jego idiolektowi, 
tzn. w stronę pojedynczego, indywidualnego tekstu źródłowego. W moim ro
zumieniu w s p ó ł i s t n i e n i e  t y c h  d w ó c h  w e k t o r ó w  j e s t  s a m ą  
i s t o t ą  s k r z y d l a t y c h  j e d n o s t e k  j ę z y k a ,  wskutek czego także w real
nym funkcjonowaniu tych ostatnich przejawiać się może -  w różnej proporcji 
i w różnych postaciach -  działanie obu tych wektorów. To jednak, czy świado
mość Obserwatora, iż dana jednostka skrzydlata jest systemowojęzykowym fra- 
zeologizmem i zarazem autorską konfiguracją wyrazów, mają też w równym 
stopniu (lub w ogóle) Nadawcy i/lub Recypienci konkretnych aktów komu
nikacyjnych, nie jest sprawą przesądzoną i powinno stanowić przedmiot odręb
nych dociekań; jak starałem się pokazać, w komunikacji status skrzydlatych jed
nostek języka ma naturę względną, tzn. jest zależny od tego, względem którego 
uczestnika aktu komunikacji dana jednostka jest rozpatrywana.

Podzielając linię obrony, w której rzeczona fraza uznana została za po
wszechnie stosowany związek frazeologiczny, sąd mógł natomiast -  nie wiem, 
czy to uczynił -  posłużyć się dowodem o dużej sile przekonywania: tekstami 
polskiego dyskursu publicznego, w którym (zwłaszcza w jego sferze ustnej) 
z frazy Ciemność, widzę ciemność! korzysta się często i na ogół bez wskaźników 
przytoczenia, dokonując przy tym jej modyfikacji -  strukturalnych (zwykle 
skracających) i znaczeniowych (neosemantycznych) -  co zazwyczaj świadczy
o mocnym zakorzenieniu danego frazemu w językowej pamięci społecznej, 
por.:

[1] Ciemność widzę, ciemność Na osiem strzałów Polacy oddali trzy celne (...). W całym  
meczu były jeszcze tylko dwie akcje Polaków (...). Znacznie więcej takich akcji m ieli ry
wale. [GSport 3 3 /04]; [2] Flirty lewicy z Sam oobroną i praw icy z LPR przyniosą um ocnie
nie ekstrem istycznych nurtów  polskiego życia politycznego i dalszą jego dezorganizację. 
Ciemność widzę. [J. M ajcherek; GW  2 6 /04]; [3] Ciemność widzę Koniec rundy jesiennej 
ekstraklasy. Teraz przed ligą trudne decyzje. W iększość klubów  to bankruci, a piłkarze 
od miesięcy nie dostają pieniędzy. [GSport 4 7 /0 3 ]; [4] Ciemność Widzew Zasłużony klub 
coraz bliżej II ligi. Cztery kolejki przed końcem sezonu zespół Franciszka Sm udy [Wi-

29 -  W. Chlebda, Szkice...
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dzew  Łódź] jest najpow ażniejszym  kandydatem  do spadku z ekstraklasy. (...) Dla mnie 
tego klubu już nie ma -  twierdzi Leszek Jezierski, trener, który w 1975 roku wprowadził 
W idzew  do ekstraklasy. [GW 109/04]; [5] M andat, bo ciemność widzę Kierowca starej 
hondy musiał wczoraj w Słupsku oddać dowód rejestracyjny auta za to, że jego szyby 
okazały się zbyt ciemne. [GW 201/04]

Na marginesie tej sprawy można jeszcze dodać, że stanowi ona swoiste signum 
temporis -  znak czasów wolnego rynku, konkurencji, gry interesów, walki o pie
niądz4. Trudno sobie wyobrazić, by potomkowie Adama Mickiewicza (i Cypria
na Kamila Norwida, jeśli takowi istnieją) wytaczali w latach 50. proces Jerzemu 
Andrzejewskiemu, który swym głośnym i przynoszącym wymierne zyski fi
nansowe utworom nadał tytuły pochodzące z dzieł obu poetów: „Ciemności 
kryją ziemię" (z Prologu „Dziadów części III"), „Popiół i diament" (z Prologu 
„Tyrteja"). Niepodobna wyobrazić sobie, by spadkobiercy Tadeusza Żeleńskie
go (Boya) upominali się o tantiemy za używanie -  choćby i w celach reklamo
wych -  takich wyrażeń, jak świadome macierzyństwo, pijane dziecko we mgle czy 
względem tego co i owszem. Na odwrót: w tradycji polskiej wprowadzenie czyje
goś wyrażenia autorskiego do języka ogólnego -  czy, z innej perspektywy, 
przyjęcie przez polszczyznę ogólną czyjegoś wyrażenia autorskiego jako swoje
go, wspólnego wszystkim, a więc już bezimiennego, stopionego z zasobami ję
zyka powszechnego -  było zawsze uważane za majstersztyk najwyższej próby 
i tytuł do szczególnej chwały. Nie bez przyczyny pisał Boy w „Spowiedzi po
ety": „A jeślim gwary ojczystej Choć jeden przysporzył klawisz, Ty mnie od 
hańby wieczystej, O mowo polska, wybawisz!".

Precedensowy proces o prawo własności do frazy Ciemność, widzę ciemność! 
niejako przy okazji ujawnił, że dla analizy przypadków tego rodzaju potrzebne 
jest złożone instrumentarium badawcze z wchodzącym w jego skład precyzyj-

4 Jeszcze nie skończył się proces w sprawie Ciemności, gdy jesienią 2003 r. ks. Jan Palusiński 
złożył w warszawskim Sądzie Okręgowym pozew przeciwko producentom filmu „Pogoda na ju
tro" (w reżyserii Jerzego Stuhra), oskarżający ich o bezprawne wykorzystanie w filmie nazwy festi
walu Sacrosong. W uzasadnieniu pozwu kancelaria prawna napisała m.in.: „Nazwa ta (Sacrosong) 
powstała z połączenia przez księdza [Jana Palusińskiego] w 1969 r. dwóch słów «sacro» i «song» 
w sposób twórczy (kreatywny). (...) Do tego czasu w polskim języku nie funkcjonowała w ogóle. (...) 
W roku 1993 nazwa «Sacrosong» uzyskała ochronę jako znak towarowy" (cytuję za „Gazetą Wy
borczą" nr 260 z r. 2003, s. 16; dodajmy, że głównym producentem Studia Filmowego „Zebra", 
w którym powstała „Pogoda na jutro", jest -  Juliusz Machulski). W komentarzu dla „Gazety Wybor
czej" ks. Kazimierz Sowa, prezes Radia Plus, powiedział: „Słowo «sacrosong» weszło już do co
dziennego języka: oznacza parareligijne granie i śpiewanie. (...) W połowie lat 90. brałem udział 
w sesji o mediach katolickich na KUL. Pytano mnie, dlaczego w mojej rozgłośni nie gramy muzyki 
religijnej. Odpowiedziałem, że sacro polo jest po prostu na gorszym poziomie niż muzyka popular
na. Moje «sacro polo» cytowano w prasie, posługiwano się nim do opisu pewnego rodzaju muzyki. 
I do głowy mi nie przyszło, że można by kogoś o to zaskarżyć". Por. także: „Zespół Wilki zamierza 
pozwać producenta piwa Okocim do sądu. Przedmiotem sporu jest zdanie z reklamy Okocimia: 
Baśka nie miała fajnego biustu. Słowa te są parafrazą fragmentu «Baśki», jednego z największych prze
bojów Wilków. Zespół uznał postępowanie firmy Carlsberg Okocim za nieetyczne, gdyż wykorzy
stuje wizerunek zespołu i popularność piosenki" („Gazeta Wyborcza" 2004, nr 158, s. 18; na ten te
mat także „Polityka" 2004, nr 34, s. 42-44).
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nym aparatem pojęciowo-terminologicznym. O ile precyzyjność jest oczywi
stym wymogiem metodologicznym, złożoność jest w tym wypadku raczej kon
statacją faktu odpowiedniości aparatu poznawczego do natury badanego 
obiektu. Skrzydlate słowa uważam za zjawisko lingwalne o naturze szczególnie 
złożonej, co krakowski proces ujawnił tylko w pewnej części. Ontologiczną 
cechą skrzydlatych słów jest bowiem to, że leżą one w sferze -  właśnie w sferze, 
nie w punkcie -  przecinania się linii biegnących między biegunami różnych 
skal, mają więc, powtórzmy raz jeszcze, naturę dwoistą, wewnętrznie sprzecz
ną, utrudniającą nieodwołalne przypisywanie ich do klas obwiedzionych szty
wnymi granicami. Komplikuje to czynność orzekania, bo nie pozwala odpo
wiedzieć jednoznacznym „tak" na cały szereg pytań. Potykamy się już na 
najprostszym, ale i podstawowym: czy skrzydlate słowa można zaliczyć do kla
sy jednostek frazeologicznych? Odpowiedzi „tak" przeczy istnienie szeregu 
skrzydlatych słów sensu słricto, czyli jednostek mających postać pojedynczych 
wyrazów, których do frazeologii odnieść nie sposób. Nawet gdybyśmy przeszli 
nad tym faktem do porządku dziennego (co w praktyce wywodu tej książki 
faktycznie czynimy) i, pozostając tylko przy skrzydlatych wielowyrazowcach, 
ponowili pytanie wyjściowe, natura skrzydlatych słów wymusi na nas odpo
wiedź w istocie oksymoroniczną: skrzydlate słowa tworzą podklasę zjawisk, 
dla której rezerwować trzeba termin „frazeologia imienna". Oksymoroniczność 
tego określenia przejawia się w tym, że łączy ono w sobie odnośność do syste
mu języka, kodu (do frazeologicznych zasobów języka) z odnośnością do 
imiennej wypowiedzi indywidualnej. Termin „frazeologia imienna" będzie 
trudny do zaakceptowania dla tych badaczy, którzy uważają, że określony ciąg 
wyrazów może być albo „imienny" (i wówczas należy do skrzydlatych słów), 
albo „bezimienny" (i odnosi się wtedy do frazeologizmów). Jak długo ciągnie 
się za nim pamięć o jego autorze, jak długo zachowuje się w nim echo jego 
imiennie oznakowanego źródła, tak długo nie jest on, w opinii tych badaczy, 
frazeologizmem: frazeologiczność uzyskuje się w momencie zaniku owej „pa
mięci genetycznej". Albo się jest skrzydlatym słowem, albo frazeologizmem; 
tertium non datur.

Badając niegdyś naturę oksymoronu (Chlebda 1985) ustaliłem, że istnieją 
dwa jego odmienne rodzaje: rzekomy i właściwy. Oksymoron rzekomy jest 
powierzchniowojęzykową grą słów, w której znaczenia zestawianych kompo
nentów nie wykluczają się, gdyż odnoszą się do różnych płaszczyzn semanty
cznych (mały olbrzym to człowiek mały ciałem, a więc mały w znaczeniu dosłow
nym, lecz wielki duchem, a więc wielki w znaczeniu przenośnym). Oksymoron 
właściwy natomiast sprzęga z sobą w ramach jednej syntagmy wyrazy o zna
czeniach, które są przeciwstawne w tej samej płaszczyźnie semantycznej; zmu
szając nas eo ipso do wykraczania poza formalnologiczną zasadę wyłączonego 
środka (czyli do akceptowania sprzeczności), pełni istotną funkcję poznawczą, 
jego rozszyfrowywanie bowiem doprowadza do odkrywania prawdziwej (jak 
zakładamy), tj. wewnętrznie sprzecznej, natury badanych fragmentów rzeczy
wistości. W sferze oksymoronów właściwych musimy twierdzić: tertium est
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datur. Takimi oksymoronami właściwymi są w odpowiednich układach pozna
wczych np. wyrażenia żywa śmierć, żeński samiec, kłamanie prawdą; takim oksy- 
moronem właściwym jest też zaproponowane tu określenie „frazeologia imien
na". W określeniu tym zawarte jest przekonanie, iż obszar zajmowany przez 
skrzydlate słowa i obszar wypełniony frazeologizmami nie tworzą światów od
rębnych, lecz -  w samej swej głębokiej istocie -  jeden i ten sam: świat jednostek 
języka, makrokosmos lingwalnych środków nominatywnych, wielką, choć we
wnętrznie zróżnicowana klasę składników kodu danego języka etnicznego, kla
sę, z której w sposób równie zróżnicowany czerpią i korzystają użytkownicy 
tego języka -  zarówno ci, którzy swe zamysły werbalizują, jak i ci, którzy teksty 
już powstałe odczytują. Wewnętrzne zróżnicowanie tej ogromnej klasy obejmu
je i pochodzenie poszczególnych jej składników, i ich strukturę formalną, i sta
tus semantyczny, i przynależność do stylów i registrów języka, i pragmatyczną 
moc sprawczą, częstotliwość pojawień w dyskursie i ich dyskursywne funkcje, 
stopień znajomości tych składników przez członków danej wspólnoty komu
nikacyjnej i wszelkie inne ich parametry cząstkowe. Ale tym, co nad owym 
zróżnicowaniem przeważa, jest gotowość i, by tak rzec, dyspozycyjność tych 
środków werbalnych. Z całym swym potencjałem strukturalnym, znaczenio
wym i pragmatycznym pozostają one do naszej dyspozycji w aktach tworzenia 
tekstów opisujących, komentujących i oceniających, apelujących do uczuć i po
staw, kształtujących te uczucia i postawy, wreszcie budujących nad namacalną 
rzeczywistością fizyczną tę jej obudowę znakową, która z czasem staje się dla 
ludzi reprezentantem czy wymiarem głównym rzeczywistości stricte fizycznej.

Jest to, dodajmy, dyspozycyjność w pełnym tego słowa znaczeniu: jeśli środ
ki, o których tu mówię, pozostają do naszej dyspozycji, znaczy to, że możemy 
z nich korzystać w dużej mierze wedle własnego uznania -  dlatego też „goto
wość" tych tworów lingwalnych nie oznacza jedynie faktu, że, poznając język, 
zastajemy je w jego zasobach jako konstrukty „gotowe", strukturalnie i se
mantycznie ukształtowane już wcześniej, niesione i zadawane (czasem wręcz 
narzucane) nam przez system języka, a więc domagające się w tworzonej wypo
wiedzi odtworzenia właśnie w owym zadanym kształcie formalnym i znacze
niowym. Wgląd w teksty składające się na dyskurs publiczny unaocznia, że nie
ustanna zmienność potrzeb komunikacyjnych, chęć zniuansowania potencjałów 
treściowych i wzmożenia mocy oddziaływania na odbiorcę powoduje, że leksy
kalna złożoność zastanych już w języku znaków jest przez mówiących trakto
wana także jako okazja do wykorzystania wszelkich potencji tkwiących tak 
w samych wyrazach składnikowych owych całostek, jak i w składniowych wię- 
ziach między tymi składnikami. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jakie są przyczy
ny faktu, że jedne z odtwarzalnych wielowyrazowców ulegają tylko (lub prze
de wszystkim) czystej reprodukcji, dlaczego zaś inne podlegają nieustannym 
przekształceniom, tworząc otwarte paradygmaty transformacyjne. Możemy na
tomiast powiedzieć, że zarówno częstotliwość reprodukowania, jak też rozmia
ry i zawartość paradygmatów transformacji są zarówno świadectwami obecno
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ści odnośnych całostek w języku, jak też wskaźnikami stopnia ich zakorzenienia 
w kodzie.

Z relacjonowanego tu punktu widzenia trudno byłoby podać powód, dla 
którego skrzydlate słowa o postaci ponadleksemowej miałoby się oddzielać od 
frazeologizmów: jedne i drugie należą do ogromnej klasy odtwarzalnych wie- 
lowyrazowców, w której mieszczą się też przysłowia, porzekadła, terminy 
złożone, wyrażenia funkcyjne, wyrażenia formuliczne różnych gatunków mo
wy i liczne inne typy całostek werbalnych, których status genologiczny nie zo
stał dotychczas określony. Ale w zbiorze tym, który śmiało można szacować na 
setki, a może i miliony jednostek, skrzydlate słowa tworzą podzbiór stosunko
wo niewielki wprawdzie -  rzędu kilkunastu, może dwudziestu tysięcy jedno
stek -  lecz zauważalny i pod paroma względami unikatowy. Oto w zasobach 
wielowyrazowych jednostek języka, które traktujemy zwykle jako dobro publi
czne -  nasze wspólne, w istocie więc konkretnie niczyje -  słowa skrzydlate 
tworzą grupę jednostek, wobec których ową „niczyjość" można podać w 
wątpliwość lub zanegować, jednostek, których twórców znamy realnie bądź 
potencjalnie, które dadzą się wywieść z konkretnego źródła pisanego lub mó
wionego, za którym stoi albo autor już znany imiennie, albo autor poszukiwany
o imieniu do ustalenia, albo grupa autorów -  choćby tylko domniemanych. I 
chociaż samo pojęcie „autorstwa" jest z badawczego punktu widzenia rozciągli
we, co w praktyce często zmusza do posługiwania się nieostrymi określeniami 
„autorstwo zbiorowe" czy „autorstwo bezimienne", świadomość, że za badaną 
konfiguracją wyrazów stoi -  bo stać musi -  konkretny człowiek, tej konfiguracji 
twórca, rodzi istotną i wielokształtną konsekwencję.

Gdy bowiem mówimy, że taki to a taki człowiek jest twórcą takiej to a takiej 
konfiguracji wyrazów, to, stwierdzając ów fakt, chcemy przecież stwierdzić coś 
nierównie bardziej istotnego: że ów człowiek ukształtował najpierw pewne po
jęcie czy pewien sąd, a rzeczonego skonfigurowania wyrazów dokonał po to 
właśnie, by to pojęcie czy sąd zwerbalizować. Są wśród jednostek skrzydlatych 
takie, które w jakiejś mierze dublują treść pojęć i sądów już w danym języku 
zwerbalizowanych innymi środkami, które jednak przyjęły się i zaczęły kurso
wać w obiegu (a więc zyskały skrzydlatość) ze względu na swą szczególnie 
udatną, atrakcyjną, pragmatycznie efektywną formę językową. Są też jednak ta
kie jednostki skrzydlate, które całymi sobą wnoszą do etnicznej siatki pojęcio
wej, do danego języka, do dyskursu danej wspólnoty pojęcia i sądy wcześniej 
nie(z)werbalizowane5. Specyficznością skrzydlatych słów jest więc przede 
wszystkim ich indywidualnie ukształtowana treść pojęciowa, przy czym okre
ślenie „indywidualnie" należy podkreślić, gdyż autorami owych ukształtowań 
bywają często potężne indywidualności, które w danej wspólnocie trzymają, jak 
to określamy skrzydlatym słowem, „rząd dusz": które -  czy w całej tej wspól
nocie, czy w jej społecznościach węższych, czy nieprzerwanie od stuleci, czy

5 Dla przykładu frazem Ciemność, widzę ciemność niemal dubluje treść potocznego frazemu Czar
no to widzę, ale np. treść frazemu szklane domy jest w języku polskim zupełnie unikatowa.
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tylko przez czas jakiś -  są jej rzecznikami, wyrazicielami jej samoocen, 
poglądów i nastawień (Nasz naród jak lawa, Polska Winkelriedem narodów, Jeszcze 
Polska nie zginęła, póki my żyjemy, Nie oddamy ani guzika), ale także jej krytykami, 
surowo te samooceny podającymi w wątpliwość, pytającymi lub osądzającymi 
(.Polska -  ale jaka?, Bić się czy nie bić, Pawiem narodów jesteś i papugą, Zrzucam z ra
mion płaszcz Konrada), wreszcie twórcami wizji podsuwanych czy wręcz narzu
canych danej wspólnocie siłą autorytetu danego twórcy (Polska przemienionych 
kołodziejów, Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, Nauka to potęgi klucz, Nie lękajcie 
się!, Bądz wierny, idź, szklane domy). Czy w siatkach pojęciowych innych języków 
etnicznych mają one swe pojęciowe odpowiedniki -  czy też stanowią niepowta
rzalny wytwór polskiej i tylko polskiej mentalności?

Droga od indywidualnych konfiguracji wyrazów w autorskich tekstach 
źródłowych (czyli od fraz prototypowych) do jednostek ponadindywidualnych 
języków wspólnotowych, zwłaszcza danego języka etnicznego (czyli do skrzyd
latych słów) nie została jeszcze przebadana w sposób kompleksowy. A przecież 
wszystko na tej drodze jest nie tylko ważne czy po prostu ciekawe: jest 
z n a c z ą c e ,  bo stanowi znak czegoś, co może leżeć daleko poza samą -  tą czy 
inną -  jednostką skrzydlatą. Rodzi to szereg pytań. Czy twórca formułuje frazę 
prototypową, licząc na jej przejęcie przez język ogólny -  czy też asymilacja ta
kiej frazy przez dyskurs następuje niezależnie od ewentualnych starań jej auto
ra? Jeżeli twórca niejako z góry przeznacza wytwór swej inwencji do obiegu 
społecznego, to jak go kształtuje? Nad jakimi jego parametrami i w jaki sposób 
świadomie pracuje? Jeśli to jednak nie autor, lecz bezimienny twór zwany dys
kursem frazę taką z pewnego tekstu przejmuje, przetrawia i czyni swoją, to dla
czego i w jaki sposób? Co sprawia -  powtarzam to pytanie po raz kolejny w tej 
książce -  że z setek, czasem tysięcy fraz danego tekstu właśnie ta jedna czy ta 
druga staje się obiektem szczególnego zainteresowania, skupia na sobie uwagę 
jednego, drugiego, setnego członka danej wspólnoty, zaczyna być powtarzana, 
przekazywana innym, utrwalana? Musi przy tym taka fraza odpowiadać ja
kimś wymogom „transportowym", które tu określałem jako „możliwości nośne 
pamięci społecznej" -  czy istnieją jednak jakieś optymalne warunki kształtowe, 
formalne (rozmiar, typ związku składniowego, parametry prozodyczne i eufo- 
niczne), które temu przekazowi międzyludzkiemu sprzyjają szczególnie? Ale 
fraza taka musi też zapewne -  to jedna z podstawowych tez tych szkiców -  od
powiadać jakimś zapotrzebowaniom członków tej wspólnoty, czy to doraźnym, 
czy dawnym i głębokim, czy to węższym, grupowym, czy też szerszym, ogól
nospołecznym, w każdym razie wystarczająco silnym, by taką frazę ze spójnego 
tekstu wyodrębnić, usamodzielnić i utrzymać w pamięci społecznej. Jakie to 
zapotrzebowania? Czy, zsumowane, tworzą one jakiś obraz ponadindywidual
nych oczekiwań, zbiorowych pragnień danej wspólnoty, wykres jej nastawień, 
lęków i uprzedzeń, mapę jej stereotypowych wyobrażeń o samej sobie w świe- 
cie innych ludzi, zjawisk, rzeczy? Jeśli zgodzimy się, by w skrzydlatych 
słowach upatrywać przede wszystkim środków nominowania pojęć i sądów 
dla danej wspólnoty istotnych, to czy da się (a jeżeli tak -  to jakimi metodami)
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odtworzyć z kompleksu skrzydlatych słów danego języka tę właśnie konstela
cję pojęć i sądów, która tworzy mapę pamięci zbiorowej tej wspólnoty? „Pamięć 
społeczna -  pisała o zjawisku pamięci zbiorowej Barbara Szacka -  rozumiana 
jest najczęściej jako istniejący w zbiorowości zespół wyobrażeń o przeszłości tej 
zbiorowości, a także wszystkie postaci i wydarzenia z tej przeszłości, których 
znajomość uważana jest za obowiązkową i które są w najróżniejszy sposób upa
miętniane, a wreszcie rozmaite formy tego upamiętniania. (...) O społecznym 
charakterze tak rozumianej pamięci decyduje to, jak znaczna część jej treści, 
którą współtworzą rozmaite grupy społeczne, wspólna jest wszystkim ich 
członkom. Treści te podlegają nieustannej selekcji, interpretacji i reinterpretacji, 
które są społecznie uwarunkowane. (...) treść pamięci jest społeczna w takiej 
mierze, w jakiej wywodzi się ze społecznego doświadczenia i jest przekazy
wana w toku międzypersonalnej komunikacji, a pamiętanie i zapominanie 
jako rodzaj społecznej aktywności zostaje zinstytucjonalizowane. W rezultacie 
w sposób nieunikniony ludzie wytwarzają zbiorowo zintegrowane «wspólnoty 
pamięci»" (Szacka 1995: 68-69). Ale skoro wytwarzanie „wspólnot pamięci" jest 
wynikiem nie tylko pamiętania, ale i zapominania, to zapytajmy, czy mapa ana
logiczna do wspomnianej nie jest ukryta zarówno w zbiorze tych autorów i tych 
tekstów, które stały się dla danej wspólnoty podstawą do wyodrębnienia fraz 
prototypowych (późniejszych skrzydlatych słów) -  jak i w zbiorze tych auto
rów i utworów, które się taką podstawą nie stały, które wspólnota ta pominęła, 
do kręgu tekstów źródłowych (pre-tekstów skrzydlatych słów) nie włączając?

Stawiając te pytania (których szczegółowość i liczbę łatwo można zwię
kszyć), szkicuję w istocie rodzaj programu badawczego, którego kolejne zada
nia skupiają się w kilku kręgach koncentrycznych. Treścią pierwszego z nich 
jest kontynuacja poszukiwań czynników sprawczych frazeologii: przyczyn i 
mechanizmów powstawania jednostek frazeologicznych (w tym zwłaszcza 
przekształcania się swobodnych, doraźnych, indywidualnych konfiguracji wy
razów w związki utrwalone kodowo). Poszukiwania te powinny, jak sądzę, 
zmierzać głównie w czterech kierunkach:

1. onomazjologicznym, w którym pytać by należało, jakie to zespoły tre
ściowe werbalizowane są przy pomocy grup wyrazowych? Dlaczego właśnie 
za pośrednictwem konfiguracji wyrazów, a nie wyrazów pojedynczych? Czy 
w takich aktach nominacji można wyróżnić -  analogicznie do nominacji słowo
twórczej -  frazeologiczny analog bazy onomazjologicznej i formantu? Czy od
nośne zespoły treściowe zwerbalizowane już są w języku przy pomocy innych 
środków? Czy mają swe odpowiedniki -  pojęciowe i werbalne -  w innych języ
kach? -  itp.;

2. formalnym, w którym istotą zagadnienia jest kształtowość jednostek 
frazeologicznych: mechanizmy przetwarzania produktów werbalnych bez
kształtnych z punktu widzenia praktyki komunikacyjnej w twory o kształcie 
dla tej praktyki optymalnym, analiza i opis parametrów owych kształtów opty
malnych (zwłaszcza parametrów fonicznych), analiza skali przekształceń for
malnych poszczególnych jednostek frazeologicznych i zależności między struk
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turą wariantów realizacyjnych (tekstowych) i postacią ich inwariantu, wreszcie 
próba dotarcia do kształtów ukrytych, tj. do tych postaci jednostek frazeologicz
nych, pod którymi są one zakodowane w pamięci użytkowników języka (w ich 
idiomatykonach osobniczych) -  itp.;

3. semazjologicznym, w którym szukać należy odpowiedzi na pytanie, ja
kie znaczenie realne przypisują danej jednostce frazeologicznej członkowie da
nej wspólnoty -  uczestnicy danego dyskursu, tego dyskursu podmioty. Czy 
znaczenie to jest znaczeniem pierwszym, jedynym i ostatecznym? -  jeśli zaś nie, 
to jakie było tej jednostki znaczenie uprzednie i w kierunku jakiego znaczenia 
kieruje tę jednostkę ewolucja zwana derywacją semantyczną? Jakimi środkami 
metajęzykowymi opisać takie znaczenia w sposób najbardziej adekwatny do 
ich realnej zawartości? W jakiej mierze zbiory takich opisów stwarzają podsta
wę do rekonstruowania językowych obrazów świata danej wspólnoty? -  itp.;

4. pragmatycznym, w węższym i szerszym sensie tego określenia: w węż
szym, obejmującym illokucyjną moc sprawczą każdej jednostki frazeologicznej 
i możliwość jej opisu w ramach kodyfikacji frazeograficznej; w szerszym, nakie
rowanym na opis praktycznego funkcjonowania danej jednostki w zróżnicowa
nej społeczności komunikacyjnej wytwarzającej dyskurs danego „tu i teraz" 
(a więc określonego miejsca i czasu), będący jednak tylko składową dyskursyw- 
nego continuum różnych „tam i wtedy".

Wyliczyłem tu przykładowe zespoły pytań obejmujących podstawowe 
kwestie teorii frazeologicznej. Frazeologicznej, nie skrzydlatologicznej -  gdyż 
jeśli przypomnimy, że w rozrachunku praktycznym pole skrzydlatych słów 
wypełnione jest w zdecydowanej części wielowyrazowcami (jednostki jed- 
nowyrazowe zajmują ok. 10% jego powierzchni), frazeologia („jako taka") oka
że się wobec skrzydlatych słów pojęciem nadrzędnym, obejmując swoim zakre
sem i obszar „frazeologizmów bezimiennych", i obszar „frazeologizmów 
imiennych , czyli skrzydlatych słów. Ale z tych dwu grup odtwarzalnych wie- 
lowyrazowców pierwsza, jak wielokrotnie pisałem, skupia jednostki idące w set
ki tysięcy czy miliony, tym samym jednak zbite, by tak rzec, w trudną do ogar
nięcia niezróżnicowaną anonimową masę, jednostki o zatartej w większości 
motywacji i „spłaszczonej" przez upływ czasu historii. To natomiast, że jedno
stek grupy drugiej jest relatywnie mało, pozwala ogarnąć je niejako jednym 
spojrzeniem; to, że sygnowane są one indywidualnym imieniem i nazwiskiem 
czy tytułem swego źródła, ułatwia odtworzenie historii ich narodzin i dróg 
przechodzenia z jednostkowego tekstu źródłowego do języka ogólnego; to, że 
da się ustalić ich autorskie znaczenie wyjściowe, pozwala śledzić jak pod 
szkłem powiększającym etapy zmian w ich semantyce. Zmierzam ku stwier
dzeniu, że w łonie frazeologii ogólnej to właśnie jednostki należące do frazeolo
gii imiennej (skrzydlate słowa) mogą stanowić dla badacza wziernik w całą pro
blematykę frazeologiczną: to właśnie na przykładzie skrzydlatych słów można
-  z podanych wyżej przyczyn -  obserwować i analizować przebieg procesów, 
które stanowią jakby prehistorię frazeologii, przez upływ czasu oddaloną od 
nas i przez tę perspektywę nierzadko zniekształconą. Skoro „skrzydlate słowa"
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i „frazeologizmy" uznamy za zjawiska jednej klasy, nie będzie przeszkód, by 
łatwiejsze do uzyskania obserwacje i wyniki analiz jednostek skrzydlatych 
ekstrapolować na obszar frazeologii bezimiennej.

Do czterech zarysowanych już koncentrycznych kręgów pytań i zadań ba
dawczych dorysujmy kolejny, który z pozoru daleko wykracza nie tylko poza 
problematykę frazeologiczną, ale i w ogóle lingwistyczną, który jednak z kręgu 
pragmatycznego wyrasta w sposób organiczny i który można by nazwać kog
nitywnym. Pytać tu będziemy nie tyle, jak w kręgu pragmatycznym, o samą 
komunikację międzyludzką w jej wymiarze doraźnym czy ponadpokolenio- 
wym, ile o mentalne zaplecze tej komunikacji, o te głęboko osadzone kulturowe 
płaszczyzny odwoławcze, których istnienie jest swego rodzaju „lepiszczem" 
tożsamości narodowej, a przywoływanie w aktach tworzenia i odbioru wypo
wiedzi -  warunkiem spoistości dyskursów wspólnotowych. Płaszczyzny te 
w ich wymiarze ogólnym Jan Prokop nazwał „sui generis mitologią czy legenda- 
rium: matecznikiem archetypów-toposów", „wspólnym dla wszystkich unwer
sum znaków-symboli", poprzez identyfikację z którymi określamy swoją przy
należność narodową: „Nie można być pełnym członkiem narodowej wspólnoty 
bez partycypowania w owym unwersum, które otrzymaliśmy w spadku jako już 
dane, niejako poza naszą wolą i wiedzą" (Prokop 1993: 11).

Ale unwersum takie postrzegane jest zwykle w kategoriach znakowych wy
ższego rzędu: rytuałach, mitach, symbolach, alegoriach, we wzorcach osobo
wych, w dziełach literackich, w obrazach „poległych dawnych wojen, tułaczy i 
skazańców, matek płaczących nad mogiłą ułana, powstańca, leguna w macie
jówce i żołnierza w rogatywce, akowca z biało-czerwoną opaską", w postaciach 
„Czarnieckiego, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego i Sobieskiego, księcia Józefa 
w nurtach Elstery i Bartosza Głowackiego pod Racławicami, szwoleżerów pod 
Somosierrą, husarii pod Wiedniem" itp. (Prokop 1993: 12-16; por. też Okoń 
1992, Uhlig 1980: 31-65). Jednak „wspólne dla wszystkich unwersum znaków- 
symboli" na znakach danego rodzaju się nie wyczerpuje i nie tylko na nich jest 
fundowane. W podobnych rozważaniach zastanawia rozziew między owymi 
wielkimi strukturami znakowymi a mentalnością pojedynczego człowieka: jaki
mi kanałami się przetaczają, jakimi szczelinami przesączają się do indywidual
nego umysłu paradygmaty, mity, wyobrażenia zbiorowe, cała narodowa sym
bolika? Aleksander Bocheński (1982: 38) pisze, że „romantyzm pozyskiwał dla 
swego modelu każdego Polaka, który uzyskał dostęp do literatury"6. A jeżeli 
nie uzyskał? Bo nie chciał lub nie mógł?

6 Por. wypowiedź Gustaw Holoubka o dokonaniu pisarskim Henryka Sienkiewicza, które dla 
pokolenia młodzieży lat. 20. było „polską książeczką do nabożeństwa": „My, którzy z tego dzieła 
czerpaliśmy bezkrytycznie i z pełną wiarą w spisywaną prawdę, zostaliśmy zaszczepieni chorobą. 
Chorobą o początkowo łagodnym przebiegu, ale pozostawioną bez leczenia, w skutkach tragiczną. 
Przecież nie skądinąd, a przede wszystkim z Sienkiewicza, z jego kodeksu patriotyzmu wzięła się 
u nas wiara w naszą mocarstwowość, w niezwyciężoną siłę naszego oręża, w posłannictwo w obro
nie wiary i wszystkiego, co szlachetne, przed najazdem wszelkiego autoramentu barbarzyńców. To 
z tego powodu nie trzeba nas było namawiać, abyśmy w roku trzydziestym ósmym wyszli na ulicę 
pod pomniki naszych bohaterów z transparentami i krzykiem: «Prowadź, wodzu, na Kowno i Zaol
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W rozmowie z Katarzyną Janowską i Piotrem Mucharskim Maria Janion 
wypowiada się z pozoru w pełnej zgodzie z Bocheńskim: „W Polsce przez 
dwieście lat panowała kultura romantyczna, czyli coś, co nazywam właśnie 
paradygmatem kultury romantyczno-symbolicznej. Paradygmat tutaj to tyle co 
wzór kultury. Został on wypreparowany z literatury romantycznej, przede 
wszystkim z literatury wieszczej" -  natychmiast jednak dodaje trzeźwą uwagę, 
dla prowadzonego tu wywodu kluczową:

Profesor Antonina Kłoskow ska kiedyś ze mną polemizowała w taki sposób: -  Pani mówi
0  panow aniu paradygmatu rom antycznego w  Polsce, a przecież tu żyją masy ludzi, które 
nigdy nie czytały utworów poetów rom antycznych, oni czytali wyłącznie Kraszewskie
go, którego trudno nazwać romantykiem. (...)

Paradygm at generuje określone zachowania, w tym  wypadku zachowania romanty
czne. A one nie muszą być uw arunkowane czytaniem  poezji romantycznej. (...) Roman
tyzm stw orzył nowe zachowania i umiał je  narzucić społeczeństwu. (...) Ci, którzy piszą
1 mówią jeszcze do dzisiaj Bóg, honor, ojczyzna, mając często przed oczam i obraz księcia 
Józefa Poniatow skiego, i uważają, że zachowują się w edług tej maksymy, postępują fa
ktycznie rom antycznie. Ale to wcale nie znaczy, że czytali poezję romantyczną. Oni tylko 
wiedzą, często intuicyjnie, że w polskiej tradycji tkwi zachowanie według takich reguł. 
(Janion 2000: 246-247)

Chociaż nie stawia tu uczona kropki nad „i", jej myśl wydaje się czytelna: bez
pośrednie uczestnictwo w, jak to nazwałem, „strukturach znakowych wyższego 
rzędu" nie jest warunkiem bezwzględnym uczestniczenia w paradygmatach 
kulturowych. Muszą istnieć jakieś konstrukty znakowe rzędu niskiego i ogólnie 
dostępnego, jakieś kondensaty czy destylaty tych konstrukcji wielkich, poprzez 
które esencja tych paradygmatów przesącza się do zwykłego umysłu zwykłego 
człowieka. Taki sens dostrzegam w przywołaniu przez Marię Janion frazemu 
Bóg, honor, ojczyzna i w przekonaniu uczonej, że ludzie „zachowują się według 
tej maksymy".

Chcę w związku z tym zwrócić uwagę na pewne szczególne użycie wyrazu 
„frazeologia" w polskich wypowiedziach nielingwistycznych:

[6] Kiedyś nasza reprezentacja w walce z silniejszym rywalem wznosiła się na wyżyny 
dzięki sile charakteru. Jak pamiętamy, w  sprawozdaniach z meczów międzypaństwo
w ych pojaw iała się nieraz frazeologia rodem z podręcznika historii, z rozdziału o bitw ach to
czonych z lepiej uzbrojonym  wrogiem. [P 3 0 /94]; [7] Po wybuchu sporu konstytucyjnego
o Unii pisze się i mówi niemal wyłącznie w kategoriach gry sił i walki interesów. Nikt już 
nie chce pamiętać, że hum anistyczny projekt zjednoczonej Europy zrodził się z refleksji 
nad koszm arem  II w ojny światowej. Tym czasem  u progu wejścia do UE w Polsce powra
ca „wojenno-historyczna" frazeologia  z pierwszej połowy minionego stulecia. [GW 37/04]; 
[8] Po lekturze ankiety „Polityki" [na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej], 
a w ięc w ypowiedzi ludzi inteligentnych, wykształconych, światowych, trudno nie dojść 
do w niosku, że argum enty w  rodzaju „więzi z narodem ", „dźwigania wspólnego krzy
ża , „orania ojczystego, kam ienistego ugoru" (...) należą już z pewnością do prze

zie!». Abyśmy potem w trzydziestym dziewiątym z radością, w cudownym poczuciu niezagroże- 
nia, my, szesnastoletni, zarzucili karabiny na ramię i poszli na wojnę" (cyt. za: „Gazeta Wyborcza" 
2005, nr 166, s. 21).
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brzmiałej, XIX-wiecznej frazeologii romantycznej i mało mają wspólnego z obecnym  stanem 
umysłów. [P 1 6 /9 4 ]; [9] To nie zagraniczne koncerny są obecnie najw iększym  zagroże
niem dla swobody informacji i opinii, lecz rodzimi politycy forsujący w  mediach partyjne 
interesy. Patriotyczno-narodowa frazeologia  tego nie zakryje. [Rp 238/03]; [10] Znacząca 
obecność populistów  w  parlamencie i stosunkowo w ysokie poparcie społeczne (przynaj
mniej dla Samoobrony) stanowią poważne zagrożenie dla dem okracji, a tym  samym dla 
Polski. Nie pierwszy raz w naszej historii radykalna frazeologia patriotyczna osłania szkodli
we cele i nikczemne działania. [GW 2 6/04]; [11] To ludzie wychowani w  środowiskach, 
które często patrzą krzywo naw et na proeuropejskiego „Gościa N iedzielnego". Czyta się 
tam tylko „N iedzielę". Gdy przyjeżdżają do Krakowa, szukają jakiegoś oparcia. Znajdują 
je w LPR, gdzie ich bogoojczyźniana frazeologia  nikogo nie razi. [GW 153/045]; [12] Tacy 
ludzie nie będą w prawdzie głosow ać na skrajne ugrupowania, ale na Putina -  i owszem. 
To inteligenci, którzy nie będą popierać Dm itrija Rogozina z jego nacjonalistyczną frazeolo
gią, ale Putina -  dlaczego nie? [GW 185/04]; [13] Adama M ichnika (...) nigdy specjalnie 
nie interesowały kwestie, mówiąc za M arksem, „bazy" (stąd łatwe i szybkie porzucenie 
frazeologii „demokracji samorządnej" i „socjalizmu demokratycznego"), zawsze bardziej po
ciągała go „nadbudow a". [GW 160/04]; [14] W  imię dobra w spólnego (...) budow a libera
lnej, równie dostępnej dla wszystkich sfery publicznej zeszła na drugi plan. Krasnodębski 
żąda tego, co Michnik, posługując się liberalną frazeologią, już zrobił. [GW 160/04]; [15] 
Niektóre z form  wiecow ych były funkcjonalnym odpowiednikiem dawnej ody, lecz po
zbawione zostały własnej „pamięci gatunkow ej". W iersze te, w ykorzystujące intonację 
i frazeologię przemówień partyjnych  były w ynalazkiem W łodzimierza M ajakowskiego. 
[Z. Łapiński; GW  178/04]

Zwykle gdy w wypowiedziach tego typu używa się wyrazu „frazeologia" (czę
sto z dodatkowym określeniem gatunkującym lub wartościującym), ma się na 
myśli to spośród jego znaczeń, które słownik Doroszewskiego zdefiniował jako 
'piękne słowa, hasła bez głębszej treści, nie mające pokrycia w rzeczywistości, 
frazesy; czczą gadaninę' (SJPDor II: 972), „Inny słownik języka polskiego" zaś, 
dodając kwalifikator „z dezaprobatą" -  jako 'styl czyjejś wypowiedzi, zwłasz
cza pozbawionej głębszej treści" (ISJP I: 420). Powiedzieć, że ktoś posłużył się 
„patriotyczną frazeologią" czy „frazeologią bogoojczyźnianą", to stwierdzić, że 
ktoś wykazał się nadętym pustosłowiem, podniosłą, ale niezobowiązującą re
toryką, że mówił o Ojczyźnie przez duże O, że używał tak zwanych „wielkich 
słów". Takie znaczenie wyrazu „frazeologia" opatrzone jest w słownikach 
cyfrą 2.

A gdyby na wszystkie przytoczone wyżej wypowiedzi spojrzeć przez pryz
mat pierwszego ze znaczeń rzeczownika „frazeologia" -  znaczenia terminolo
gicznego? Którego treścią jest nie pustosłowie, nie kwiecista retoryka, nie ogól
niki, lecz konkretne związki wyrazowe o ustabilizowanej w języku strukturze 
leksykalnej i semantyce? Zmusiłoby to nas do przyjęcia, że za każdym z wyżej 
użytych określeń -  liberalna frazeologia, nacjonalistyczna frazeologia, frazeologia 
bogoojczyźniana, radykalna frazeologia patriotyczna, frazeologia patriotyczno-narodo- 
wa, frazeologia przemówień partyjnych itd. -  kryje się mniejszy lub większy zespół 
wyliczalnych jednostek frazeologicznych, dlatego właśnie dających się objąć 
wspólną etykietą „patriotyczna", „liberalna" czy „nacjonalistyczna", że jed
nostki te są odnośnych idej i ideologii kondensatami. Zgodnie z przytaczaną 
tu wcześniej zasadą, że „mit tworzy własną frazeologię, ale i frazeologia
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współkonstytuuje mit", każda ideologia, paradygmat, mit wytwarza własny ze
staw tekstów7, których cyrkulację społeczną ułatwia, a czasem wręcz umożliwia 
„zwinięcie" ich czy „skroplenie" do postaci nazw, sądów wartościujących, haseł 
i uogólnionych sentencji, które z kolei, powtarzane, przekazywane z ust do ust, 
adaptowane do coraz nowszych kontekstów i sytuacji -  a więc frazeologizowa- 
ne -  podtrzymują daną ideę (ideologię), dając jej faktyczny byt społeczny. To 
owe powtarzane sądy, hasła i sentencje, to frazeologizmy właśnie -  wśród któ
rych, rzecz poza dyskusją, jest szereg jednostek skrzydlatych -  stanowią bezpo
średnie nośniki mitów, ideologii, paradygmatów, tworząc, jak to obrazowo na
zwałem, kanaliki czy szczeliny, poprzez które wielkie konstrukty myślowe 
przesączają się do pojedynczych umysłów.

Jeżeli poniechać postrzegania frazeologizmów tylko jako ozdobnych, obra
zowych, ekspresywnych dodatków do „zwykłego" mówienia, jeśli widzieć 
w skrzydlatych słowach coś więcej, niż tylko „złote myśli", „sławne powiedze
nia" i popularne powiedzonka popularnych ludzi, stanie przed nami konkretne 
zadanie badawcze o wymiarze nie tylko wewnątrzlingwistycznym, ale 
i społecznym: po pierwsze, sporządzenie cząstkowych wykazów jednostek fra
zeologicznych (w tym -  jednostek skrzydlatych) będących kondensatami i noś
nikami rozmaitych paradygmatów myślowych, mitów, ideologii i konkretnych 
idej, po drugie, zdefiniowanie znaczeń tych jednostek, po trzecie, określenie ich 
pragmatycznej mocy sprawczej. Nie są bowiem frazeologizmy jedynie składni
kami słownikowych siatek hasłowych, nie są też wyłącznie nazwami pojęć 
i sądów, choć, oczywiście, są i jednym, i drugim. Nieprzypadkowo ostatnie, 
wydane już po śmierci autora, dzieło Witolda Doroszewskiego nosi tytuł „Język
-  myślenie -  działanie": w koncepcji tego lingwisty -  tak w szkicach two
rzących wspomniany tom, jak i we wcześniejszych „Elementach leksykologii 
i semiotyki" (1970) -  związek języka i myślenia z praktycznym d z i a ł a n i e m  
człowieka stał się jej dominantą i motywem przewodnim. „Z pomyśleniami, 
wyobrażeniami łączą się impulsy, bodaj zalążkowe, do pewnych działań. To, co 
ludzie myślą, co sobie wyobrażają, co i jak mówią, co i jak myślą pod wpływem 
tego, co i jak mówią; jak działają pod wpływem tego, co myślą i co mówią -  to 
jeden kompleks wzajemnie przenikających się, nie dających się rozdzielać za
gadnień" -  pisał Doroszewski (1970: 156), kontynuując ten racjonalistyczny (by 
nie rzec nawet -  prakseologiczny) nurt myślenia o języku, który jest u nas 
związany z imieniem Tadeusza Kotarbińskiego, a który Doroszewskiemu po
zwolił zamknąć „Elementy" następującą konkluzją: „Definicje haseł słowniko

7 Także tekstów syntetycznych, np. werbalno-wizualnych, których analizę uważam za nie
zbędną, która jednak wymaga na tyle odrębnego podejścia metodologicznego, że z niniejszych szki
ców ją wyłączam. Pierwsze założenia analizy graficznego kontekstu frazeologii przedstawiłem 
w pracach: HeuccAedoSaHHbie KonmeKCmu (ppcueoAoeuu. Bu3ycuibHbiu KonmeKcm  [w:] CAa6imcKaR cppa3eo- 

a o iu h  8  apeaAbHOM, ucmopuuecKOM u  3mH0KyAbmypH0M acneK m ax, pen. B.M. KoBajib, Ioinem. 2001 oraz 
&pa3eoAoaux 6  MexueAO0euecKOM KOMMyuuKamuSHOM upocm pancm B e  [w:] P y c c m e  caoBo 6  MupoSou 

KyAbmype. X  Konspecc MAFIPSIH. YlAehapHbie 3acedunuH. C6opnuK  doioiadotj, t o m  1, CaHKT-I"IeTep6ypr 
2003 (polska wersja tego tekstu -  zob. Chlebda 2004).
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wych są dokumentami pragmatycznego charakteru semantyki ujmowanej pod 
kątem leksykologiczno-leksykograficznym: celem tych definicyj jest oddziały
wanie na zachowanie się ludzi mających się posługiwać wyrazami w słowniku 
definiowanymi. A n a l i z a  z n a c z e ń  w y r a z u  t o a n a l i z a  m o ż l i 
w y c h  s p o s o b ó w  d z i a ł a n i a  z a  j e g o  p o m o c ą  w sytuacjach wyma
gających jego użycia. (...) Ułożenie pierwiastków treści znaczeniowej wyrazów 
na szalach formułowanych definicji powinno być takie, żeby te pierwiastki gra
witowały ku praktycznym realizacjom (...)" (tamże: 302-303; spacja moja -  
W.Ch.). W tym samym czasie, ale w innym miejscu i w innym paradygmacie 
badawczym sformułowano myśl zadziwiająco do przedstawionej zbliżoną. Je- 
rome S. Bruner, jeden z twórców amerykańskiej psychologii poznawczej, napi
sał w swych szkicach „O poznawaniu", że „uczenie się języka jest jednocześnie 
uczeniem się pojęć. Cena, jaką musimy płacić za dar posługiwania się językiem, 
polega na tym, że wraz z językiem uczymy się także d z i a ł a ć  w k a t e g o 
r i a c h  p o j ę ć  s k o d y f i k o w a n y c h  w j ę z y k u "  (Bruner 1971:180; spacja 
moja -  W.Ch.). Swe zwieńczenie myśl ta znalazła już w pierwszych akapitach 
pracy, która poprzez swój polski przekład ostatecznie sankcjonowała w Polsce 
kognitywny paradygmat badań lingwistycznych. Georg Lakoff i Mark Johnson 
rozpoczęli „Metafory w naszym życiu" stwierdzeniem wprost: „Pojęcia, które 
kierują naszym myśleniem, nie są jedynie sprawą intelektu. Kierują one także 
naszym codziennym postępowaniem, nie wykluczając nawet najbardziej przy
ziemnych szczegółów. Pojęcia te nadają kształt temu, co postrzegamy, temu, jak 
dajemy sobie radę w otaczającym nas świecie i jak odnosimy się do innych 
ludzi. W ten sposób nasz system pojęć odgrywa główną rolę w określaniu na
szej codziennej rzeczywistości" (Lakoff, Johnson 1988: 25). A skoro istotnie 
„działamy w kategoriach pojęć skodyfikowanych w języku", to staje się oczywi
ste, dlaczego z wypowiedzi Marii Janion przywołującej dewizę Bóg, honor, ojczy
zna wyodrębniłem myśl, iż „ludzie zachowują się według tej maksymy" -  i dla
czego serię przykładów [6]-[15] zamknę teraz cytatem następującym:

[16] W  ubiegłym  roku sprzedano w całym  kraju osobom prywatnym z obcym  obyw atel
stwem i spółkom  należącym  do cudzoziemców 1932 hektary ziemi, a w  jednej tylko gm i
nie województw a gorzow skiego jest 3 tysiące ha bez „prawnego i rzeczywistego użytko
w nika" (...). Ile setek takich gmin jest w  całym  kraju? Tak w ygląda wykupywanie polskiej 
ziemi przez obcych, wokół którego od czasu do czasu wybucha wrzawa. N ie rzucim  zie
m i -  słyszymy wówczas. Duch tej narodowej pieśni patronuje nadal naw et polskiemu 
ustawodawcy. [S. Podemski; P 6 /9 6 ]

Oba frazemy -  Bóg, honor, ojczyzna i Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród -  należą właś
nie do werbalizatorów treści pojęciowych, które programują nasze działania. 
Mamy prawo do stwierdzenia, że pośród innych jednostek języka także 
i s k r z y d l a t e  s ł o w a  są  k o d y f i k a t o r a m i  p o j ę ć ,  w k t ó r y c h  k a 
t e g o r i a c h  d z i a ł a m y ,  r e a g u j e m y ,  w p ł y w a m y  n a  i n n y c h  -
i dlatego same powinny zostać skodyfikowane. Pełna leksykograficzna kodyfi
kacja skrzydlatych jednostek języka -  ich charakterystyka formalna, onoma- 
zjologiczna, semazjologiczna, pragmatyczna i kognitywna -  byłaby więc próbą
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ustalenia listy kategorii sterujących całą sferą praktycznych działań Polaków -  
ich działań wobec samych siebie i wobec innych. Byłby to istotny krok w kie
runku poznania „geologii mentalności społecznej Polaków", świadomej i nie
świadomej, jak to określił Andrzej Mencwel, rozważając na marginesach dysku
sji wokół mordu jedwabieńskiego, jaki był udział wyobrażeń społecznych 
w polskich działaniach zbiorowych8.

Tym samym stawiamy -  jakkolwiek przesadnie by to brzmiało -  pytania za
sadnicze dla określania nie tylko naszej narodowej i społecznej mentalności, ale
i tożsamości. „Świadomość wspólnej przeszłości to nie tylko świadomość wspól
nego trwania w czasie, a co za tym idzie dzielenia wspólnego losu i posiadania 
wspólnych przodków -  pisze Barbara Szacka, kontynuując cytowaną wcześniej 
myśl. -  To także wspólny repertuar znaków symbolicznych, w które pamięć 
społeczna przemienia wydarzenia i postacie przeszłości. Ten symboliczny język 
jest nie tylko jednym ze środków przekazu obowiązujących w grupie wzorów 
zachowań i wartości (...), ale stanowi także jeden z wyróżników grupy. (...) Ję
zyk ten jest zespołem znaków identyfikacyjnych, które pomagają odróżniać 
swoich od obcych" (Szacka 1995: 70). Analiza skrzydlatych jednostek języka jest 
tylko jedną z bardzo wielu rozmaitych dróg prowadzących w kierunku pozna
wania wspólnotowej świadomości i tożsamości, i to drogą stosunkowo wąską -  
uważam jednak, że wkroczenie na nią jest niezbędne i może przynieść odkry
cia, do których inne drogi nie prowadzą. Jak wynika z rozważań przeprowa
dzonych w rozdziale XV, skrzydlate słowa są utrwalonymi językowo świa
dectwami poszukiwań, zapotrzebowań i motywacji, dokumentami wyborów
i decyzji danej wspólnoty kulturowo-komunikacyjnej. Z jakichś przyczyn dany 
właśnie tekst uznano za istotny, wybrano go i nadano mu status tekstu 
źródłowego (precedensowego); z jakichś przyczyn z tego akurat tekstu wybra
no tę akurat, a nie inną frazę i nadano jej status frazy prototypowej; z jakichś 
przyczyn coraz częściej zaczęto tej frazy w dyskursie używać, nadając jej stop
niowo status skrzydlatej jednostki języka. Co to za przyczyny? Czy stawianie 
takich trojakich pytań o przyczyny naszych wspólnotowych wyborów -  pytań 
powtarzanych tyle tysięcy razy, ile tysięcy jednostek skrzydlatych gromadzą 
aktywne i pasywne zasoby naszego języka -  nie odsłoniłoby tego podglebia 
polskiej tożsamości, którego penetracja jest powinnością „geologów mental
nych" w rozumieniu Andrzeja Mencwela?

A przecież byłyby to tylko pytania o wybory pozytywne, które dla wiary
godności obrazu należałoby dopełnić równie trojakimi i tysiąckrotnie powtarza
nymi pytaniami o wybory negatywne: pytaniami o to, z jakich przyczyn pewne 
teksty nie stały się dla polskiej wspólnoty komunikacyjnej tekstami prece
densowymi; z jakich przyczyn pewnych fraz nie wyodrębniono, nie zaczęto

8 „Zależy mi natomiast na dotarciu do tych wyobrażeń społecznych, które w świadomości czy 
może raczej w nieświadomości jednostkowej się skupiają, a wychodzą na jaw w takich jak owa 
gwiazda [Dawida wysmarowana na przypadkowej wiejskiej chałupie] lub innych, których przecież 
nie brakuje, znakach absurdalnej nienawiści"; A. Mencwel, Gwiazda na starej chałupie, „Gazeta Wy
borcza" 2002, nr 138, s. 22.
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w dyskursie przywoływać, nie usamodzielniono, nie uczyniono naszym do
brem wspólnym -  jednostkami języka? Michał Głowiński powiedział niegdyś o 
książce Irit Amiel „Osmaleni", że tytułowa metafora osmalenia ma szansę wejść 
do języka literackiego i do języka opisywania Holocaustu9 -  a jednak nie 
weszła; o książce samego Michała Głowińskiego „Czarne sezony" napisano, że 
jej tytuł -  jak swego czasu tytuł książki Andre Małraux „Czasy pogardy", wpro
wadzony do obiegu europejskiego słownictwa, całej europejskiej kultury -  
„może wejść na trwałe do języka i stać się kolejną z metafor ludzkiego losu"10. 
Nie wszedł, nie stał się i mamy prawo pytać, dlaczego. Działania, uruchamiane 
pytaniami o wybory pozytywne, nazwałem już w pierwszych partiach tej 
książki krokami zmierzającymi ku rekonstrukcji językowej mapy polskiej pa
mięci zbiorowej. W dniach, kiedy piszę zdania tę książkę zamykające, na stro
nach „Tygodnika Powszechnego" ukazują się kolejne głosy w dyskusji o pol
skiej zbiorowej n i e p a m i ę c i 11; analiza naszych wspólnotowych wyborów 
negatywnych mogłaby, jak sądzę, wnieść w tę dyskusję swój głos istotny. Byłby 
to głos dla pytań o polską tożsamość równie niezbędny, jak pytania wcześniej
sze, niepamięć bowiem, pisał Jorge Luis Borges, jest „jedną z form pamięci, jej 
niejasnym podziemiem, tą drugą, tajemniczą stroną medalu"12.

Dokumentacja przejawów tych „dwu stron medalu", zbiorowej pamięci
i niepamięci polskiej, może przybierać rozmaite formy: literacką, eseistyczną, 
filmową, malarską... Zajmują nas tu jej elementarne świadectwa językowe
o podstawowej funkcji nazewniczej, dlatego powtarzam wyrażane tu już wielo
krotnie przekonanie, że szczególną powinnością dokumentacyjną obarczona 
jest w omawianej sferze leksykografia -  i to nie tylko specjalizująca się w kody
fikowaniu skrzydlatych słów akurat, ale i leksykografia ogólna, do tej pory 
omijająca skrzydlate jednostki języka szerokim lukiem. Jeżeli kodyfikuje ona 
jednostki frazeologii bezimiennej, nie widać powodów, dla których miałaby 
przemilczać istnienie jednostek frazeologii imiennej, choć tak właśnie czyni. 
Wprowadzenie do słowników jednostek skrzydlatych musi zostać poprzedzone

9 „Osmaleni" ze wspomnień Irit Amiel to ludzie ocaleni z Holocaustu, których główny problem 
„polega na tym, że o swoich przeżyciach nie chcą mówić. Co więcej, i co zupełnie zrozumiałe, 
pragną za wszelką cenę wyciszyć tę traumę" („Polityka" 2000, nr 15, s. 69).

10 Zob.: „Polityka" 1999, nr 39, s. 68.

11 Pojęcie „niepamięci zbiorowej" wprowadził do naszej publicystyki Jan Tomasz Gross, publi
kując w „Tygodniku Powszechnym" (nr 32 z roku 2004, s. 5) artykuł „Niepamięć zbiorowa" po
święcony próbie odpowiedzi na pytanie, dlaczego „mord na jedwabieńskich Żydach i podobne mu 
tragiczne wydarzenia nie znalazły miejsca w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego". Sympto
matyczne jest dla mnie, że w odpowiedzi udzielanej przez Grossa motywem głównym jest przeży
wanie wojny jako „romantycznego misterium" rozgrywanego w „nurcie mitotwórczo-patriotycz- 
nym na głównej scenie narodowego dramatu" (wskutek czego mordy na Żydach, dokonywane 
przez chłopów i mieszkańców małych miasteczek, pozostawały poza polem widzenia wyższych 
warstw ziemiańsko-urzędniczych i inteligencji, które „najprzód robiły podziemie, a potem pisały 
historię"). O problemie pamięci wybiórczej („pamięć vs niepamięć") zob. też: Holzer 1995.

12 J.L. Borges, Czytelnik [w jegoż:] Pochwała cienia, tłum. A. Sobol-Jurczykowski, Warszawa 1977, 
s. 57.
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analizą wszelkich możliwych korpusów tekstowych nie tylko w celu ustalenia 
listy jednostek przyszłej słownikowej siatki hasłowej, tj. skrzydlatych słów 
szczególnie częstotliwych i tych przywoływanych mniej często, ale w tekstach 
szczególnej rangi i nośności społecznej. Analiza korpusów tekstowych pozwala 
też ustalić inwariantowe postacie hasłowe każdej jednostki skrzydlatej i do
starcza tekstowej dokumentacji faktograficznej ilustrującej skalę możliwości 
wyrazowych każdej z jednostek -  od jej najprostszych użyć kanonicznych po 
najbardziej niestandardowe modyfikacje semantyczne i strukturalne. Ale zada
niem pierwszym kodyfikacji słownikowej jest wyeksplikowanie znaczeń skrzy
dlatych jednostek polszczyzny -  procedura wyjątkowo złożona i ze względu na 
indywidualny charakter wyrażanych przez te jednostki treści, i z uwagi na czę
ste różnice między autorskim znaczeniem intencjonalnym i dyskursywnym 
znaczeniem realnym, i ze względu na brak tradycji definiowania znaczeń tego 
właśnie rodzaju jednostek. Jeżeli jednak zgodzimy się z przedstawioną tu pro
pozycją, by w skrzydlatych słowach upatrywać także językowych kondensatów 
złożonych konstruktów myślowych leżących u podstaw wyobrażeń społecz
nych, by widzieć je pośród innych czynników wyznaczających przebiegi pozio
mic polskiej mapy pamięci/niepamięci zbiorowej, proces eksplikowania zna
czeń skrzydlatych jednostek polszczyzny wypadnie uznać za akt o doniosłości 
społecznej: za składową ogólnego procesu odsłaniania głębszych pokładów 
polskiej tożsamości narodowej i społecznej. Wierzę -  może bezzasadnie -  że 
taki akt samoświadomości indywidualnej leksykografa (jakim definiowanie 
złożonych pojęć, wnoszonych przez skrzydlate słowa do siatki pojęciowej pol
szczyzny, jest z samej swojej istoty) ma szanse stać się częścią procesu samo- 
uświadomień zbiorowych, leksykografia bowiem jest wobec podmiotów dys
kursu publicznego nie tylko płaszczyzną odniesienia, nie tylko instancją 
odwoławczą, ale i instancją sankcjonującą.

Jeżeli jednak twierdzę, że leksykografia powinna jednostki skrzydlate kody
fikować na równych prawach z szeregowymi jednostkami frazeologicznymi, 
nie oznacza to, że zrównuję jednostki frazeologii imiennej i bezimiennej pod 
wszelkimi względami; jak tu pisałem wcześniej, w zbiorze odtwarzalnych wie- 
lowyrazowców jednostki skrzydlate tworzą podzbiór pod pewnymi względami 
unikatowy. O ile więc używane w tekstach jednostki frazeologii bezimiennej po 
prostu denotują, czyli, nominując odnośne pojęcia, znaczą poprzez odwołania 
do systemu danego języka, o tyle przywoływane w wypowiedziach skrzydlate 
słowa mogą także (chociaż nie muszą) odsyłać uwagę odbiorcy do innych wy
powiedzi autorskich i zawartych w nich sądów, poglądów, propozycji, wizji 
czy emocji. Ta potencjalna (to wykorzystywana w praktyce, to niewykorzysty
wana) dwuodnośność skrzydlatych słów -  odnośność do kodu i do innych te
kstów -  sprawia, że ich analiza funkcjonalna powinna je traktować również 
jako swego rodzaju p u n k t  s t y c z n y  m i ę d z y  s y s t e m e m  j ę z y k a ,  i n 
t e r t e k s t e m  i w s p ó l n o t ą  k o m u n i k a c y j n ą :  systemem języka jako 
społecznie podzielanym zbiorem lingwalnego materiału budulcowego i reguł 
jego pożytkowania, intertekstem jako zbiorem rozrzuconych w czasie i prze
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strzeni, ale łączonych z sobą pod określonym względem wypowiedzi, wspól
notą komunikacyjną jako wewnętrznie zróżnicowanym, ale spójnym pod okre
ślonymi względami zbiorem ludzi.

Określenia „wspólnotowy" i „zbiorowy", które przewijają się przez te szki
ce nieustannie, mogłyby sugerować jakąś bezwyjątkową powszechność przyj
mowanych tu ustaleń i rozwiązań. Ale te same szkice raz po raz przynosiły 
przecież informację, że ani wiedza o źródłach pochodzenia jednostek skrzydla
tych, ani znajomość ich znaczeń, ani ich stosowalność nie jest w polskiej wspól
nocie komunikacyjnej powszechna i równo rozdzielona. Kilkunastu osobom 
z mojego kręgu zawodowego zaproponowałem odszukanie jednostki skrzydla
tej w następującym tekście Mariusza Szczygła:

[17] Co jakiś czas Jaroslava M oserova styka się z pewną kwestią. Chodzi o to, że 1 stycz
nia 1977 roku nie podpisała bardzo ważnego dla przyzwoitego człow ieka dokumentu. 
Brał w obronę ludzi pozbaw ianych przez kom unistów pracy i zm uszanych do w ykony
wania poniżających dla nich zawodów. Był dowodem na siłę bezsilnych. Akcję i doku
ment zainicjował chłopiec ze zdjęcia, ten w krótkich spodniach, który 36 lat wcześniej był 
za młody dla sióstr M oserovych do poważnych rozmów. Dokument nazwano Kartą 77. 
Podpisało ją  przez kilka lat niemal dwa tysiące osób.

Dlaczego ona nie podpisała?
Jaroslava M oserova m ogłaby odpowiedzieć coś w  stylu Bohumila Hrabala: „M am  tyle 
kłopotów, by samego siebie ukształtować, tyle kłopotów z moimi bliźnim i, że nie starcza 
mi czasu na jakąkolw iek zmianę wydarzeń politycznych. Nie w iem  nawet, o czym 
mówią ci, którzy takich zmian pragną, bo ja  chciałbym  zmienić tylko samego siebie".

Ona też ma w  sobie dużo skromności. Na pewno m ogłaby coś takiego jak pan Hra- 
bal powiedzieć i pewnie byłaby zrozumiana13.

Kilka osób wskazało na wyodrębniony cudzysłowem cytat z Bohumila Hrabala. 
Kilka innych osób krążyło niezdecydowanie wokół sformułowania „siła bezsil
nych", ale go ostatecznie nie wskazało. Skrzydlatym słowem nazwały sfor
mułowanie „siła bezsilnych" dwie osoby. Jedna osoba -  bohemista z wy
kształcenia i zawodu -  dodała, że autorem wyrażenia „siła bezsilnych" jest 
Vaclav Havel.

Istotnie, sformułowanie siła bezsilnych wyszło spod pióra Vaclava Havla; jest 
to tytuł jego głośnego eseju z roku 1978, opublikowanego w przekładzie pol
skim rok później i kilkakrotnie następnie przedrukowywanego14. Moim zda
niem, status jednostki skrzydlatej należałoby też przyznać terminologizmowi 
Karta 77. Cytat z Hrabala jest -  cytatem z Hrabala, nie skrzydlatym słowem.

Czy ten prywatny sprawdzian -  bo nawet nie eksperyment -  czegoś jednak 
dowodzi?

Oksymoroniczny ciąg wyrazów siła bezsilnych potencjalnie ma w tekście 
Mariusza Szczygła dwojaką odnośność: po pierwsze, genetyczną (źródłową) -

13 M. Szczygieł, Film się musi kręcić, „Duży Format" 2003, nr 19, s. 11.

14 Zob.: V. Havel, Sita bezsilnych, tłum. P. Godlewski [w:] Hrabal, Kundera, Havel... Antologia czes
kiego eseju, opr. J. Baluch, Kraków 2001. O losach eseju Havla pisze w przedmowie „Czeski esej 
współczesny" Jacek Baluch (s. XVIII-XX).
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do tekstu sygnowanego w roku 1978 nazwiskiem Vaclava Havla (ściślej -  do 
jego polskiego przekładu z r. 1979). Po drugie, metajęzykową (metakodową) -  
do systemu językowego polszczyzny, w którym ciąg siła bezsilnych zdążył się 
już był, jak domniemamy, odłożyć jako jednostka języka werbalizująca pojęcie
0 pewnym pożądanym typie postawy ludzkiej w pewnym niepożądanym 
układzie uwarunkowań zewnętrznych.

Określiłem tę dwuodnośność jako potencjalną, zastanawiam się bowiem, 
czy nazwanie jej „realną" byłoby uzasadnione. Jest rzeczą poza dyskusją, że dla 
Nadawcy (autora całego szeregu cieszących się rozgłosem publikacji o tematyce 
czeskiej) ciąg siła bezsilnych miał realną odnośność i do źródła, i do systemu ję
zyka -  tego systemu języka polskiego, którego podmiotowym nosicielem i użyt
kownikiem jest sam Nadawca (Mariusz Szczygieł). Także Obserwator (którym 
w danym wypadku byłem ja sam) choćby z racji pełnionej przezeń funkcji ba
dawczej znał treść pojęcia skrytego pod nazwą siła bezsilnych, wiedział, kto jest 
tego wyrażenia autorem i miał je w swoim wyposażeniu mentalnym. Dla tych 
dwóch uczestników danego aktu komunikacji społecznej ciąg wyrazów siła bez
silnych jest bezspornie skrzydlatą jednostką języka polskiego.

Wątpliwości powstają z chwilą odniesienia rzeczonej całostki względem Re- 
cypientów. Tylko dla jednej z zapytanych osób grupa wyrazowa siła bezsilnych 
miała tę samą (dwu)odnośność, co dla Nadawcy i Obserwatora. Dla dwóch 
osób dany ciąg wyrazów miał jakiś punkt odniesienia w ich indywidualnych 
idiomatykonach, miał więc pewną odnośność metakodową, ale nie miał odnoś- 
ności intertekstowej; można powiedzieć, że osoby te potrafiły nadbudować nad 
czytanym tekstem przynajmniej cząstkową warstwę epitekstową. Pozostałe 
osoby -  zdecydowana większość -  odczytały frazę „Był dowodem na siłę bezsi
lnych" na poziomie urtekstu jedynie, traktując grupę wyrazową siła bezsilnych 
zapewne jako oryginalną metaforę autora czytanego tekstu (Mariusza Szczygła)
1 ustanawiając jej zawartość treściową w sposób doraźny i indywidualny -  
może poprzez tworzenie linków intratekstowych do innych partii tego samego 
tekstu. Dodajmy, że całostki siła bezsilnych nie notuje żaden ze słowników języ
ka polskiego, nie dały też rezultatu jej poszukiwania przy pomocy wyszukiwa
rek tekstowych korpusów komputerowych. Jest więc siła bezsilnych skrzydlatą 
jednostką polszczyzny -  czy nie?

Przeprowadzone rozumowanie każe mi odpowiedzieć: powinna być. Ale 
nie jest. Nie jest, jeśli przez „polszczyznę" rozumieć powszechny kod porozu
mienia Polaków. Całostka siła bezsilnych jest składnikiem indywidualnych idio- 
matykonów filologów-bohemistów, części językoznawców i literaturoznaw- 
ców, miłośników kultury czeskiej; znają ją i przywołują w swej publicystyce 
opozycjoniści PRL-u, rozpoznaje ją zapewne -  choć nie wiem, czy używa -  
pewna liczba Polaków uważających się za przedstawicieli inteligencji.

Nie jestem w stanie powiedzieć, jak liczna jest ta grupa ludzi. Intuicja pod
powiada mi, że nie tak liczna, by twierdzić, że pojęcie zwerbalizowane przez 
Havla grupą wyrazową siła bezsilnych stało się w Polsce „rzeczą pospolitą": do
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brem ogółu, naszą wspólną własnością. Nie względną, ale bezwzględną, abso
lutną jednostką skrzydlatą polszczyzny.

Mógłby ktoś zapytać, czy oznacza to jakąś stratę. Przecież i bez wspomnia
nej dwuodnośności -  bez skojarzenia wyrażenia siła bezsilnych z zasobami fraze
ologicznymi własnego języka i z konkretnym tekstem konkretnego autora (Ha- 
vla) -  pomieszczony w „Dużym Formacie" esej Mariusza Szczygła da się 
zrozumieć, a jego ogólny wydźwięk i wymowa są czytelne i oczywiste. Przy 
nieco szybszej lekturze w obszernym tekście można wręcz owej siły bezsilnych 
nie zauważyć, a mimo to losy bohaterów tekstu Szczygła szczerze przeżyć.

Kto jednak, czytając zdanie „Był dowodem na siłę bezsilnych", potrafi 
utworzyć od niego „link intertekstowy", jak to wcześniej nazwałem, wywoła 
w pamięci nie tylko symbolicznej już rangi esej i jego autora, jeszcze wówczas 
niewyniesionego z więzienia na Hrad: przywoła też polski wstyd za rok 1968
i za nasz współudział w dławieniu Praskiej Wiosny, reakcją na co była i Karta 
77, i „Siła bezsilnych" -  udana próba zachowania twarzy pośród miedzianych 
czół, więcej: program działania mający na celu wyzwalanie umysłów zniewolo
nych i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, konstruktywna dopowiedź 
nie tylko do wypowiedzi innych czeskich intelektualistów, Bendy czy Patoćki, 
ale i do polskiego programu Komitetu Obrony Robotników, a więc w istocie za
powiedź tworzenia zjednoczonej Europy wolnych społeczeństw i narodów. 
Kto, czytając zdanie „Był dowodem na siłę bezsilnych", ma już w swej pamięci 
frazem siła bezsilnych, i zdanie to, tworząc link metakodowy, potrafi z tym fra- 
zemem połączyć, musi mieć też w swym wyposażeniu mentalnym ukształto
wane już pojęcie o postawie ludzkiej, w której wiara w moc sprawczą każdego 
pojedynczego człowieka organicznie wiąże się z moralnym nakazem indywidu
alnej aktywności obywatelskiej. Havel otwierał wszak perspektywę „rekonsty- 
tucji moralnej społeczeństwa, tzn. radykalnego odrodzenia autentycznego sto
sunku człowieka do tego, co nazwałem «porządkiem ludzkim» (i co nie może 
być zastąpione żadnym porządkiem politycznym). Nowe doświadczenie egzy
stencjalne, ponowne zakotwiczenie się w powszedniości, w nowy sposób ujęta 
«wyższa odpowiedzialność», ponownie odnaleziony intymny stosunek do 
innego człowieka i wspólnoty ludzkiej -  to wyraźny kierunek, który należy 
obrać"15.

Kto tych dwu odniesień utworzyć nie potrafi, kto epitekstowej warstwy fra
zy „Był dowodem na siłę bezsilnych" zbudować nie jest w stanie i zadowala się 
jej odczytaniem w doraźnej płaszczyźnie linearnej jedynie, w jej warstwie urte- 
kstowej, ten o treść obydwu tych odniesień jest uboższy. I chociaż, pisząc „ten, 
kto", używam liczby pojedynczej, jest oczywiste, że mam na myśli wszystkich 
„tych, którzy" -  a że jest ich zdecydowana większość, prawdziwym obiektem 
mojego sądu jest polska wspólnota komunikacyjna jako taka. To w naszym po
wszechnym horyzoncie semiotycznym „Siła bezsilnych" Havla się dotychczas 
nie zmieściła. To dla nas jest ten esej tekstem może i czytanym, ale nie tekstem

15 V. Havel, op. cit., s. 149.
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precedensowym. To w naszej właśnie leksykografii całostka siła bezsilnych pozo
stała nieodnotowana, a jej zawartość pojęciowa -  niezdefiniowana. Długo by 
szukać podobnego sile bezsilnych punktu pojęciowego na mapie polskiej pamięci 
zbiorowej. To o tę właśnie niezdefiniowaną treść pojęciową jesteśmy ubożsi 
jako ogół -  a można zasadnie dowodzić, że brak w polskiej sferze aksjosemioty- 
cznej tego szczególnego havlovskiego splotu nadziei i nakazu moralnego do 
dziś dnia (a może nawet dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek) odbija się na jakości 
polskiego życia publicznego.

To, że siła bezsilnych jest jednostką skrzydlatą tylko dla niewielkiej części 
polskiej wspólnoty komunikacyjnej, a dla jej wielkiej części pozostałej jest tylko 
doraźną metaforą jednego z polskich tygodników, dowodzi, że w tym jednym 
(z licznych zapewne) punktów nasz kod językowo-kulturowy nie zachowuje 
ciągłości i nie zapewnia pełnej spoistości naszego dyskursu publicznego. Kryje 
się za tą luką długi szereg zaniechanych działań wychowawczych -  wszak 
„opowieści domowe dają pierwszy szkic do świadomości historycznej" (Bień
kowska 1995: 21) -  działań edukacyjnych, popularyzatorskich, leksykograficz- 
nych, politycznych nawet, których uruchomienie mogłoby się stać składową 
procesu „odbudowy spójności symbolicznego universum na odpowiednio wyż
szym poziomie kompetencji komunikacyjnej" (Niżnik 1985: 83). W ostatecznym 
rozrachunku rzecz bowiem w tym, by zarówno każda pojedyncza osoba, jak
i wspólnota polska wzięta jako całość posiadły umiejętność swobodnego poru
szania się po wszystkich wymiarach i efektywnego korzystania z wszelkich -  
dawnych, dzisiejszych i przyszłych, rodzimych, ościennych i przejmowanych 
z daleka -  zasobów całej dostępnej człowiekowi przestrzeni komunikacyjnej.

Opole, 1 stycznia 2003-19 września 2004 r.
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1. Czasopisma
DF -  „Duży Form at"
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GTV -  „Gazeta Telew izyjna"
G W  -  „Gazeta W yborcza"
Gw O -  „Gazeta w O polu"
KiŻ -  „Kobieta i Życie"
M GW  „M agazyn Gazety W yborczej"
N TO -  „Nowa Trybuna Opolska"
P -  „Polityka"
Prz -  „Przekrój"
PT -  „Przegląd Tygodniow y"
Rp -  „Rzeczpospolita"
SzM  -  „Sztandar M łodych"
T  -  „Trybuna"
TO  -  „Trybuna O polska"
TP -  „Tygodnik Pow szechny"
W K -  „W iadom ości Kulturalne"
W O  -  „W ysokie O bcasy"
W p -  „W prost"
ŻW  -  „Życie W arszaw y" 
n r  -  «JTwTepaTypHaH ra3eTa»
M H -  «M0CK0BCKHe HOBOCTM»
O r -  «OroHeK» 
n p  -  «npatsfla»
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EJO -  Polański K., red. 1993
EJP -  U rbańczyk S., Kucała M., red., 1999
ISJP -  Bańko M., red., 2000
LPPH -  W ilam ow ski M., W nęk K., Zyblikiewicz L.A., 1998
M ASF -  Galie H., Krasnowolski A., 1928
M SBJP -  Godyń }., 1995
M SFW JP -  Bąba S„ Liberek J„ 1992
N KPP -  Krzyżanowski ]., red., 1969-1978
N SPP -  M arkow ski A., red., 2000
PLW P -  M agierowa B., Kroh A., od 1995
PSF -  Głow ińska K., 2000
PSFJP -  Bąba S., Dziam ska G., Liberek ]., 1995
PSW P -  Zgółkow a H., red. od 1994
RPSSS -  Chlebda W., M okijenko W ., Szuleżkowa S., 2003
SFJP -  Skorupka S., 1967-1968
SFP -  Krzyżanowski }., red., 1965
SFW P -  Bąba S., Liberek J., 2001
SJPD or -  Doroszew ski W., red., 1958-1969
SJPSzym  -  Szym czak M., red., 1978
SL [Słownik Lindego] -  Linde M.S.B., 1807-1814
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SS-1 -  M arkiewicz H., Rom anowski A., 1990 
SS-2 -  M arkiewicz H., Rom anowski A., 1998 
SSB -  Krauss H., 2001
STL -  Głowiński M., Kostkiewiczow a T., Okopień-Sławińska A., Sławiński }., 1976
SW  [Słownik warszawski] -  Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W., 1900-1927
SW JP -  Dunaj B„ 1996
SW PLXX -  Kopaliński W., 1999
SZAB -  Komornicka A.M., 1994
USJP -  Dubisz S., red., 2004
WSF -  Lukszyn J., red., 1998
W SFJP -  M lildner-Nieckowski P., 2003
W SPR -  H essen D., Stypuła R., 1979
MKJP [Mały Korpus Języka Polskiego] -  Korpus Języka Polskiego PW N (wersja na CD-ROM)

ECKCPJI -  B e p K O B  B.IT., MoKweHKO B.M., IIIyneacKOBa C.P., 2000
CKBFI -  MoKweHKo B.M., Cwnopemco K.n., 1999
CPO M 3C  -  Bnpnx A., MoKweHKO B.M., CrenaHOBa Jl., 1998
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Indeks jednostek

Indeks tworzy ok. 2000 jednostek z centrum  i z peryferii pola skrzydlatości przytacza
nych bądź rozpatryw anych w  niniejszej książce. W  przypadku jednostek o postaciach w arian
towych w indeksie um ieszczona jest w ariant najbardziej ogólny lub najbardziej częstotliwy, 
chyba że wariant poboczny uzyskał samodzielność dyskursywną (umieszczony jest wówczas 
w indeksie na swoim m iejscu odrębnym). Ze względu na wielofunkcyjność licznych jednostek 
frazowych (np. konstatacja vs tytuł) zapisano je  w postaci uogólnionej bez końcowej kropki. 
Odsyłacz wytłuszczony kieruje uw agę Czytelnika do miejsca, w którym  dana jednostka zo
stała omówiona bardziej szczegółowo i/ lu b  zilustrowana serią przykładów.

A a ! 64
A był dużym łowcą przed Panem  172,173 
A drącego one są głupie, jak dorosłe? 317 
A imię jego czterdzieści i cztery 67, 203, 408,

435, 442
A może byśmy tak, najm ilsza, wpadli na 

dzień do Tom aszow a? 66 
A mury runą (runą, runą) 66, 432 ,4 3 3 ,4 3 5  
A nie upadł, bo był ścisk 374 
A niechaj narodowie wżdy postronni znają, 

iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają 436,
438

A słowo stało się ciałem  209, 219 
A snopek? 322
A to nam się wydarzyło! 435 
A to Polska w łaśnie 20, 67, 109, 154, 170, 

203, 294, 376, 393, 408, 435 
A tu pospolitość skrzeczy 170, 373, 376 ,436  
A ty zląkł się? Syn szlachecki! 17 
A wiosną niechaj wiosnę, nie Polskę, zoba

czę 429
Aaa kotki dwa, szare, bure obydwa 438 
ab ovo usque mała 173 
Aby byli jedno 211, 306 
Aby Polska była Polską 66 
Aby Polska rosła w  siłę, a ludziom  się żyło 

dostatniej 83, 141

Abyśmy tej zaczynającej się polskiej de
mokracji nie zamienili w polskie piekło. 
Polskie piekło swarów, podgryzań 
i w alk 303 

Ach, pan gada, gada, gada 373, 378 
Adam na prezydenta! 306 
Adam, przeleć ich! 306 
aferałowie 306
Aferzystów puścim y w skarpetkach 304 
Agnus Dei 233 
aksamitna rewolucja 303 
Ala ma kota 65,175 , 203, 407, 435, 437, 438 
Ala ma kota, a kot nie wie wcale, że ma Alę 

80
Albercik -  wychodzimy! 301 
Albośmy to jacy tacy! 435 
Ale ogólnie jest wesoło 303 
Ale Świętości nie szargać, bo trza, aby św ię

te były 374, 433 
alfa i omega 209, 211, 214, 215, 228, 239 
Alleluja i do przodu! 130,176, 306, 435, 442 
Amerykanie są z M arsa, Europejczycy 

z W enus 306 
Anarchia jest matką porządku 75 
Anastazja P. 295, 306
Ani „katolik", ani „m arksista", tylko uczci

wy solidny rzem ieślnik 17 
Ani be, ani me, ani kukuryku 306
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Ani polska, ani zjednoczona, ani partia, ani 
robotnicza 334 

aniol-stróż 216 
anoreksja 182 
antyutopizm  100 
apokalipsa 210 
apokaliptyczny 209 
A riosto Północy 172 
arka N oego 233
arka przymierza 209, 220, 235, 236-237
A rm ageddon 161
Armaty zam iast masła 67
artezje 313
aw ans społeczny 102
babcia stara 318

B a g n e t na broń! 435, 438 
Balcerowicz musi odejść! 130, 131, 306 
banalność zła 103, 174, 265 
bania z poezją 179-180 
Bar wzięty! 64, 438 
baranek Boży 216, 233 
barbarzyńca w  ogrodzie 175 
Bardziej boli zły sąsiad niż rany 438 
Bardzo proszę pamiętać, że ja  byłem prze

ciw 66
Baśka miała fajny biust 450 
Bądź w ierny idź 67, 423, 435, 454 
Benia mówi mało, ale on mówi smacznie 66 
bez dogmatu 358 
bez nam oczenia 142, 307 
Bez serc, bez ducha, a w gardle posucha 80 
bezinteresow na zawiść 435 
Będę latającym  prezydentem 306 
Biada krakowskiej inteligencji! 294, 307 
Biada zwyciężonym ! 67 
biała babcia 318 
biała plam a 93 
biała księga 105 
biały karzeł 100 
Bić się czy nie bić 435, 454 
bić się w  piersi 219 
Biedny Yorick! 67 
Big Bang 90, 98 
big beat 173, 179 
Big Brother 116 
big stick policy 276 
Bigda 430 
biurokracja 103 
Blaszany bębenek 125 
bliskie spotkania trzeciego stopnia 124 ,145 , 

170

blokers 307 
blue stocking 173
błogosławiony między niewiastami 215 
Bo do tanga trzeba dwojga 307 
Bo dobry Bóg zrobił, co mógł, teraz trzeba 

zawołać fachowca 143 
Bo są 183, 188
Bo to się zwykle tak zacina 80
Bo zupa była za słona 67, 307
Bogu dziękujcie, ducha nie gaście 307
Bohaterowie są zmęczeni 65
bohaterszczyzna 20
Bojaźń Boża -  początek mądrości 213
bomba cholesterolowa 75
boso, ale w ostrogach 408, 435, 438
Boże Ciało 213
Boże Narodzenie 213
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki ota

czał blaskiem potęgi i chwały 439 
Bóg (jest) mi świadkiem 219 
Bóg dał, Bóg wziął 213, 220 
Bóg jest miłością 211
Bóg mi powierzył honor Polaków (i Bogu 

tylko go oddam)! 426, 439, 442 
Bóg się rodzi, moc truchleje 439 
Bóg trójcę lubi 213 
Bóg wysoko, przyjaciel daleko 213 
Bóg zapłać 213
Bóg, honor, ojczyzna 130, 426, 458, 461 
bój bez chwały i męczeństwo bez zmar- 

twychpowstania 426 
Bój to będzie ich ostatni 297, 303 
ból świata 103 
brain-trust 172
Brak prawdy tu, na ziemi, lecz nie ma jej 

i wyżej 351 
bramy piekielne 221 
brązownicy 46, 419 
Brok and Roli 132 
Brok przez cały rok 132 
Brońcie krzyża! 176, 307, 435, 442 
brudna w ojna 105 
brudnica nieparka 100 
Brunner, ty Świnio! 67 
brzydkie kaczątko 113, 128, 152, 164, 169,

186, 355 
budować na piasku 215, 216 
buntownik bez powodu 1 1 4 ,1 2 4 ,1 4 4 ,1 4 5  
burza i napór 172 
Burza mgłami niebo kryje 346 
burza mózgów 22 
Burza nad Azją 127
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buszujący w zbożu 120-125, 145, 170,
Być albo nie być (oto jest pytanie) 67, 83, 

152, 256, 355 
być dobrej myśli 213, 220 
Byliśmy -  jesteśm y -  będziem y 435 
Był sad 64, 107
Byłeś mi dawniej bożyszczem , o tłumie! 17

C a cy , cacy, fundusz pracy 17 
Cała jesteś w  skow ronkach 435, 437 
Cala Polska czyta dzieciom  307 
Całuję twoją dłoń, m adame 66 
Cały naród buduje swoją stolicę 439 
cały ten sm ak 132
cały ten zgiełk 67, 113, 145, 170, 206 
carrot and stick policy 277 
Cel uświęca środki 162 
Chała się zdarzy i bez piekarzy 78 
charyzmatyczny 182 
chata rozśpiewana 373, 378 
Chcę być mądry waszą mądrością i silny 

waszą siłą 303 
Chcieliście Polski, no to ją macie 435, 439 
Chęci dobre, ale ciało m dłe 215 
Chińczyki trzymają się mocno? 338, 372,

377
chiński makaron 318
Chipsy przyszły 293, 307
chleb powszedni 214, 215, 217, 219, 237
Chleba i igrzysk 171-172
Chleba i pracy! 130
Chłop potęgą jest i basta! 65, 83, 374, 376 
Chłop żywemu nie przepuści 65 
chłopak z Sosnow ca 103 
Chłopi od Chama, Żydzi od Jafeta, my, 

szlachta, od Sema 212 
Chmurę nad nami rozpal w  łunę 66 
chocholi taniec 46, 50 ,151-152 ,170 , 265, 393, 

408, 435
choć burza huczy wkoło nas 67 
Chodzi mi o to, żeby język giętki powie

dział wszystko, co pomyśli głowa 66 ,439  
chodzić „na pólka" 314 
chodzić od Annasza do Kajfasza 215 
Chopin gdyby jeszcze żył, to by pił 375 
choroba szalonych (wściekłych) krów 23, 

83, 307 
chowanna 59
Chrystus Narodów 10-11, 368 
Chrząszcz brzmi w  trzcinie 439 
Chuje precz! 294, 297, 299, 307 
chusta świętej W eroniki 210

chwila (dziwnie) osobliwa 371, 375, 379 
ci wspaniali mężczyźni na sw ych latających 

maszynach 67, 116, 124, 129, 206 
Ciach go smykiem! 67 
Ciąg dalszy nastąpi 84 
Cicho. W iem 143 
cichy i pokornego serca 221 
Ciemnogród 60, 306, 435 
ciemności egipskie 214, 215, 219 
Ciemność, w idzę ciemność! 447-450, 453 
cienka czerwona linia 117 
cierpieć za miliony 21, 109, 423, 442 
cięciwa 60, 181
Ciężkaś ty, czapko Monomacha! 350 
Ciszej nad tą trumną 67,176 , 431, 435, 439 
Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? 66 
Co cesarskiego -  cesarzowi, (a) co Boskie -  

Bogu 220, 244-246 
co do joty 216
Co dom, to Sodoma, co komora, to Gomora 

212
Co młodość uroni, tego starość nie dogoni 

212
Co nam  zostało z tych lat? 66 
Co robić? 174, 175
Co rusz, to rząd dusz, a gdzie ciało zostało? 

80
Co się komu w duszy gra 67, 374 
Co tam, panie, w polityce? 66 ,170 , 338, 372, 

376-377 
Co to jest prawda? 66 
Co ty w iesz o zabijaniu 128, 293, 297, 307 
Coca-Cola 182 
Coca-Cola to jest to 65, 132 
Cokolwiek powiesz, może to być użyte 

przeciwko tobie 84 
Coś w  Polsce pękło, coś się skończyło 303 
córka Ewy 214
Cóż ci dam, czego inne nie dały? 66 
Cóż zrobić -  bardzo przyjemnie... 317, 321 
cud gospodarczy 22, 105 
cud nad W isłą 426, 435 
cudowny połów 210
Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie 

wiecie, co posiadacie 439 
Cukier krzepi 65, 129, 132, 145, 163 
Cukier krzepi. W ódka lepiej 435 
cybernetyka 60 
cyberprzestrzeń 182 
cytrynowa świeżość 131, 307 
cywilizacja „Przekroju" 105 
cywilizacja śmierci 103, 307
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czapka monom acha 349-350 
czarna babcia 318
czarna dziura 88, 91-98, 100, 103, 107, 152,

162, 183, 303, 363 
Czarna krow a w kropki bordo gryzła tra

wę, kręcąc mordą 439 
czarne sezony 463 
czarne teczki 307 
czarodziejska góra 112-113 
czarodziejski flet 125 
Czas na EB 132 
Czas to pieniądz 183 
czasow nik 60 
czasy pogardy 183, 463 
cząstkow a inżynieria społeczna 100 
Czcij ojca swego i matkę swoją 214 
Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne 

dary? 364
Czekota i godota, a Godota nie mota 80 
czerep rubaszny (i dusza anielska) 83, 407, 

423, 435, 437 
czerw ona aleja 316 
czerw ona nić 174, 175 
Czerw one maki pod Monte Cassino za

m iast rosy piły polską krew 439 
czerw ony olbrzym  83, 100 
Człek człekow i nie dorówna, nie poleci 

orzeł w  gówna 374 
Człow iek -  to brzm i dum nie 199, 389 
Człow iek pow inien jeść po to, żeby żyć, a 

nie żyć po to, żeby jeść 23-24 
człow iek w futerale 174 
człow iek z marmuru 115, 280 
człow iek z żelaza 114-115, 145, 170, 280 
Człow iekiem  jestem , i nic, co ludzkie, nie 

jest mi obce 66 
Czterdzieści pięć lat kom unizm u w y

rządziło Polsce więcej szkód, niż okupa
cja hitlerow ska 303 

czterech jeźdźców  Apokalipsy 215, 216 
Czucie i wiara silniej mówi do mnie, niż 

mędrca szkiełko i oko 442 
Czuj się odw ołany 66, 303 
Czy biel może być jeszcze bielsza? 303 
Czy leci z nam i pilot? 128 
Czy pani m ieszka sama? 66 
Czy się słow iańskie rzeki w rosyjskie wieją 

morze? 347 
Czy się stoi, czy się leży, dwa patyki się na

leży 439

Czy ta „polska wieża Babel" nie domaga się 
zdrowej, humanistycznej i patriotycznej 
cenzury? 303 

Czy te oczy mogą kłamać? 66 
Czy warto umierać za Gdańsk? 64, 66, 435 
Czyja będzie Polska? 66, 297, 303 
Czymże jest życie? Grą! 351 
czyn maryjny 307
Czyn taki wszystkim jest przestrogą 395 
Czyń każdy w swoim kółku, co każe duch 

Boży, a całość sama się złoży 439 
Czyste niebo nad całą Hiszpanią 110 
czyste ręce 307 
czyszczenie etniczne 153 
czytać Dostojewskiego 319 
Czyż jestem  stróżem brata mego? 66, 211 
Czyż nie dobija się koni? 66, 128-129 
Czyż z Nazaretu może wyjść co dobrego? 

66

D a j,  ać ja pobruszę, a ty poczywaj 439 
Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę ziemię 

67
dama pikowa 125 
Dania jest więzieniem 65 
dar Boży 220 
Das Ende Polens! 355 
dawać świadectwo 213, 220 
Dawid i Goliat 161, 210 
dekretynizacja 303
Demokracja bez wartości łatwo przemienia 

się w totalitaryzm 307 
Der Konig herrscht, aber er regiert nicht 

355, 356 
D estinat in piscem 173 
Dla mnie demokracja parlamentarna to po

kojowa wojna wszystkich ze wszystkimi
303

Dla Polaków można czasem  coś dobrego 
zrobić, z Polakami -  nigdy 439 

długie nocne rodaków rozm ow y 435, 438 
Dłużej pisarza niż dygnitarza 67 
Do jednego w ozu nie można zaprząc konia 

i płochliwej łani 350 
do kamieni i z powrotem 314 
Do zakochania jeden krok 67 
Dobra do ostatniej kropli 130 
dobra robota 102
Dobranoc, niech wszyscy dobrze śpią! 315 
Dobre, bo polskie 130, 298, 307 
dobro naczelne 102

492



Dobry fachowiec, ale bezpartyjny 12, 163,
176, 435

Dobrze to może nie będzie, ale na pewno 
śmieszniej 303 

Dobrze, dobrze być cysorzem  439 
dogonić rzeczywistość 183 
Dokąd ty, koniu, gnasz bez pęt i gdzie opu

ścisz ty kopyta? 347 
Dokonało się 64, 65
Dolej wody do rosołu, bo ksiądz proboszcz 

będzie na obiedzie! 322 
dolina Jozafata 222 
dołki pod kim  kopać 216 
donos obywatelski 106 
drabina Jakubow a 215, 216 
drgający punkt 174 
droga krzyżowa 216, 234-235 
druga Polska 291 
druga strona lustra 174 
drzewo wiadom ości dobrego i złego 215, 

222, 233 
drzewo żywota 233
Duch (wprawdzie) ochoczy, ale ciało mdłe 

209, 221 
duch czasu 102 
Duch Święty 216, 232 
Ducha nie gaście! 211 
Duchowi memu dała w  pysk i poszła 66 
Dulska 430 
dulszczyzna 430 
Dureń z ciebie, niedorajda 346 
Duże bzdury lecą z góry, a te mniejsze, to 

tutejsze 78
dwa w jednym  137-138, 139, 142, 144, 145, 

293, 307 
dwie dusze 173 
dwóm panom służyć 216, 220 
dyktatura ciem niaków 291, 435 
dyskretny urok burżuazji 67, 114-116, 124, 

128, 145, 170, 206 
Dyzma 430, 435 
dziaduniowy proszek 318 
Dziady 125 
dziadzio zbytki 318 
dzieci Boże 221 
dzieci kwiaty 46, 49
Dzieci, które nie dostają w skórę, są mniej 

współczujące i bardziej histeryczne 297,
303

dzieckiem podszyty 75 
dzieło otwarte 102, 174

Dzień dobry, niech wszystkim  będzie dzi
siaj dobrze! 315 

dziesięć dni, które w strząsnęły światem 
205-206,

Dziękujem y ci, S.C. Johnson! 135-136 , 142 
Dziękuję ci, OMO! 135-136, 142 
Dzisiaj Groźny, jutro Grodno, a pojutrze 

i do W arszawy dojdziemy 303 
Dziś praw dziwych Cyganów już nie ma 116 
Dziś twój tryumf albo zgon 426 
Dzwonię do pana w bardzo nietypowej 

sprawie 307 
dżuma XX w ieku 104

E = m c 2 82
Ecce homo! 162, 210 
Ech wył das Bojmały 313 
efekt uosobliwienia 174 
Egzystencja poprzedza esencję 26 
Ej, ty, na szybkim koniu, gdzie pędzisz, Ko- 

zacze? 439 
ekologia 102
epoka stanisławowska 152 
erotyczne immunitety 307 
etykieta zastępcza 54 
Eureka! 64, 170 
Europa dwóch prędkości 307 
Europa ojczyzn 307
Europa powinna oddychać oboma płucami 

435

fabryka snów 105 
fakt prasowy 104, 106, 307 
falandyzacja (prawa) 104-105, 161-163, 296,

303
falsyfikacja 100 
fałszywy prorok 220 
Familia, Świta, Dwór 303 
fantastyka naukowa 46 
Fem inistyczny beton, którego nie skruszy 

naw et kwas solny 307 
Filozofowie rozm aicie tylko interpretowali 

świat; idzie jednak o to, aby go zmienić 
109

Finis Poloniae! 355-356 
Forrest Gump 295, 303 
fresh m eat 301
Funkcje można sprawować różne, twarz ma 

się tylko jedną 303, 307 
fura, skóra i komora 307

gabinet cieni 22, 46, 49 
gałązka oliwna 219, 232
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Gdy dw óch mówi to samo, to to nie jest to 
samo 66

Gdyby naw et Boga nie było, należałoby go 
wym yślić 66, 75 

Gdyby nos Kleopatry był krótszy, oblicze 
ziemi wyglądałoby inaczej 75 

Gdybym  był bogaczem  67 
Gdzie ci mężczyźni? 67 
Gdzie są kw iaty z tam tych lat? 66 
Gdzież są niegdysiejsze śniegi? 6 6 ,197-199 
gehenna 209,
Generacja X 183
Geniusz i łotrostw o nie idą nigdy w parze 

351
geopolityka 102 
glace Jaroslav 318 
globalna w ioska 46, 199, 203, 265 
głos natury 102
głos wołającego na puszczy 209, 211, 219
Goebbels stanu wojennego 104, 297, 307
G olgota 210
goło i w esoło 300, 307
gorąca linia 23
Gorszy pieniądz w ypiera lepszy 82 
gorzko (za)płakać 213, 220 
Gospodarka, głupcze! 67, 130, 307 
Gościec liże stawy, kąsa serce 75 
Gość w  dom, kredens na klucz 82 
Gotham  182 
Góra Oliw na 210
Góralu, czy ci nie żal odchodzić od stron oj

czystych? 439 
Góry, morze, pola, lasy... Panie, jaki to 

m ógłby być przyjemny kraj! 143 
Grab zagrabione! 66
Gram y do końca św iata i o jeden dzień 

dłużej 293, 307 
Grażyna 60 
groby pobielane 220
gromada chamowatych, spoconych w po

goni za w iadzą m ężczyzn 297, 303 
grona gniewu 222
gruba kreska 8 3 ,1 6 2 ,1 6 4 -1 6 6 ,169 ,176 , 296, 

305, 432
grupa trzym ająca w ładzę 294, 307 
Grupa W yszehradzka 307 
grusza profesorska 318 
grzech pierw orodny 233 
grzechy młodości 213, 220, 235 
Gum isie 303
Gustavus obiit -  hic natus est Conradus 425 
Gw ardia um iera, ale nie poddaje się 66 ,170

Gw iazda Dawida jest wpisana w symbole 
swastyki i sierpa, i młota 303 

gwiazda przewodnia 216, 232, 
gwiazda zaranna 220, 237 
gwiezdne wojny 114, 124, 143, 145, 152

H a , temperamenta grają! 374 
Halo! 182
hańba domowa 117, 435 
Havel na W awel 303 
Heca hecą 78
Hej, kto Polak, na bagnety! 419, 439 
Herod-baba 212, 216 
hiobowa wieść 216, 225 
Hiroszima, moja miłość 128 
H itlerzy przychodzą i odchodzą, a naród 

niemiecki i państwo niemieckie pozo
stają 110 

horyzont zdarzeń 100 
hrabia Monte Christo 125

I  ja  tam byłem, miód i wino piłem 439 
I ty możesz zostać świętym M ikołajem 307 
I ty zostaniesz Indianinem 65, 128
I ty, Brutusie, przeciw ko mnie! 67 
Ideał sięgnął bruku 439 
Idzie żołnierz borem, lasem, przymierając z 

głodu czasem  439 
Idź złoto do złota, my, Polacy, w żelazie się 

kochamy! 66, 439 
Idźcie przez zboże, we wsi M oskal stoi 303 
iloczyn 181
Im wyżej małpa się wspina, tym  bardziej 

odsłania swój tyłek 75 
imperatyw kategoryczny 101, 102 
imperium zła 10-11 
impresjonizm 103 
inwazja M ocy 300, 307 
istnienie 59
iść pod blachę 323, 325 

J a  jako lekarz... 304
Ja jestem  gorący drań, co nie lubi zimnych 

dań 80
Ja już nie widzę kodu, tylko blondynki, 

brunetki i rude 293 
Ja mojego pióra nigdy nie skieruję przeciw

ko innoplemieńcowi dlatego tylko, że 
jest innoplem ieńcem  304 

Ja rzucam  myśl, a wy go łapcie 66 
jabłko Adama 212, 232 
jajakobyły 304
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Jak każdy mężczyzna, noszę przy sobie na
rzędzie gwałtu 304 

Jak powiedział Seneka, od świni z daleka 80 
Jak się da, to się zrobi 439 
Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się 

ma 66, 80 
jak się zachce mojej lewej nodze 399 
Jak to na wojence ładnie (kiedy ułan z konia 

spadnie)! 67, 426, 435, 439, 442 
jak złodziej w nocy 387 
Jakaś historia w esoła i ogrom nie przez to 

smutna 373 
Jaką miarką mierzysz, taką i tobie odmierzą

219
Jakoś to będzie 435, 442 
jakość za rozsądną cenę 130, 144, 307 
Jam  car -  jam  rab, jam  czerw -  jam  Bóg! 396 
Jam  nie z soli ani z roli, jeno z tego, co mnie 

boli 439 
Janek W iśniewski padł 65 
Janko M uzykant 435 
Janosik 430 
janosikowaty 430 
jaskinia zbójców 219 
Jasnogród 307 
jaszczurka Pana Jezusa 212 
Jaś nie doczekał 439 
Jazz jest jak banany 26 
jaźń 159
Jeden drugiego brzem iona noście 211 
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego 67 
Jedną uprzężą nie obejmiesz rumaka i pło

chliwej łani 351 
Jesień Ludów (Narodów) 153, 304 
jesień średniowiecza 102 
jesiotr drugiej świeżości 163 
Jest remis, w ięc nie przegrałem  306 
Jest to tak brudna robota, że powinni ją w y

konywać dżentelm eni 304 
Jest tylko jedna rzecz gorsza od bycia eks

ploatowanym -  nie być eksploatow a
nym 23

Jest w ludzie siła niespożyta, zbawienie 
leży pod sierm ięgą 17 

Jest źle, będzie gorzej 66, 439 
Jesteś tego warta 130, 307 
Jestem  za, a naw et przeciw 83,152 , 294, 297, 

304
Jesteśmy wreszcie we w łasnym  domu 65,

83, 142, 304 
Jeszcze dużo takich Polaków  ostało, co są 

piękni 375

Jeszcze jeden mazur dzisiaj, choć poranek 
świta 439

Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spiesz
my 67

Jeszcze Polska nie zginęła 435, 439, 454 
Jeśli dziś w torek, to jesteśm y w Belgii 114, 

124, 129,
Jeśli na polu czarno, gdy się Chrystus rodzi, 

to będzie biało na łanie, gdy Chrystus 
zmartwychwstanie 212 

Jeśli nie byłbym  Aleksandrem , chciałbym 
być Diogenesem 171 

Jeżeli człowiek przed trzydziestką nie jest 
liberałem, jest pozbawiony serca, a jeżeli 
po trzydziestce nie jest konserwatystą, 
jest pozbawiony mózgu 108 

Język kłamie głosowi, a głos myślom  kła
mie 439 

Józef z Arymatei 210 
Judasz (judasz) 209-210 
judaszow e srebrniki 212, 216 
judaszow y 209 
judaszow y pocałunek 216 
judecja 297 
Judym  430
Już był w ogródku, już witał się z gąską 439 
Już ja tam W olskich nie lubię 313

k a cz y  niedopad 318, 322 
Kadry decydują o wszystkim  64 
kam ienie na szaniec 407, 436 
Kamienie wołać będą 210, 211 
kam ienne tablice 220, 222 
kamień młyński (uwiązać) u szyi 221, 232 
Kamień na kam ieniu nie zostanie 216, 219 
kam ień obrazy 209, 211, 219, 235, 236 
kam ień węgielny 219 
Kanada pachnąca żywicą 67 
kanapa w ielkich ludzi 318, 325 
kapitalizm  polityczny 103, 105, 106 
kariera Nikodema Dyzmy 124 
kariery, bariery 304 
Karta 77
Kary siwoszu, w ieszczy gniadoszu! 397 
kaszanka baltonowska 104, 153 
katalizator 60 
katolewica 304
Katolik ma obowiązek głosować na katolika 

304, 442
Kawa ma czarność węgla, przejrzystość bu

rsztynu, zapach moki, gęstość m iodow e
go płynu 29
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Kawa musi być gorąca jak piekło, czarna 
jak  diabeł, czysta jak anioł, słodka jak 
m iłość 29 

kaw iorowy socjalizm  307 
Każdy w iek m a swoje średniowiecze 75 
Kiedy nie wiesz, jak  się zachować, zacho

wuj się przyzwoicie 66 
Kiedy ranne w stają zorze... 439 
Kiedy rozum  śpi, budzą się upiory 20 
kielich goryczy 214-216 
kij i m archew ka 275-288 
Kilerów dwóch 129 
kino niepokoju moralnego 104-105 
Klechistan 60 
kłamstwo katyńskie 103 
kłam stw o lustracyjne 307 
kłam stw o ośw ięcim skie 103, 307 
Kłopoty to moja specjalność 65 
kobieta fatalna 22, 105 
Kobra uderza, ale nigdy o tym nie mówi

304
Kochaj bliźniego swego jak siebie samego 

222
Kochaj i czyń, co chcesz 29 
Kochajm y się! 64, 408, 436 
Koci ogon! 322, 325 
koktajl M ołotowa 23 
kolorow y zaw rót głowy 300, 307 
kolos na glinianych nogach 216 
Kolum bow ie 436 
kom pleks niższości 102 
Komu bije dzwon 113, 117, 145, 175, 265 
Komu w  drogę, temu Alpinus 132 
kom unizm  102 
Komuno, wróć! 304 
koncepcja trzech światów 100 
Koncept narodow y gaśnie 374 
koniec epoki stylu rom antyczno-symbolicz- 

nego 304 
koniec historii 143, 304 
koniec kapitalizm u 143 
koniec nauki 143 
koniec pracy 143 
Konrad 430
Konrad W allenrod 430, 436 
kontem plow anie moralnej ohydy 318 
Koń jaki jest -  każdy widzi 6 6 ,1 6 3 ,1 9 9 , 280, 

348, 436, 440 
koń Pana Jezusa 212 
koń trojański 287
Kończ, waść, w stydu oszczędź! 20, 67, 440 
Kończy się rybim ogonem 173

kooperacja negatywna 102 
Kopernik (też) była kobietą 307 
korona cierniowa 210, 215, 219, 133 
korytarze pionowe 294, 308 
Kości zostały rzucone 171, 175 
Kościół chce pokoju, ale Kościół nie boi się 

również wojny 297, 304 
Kościół nie może odpowiadać za ujadanie 

podwórkowych kundelków 304 
kotwica Belki 307 
kozioł ofiarny 214, 387 
kraina łagodności 104, 300, 307 
krajobraz po bitwie 1 2 4 ,1 4 5 ,1 5 2 ,1 7 0 ,1 9 9  
Krasnoludki są na świecie 82 
krążownik szos 104 
kreatywna księgowość 307 
krew czyja spadnie na kogo 215 
Krew naszą długo leją katy 440 
krew nie woda 181 
krew z krwi, kość z kości 215 
krew, pot i łzy 12, 199, 203 
krewni i znajom i Królika 143 
Krokodyla daj mi, luby! 67 
Król jest nagi 21-22, 25, 152, 161-162, 169, 

203, 265-273, 355 
Król olch 120
Królestwo za konia! 67, 187, 351, 355 
królowa ludzkich serc 104, 307 
Króluj, ale nie panuj 359 
krzak gorejący 22 
książki najgorsze 110 
księga zamknięta na siedem pieczęci 216 
Księża na księżyc! 304 
księżniczka na ziarnku grochu 175, 355 
księżycowa ekonom ia 174 
Kto mi dał skrzydła? 66, 232 
Kto mieczem wojuje, (ten) od miecza ginie 

188, 209, 219, 236 
Kto mnie wołał, czego chciał? 371, 374 
Kto na ciebie kamieniem, ty na niego chle- 

bem 215
Kto nie (jest) z nami, ten (jest) przeciw nam 

221,
Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada 

212
Kto sieje wiatr, zbiera burzę 161, 210, 215,

220, 236 
Kto się boi W irginii W oolf? 66 
Kto szczy, a nie pierdzi, to jakby wypił, a 

nie zakąsił! 316 
Kto śpi, nie grzeszy 22
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Kto ty jesteś? -  Polak mały 407, 426, 436, 
440

Kto w tym nierów nym  wytrwa sporze: czy 
dufny Lach, czy w ierny Ross? 347 

Kto z M ieciem wojuje, ten od M ięcia ginie
304

Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś 66, 351
Ktoś tu ma długi ogon 319, 322
Ktoś usrał kupkę i nie sprzątnął 321
ku pokrzepieniu serc 109 ,4 2 6 ,4 3 6 , 437 ,442
Kuba Rozpruwacz 46, 49
kultura śmierci 304
kundlizm 419, 436
Kup pan cegłę 440
Kup sobie kozę 153
Kur zapiał 220
kura po literacku 318, 325
Kurczęciu także chce się żyć 396
kurwiki w oczach 294, 307
kwestia smaku 176, 436

l'esp rit d 'escalier 173 
Lalki, szopka, podłe maski, farbowany fałsz, 

obrazki 375 
las rzeczy (spraw) 173 
lata chude 226, 232 
lata tłuste 225-226, 232 
latać z siekierą 304 
latający uniw ersytet 105 
Le roi regne et ne gouverne pas 359 
Lecą żurawie 126, 153 
Leetwo, ojczyzno moja! 132 
Lekarzu, ulecz samego siebie 220 
lepperiada 295, 307 
Lepsze jest w rogiem  dobrego 65 
Lepsze polskie gówno w polu, niżli fiołki 

w Neapolu 109 
Let's rock! 301
lewy czerwcowy 296, 304, 308 
liczebnik 60
liczyć kw iczoły 325, 326 
like a carrot to a donkey 277 
lipski kantor 54 
lista M acierewicza 308 
lista Schindlera 114 
listek figowy 209, 216, 219, 233-234 
Listy Apostolskie 215 
Literaci do piór (studenci do nauki)! 29 ,145, 

291
Literaci do piór, studenci do nauki, pasta 

do zębów! 139

Litwo, ojczyzno moja (ty jesteś jak zdro
wie)! 30, 436, 440 

Lotem bliżej 145 
lub czasopism a 294, 308 
Lubię seks jak koń owies 294, 308 
Lud wejdzie do śródm ieścia 65 
ludobójstwo 20, 182 
Ludu mój, ludu, cóżem  ci uczynił? 22 
Ludzie ludziom zgotowali ten los 65, 436, 

440
ludzie małej wiary 215
Ludzie najbardziej lubią to, co już znają 12
Ludzie, bądźcie czujni! 66
lustracja 306
lwia część 387

Ł ad n e dziewczyny z orkiestr dętych do
brze robią partiom politycznym  306 

Ładny ze mnie chłopak, ino ból ciepię 317 
Łaknę 65
Łatwiej kijek zacienkować, niż go potem 

pogrubasić 440 
Łatwiej w ielbłądowi przejść przez ucho 

igielne... 211, 246-248 
łono Abraham a 219 
łowcy skór 294, 308 
łoże boleści 213, 220 
Łysy jedzie do M oskwy 308 
łzy M atki Boskiej 212

M a  swoje zdanie w W C na ścianie 78 
magdalenka 26, 107 
M agdalenka 296, 306
M aleńki, jak te obrazki, co m aluje Sta

nisławski 375 
M ała iskierka wielki pożar wznieci 212 
mała stabilizacja 179-180 
m ałe co nieco 143, 203 
M ałe jest piękne 65 
mały kapral 105
M am dość słuchania, że obiecałem, a nie 

dałem 306 
M amie się przesłyszało 313 
M ane, Tekel, Fares 210 
manna z nieba 215, 216 
M ario -  uciekajmy! 317 
M ariola ma oczy piwne, M ariola okocim 

spojrzeniu 132, 144, 300, 304 
Marność nad marnościami i w szystko m ar

ność 67 
marobza 313 
marsz M endelssohna 152 
martwe konta 308
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M arzę, by żołnierz rosyjski um ył buty w fa
lach Oceanu Indyjskiego 304 

m asło roślinne 23
M asz prowadzić Kościół w trzecie tysiącle

cie 304
M asz tu kaduceusz polski, mąć nim  wodę, 

mąć! 374 
m aterializm  dialektyczny 102 
matka-Polka 161, 426, 436 
M atki Boskiej Zielnej 213 
M atrix -  reaktywacja 128, 308 
matuzalem  209 
M atuzalowe lata 216 
M ądremu biada 67, 119 
mądrość Salomonowa 221 
mądry jak Salom onow e portki 212 
M cD onaldyzacja kultury 308 
M cŚw iat 143 
m egatrend 143
M elancholijna poro! Oczu oczarowanie!

348-349, 353 
mem y 308
M engele polskiej gospodarki 104, 297, 306 
m esjanizm  59 
metafizyka 102
m etoda hipotetyczno-dedukcyjna 100 
metroseksualność 182, 308 
M ężczyznę poznaje się nie po tym, jak za

czyna, ale po tym, jak kończy 308 
mężne serce w kształtnej piersi 308 
M iałem  sen 108, 132
M iałeś, chamie, złoty róg 170, 375, 393, 423, 

436, 440 
m iecz obosieczny 216, 220, 235 
M ieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmu

ję  jako w różbę zwycięstwa 440 
mieć nóż na gardle 213 
mieć z kim krzyż Pański 216 
m iedziane czoło 199, 214-216, 219, 225 
Miej serce i patrzaj w serce! 438 
M ierz siły na zam iary (nie zam iar podług 

sił) 109, 438 
Mierz, mierz, M akary, siły na zamiary 80 
m iędzy Scyllą czego i Charybdą czego 231,

287
między Scyllą i Charybdą 231, 287
miękkie państw o 183
mięso arm atnie 172-173
milczenie ow iec 83
miliard w  rozum ie 308
miliard w  środę, miliard w  sobotę 132

M iliard w  środę, miliard w sobotę i w po
niedziałek rzucam  robotę 80 

Miłe złego początki, lecz koniec żałosny 438 
m iłosierny samarytanin 22, 211,
Miłość ci wszystko wybaczy 65 
M iłość nad każdym wiekiem  włada 351 
M iłość niejedno ma imię 119, 128 
mirra, kadzidło i złoto 210 
m ission impossible 114, 308 
m it Zuckerbrot und Peitsche 276-277 
młode w ilki 124, 308 
Młodości, dodaj mi skrzydła! 438 
Młodości, ty nad poziomy wylatuj! 67 
Młodości, ty nad poziomy wylatuj, lecz in

nych przy tym nie tratuj! 80 
Młodości, zmieńże mi skrzydło, bo mi 

zbrzydło! 79 
młodsi zdolniejsi 105, 183, 308 
młodzi zdolni 104-105, 183 
młodzieniec blady z ogniami w oczach 395 
M łoty w dłoń, kujmy broń! 438 
mniejsze zło 29 
mnóstwo cytrynowa siła 132 
moce niebieskie 221 
mocne uderzenie 173
Moja matka była Rosjanką, a ojciec prawni

kiem 304 
moje uniw ersytety 173 
moloch 209 
M omenty były? 143 
monolog wewnętrzny 102 
morena denna 83 
M orze Czerwone 243-244 
most powietrzny 153 
M ódl się i pracuj 66 
M ów mi wuju! 66
M ów łagodnie i miej przy sobie gruby kij, a 

zajdziesz daleko 276 
mówić jak Znajewski o koniach 319 
Mówił o przyszłych czasach, gdy narody 

zapomną waśni... 347 
Musimy pewne rzeczy -  no, trochę na gra

nicy prawa, tolerować -  po to, żeby zbu
dować państwo praw a 304 

m uzyka przyszłości 172 
My jesteśm y tacy przyjaciele, co się nie 

lubią 373
My rządzim światem, a nami kobiety 187 
My wcale nie musimy do niej [Europy] 

wchodzić, bo my w niej jesteśm y 304 
My, naród 84
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M yjcie się dziewczyny, bo nie znacie dnia 
ani godziny 75 

M yślenie ma kolosalną przyszłość 65, 436,
438 

myśliciel 59 
Myśmy orali 174 
M yśmy wszystko zapomnieli 374

n a  kłopoty Bednarski 128 
na obraz i podobieństwo 211, 226-228 
na paryskim bruku 436 
Na początku było Słowo, a na końcu Frazes 

82
Na rany Chrystusa! 212 
Na rozpacz nie ma czasu 16 
Na stos rzuciliśmy nasz życia los 426 
na wschód od Edenu 67 
Na Zachodzie bez zm ian 117 
nad dalekim cichym  fiordem  83, 113, 119 
nad pięknym modrym Dunajem 67, 116 
Najkrótsza droga do dechrystianizacji Pol

ski prowadzi przez Zjednoczenie Chrze- 
ścijańsko-Narodowe 304 

Naładowałem akumulatory 304 
Nam nie jest wszystko jedno 308 
Nam strzelać nie kazano 384, 438 
Naprawdę nie wiem, czy wziąć na kolano i 

wpalić tak po pięć klapsów tym W aj
dom, tym Szczypiorskim  304 

Naprawdę warto 107-108, 132 
narodowa kadź 375, 376 
Naród milczy 349 
naród wybrany 222 
Naród z partią, partia z narodem  130 
Naród, który zabija własne dzieci, staje się 

narodem bez przyszłości 304 
Nas przy tym nigdy nie było 304 
Nasz naród jak lawa 407, 408, 436, 454 
nasza mała stabilizacja 436-437 
Nasze pokolenie już w ybrało 130,142, 308 
naturze wbrew i przeciw rozsądkowi 396 
Nauka to potęgi klucz 429, 454 
Nawet Herkules, co łeb urwał hydrze, 

stołka spod niego szybko nie wydrze 80 
Nazywam się Bond, Jam es Bond 66 
negatywny utylitaryzm 100 
Nemrod 173 
nerw rzeczy 172 
Nędza z biedą z Polski idą 438 
Ni w pięć ni w  dziewięć 318 
Nic dwa razy się nie zdarza 26, 65 
Nic nowego pod słońcem  220

Nic od ciebie nie chcę, śliczna panienko 16 
Nic to 67
Nicea albo śmierć! 299, 308, 436 
Nie bądź taki szybki Bill 80 
Nie będę prem ierem m alow anym  306 
Nie będę się kopał z koniem 308 
Nie będzie Niem iec pluł nam  w  twarz 436,

442
Nie będzie zaham owania reform. Na to już 

nie pozwolę, choćbym  miał naw et zasto
sować wariant Jelcyna 293, 304 

Nie bij kota ścierką, bo mu ogon zardzew ie
je 82

Nie chce mi się z tobą rozm awiać 293-294, 
308

Nie chcę, ale muszę 12, 27-28, 152, 304 
Nie cudzołóż 64
Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy 66, 

384, 439 
Nie dajmy się zwariować 181 
Nie doradzałbym szanownej pani tego obi

cia, bo z atłasu klient się ześlizguje 317 
Nie gra, bo cymbały ton nadały 78 
Nie lękajcie się! 211, 454 
Nie ma głupich, poszli brzozow y las bielić 

78
Nie ma niczego w umyśle, co przedtem nie 

znajdowałby się w zm ysłach 168 
Nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w 

inną gębę 75 
Nie ma wolności bez „Solidarności" 130- 

131, 145, 304 
N ie mam celu, nie chcę świata... 347 
N ie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie 

oficera 439 
nie mieć gdzie głowy skłonić 215, 219 
Nie można akceptować mniejszości żydo

wskiej w  naszym  rządzie 297, 299, 308 
Nie mów hap, póki nie hapniesz 78 
Nie oddamy ani guzika 130, 145, 419, 423,

436, 439, 442, 454 
Nie pieprz, Piętrzę, pieprzem wieprza 439 
Nie poleci orzeł w gówna 66 
Nie przenoście nam stolicy do Krakow a 304 
Nie przesadzajmy, rzekł koń do jeźdźca 78 
Nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie, 

pytaj, co ty możesz zrobić dla kraju 66 
Nie rusz, Andziu, tego kw iatka 439 
Nie rzucim  ziemi, skąd nasz ród 407, 435, 

439, 442, 461 
Nie samym chlebem  żyje człow iek 209, 221

499



Nie sądź ludzi po zachceniach, ale prawdy 
szukaj w  czynie 67 

N ie sądźcie, abyście nie byli sądzeni 209,
220

Nie wie lew ica, co czyni praw ica 219 
Nie w ystarczy mówić do rzeczy, trzeba mó

wić do ludzi 75, 82 
nie z tej ziemi 216 
N ie ze m ną te numery, Brunner! 67 
nie znać dnia ani godziny 212, 216, 220 
niebieska pończocha 173 
niebieski ptaszek 220,
N iebo gw iaździste nade mną, prawo moral

ne we mnie 199 
nieboskie stw orzenie 213 
N iech ci ziem ia lekką będzie 66 
N iech M oc będzie z tobą 308 
Niech m owa w asza będzie tak -  tak, nie -  

nie 66
N iech na całym  świecie wojna, byle polska 

w ieś spokojna 372, 377 
Niech praw o zaw sze praw o znaczy, a spra

wiedliw ość -  spraw iedliw ość 67, 435, 
439

Niech ręka Boska broni mnie przed pychą i 
nadgorliw ością Tw ych urzędników, Pa
nie B. 304 

Niech sczezną artyści! 66 
Niech się dzieje w ola nieba, z nią się za

wsze zgadzać trzeba 67 
Niech się stanie światłość! 66 
Niech się święci 1 Maja! 83 
Niech żołądek diabli wezmą, niech się 

boski dar nie tyra! 321-322 
Niech żyje bal! 66, 116 
N iektórych trzeba traktorem w yciągać ze 

stanow isk, tak w  nich zasmakowali 306 
nieobecny ciałem , ale obecny duchem 221 
nieogolony facet w brudnym  swetrze 297, 

308
N iepokalanów  46 
N ierządem  Polska stoi 435, 439 
niespodziew ana zm iana miejsc 124 
nieszczęsne ochędóstw o 364 
nieszczęsny dar wolności 176, 298, 305 
nieśw iadom ość 103 
N iew ażne dokąd, w ażne z kim 308 
Nieważne, czy Polska będzie bogata czy 

biedna -  ważne, żeby była katolicka 297,
304

niew idzialna ręka rynku 305 
niew ierny Tom asz 216, 228

niewolnica miłości 392 
nieznośna lekkość bytu 67 
Nieźleście nas urządziły, siostry! 301 
Nihil est in intellectu quod non sit prius in 

sensu 168 
N ikt nie jest wyspą 174 
No jak nie, jak  tak? 301 
No to Frugo! 8 3 ,1 3 0 ,1 3 2 ,1 4 4 ,1 4 5 , 300, 308 
noc długich noży 105 
noc (długich) teczek 104, 308 
noc kryształowa 22, 23, 105, 153 
noc listopadowa 125 
noc św. Bartłom ieja 22 
Noch ist Polen nicht verloren 355 
nosorożec 60 
nowa Europa 308 
nowe szaty cesarza 355 
nowom ow a 60 
nowy początek 308 
numer jeden w Europie 308

O  czasy, o obyczaje! 67 
O cześć wam, panowie magnaci, za naszą 

niewolę, kajdany 439 
o jeden most za daleko 128, 24-205 
o napraw ie Rzeczypospolitej 435, 442 
O roku ów! 67
O święta naiwności! 187
O take Polskę w alczyłem 293, 308
O zieleni można nieskończenie 67 
Obojętnością darz pochwałę i przyganę 351 
obrać lepszą cząstkę 215, 220 
obraz i podobieństwo 228 
Obrzydłówek 419 
ocalić od zapomnienia 265 
Ociec -  prać? 64, 132 
oczko w głowie 213 
oczu oczarowanie 349 
oczy i uszy królewskie 325 
od Adam a i Ewy 215 
Od ćmy prawd niskich w olę podniosły po

wab kłamstwa 351 
od jaj do jabłek 173 
od stóp do głów 181, 213, 219 
Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej 308 
oddać co za miskę soczewicy 215 
oddzielać (jakie) ziarno (czego) od (jakich) 

plew (czego) 230-231 
oddzielać ziarno od plew 216, 229-231, 

237-238, 248 
Odpocznij po biegu 66 
odpowiednie dać rzeczy słowo 435
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Odpowiem w ymijająco wprost 308 
odrażający, brudni, źli 6 7 ,1 1 4 -1 1 5 ,141, 308 
Odwaga staniała, rozum  podrożał 439 
odwilż 291
Ofelio, idź do klasztoru! 66 
Oferta ZREM B-u zawsze na czasie 131 
Ogary poszły w  las 65, 439 
Ogólna Teoria W szystkiego 105, 163 
ogólnik 59 
ogrody miłości 142 
ogród Getsemański 210 
ogród koncentracyjny 210, 305 
Oj, plama, plama, co za pech! 293, 305 
Ojcze Dyrektorze, W ysoka Izbo! 308 
Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek

407, 435, 439, 442, 454 
Okazja czyni złodzieja 65 
okno na Europę 350 
oko za oko, ząb za ząb 20, 219,
Okopy św. Trójcy 203, 265
Okrągły Stół 299, 306
okres błędów i w ypaczeń 291
Olszewicy pozdraw iają Koalę 305
olszewiki 308
Oni już byli 308
opiekun spolegliwy 102
opinia publiczna 105
orzeczenie 60
osioł trojański 287, 308
Oskarżam 65
osmaleni 463
Ostał ci się jeno sznur 375, 377-378
ostatnia wieczerza 239, 388
ostra jazda bez trzymanki 308
oszołom 297, 305, 308
oś dobra 29
oś nienawiści 29
oś zła 29, 308
Oto człowiek! 64, 210, 221
Oto dziś dzień krwi i chwały 426
otworzyć komu oczy 213
owadzi strych 318

P ad ł strach 213, 220
padół łez 216, 219, 235, 236, 237
Paganini to on nie jest 153
palanty z „Solidarności" 296, 297, 305
palec Boży 219
Pałki rosną 325
Pamiętajcie o ogrodach! 66, 435 
Pamiętam, że na w aszym  grzbiecie w je

chałem do Belwederu 306

pam iętnik z Pow stania W arszaw skiego 125 
pam persi 305
Pan Bóg sprzyja każdej ekipie, póki się na 

niej nie pozna 308 
pan Czternasty 318
Pan kotek był chory i leżał w  łóżeczku 439
Pan poeta, pan poeta 373, 376, 378
Pan się boją we wsi ruchu 372
Pan się narodowo bałamuci 373, 376
panda czerwona 96
panda mała 96
panda wielka 96
Pani Bovary -  to ja  174
pani Czternasta 318
pani Dulska 187, 435
Panie Kochanku 16
Panie przepraszam  318
Panie Zet, auf! 313
Panowie Żydzi lubieją 313
Panu to ja mogę nogę podać 308
państwa zbójeckie 308
państwo bez stosów 435, 437
paparazzi 182
Papież? A ile on ma dywizji? 66, 186 
partia białej flagi 308 
Partia kieruje, a rząd rządzi 131 
partnerstwo dla pokoju 305 
pascha russe 318 
Pasta Kiwi but ożywi 129 
paść do nóg 213, 220 
Patrz, Kościuszko, na nas z nieba! 67 ,439  
Paweł i Gaw eł w  jednym  stali domu 435 
Paw iem  narodów jesteś i papugą 423, 435, 

442, 454
Pawlak, podejdź-no do płota! 66 
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było 364 
pesymizm 103, 364 
piąta kolumna 20 
Piekło to inni 26 
Pieniądz rodzi pieniądz 65 
Pierdu drzystu, będziesz organistą 319, 322 
pierwsza palatalizacja 83 
Pieśń nad Pieśniami 215 
Piękna nasza Polska cała 419 
pięknie się różnić 435, 442 
pijane dziecko we m gle 450 
Piłka jest okrągła, a bram ki są dwie 66 
Piosenka jest dobra na w szystko 64, 435, 

437-438 
Pipidówka 20, 60 
pisklęta gniazda Piotrow ego 399 
Piszczyk 430
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piwo bezalkoholow e 23 
piżama do sleepingu 319, 323 
plagi egipskie 214, 232 
plan Balcerow icza 308 
pluskw a m ilenijna 23, 104, 308 
Płace i ceny pow inny być niższe nawet o 

100% 305
płacz i zgrzytanie zębów 212, 216, 219 
płakać rzewnymi łzami 220 
płaszcz ortalionow y 104 
płatki kukurydziane 104 
płatni zdrajcy, pachołki Rosji 297, 304 
Po cóż m iewasz? 319, 321, 323 
Po kiego diabła łaził na ten statek? 66 
pociągi pod specjalnym  nadzorem  115,128,

145, 170
Pod spód więcej nic nie wdziewam, od razu 

się lepiej miew am  373, 376 
Podaj cegłę! 66, 117
Podaruj sobie odrobinę luksusu -  zgaś tele

wizor 80
Podaruj sobie odrobinę luksusu 66, 8 3 ,136 , 

138, 142, 145, 305 
poezja konkretna 174 
pogoda dla bogaczy 113, 115-116, 118-119,

127, 145, 152, 170, 206, 253-263 
Point de reveries! 171 
pokarm  duchowy 221 
pokojow a wojna 297 
pokolenie X 183, 305 
pokój cudów  318
Pokój niemożliw y, wojna niepraw dopodob

na 23
Pokój tem u domowi 67 
Polacy nie gęsi 435-436 
Polacy stracili dobrą okazję, żeby siedzieć 

cicho 108, 308 
Polacy w ysysają antysem ityzm  z m lekiem 

matki 305 
Polak potrafi 139-141, 145, 435 
Polaków  portret własny 46 
Polały się łzy me, czyste rzęsiste 109 
political corectness 305 
Polityk jest jak mucha, można go zabić ga

zetą 309
polityka kija i m archew ki 275-288 
Poloneza czas zacząć 67, 294, 407 
Polska -  ale jaka? 109, 434, 442, 454 
Polska Chrystusem  narodów 435 
Polska gola! 181 
Polska od morza do morza 409 
Polska przem ienionych kołodziejów 454

polska szkoła film owa 104-105 
Polska to jest wielka rzecz 65, 375, 419 
Polska W inkelriedem narodów 426, 442,

454
polska zdrowa żywność 130 
Polską rządzą trumny Piłsudskiego i Dmo

w skiego 65, 176, 305 
polski Październik 105 
polskie ZOO 305 
południk 60, 181 
pomnik 59
Pomoc dajcie mi, rodacy! 16
Pomożecie? 66
pomroczność jasna 305
Ponad śnieg bielszy(m) się stanę 232
Poncjusz Piłat 210,
popaprańcy 297, 306
popijając też kefir, tańcząc zwiewnie jak ze

fir 318
popiół i diam ent 20, 124, 145, 160-161, 166- 

-168, 265, 435 
popraw ność polityczna 305 
poradnik 60
porozumienie ponad podziałami 305 
poruszyć niebo i ziemię 219 
porządek, czyli burza 297 
Porzućcie wszelką nadzieję, którzy tu 

wchodzicie 351 
posiedzenie 60
posypywać (sobie) głowę popiołem 220, 232 
Poszli nasi w bój bez broni 426 
Poszło jaje na przełaje 78 
Potem z tego idą dymy po całej literaturze 

373
potrzebny jak  Piłat w  Credo 212 
Pow iedz prawdę, do tego służysz 67 
Powiedzą, że wariat, panie! 313 
Pow iem jedno: dość kom uny 305 
Powieść jest to lustro przechadzające się po 

gościńcu 75 
powieść polifoniczna 174 
Pow inni tego zabronić 309 
powrót do macierzy 291 
powszechna niemożność 435 
powszechny 60
Poznaj siłę swoich pieniędzy 142, 305 
pożegnalna uroda 349-350 
pożegnanie z bronią 20, 113 
pójść do Abraham a na piwo 216 
półka pod słonikami 318 
północnych krain dziw i chwała 339 
praca od podstaw 429
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praca organiczna 105, 429 
Pracujemy dla ludzi i środowiska 132 
prać brudy w  sw oim  domu 187 
pragmatyzm 102 
prasa gadzinowa 105 
prasa polskojęzyczna 309 
prawa człowieka 183 
prawa M urphy'ego 84, 306 
Prawdopodobnie W ałęsa tak się nadaje na 

prezydenta, jak ja  na spikera 306 
praw doupodobnienie 100 
Prawdziwa cnota krytyk się nie boi 439 
prawy do lewego 309 
Precz, precz od nas sm utek wszelki! 439 
Premierowi się nie odmawia 305 
prezydent wszystkich Polaków 103 
prezydent wszystkich ubeków 103, 297, 309 
prezydent-Barbie 297, 309 
prezydent z siekierą 297, 309 
primadonna jednego sezonu 172 
Program partii programem narodu 131,145 
Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! 

280, 387
Proletariusze w szystkich zakładów, łączcie 

się! 139 
propaganda sukcesu 168 
Proszę państwa, 4 czerw ca 1989 skończył 

się w Polsce kom unizm  305 
próba czasu 183
Przebaczamy i prosimy o przebaczenie 12, 

408, 435, 438, 439 
przedmiot intencjonalny 174 
przejście Żydów przez Morze Czerwone 

243-244
przejść przez ucho igielne 220 
przekroczyć próg nadziei 305 
przekuwać miecze na lemiesze 212, 220 
Przemija postać (tego) świata 221 
Przeminęło z w iatrem  1 1 3 ,126-127,144-145  

152-153, 170 
Przenieś się w  krainę m arzeń 142 
przenieść się na łono Abraham a 215 
Przepaść przepaści przyzywa 174 
Przepijemy naszej babci domek mały 435 
Przepraszam za „Solidarność" 305 
przerwana dekada 305 
przerwy w pracy 103 
Przeskoczyłem płot i w róciłem  do stoczni.

Tak to się zaczęło 305 
Przeszłość odkreślam y grubą linią 164, 296,

299, 305
przez pół serio, przez pół drwiąco 373

Przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyjemy i 
radziecki 435 

Przy Tobie, N ajjaśniejszy Panie, stoimy i 
stać chcem y 439 

przybyszewszczyzna 430 
Przychodzi baba do lekarza 56 
Przychodzi Rywin do M ichnika 294, 309 
przypadkowe społeczeństwo 105, 176, 297,

305
Przystanek Jezus 309 
Przystanek W oodstock 293, 309 
psy wojny 116 
psychoanaliza 102 
ptaki niebieskie 212 
ptit-klajne maluśki 316 
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia

305
Pustynna Burza 309 
Pytania są tendencyjne! 301

Q u o  vadis? 64, 171, 355, 356, 358

rachunki krzywd 20-21, 185, 202-203, 265, 
435

Raczej będę chodzić nago, niż w  futrze 305 
Radio M aryja 309
radość z odzyskanego śmietnika 176, 431, 

435, 437 
raj podatkowy 309 
raj utracony 124 
randka w ciemno 309 
rara avis 174

rasizm polityczny 105-106, 297 
raz a dobrze 132 
realizm  krytyczny 102 
realizm  magiczny 102, 174 
realizm praktyczny 102 
refolucja 305
Regna sed non im pera 359 
R ejtan 430 
rejtaniada 430
Reklam a jest dźw ignią handlu 54 
republika kolesiów 
Reszta jest m ilczeniem  65, 351 
Rewolucja pożera w łasne dzieci 65 
rewolucja róż 309
Rex regnat, sed non gubernat 355, 359 
Reżyser ma pomysły 174 
Ręka wolnego rynku okazała się ręką 

aferzysty 309 
Rękopis znaleziony w Saragossie 128 
Rękopisy nie płoną 65, 389 
robacze dziury 183
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robić m ost 316, 323 
robot 20, 60, 163 
robotnicy ostatniej godziny 174 
rok 1984 83
rozbite koryto 346, 347, 350, 392 
rozdzierać szaty 215, 219,
Rozdziobią nas kruki, w rony 16, 426, 439 
Rozeszła się wieść 213, 221 
Rozkwitają pąki białych róż, ale na to nie 

mam forsy już 80 
rozlew ać krew bratnią 215 
rozum ni szałem  109, 426, 435 
Róbmy swoje 66
Róbta, co chceta! 29, 67, 293, 296-297, 305,

435
Rów nież w  program ie socjalistycznym są 

ziarna praw dy, które nie powinny zgi
nąć 305 

rów nik 60, 181
Równo dzielić polską biedę 305
różow e hieny 176, 297, 309
różow y serwis 318
ruchom e święto 391-392
ruski bunt 350
rwać w łosy na głowie 220
Ryszard Lwie Serce 22
rzadki ptak 174
rząd dusz 419, 423, 426
Rząd po prostu rżnie głupa 296, 297, 305
Rząd się w yżyw i 65, 291
Rządzą nami pętaki 297, 309
rzecz (sama) w  sobie 102
Rzeczyw istość Druga 105
Rzeczpospolita Druga i Pół 103, 105, 305
rzeczpospolita kolesiów  309
rzeź niew iniątek 210, 216, 241-243, 246
rzucać perły przed w ieprze 209, 219
rzucić się rejtanem  430
Rżnij karabinem  w bruk ulicy 439

Sacrosong 450
salade Hania 318
Salomonowy 209
sałatka z płytkiego morza 318
Sam  tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało! 387
sam arytanin 209-210
sam arytański 209
sam arytański uczynek 22, 211
Sam i swoi, polska szopa 373
sam otność długodystansowca 114
sam otny biały żagiel 119, 144-145, 170
Sapere auso 22

sauvage bidel z las 313 
Są jeszcze sędziowie w Berlinie 171 
Są w  ojczyźnie rachunki krzywd 20-21,185 
sąd Salom onowy 216 
sądny dzień 216, 219 
seans nienawiści 46 
Sekcja specjalna zawsze lojalna! 301 
semantyka 103 
Sem per fidelis 426 
serce nienasycone 172 
Serce roście patrząc na te czasy 364 
serce z kam ienia 213, 219, 364, 365 
Serce? A to Polska właśnie 375, 419 
Serwus! Jestem  nerwus! 143 
siać kąkol 216 
siadać na smoka 317, 325 
Siądź pod mym liściem a odpoczyń sobie

364
Sie ma! 67, 293, 305 
silne umysły 173
silni, zwarci, gotowi 83, 130, 145, 442 
silva rerum 173 
siła bezsilnych 447, 465-468 
siła spokoju 130, 299, 305 
siły szybkiego reagow ania 83 
siw ek bułany zaczarowany 397 
Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Do

kąd zmierzamy? 66 
Skądeś ty, prześliczne dziecię? 399 
skrzecząca rzeczywistość 435, 436 
Słoń a sprawa Polska 435 
Słowa, słowa, słowa, słowa 373, 376-377,

378
Słowa, słowa, słowa 377 
Słowacki wielkim  poetą był 9-11 
Słuchać hadko 67
Słuchaj dzieweczko -  ona nie słucha 

189-190 
słuchow isko 60 
sługa w ierny 220 
słup ognisty 225 
słup soli 216, 220
smak proustowskiej magdalenki 26 
smerfny 309 
smrodek dydaktyczny 
smuga cienia 174,
Smutno mi, Boże! 439 
sny o potędze 408, 426, 435 
socjalizm, który się lubi 17 
Socjalizmu będziem y bronić jak niepod

ległości 83, 141, 145, 291 
Sodom a i Gom ora 216
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Soplicowo 436
Sowa M inerwy w ylatuje o zmierzchu 174 
sól ziemi 209, 219
Spał razem ze mną pod stołem  na styropia

nie 305
Speak softly and carry a big stick and you 

will go far 276 
Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko od

chodzą 12, 26, 67 
Spisane będą czyny i rozm ow y 176, 423 ,436 
spodnie witrażowe 318 
Spokojna głowa! 67 
Spokojnie, to tylko awaria! 128 
spolegliwość 102, 103, 163 
społeczeństwo obywatelskie 102 
społeczeństwo otwarte 100-101 
społem 182
spółgłoska zwartoszczelinowa 100 
Sprawa jest mglista, ale sprawa jest bardzo 

wyraźna 297, 309 
sprawca 182 
sprawczość 182 
sprawne działanie 102 
Sprawujcie się tak, aby czuli, że umierają

439
Spuśćmy na to zasłonę miłosierdzia 66 
stara Europa 309
Stawka większa niż życie 67, 116, 145 
Stłucz pan termom etr, nie będziesz miał 

gorączki 67, 305 
Sto lat samotności 126 
Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! 439 
sto milionów 305 
Stoliczku, nakryj się! 67 
stopień zerowy stylu 174 
Stowarzyszenie Um arłych Poetów 305 
Stracił pan dobrą okazję, żeby nie powie

dzieć głupstwa 109 
straszni mieszczanie 265, 436 
Strasznie polskie robił miny 375 
straszny dwór 83 
strategia dla Polski 305 
Strofa winna być taktem, nie w ędzidłem 75 
Stroimy się w pawie pióra 374 
strumień świadomości 174 
strzec jak źrenicy oka 209, 219 
strzepnąć proch z sandałów  220 
Sturm und Drang 172 
stworzenie Boskie 220 
stworzyć co (kogo) na obraz i podobieństwo 

czego (kogo) 226-228 
styropian 296, 305

Suknie prać -  nie będzie znać 375-376 
Sumienie miał czyste. Nie używane 82 
surrealizm 102 
syjonizm 102
syn marnotrawny 215-216, 219, 239
sypialnia 60
Szafa gra 65
szafa jedwabna 318
Szanujmy wspomnienia 64
szara eminencja 22
szara strefa 104, 106, 305
szare komórki 105, 181
szargać świętości 67, 170
szata godowa 220
szatańskie w ersety 295, 305
szczekające (ujadające) kundelki 297, 309
szczęście w  nieszczęściu 20
szczuropolacy 309
Szedł przez życie bosy, liczył na kokosy 78 
szeroko o czym Dawid pisał 232 
szklane domy 384, 407-409, 429, 436, 442, 

453, 454 
szklany sufit 309 
Szkoda czasu i atłasu 67 
Szkoda, że państwo tego nie widzą! 181 
Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako 

smakujesz, aż się zepsujesz 28, 439 
Szlafrok mamy 318
Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego

439
szok i przerażenie 309 
szok kontrolowany 305 
Szroj, Zosiu, szroj, to tylko pani Popra- 

wszka idzie! 322 
Sztandar wyprowadzić! 67, 176, 305 
sztuka życia 102 
Szukajcie, a znajdziecie 210, 220 
Szw ejk 389
szybka ścieżka legislacyjna 103, 106, 153 
Szym on Cyrenejczyk 210

Ścieżka szybkiego druku 104 
śledztwo dziennikarskie 309 
Śmierć frajerom! 439 
środa popielcowa 213 
świadome macierzyństwo 450 
Św iat jest teatrem 351 
świat w edług Garpa 67, 206, 280 
światełko do nieba 293, 300, 309 
światopogląd 60
Świdry midry, w dupie widły, a na końcu 

gwóźdź! 322
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Św ięta miłości kochanej ojczyzny, czują cię 
tylko um ysły poczciwe 439 

Święto w iosny 83, 127 
Św iętości nie szargać! 67, 170

T a  m ała piła dziś i jest wstawiona 66 
tabula rasa et plena et polita 172 
Tak było 108, 132 
Tak czyńcie na moją pam iątkę 210 
Tak moc nieczuła młota -  szkło miażdży, 

kuje bułat 347 
Tak toczy się św iatek 65 
Tak zawsze tyranom  170 
Tak, tak, krow a to piękny ptak 82 
Tak, to tak, ale befsztyk będzie lepszy 

319-321 , 323, 325 
Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich m ło

dzieży chow anie 408, 436 
Tam  na błoniu błyszczy kwiecie 439 
Tanz der Vam pire 356 
tańczący z wilkam i 83 
targow isko próżności 174 
taśma klejąca 104 
Tą rzeczą jest honor 439 
Teatr mój w idzę ogrom ny 65, 170 
teatr okrucieństw a 174 
teatr ubogi 102, 174 
tekst kultury 10 
teledysk 182 
telefon kom órkow y 83 
telefon zaufania 23
Telew izja to guma do żucia dla oczu 75 
Telim ena 60
Tem u, kom u dziś rośnie, może jeszcze 

opaść 309
Ten czyn za przykład wszystkim  służy 395 
Ten przykład w zorem  jest dla wielu 395 
teologia w yzw olenia 102 
terapia szokowa 103, 360 
Teraz kurwa my. TKM  297, 309 
Teraz Polska 67, 130, 144-145, 297, 305 
Terrorystów  będziem y gnoić choćby w kib

lu 186
Tęsknota ma św ietlana jest 351 
The shoot-clock is dead 301 
The tim e is out of joint 397 
Tiry na tory! 130 
tlen 60
to dangle a carrot before the nose of some- 

body 277 
To idzie m łodość 65 
To jest puszyste jak wiewiórka... 132

To jest zbyt piękne, aby było prawdziwe 50 
To o to żeśmy się bili i Lechu skakał przez 

płot 305 
To się wie, co się ma 131, 142 
To Słowian spór, rodzinny spór domowy

347, 349
To więcej niż zbrodnia, to błąd 67 
To życie, to lubię! 316, 325 
totalitarna inżynieria 100 
Totus Tuus 130
towarzysz Szm aciak 291, 430, 436 
Traktory zdobędą wiosnę 65 
trąba jerychońska 212, 214-215, 232 
Trójkąt W eimarski 309 
trust mózgów 172
Trwaj, chwilo, jesteś piękna! 66, 193, 351 
Trza być w butach na w eselu 66, 373, 376, 

377
Trzeba z żyw ymi naprzód iść 66, 439 
Trzeba zabić tę miłość 66 
Trzeba zerwać z fałszywą grą, w  której lu

dzie udają, że pracują, a państwo udaje, 
że płaci 305 

trzech tenorów 309 
trzeci koszyk 105 
Trzeci Rzym  368 
Trzeci Św iat 183
Trzej Królowie (Trzech Króli) 213 
Trzy M arie u grobu 210 
Trzy psy przyszły 293 
Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San 

Francisco 309 
Tu nie Afryka, tu się drzwi zamyka 82 
turgieniewowska panienka 152 
Twój kot kupowałby W hiskas 130 
Ty jesteś jak zdrowie 28 
Tylko krowa nie zmienia poglądów 65 
Tylko oni nie chcą chcieć 67, 372, 376-377, 

378-379, 431-432, 436 
Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym 

znakiem  Polska jest Polską, a Polak Pola
kiem  442 

Tysiąc szkół na tysiąclecie 23, 131

U bogi duchem 215, 220 
ucho igielne 211, 246-248 
ucieczka od wolności 265 
uczeń czarnoksiężnika 175 
uczony w Piśmie 173, 220 
uczta w czasie dżumy 349 
uczta w eselna 221 
udecja 297, 309
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ukąszenie heglowskie 436
układny jak Jezusek 212
umierać za Gdańsk 10-11
umierać za Niceę 309
Umrzeć -  tego nie robi się kotu 295, 306
umywać ręce 161-162, 209, 211, 219
Ustawa nie działa w stecz 22
ustawy okołobudżetow e 23, 104, 106

W 80 dni dookoła świata 67 
W  boleściach rodzić będziesz 222 
W całej polskiej naturze przem iana 375 
w cichym dworku modrzew iow ym  426 
W głębinie syberyjskich rud 346 
W każdym społeczeństwie potrzebne są za

wsze dwie nogi i rów now aga 306 
W oczach naszych chłop urasta do potęgi 

króla Piasta! 374 
W ograniczeniu przejawia się mistrzostwo 

351
W  pierwszych słow ach mojego listu niech 

będzie pochwalony Jezus Chrystus 439 
w pocie czoła (spożywać chleb) 214 
W  Polsce, czyli nigdzie 436 
W poszukiwaniu straconego czasu 26,100  
W  pysk w am  mówię litość moję 375 
w samo południe 116 
w stroju adamowym 212, 216 
W temacie prezydenta jesteśm y do tyłu 306 
W tym szaleństwie jest metoda 20 
wachowszczyzna 309 
wakacje z agentem 309 
walka o byt 101-102 
walkman 182 
Wallenrod 430 
wallenrodyczny 430 
Wałęsa, dawaj moje sto milionów! 306 
Wanda, co nie chciała Niem ca 436, 442 
wandalizm 103
W arszawę trzeba przew ietrzyć 306
wartości chrześcijańskie 296, 297, 306
W asz prezydent, nasz prem ier 176, 306, 436
W aszyngton za zamkniętymi drzwiami 67
Wczoraj M oskwa, dziś Bruksela! 130, 309
wdowi grosz 216, 219
wejście do Europy 296, 297, 309
W enn Katelsbach kom m t 356
Wersal się skończył 297
W esele 114
wesoła wdówka 115
W eź pan sobie żonę z prosta: dużo szczę

ścia, małe koszta 374

węzeł gordyjski 22 
W hite men can 't jum p 301 
W iadom ość o mojej śmierci była przesadzo

na 65
W ick -  od razu lepiej 132 
widzieć źdźbło w cudzym  oku, a w swoim 

belki nie widzieć 220, 239-240 
W iele hałasu o nic 355 
W ielka Orkiestra Świątecznej Pom ocy 104, 

293, 300, 309, 436 
W ielki Czwartek 213 
W ielki Elektryk 104, 306 
Wielki W ybuch 88-90, 96-98, 100 
W ielki, bo wam z oczu zszedł 374 
wielość rzeczywistości 102 
wierzgać przeciw ościeniowi 209, 220 
W iesław 60
wieś potiomkinowska 151 
wieża Babel 215
wieża z kości słoniowej 46, 50, 151,
W ięc ty się w stydzisz swojej starej matki? 

313
Więcej jest rzeczy na ziemi i w  niebie, niż 

się to śniło w aszym  filozofom  66 
Więcej Osm ańczyka, mniej Grottgera 411, 

429
Więcej w izji, mniej telewizji 309 
większe dobro 29
W igilijna Akcja Pomocy Dzieciom 104 
wilk stepowy 124 
W iosna Ludów 174
Witaj na pustyni rzeczywistości 293, 309 
W lazł kotek na płotek i sięgnął po młotek 

80
W lazł kotek na płotek 54, 439 
W ładza demoralizuje, a władza absolutna 

demoralizuje absolutnie 66 
W ładzy raz zdobytej nie oddamy nigdy 

109-110, 439 
W łos z głowy nie spadnie 219 
W łócz się, poezjo, włócz 374, 378 
W ojna jest kameleonem, nie przestaje się 

zmieniać, przyjmując nowe form y 23 
W ojna jest kontynuacją polityki innymi 

środkami 23-24 
wojna na górze 176, 297, 303 
W okulski 430
W olnoć, Tomku, w  sw oim  domku 16 ,439  
W olności nie można posiadać, trzeba ją sta

le zdobywać 306 
wołać na puszczy 211 
W RON za Don! 131
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W rona orła nie pokona 131 
W si spokojna, wsi wesoła! 83, 377, 384 ,436 
w siąść do pociągu byle jakiego 67 
w spom nienie z dzieciństwa 318, 322 
W spólna Polska 298, 306 
W stawajcie, lube dziatki, kukułka zakukała! 

315
W stąpił do piekieł, po drodze mu było 212 
W strzym ał Słońce, ruszył Ziemię, polskie 

go wydało plemię 439 
w szechnica 59
w szechśw iaty niem ow lęce 100 
W szelka teoria jest szara, tylko drzewo ży

cia jest zielone 351 
W szyscy byli odwróceni 65 
W szyscy jesteśm y Amerykanam i 309 
w szyscy ludzie prezydenta 67 
W szystkie łosie mają w  nosie 306 
W szystkie szczęśliw e rodziny są do siebie 

podobne, każda nieszczęśliw a rodzina 
jest nieszczęśliw a na swój sposób 66 

W szystkim  życzym y źle nam  z oczu patrzy 
23

W szystko dobre, co się dobrze kończy 66 
W szystko jest poezją 65 
wszystko na sprzedaż 67, 114 
W szystko się zmienia z w yjątkiem  samego 

praw a zm iany 75 
W szystko, co chcielibyście w iedzieć o se

ksie, ale baliście się zapytać 124, 129 
W szystko, co nasze, oddam  za kaszę 80 
W szystko, co nasze, Polsce oddamy 439 
w ściekłość i duma 309 
W ybierzm y przyszłość 130, 299, 309 
w ybrać wolność 291 
w ycinek 181 
w yobcow anie 102 
wyobraźnia 60
W ypróbuję go na pew no 142 
w yrąbać okno na Europę 339, 350 
w yrób czekoladopodobny 153 
W yróżnił nas Dzierżaw in stary... 347 
W ysoki na twarzy, a nogi do samej ziemi 82 
W yście sobie, a my sobie. (Każdy sobie rze

pkę skrobie) 109, 373, 376, 436 
w yzionąć ducha 213, 219 
względem  tego, co i ow szem  450

Z biegiem  lat, z biegiem  dni 375 
Z czego się śmiejecie? Z siebie sam ych się 

śmiejecie! 66

Z dymem pożarów (z kurzem krwi bratniej, 
do Ciebie, Panie, bije ten głos) 426 ,440 

z im petem w głąb 142, 300, 309 
z jednej gliny ulepieni 216 
Z Kasią ci się upiecze 132 
z nieprawego łoża 213 
Z Pacanowa koziołek w skoczył na stołek 80 
z pewną taką nieśm iałością 107, 136, 138, 

142, 145, 306 
Z próżnego i Salom on nie naleje 212 
z siłą w odospadu 142 
Z takich, jak my, był Głowacki 372 
Z tym największy jest ambaras, żeby dwoje 

chciało naraz 66, 438 
Z żyw ymi naprzód trzeba stać, a potem 

biec na w iec 80 
Za dużo święconej wody, za mało 

zwykłego mydła 429 
Za duży wiatr na moją wełnę 67, 174 
Za wolność w aszą i naszą 436 
zabawa w  państwo prawa 297, 306 
Zachodźże, słoneczko, skoro masz zacho

dzić 440 
zadyma 306
zakazany owoc 216, 219, 
zakład Pascala 152 
zalany „na biedronkę" 317 
zaplecze intelektualne 309 
zapluty karzeł reakcji 436 
Zapraw dę powiadam w am  210 
zarażeni śmiercią 183 
zasnąć snem wiecznym  220 
Zastał Polskę drewnianą, a zostawił muro

waną 440 
zaślubiny Polski z m orzem 153 
Zawsze czysto, zawsze sucho, zawsze pew

nie 130, 142, 309 
Zawsze jest tak, że ktoś musi zacząć pier

w szy 301
Zawsze takie Rzeczpospolite będą, jakie ich 

młodzieży chow anie 440 
zazdrosny jak Piotrowa mać 212 
ząb czasu 181 
zbrodnia i kara 124 
Zbudujemy drugą Polskę 130, 145 
ZChN się zbliża 296, 306 
zdążyć przed Panem  Bogiem 67 
Zdejm tarę, kobieto, pokaż swoje netto 78 
zderzaki 306 
zderzenie cywilizacji 143 
zdjęcie z krzyża 210 
zdrada klerków 174
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Zdrowie wasze w gardła nasze! 306 
Zdziebko! Pozamykaj drzwi! Jak psa go za

strzelę... 317, 322 
ze statku na bal 46, 390 
Zebrałem się w  com  ta miał 66, 374 
Zegar, słyszę, wybija, ustąp, melankolija!

365
zero tolerancji 83, 309 
Zerwała się więź czasów 398 
zetrzeć w proch (pył) 220 
zew krwi 119
Zgadnijcie, co mój syn zrobił dzisiaj rano? 

142-143
ziarno gorczyczne 220, 225-226
Zielono mi 67
zielony fotel 323-324, 326
ziemia mlekiem i m iodem  płynąca 216, 219
ziemia niczyja 22, 105
ziemia obiecana 212, 216, 219
Zima wasza, w iosna nasza! 130
zimna wojna 105, 174
zimny pokój 306
zimny salon 318
zjadacze chleba 109
Zjeżdżają w szystkie flagi w  gości 339
złodziej przychodzący w  nocy
złote runo 387
złoty cielec 209, 212, 219, 232 
złożenie do grobu 210 
znak czasu 221
zobaczyć świat w ziarnku piasku 23 
Zrobię mu z dupy jesień średniowiecza 301 
Zrobiłem tak, bo jestem  niezależny, sa

morządny i nazywam się prezydent 306 
zrównać z ziemią 213, 220 
Zrzucam z ram ion płaszcz Konrada 65, 417, 

424-426, 429-430 , 436, 440, 442, 454 
Zwalniają, to znaczy, że będą przyjmować 66
zwiastun burzy 173
Zwycięży Orzeł Biały, zwycięży polski ród

440
zwyczajni niezwyczajni 309, 440

Z le  się dzieje w państwie duńskim 64, 387

Ż ad na partia nie może sobie uzurpować 
prawa do reprezentow ania Kościoła 
katolickiego 306 

Żadnych mrzonek! 171 
Żeby Polska była Polską 130, 436 
Żebyśmy tylko zdrow i byli 440 
żelazna kurtyna 10-11

żeromszczyzna 430
Żniwo (wprawdzie) w ielkie, ale robotni

ków mało 221 
żółcią napoić 232
Życie erotyczne Marii Dąbrowskiej było, 

delikatnie mówiąc, bardzo nieuporząd
kowane 306 

życie godziwe 102
Życie jako śmiertelna choroba przenoszona 

drogą płciową 149 
Życie jest formą istnienia białka 82 
Życie jest jak koszulka dziecka -  krótkie i 

zafajdane 109 
Życie jest jak pudełko czekoladek -  nigdy 

nie wiesz, na jaką trafisz 309 
życie zgodne z naturą 102 
żyć jak u Pana Boga za piecem  212 
Żyd nie orze i nie sieje, a młóci i w ieje 212 
Żyd, chłop, wódka, stare dzieje 374 
Żydzi i cykliści 153-154 
Żyw i zawsze mają rację przeciw um arłym 

75

A CyflbM KTO? 390
A c^acTbe 6 mjio TaK bo3mo>kho... 337, 340, 

345
aHaTOMłw jik>6bw 359, 361, 363-364 
Ax, naHe, n a H O B e !  360

6e3  GożKecTBa, 6e3 B/;0XH0BeHWM 345 
6e3 HorMaTa 358, 363 
Be3 Mera mchh jKeHunM 391 
6ecrmonHaa CMOKOBHm;a 232 
BnaaceH, kto CMOJiOHy 6  tui mojioa, SjiaaceH, 

KTO BOBpeMH co3peji 340 
SnyflHHM chh  232 
Borami, BeflHHK 127
Bomch p a B H O fly u iH b ix  -  ohm H e  y S w B a io T  w  

H e  n p e n a i o T ,  h o  TOJibKO c wx Moirea- 
nwBoro c o r n a c M H  c y m e c r e y e T  H a  3eMJie 
npeoaTenbCTBo w jiom > 360 

6pO CM Tb (n e p B b IM ) K aM eH b  b Koro-Ji. 218 
6 y p e B e c T H H K  409
EbITb MO>KHO AeJIbHblM HejIOBeKOM W fly-

MaTb o Kpace H o r r e w  344

B  6 om pokobom Mbi BCTyniu™ c BparaMM 
358

b EBpony npopySwTb okho 338, 341, 345,
350

B MocKBy, b MocKBy, b MocKBy! 409 
B OAHOM, OTAeJibHO B3HTOW CTpaHe 327-333, 

409
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B OAHy Tenery BnpaHb He m o *h o  kohh m 
Tpenerayio naHb 340, 344, 347 

BenwKHM m MoryHMM (pyccKMM h 3 m k ) 357, 
409

BecHa CBameHHaa 127 
Becb MMp Hacroiwa m u pa3pymi4M 409 
Bnxpn Bpa*Ae6Hbie 358, 409 
B n a c T b  TbMbi 409
BMecTO cepflua ruiaMeHHMM m otop 409 
BHyTpeHHMM 3MMrpaHT 360 
Bo niy6wHe cm6mpckmx pyA xpaiiMTe rop- 

Aoe Tepnenwe 345 
Bnepen, 3ape HaBcrpeny! 409 
BpeMeH 0MaK0BCKMX m noKopeHba KpbiMa 

390
Bce Aoporw Benyr k KOMMyHM3My 409 
Bce ćpnarw  b toctm 6ynyT k HaM 338 
repoM He M o e r o  poMaHa 390

TnarojioM * r a  cepAUa jnoflew 340, 345 
r;ia3aMM 3anana 360 
rnac Bonraomero b nycTbme 218 
tom o coBeTMKyc 409 
Tope o t  yMa 119

,Q ,e .n a  A 3BH O  M MHyBLiiMX p fie ii,  n p e n a H B H  

c r a p p iH b i  r a y S o K O M  340, 342, 344, 347 
A eTM  p a 3 H b ix  H a p o A O B  409 
JJjia A p y r a  c e M b  B e p c T  H e  K p io K  341 
A o n r o e  s x o  359 
A o B p b iM  n a c T b ip b  218 
f l y p a ^ M H a  T b i, n p o c T o c | > w jia !  345 
Ayx OTpnijaHba, Ayx coMHeHba 340, 345 
AyuiM n p e K p a c H b i e  n o p w B b i  337, 344

IlBpew imaTaT 3a Bce 360 
Ero npMMep ApyrMM HayKa 359 
Ecjth 6h  napHM Bcefi 3eMJiM... 409 
Ecjim 3 a B T p a  BOMHa... 409 
Eme oaho nocneAHee CKa3anbe, m neroriMCb 

OKOHMeHa moh 340, 344 
5Kejie3Hbiw <t>ejiMKc 359
^ C w 3 H b  K aK  C M e p T e Jib H a a  6 o n e 3 H b ,  n e p e -  

A a i o m a a c a  nonoBbiM n y T e M  360 
) K v u i - 6 b m  y 6 a 6 y i i i K M  cep eH b K M M  ko3jimk

360, 363 
3 a r o B o p  p a B H O A y n iH b ix  360 
3 B e 3 A a  r m e H M T e n b H o r o  c n a c r b a  345 
30H0T0e p y H O  387

W  a m m  o r e ^ e c T B a  H aM  c n a A O K  m n p w a T e H  

168
M Ma/ibHMKM KpoBaBbie b raa3ax... 337, 344

Ms Bcex wcKyccTB Ana Hac Ba^HeiłumM 
aBJiaeTca khho 73  

M36aBn MeHa, Soace, o t  Apy3ew, a c Bpa- 
raMM a caM cnpaBJirocb 3 5 8  

M poHwa BoccTaHaB/iMBaeT to , h to pa3py- 
iiimji na<poc 3 6 1

K neM y jiyKaBMTb? 3 3 7 , 3 3 9  
KaK 6biTb jiioBwmom 3 6 0  
KaKaa cMecb OAe*A w jima, nneMeH, Ha- 

pe^niM, cocToaHMw! 3 4 0 , 3 4 4  
KaMO rpsmemu? 3 5 8 -3 5 9 , 3 6 1 , 3 6 3  
KapeTy MHe, KapeTy! 3 9 0  
KHyT m npaHMK 2 7 5 , 2 7 6  
K 03en OTnymeHM a 3 8 7
Koponb uapcTByeT, ho He ynpaBJiaeT 

3 5 8 -3 5 9 , 3 6 3  
KpacMBaa u CMenaa Aopory nepeuina 3 5 9  
KpecTHbiw nyn> 235
K to x m ji  m Mbicjiwji, t o t  He mtokct b Ayme 

He npe3MpaTb niOAew 3 4 0  
K to ycroMT b HepaBHOM cnope: kmhjimbmm 

nax puib BepHbiM pocc? 3 4 5

JlaKew, cham ce6 e b nepeAHew... 3 3 9  
JleB T o jic to m  KaK 3epKajio pyccKOM peBO- 

jiioljmm 4 0 9  
JlecHOM u;apb 1 2 0  
JleTaT xypaBJin 1 2 7  
JlyMiue MeHbiue, Aa Jiynuie 73 
jibBMHaa Aona 3 8 7  
J1io6bm  Bce B03pacn.i noKopHbi 3 4 2

MaHHa He6ecHaa 2 3 2  
MeroA npo6 m ouim6 ok 1 7 8  
MocKBa... KaK mhofo b stom 3ByKe... 3 3 9 , 

3 4 0
Mbi B c e  y t w i n c b  noHeMHory HeMy-Hw6 yAb 

m KaK-HM6yAi> 3 4 0 -3 4 1 , 3 4 5

H a  xonMax Fpy3nn neacMT Ho^maa Mrna 
3 4 2

HaAe*Aa -  mom KOMnac 3cmhom 3 5 9  
HaM HeHaBHCTHbi TMpaHOB KopoHbi (qenw 

HapoAa crpaAaJibna mu mtmm) 3 5 8 , 4 0 9  
HapoA 6 e3 MOJiBCTByeT 3 3 7 , 3 3 9 , 3 4 2  
He ynoMMHaw hmchm Bo*bero Bcye 21 8  
HeBa MeTanacb, KaK 6 onbHOM... 3 3 9  
HenopoHHoe 3a^aTne 2 1 8  
H ecn. 3 JinMHa hm nynea 21 8  
Hm kto HMMero He HMTaer; ecnM HMTaeT, 

HMHero He noHMMaeT; ecnM noHMMaeT, 
HeMeAneHHo 3a6biBaeT 3 6 0
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Ho KpacKM Hy^flbie, c neTaMM, cna«aiOT 
BeTxoM 'łeuryeM... 339 

Ho npe>KHMx cepAUa paH, rjiy6oKnx paH 
jiio6 bm, hmhto He waneMuno 339

O  neM uiyMMTe bm, HapoflHbie butom? 344 
OoHMMMTeCb, MMJUTOOHbl! 388 
OSmaa TeopMH Bcero 360 
OBbiMan necnoT Meac nrofleił 344 
oraeM w MenOM 359 
OflMH OTAejibHO B3HTMI4 327-333 
okho b EBpony 342, 347  
oko 3a oko, 3y6 3a 3y6 232 
OcrajIMCb pOyKKH «a  HO>KKM 360, 363 
OcTaHOBwcb, MraoBeHbe, Tbi npeKpacHo! 

195
ocraTbca y pa36wToro Kopbrra 341 
OrKyna Tbi, npeKpacHoe amtm? 344, 399 
OTÎ bl W fleTO 409 
oxoTa k nepeMeHe MecT 344 
OneBMfluoe -  HeBepoHTHoe 391

I l e t o a *  no cn e Bm t bh  360 
r ie n e n  K naaca cryHWT b  Moe cepAUe 388 
IleHHOM ropm oK  Te6e Aopoace, Tbi nwmy b 

HeM ce 6 e  Bapnm b 341, 344-345 
rw p bo BpeMH nyMbi 339, 340 
noKaaHwe 409 
rioKJioneHMe bo jixbo b  218 
nonMTOKa KHyTa u  npaHWKa 275-277 , 279,

288
nojiHomHbix crpaH Kpaca w ombo 338, 340 
nojibCKMM nyn> k connajrw3My 360 
nopa6omeHHbiM yM 360 
riO TO M O K  fl>KMHrMC-XaHa 127 
noiiuia nwcaTb ry6epiraa! 390-391 
npa3AHMK, KOTopbm Bcerna c to6ow 391 
npwBbiHKa cBbirne HaM p,aHa: 3aMeHa cna- 

ctok) OHa 341, 345, 347  
npo6nji rojiOBOii creHy w o^ym nca b co- 

ceflHew KaMepe 361 
FIporHMJlO HTO-TO B flaTCKOM KoponecTBe

387
npoKJiaTbie Bonpocbi 409 
riponeTapMaT -  MoraribmwK 6yp>Kya3ww 

409
IlpoJieTapMM Bcex crpaH, coeAWHaiiTecb! 

387
npoMHBaHMe M03r0B 178 
npomaw, HeMbrraa Poccwa! 409  
rrreHUbi rae3Aa neTpoBa 340, 399 
nycTOTbca bo Bce TaacKwe 391

p a 6 a  jiio6bm 392 
pa36wToe Kopbrro 337, 342, 392 
Pacna/iacb cBa3b BpeMeH 397-398 
paccyAKy BonpeKW u HanepeKop ctmxhhm

390, 395-396 
PeBOHIOLlMM -  JTOKOMOTOBbI MCTOpWW 409 
PoAMHa mjim CMepTb! 409 
PyKa Aaiomero He ocKyAeeT 387 
PyKonHCM He ropsrr 389

C Kopa6jia Ha 6an 46, 341-342  
c yneHbiM burom 3HaTOKa 345 
C B S T a a  CBHTbIX 218 
cepAAe TbMbi 360
c v iB K a -6 y p K a , Bemaa KaypKa 391, 396-397  
chhhm ruiaToneK 359 
C K a3K a npo 6enoro 6biM K a 391 
CKopSHbiw nyTb 235 
CKynoM pbmapb 340 
cnaAKaa napoHKa 391 
CnoBa, c/iOBa, cnoBa 377 
Cjiobo CTajio iuiotbio 218 
Cnyaceroie My3 He TepniiT cyeTbi 345 
Co3AaHwe reHMa n p e A  Harai BbixoAWT 

c npe*Hew KpacoToił 339 
O r a B K a  Sojibme, HeM >KM3Hb 359, 362-364 
CTaTb c BeKOM HapaBHe 345 
crp acra  TocnoAHM (XpnCTOBbi) 235 
cy M M a  TexH O JiO TO M  360 
cbirpaTb UIoneHa 359 
CiOAa a Sojibme He e3AOK 390

TawHaa B e n e p a  218, 388 
TawHbi MaApwACKoro A sopa 391 
TaKTOKa BbDIOKeHHOW 3eMJlH 178 
TeMHa BOAa bo o6;iauex 388 
TeMHbie cwjibi Hac 3jio6ho raeTyT 358 
TepHWCTbrii nyTb 235 
TpeTOM Pum 409
Tbi 3Toro xoTen, Xop>K JJaHAeH! 387 
TaaceJia Tbi, rnanKa M0H0Maxa! 339

y  n y K O M o p b a  A y 6  3 e jie H b rw , 3 J ia T a a  n e n b  

H a  A y 6 e  t o m . . .  345 
y  c a M O B a p a  a w Moa Mama 359, 363 
Ymom Poccmk) He noHan> 392 
y H b i n a a  n o p a ,  o n e w  O M a p o B a H i.e  337, 348 
yTeHKa M03r0B 178 
y T O M n e H H o e  c o j i H u e  359 
y ^ e H M e  MapKca B c e c m i b H o ,  n o T O M y  m t o  

o h o  B ep H O  73 
y>raTbca, yMMTbca u  yMMTbca 73
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XBana w cnaBa 360
X o p om a cTpaHa Bonrapw a, ho Poccw a nyn- 

rne Bcex 409

U ,apcTBo, KOTopoMy necTh KOHua 218 
U,enn HeT n ep en o  m hoio, cep jm e  n y cro , 

npaam eH  yM... 345 
U,biruieHOK Toace xoneT acwrb 396

^ i e r o  moh neBaa Hora 3axOMCT 399 
HenoBeK -  s t o  3By*«rr ropno 389 
nejiOBeK M3 /Kene3a 360 
HenoBeK MeHaeT KO)Ky 360 
MenoBeK HenoBCKy -  flp yr, TOHapwu, 6paT 

409
HenoBenecTBo, OMeacb, p accraeT ca co cbo- 

hm  npoiiuibiM  409 
Mto flenaTb? 409
Mto CKa*eT khstmhji Mapba AjieKCCBiia? 

390
Mt o Bh  I lo jib iiia  6bm a n o jib in e ii  360

H t o - t o  cnbiuiMTca ponHoe b  flOJirax necHax 
mniiMKa... 341

IU araw  Bnepen, K0MC0M0JibCK0e nneMa!
409 

UlBefiK 489
inecTBwe Ha rojiroc^y 235 
moKOBaa Tepanwa 360 
IlIyMOK nenaeM, inyMOK! 390

3HUMKJioneflMMecKoe HeBeacecTBo 361 
3HUMKJIOneflMH pyCCKOM JKH3HW 409

lOHorna Bneaiibin co B3opoM ropaiuvtM 
394-395

ea y ,  eny, He cBwmy, a k b k  Haeny, He 
cnymy 341, 345 

91 naMaTHMK ce6e B03ABwr HepyK0TB0p- 
HHM... 341-342, 345 

H iiomhk) nyflHoe MraoBeHbe... 341, 345 
>1 aapb -  a pa6, a  nepBb -  a Bor! 396 
aKO TaTb b  hoihh 387
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Indeks wybranych terminów i pojfć

Indeks ma charakter orientacyjny i pomocniczy: utrwala przede wszystkim te pojęcia i ter
miny niniejszych szkiców i te ich użycia, które są w ażne dla pełnego zrozum ienia istoty 
przedstawianej tu koncepcji. Odsyłacze do stron, na których odnośne terminy są zdefiniow a
ne, przybliżone lub szerzej opisane, podane zostały drukiem półtłustym.

A d resat 32, 50, 177, 194, 197, 200, 207 
aforyzm 12, 16, 62-63, 69-77, 78, 82-84, 143,

178, 356
akt sam ośw iadomości społecznej 176-177,

444, 446, 464 
aktywne zasoby języka (skrzydlatych słów) 

77, 81, 151-152, 294-295, 301, 356, 462 
alfabetyzm funkcjonalny 30-31, 188, 196 
aluzja 29, 184, 190, 196-197, 200, 212, 295, 

347
anegdota 18, 53, 55, 134, 153, 320, 361 
anonimowość 16-17, 22, 68, 131, 148, 151,

162, 164, 181 
antyprzysłowie 78 
antytekst 69, 79, 135 
apoftegmat 16, 69-70, 82 
artykuł hasłow y (słownikowy) 164, 225, 

234-235, 238-239, 249, 267, 270, 279-281, 
288, 361, 384, 404 

asumaryczność znaczeniow a 96, 124-125,
126, 233

autoportret językow y 176, 251, 296, 406-408,
416-418, 419, 423, 424, 433, 434-435, 437, 
440-442, 446 

autor 10, 61, 177, 449, 452
autor faktyczny 116, 118-119, 167, 225, 
350, 358-359
autor w łaściw y 115, 119, 164, 165, 166, 
225, 350, 358 

autorefleksja 417, 441, 444-445

autorstwo (autorskość) 16, 18, 22, 49-50,
116-117, 131, 146, 148-149, 151, 159, 162, 
177, 179, 311, 315, 393 
autorstwo bezim ienne 54, 56, 59, 78, 80, 
1 0 6 ,1 1 5 ,1 3 1 -1 3 2 ,1 3 4 ,1 3 9 ,1 4 8 ,1 5 2 , 452 
autorstwo domniemane 2 1 ,1 3 1 ,1 4 8 ,1 5 2 , 
168, 294, 436
autorstwo jednostkow e 54, 5 5 ,1 0 5 ,1 4 8  
autorstwo łańcuchowe 149, 168, 448 
autorstwo rozproszone 149, 168, 294, 
358, 448
autorstwo zbiorowe 148, 452 
autorstwo złożone 148 

autorytet 107-108, 118, 454 
autostereotyp 368-370, 410, 417, 418, 420- 

-422, 434

bezekw iw alentow ość 223, 384, 386, 393- 
-394, 399, 400 

biblijność
biblijność genetyczna 217, 223 
biblijność realna 216-217, 222-223 

biblizm 22, 31, 38, 60, 161, 169-170, 188, 
209-251, 262, 280, 287, 343,367, 440 ,443  
biblizm  genetyczny 214 
biblizm  realny 214 

bliższe okoliczności powstania 23, 50, 58, 
105, 148, 321 

bon mot 12

Całostka odtw arzalna 11, 254, 259, 265, 319 
catch phrase 15

33 — W. Chlebda, Szkice...
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charakter narodow y 141, 415-416 
cliche 58
culture jam m ing  135
cytat (cytacja) 12, 19, 22, 24-25, 39, 129, 139, 

142, 157-160, 163, 168, 184-185, 190, 193, 
197, 200, 207, 211, 218, 221, 224, 232, 238, 
256, 265-273, 280, 290, 291, 293, 339, 346, 
348, 361, 383, 404, 438, 448, 465 

cytat em piryczny 184 
cytatopochodność (cytatowość) 18, 25, 110, 

163, 177, 184, 192, 265 
cytow anie 76, 159, 177, 339 
częstość (częstotliwość) 47-48, 59, 99, 151,

154, 168, 293, 315 
Człow iek N iewiedzący 33, 153, 174, 175,

187, 408

d efin icja  33, 70, 86, 90, 146, 173, 175, 214, 
222-223, 232, 251, 385, 404, 422-423, 
445-446, 460-461 

definiow anie 34, 128, 168-177, 231-235, 291, 
383, 400, 420, 445, 460, 464, 468 

defrazeologizacja 185, 336 
deja lu 194
dekodow anie w ypowiedzi 334 
denotat (denotowanie, denotacja) 126, 172, 

328
derywacja 138, 456
deryw at 111, 118, 211, 243, 248, 287
destylat -  zob. kondensat
dew iza 73, 129, 131
dezautoryzacja 181
diachronia

duża diachronia 235, 237-238 
mała diachronia 85, 98, 106, 235, 238 

dialog (dialogowanie) 29-30, 203, 206 
dokum entacja faktograficzna (tekstowa, ję 

zykowa) 40-41, 85-86, 98, 107, 138, 152, 
239, 246, 270, 279, 362, 463-464 

dosłowność 1 9 ,1 5 8 ,1 8 4 , 233, 254, 269, 324 
dowcip 53, 55-56, 58, 77, 320 
dw uprzestrzenność znaczeniowa 255 
dwutekst 390, 394
dw uw ektorow ość 287, 289, 336, 379, 400, 

449
dychotom iczność 147, 148 
dyskurs 30, 35, 76, 85, 9 0 ,1 1 3 , 139, 207, 222,

287, 294, 298-299, 355-356, 368, 414, 
423-424, 454, 456 
dyskurs indyw idualny 189 
dyskurs m edialny 35, 49, 75, 91 
dyskurs naukow y 88, 97, 101, 153

dyskurs pisem ny 35, 87 
dyskurs polityczny 297-298 
dyskurs popularnonaukowy 89 ,1 0 1 ,1 0 3  
dyskurs prywatny 35 
dyskurs publiczny 31, 35, 37-38, 65, 
75-77, 87, 97, 101-103, 118, 141, 172, 176,
200, 265, 268, 280, 295, 347, 361, 369, 380, 
407, 419, 449, 452
dyskurs społeczny 87, 189, 295-298, 302,
407, 409
dyskurs ustny 35, 87 

działanie 460-461

efem eryczność 79, 81, 143-144, 294 
ekscerpcja ręczna 86, 97-98 
eksplikacja (eksplikowanie) znaczeń 170, 

174 ,176 , 203, 225, 232, 250, 319, 321, 400,
408, 419, 423, 437, 438, 441, 464 

ekwiwalencja 144, 391
ekwiwalencja funkcjonalna 279 
ekwiwalencja niepełna 388 
ekwiwalencja pełna 388, 389 
ekwiwalencja zachwiana 388-389, 398- 
-399

ekwiwalent (odpowiednik) przekładowy
127, 195, 134-235, 275, 376, 384-392 

ekwiwalentyzacja 393-399, 400 
elity sym boliczne 36, 76, 87, 351, 431 
epea pteroenła 13, 52, 161 
epitekst 30, 192, 193-196, 203, 338-339 
eponim 152, 153, 173, 295, 430, 436 
eponimizacja 111 
eptonim 161-163, 178, 191, 210 
etykieta (etykietowanie) 96, 113, 126, 251,

260, 315, 356, 428, 429, 431

faktografia (językowa, tekstowa) 105, 107, 
236, 253

familekt 314-316, 318, 321, 323, 326 
florilegium  19, 361
folklor 55, 79, 83 ,1 3 4 -1 3 5 ,1 5 3 ,1 8 9 , 291, 377,

391, 396-397 
form uliczność 53 
formuła 12, 52, 73, 82, 150 

formuła etykietalna 32, 54, 82 
formuła gatunkowa 82 
formuła idiomatyczna 183-184, 197 

fraza 16, 60, 61, 63, 68, 69, 73-74, 77, 81, 82, 
184, 436
fraza bezautorska 61
fraza prototypowa 27, 34, 65, 164-165,
166, 171, 1 7 7 ,1 9 3 ,1 9 5 , 205, 225, 236-237,
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243, 248, 267, 327-328 , 331-332, 348, 360, 
380, 436, 454, 462 

frazem  54, 82, 97, 117, 130, 141, 144, 146, 
150, 162, 164, 226, 267, 301, 318, 461 
frazem  aktualny  233, 262 
frazem  fam ilijny 3 1 5 ,3 1 9 -3 2 0 ,3 2 3 ,3 2 5 -3 2 6  
frazem  in absentia  vs in praesentia  187-188 
frazem  in d ek sow an y  110 
frazem  m ed iop o ch od n y  295 
frazem  rek lam op o cho d n y  293 
frazem  slogan op o ch od n y  146 
frazem  telep och od ny  142, 146 
frazem  ty tu ło p och od ny  111, 116, 118,
128, 144, 146, 261 
frazem  w irtu aln y  233, 262 

frazem atyczn y  sch em at aktu  kom un ikacji 
32, 177, 194, 200 

frazem atyka 32,68, 81-82, 97, 104 
frazem op ocho dn y 281, 286 
frazeografia  86, 279, 357  
frazeologia  16, 19, 40, 42, 45 , 52-53, 62, 81,

85, 86, 9 8 ,1 0 7 ,1 2 4 ,1 6 1 ,1 6 3 ,1 9 9 ,  253-254, 
311, 428, 455 , 456 , 458-460 
frazeolo gia  bezim ienn a (w łaściw a) 52, 
80, 81, 108, 152-155, 436 , 456-457 , 464 
frazeolo gia  b ib lijna  210, 229, 250 
frazeologia  ek sp ery m en taln a  31, 99, 107, 
180
frazeologia  fam ilek tu  315 
frazeologia  im ien na 108, 179, 423, 448,
451, 452, 456 , 464 
frazeologia  in d y w id u aln a  311 
frazeologia  nad aw cy  (m ów iącego) 81, 
254
frazeologia  p rag m atyczna 81, 196, 254, 
326
frazeolo gia  rela ty w n a (w zględna) 81,
324-325

frazeolo gizm  (jed nostk a  frazeologiczn a, 
zw iązek, zw rot frazeolo giczn y) 11, 18, 
24, 32, 50, 58, 61, 62, 82, 9 6 ,1 0 6 ,1 6 0 ,1 6 3 ,
178-179, 203, 261, 272, 287, 311, 323,
325-326, 4 0 7 ,4 1 9 , 4 4 5 ,4 4 7 ,4 4 9 ,4 5 1 -4 5 2  

frazeolo gizm  im ien ny  179, 456 
frazeoschem at 333 

frazeotw órstw o 57

frazes 16, 459
frekw encja  (frekw ency jny) 4 9 ,1 5 0 ,1 5 1 ,  205,

222, 295 
funkcje języ k a

fu nkcja  k on atyw n a 54

fu n kcja  m eta języ k ow a 54, 338 
fu n kcja  p o ety ck a  54, 133

g a tu n e k  literack i 69, 404-405 
gatu n ek  (gen re)  m ow y 32, 55-56, 68, 69 
geografia  m entalna  418 
g lottod yd aktyka 61-62 
gnom a 69-70, 82
gotow o ść 68, 104, 162, 228, 272, 392, 452  
gotow o ść do p rzekszta łceń  228-229, 272 
gra (językow a, m ięd zytekstow a) 183, 197- 

-198, 201, 207, 295, 332 
grupa w yrazow a 51, 57, 60, 74, 81, 146, 155, 

161-163, 209, 436

h a s ło  73, 83-84, 129-132, 138-139 
hasłow anie  253, 262
hasłow nik  34, 61, 86, 210, 215, 224, 251, 322, 

340, 409, 434-435 , 441-442  
heca 77, 78-81, 82 
h e terostereo typ  410 
h ip o tekst 189
histo ria  a lternaty w na 109, 376, 379 
ho litek st 191, 192, 194-195, 371 
ho ry zo n t sem ioty czny  30-31, 35, 189, 195,

201, 295, 296, 377 , 441, 467

id en ty fik o w a n ie  1 1 1 ,1 1 3 ,1 1 7 ,1 1 8 ,1 2 0 ,1 2 3 ,  
125

id iofrazem  315-316, 317, 325-326  
id io lek t 3 9 ,1 0 1 ,1 5 4 ,1 5 8 ,1 5 9 ,1 6 8 ,1 7 6 ,  267, 

270, 293, 296, 312, 314-316, 321, 326, 400, 
423, 428, 449, 456 

id iom  1 2 ,1 6 , 8 2 ,1 3 3 ,1 5 0 ,1 6 0 ,1 8 1 ,1 9 8 ,  445 
id iom atykon  (osobniczy) 27 , 198, 249, 271, 

273, 288, 301, 456, 466 
illo ku cy jna m oc sp raw cza  80, 456 , 460 
ilu stracja  tekstow a 85, 86, 225, 238-239, 254, 

267, 269-270, 279-281, 361, 401 
im ien ność 1 3 ,1 6 ,1 8 ,  22, 24, 47, 50-51, 58, 68, 

107, 164, 181, 393 
im p lan t (im p lantow anie) 138, 139, 349 
ind eksow o ść 51, 58, 68, 80, 83, 89, 104, 115, 

131, 146, 159, 162, 210 
in form acja  genetyczn a 164, 173, 279, 383, 

401
inn ow acja  125, 134, 238, 269 
in tencja  3 0 ,1 3 8 ,1 8 7 ,1 8 9 ,1 9 3 ,1 9 7 ,  254, 301 
in tern acjon alizm  40, 380, 386, 389 
in tertekst 32, 194, 464 
in tertek stem  115, 190, 191 
in tertekstu aln ość 29, 189-190, 251, 348
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inw ariant 27, 86, 9 8 ,1 4 2 , 190, 225, 229, 233, 
235, 259-260, 262-263, 280, 320, 334, 343,
443

jed nostk a  hasłow a (hasło słownikowe) 27,
86, 225-226, 228, 231, 262 

jednostka języka 19, 25, 34, 5 7 ,104 ,107-109 , 
126, 14 4 ,1 5 4 , 159 ,160 , 161-163, 180, 191, 
209, 226, 228, 232, 243, 265, 290, 291, 325,
345, 361, 383-384, 392, 406, 437, 448 ,452  
jednostka języka bezim ienna 162, 181, 
200
jednostka języka imienna (cytatopochod- 
na) 110, 162, 179, 181, 185 

jednostka skrzydlata 54, 162, 163, 166, 178, 
299, 315, 339, 462, 466-467 
jednostka prototypowa 148, 152, 294 
jednostka nieprototypow a 294 
jednostka przejęta 317 
jednostka w łasna 316-317 

jednow yrazow iec 57, 58-60, 73, 8 4 ,1 4 6 ,1 6 0 ,
163, 210, 405, 456 

język 416
język docelow y 384-385 
język fam ilijny 314-315, 323, 325 
język w yjściow y 384 
język totalitarny 299 
język-biorca 390 
język-daw ca 390 

językow a mapa pam ięci zbiorowej 32, 40,
417-418, 445, 455, 463-464, 468 

językow y obraz świata 155, 296, 400, 404- 
-406, 408, 413-415, 417, 441, 456

kartografow anie 32, 47 
kalka (kalkowanie) 53, 119, 122, 127, 142, 

276-277, 359, 360, 398-399 
kanon

kanon biblizm ów  217-218, 221, 235 
kanon kultury 423 
kanon literacki 183, 416 

kanoniczna (standardowa) postać frazemu 
124, 225, 241, 243, 280, 286, 464 

kartoteka cytatów  75, 86-88, 170, 277 
klisza 39, 55-56, 68, 183, 207 
kod języka (językowy) 10 ,11 , 30, 39, 54 ,154, 

158-163, 176, 201, 207, 272, 279, 293, 338,
346, 361-362, 407, 452, 468

kod kulturow y 3 0 -3 1 ,1 5 5 ,1 7 3 ,1 7 6 , 207, 251, 
295, 337, 370, 409, 418, 468 

kodyfikacja leksykograficzna 19, 129, 144, 
1 6 3 ,1 6 9 ,1 8 0 , 210, 214, 219, 225, 262, 265, 
267, 291, 361, 430, 456, 461, 463

kognitywny 457, 461
kom unikacja m iędzyludzka (społeczna) 31, 

177, 189, 202, 207, 416, 444, 455, 457 
kondensat (kondensacja, kondensowanie; 

destylat) 32, 53, 56, 5 8 ,1 1 7 ,1 2 9 ,1 3 1 ,1 6 5 , 
336, 419, 437, 458-460, 464 

konfigurowanie (konfiguracja) wyrazów 62, 
1 0 7 ,1 0 9 ,1 3 1 ,1 6 0 ,1 6 8 ,1 7 2 , 301, 311, 315, 
416, 431, 449, 452, 454, 455 

konotacja 126
konstruktywny dem ontaż 335 
konstytutywne m inimum skrzydlatości 51,

84, 115, 210 
kontekst 201

kontekst prymarny (pierwotny) 123,125,
134, 138, 241, 302
kontekst w tórny 115, 118, 123, 124, 134,
135, 138, 139, 145, 243, 302, 391 
kontekst społeczny 327

kontrmówienie 69, 79, 135, 139 
korpus 34, 36, 61, 101

korpus biblizmów 217-218, 222-223, 224, 
251, 343, 440
korpus kom puterowy 37, 87, 88, 94-95, 
97-98, 222, 231, 237, 363 
korpus leksykograficzny 363 
korpus puszkinizm ów 340-343, 344-348,
440
korpus ręczny 86-87, 94, 97-98, 222, 349,
351
korpus skrzydlatych słów 161, 210, 294, 
295-296, 298, 407
korpus tekstowy 37, 65, 87, 88, 115, 222,
295, 353, 363, 464 

kosmologizm 88-97 
kryptocytat 184, 190 
ksenolekt 298
księga cytatów (skrzydlatych słów) 19, 34, 

339, 355, 383 
kw alifikator 91, 95, 214-216, 250, 321, 404

lan gue  18, 25, 2 7 ,1 2 6 ,1 5 9 ,1 6 8 ,1 7 5 ,1 7 7 ,1 8 4 , 
253, 267, 326, 398, 407 

leksykograf 33, 176, 222, 235, 342, 384-385, 
400, 404-406, 419, 434, 441-442, 445 

leksykografia 62, 128, 270, 331, 445, 463 
leksykografia skrzydlatologiczna 58, 347, 
434
leksykografia jednojęzyczna 62, 128 
leksykografia przekładowa 62, 128, 223, 
279, 384, 400, 410
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leksykograficzny kanon biblizmów 218,
221, 224, 221, 224 

leksykologia 161, 163 
leninizm 73
lingwistyczna zasada nieoznaczoności 99,

223, 342-343, 363, 440, 442 
link

link intertekstowy 1 1 0 ,1 1 5 ,1 9 1 ,1 9 3 -1 9 5 , 
466-467
link intratekstowy (intekstowy) 191 ,192 ,
195, 466
link metajęzykowy (metakodowy) 110, 
115, 191-192, 193-195, 201, 466-467 

luka nazewnicza 53, 279, 385 
luka pojęciowa 53, 380, 394, 400

m aksym a 12, 16, 60, 63, 69-70, 82, 184 
mała grupa społeczna 312, 324 
mapa mentalna 32, 445-446 
materia semiotyczna 289-290, 329, 335 
matryca składniowo-leksykalna 28, 115,

128, 133, 187-188, 204-205, 229, 231, 259, 
262, 361

metafora 12, 96, 99, 133, 295, 466, 468 
metaforyczność 96-97, 99, 233, 323 
metajęzyk 225, 291, 313, 333, 371, 401 
metaoperator -  zob. operator 
metastereotyp 410 
mickiewiczyzm 368 
minimum paremiologiczne 31 
minimum tożsamości form alno-semantycz- 

nej frazemu 333-334 
mit 336, 428, 457, 459-460 
mitologizm 38, 169-170, 287 
modyfikacja 86, 123, 124-125, 128, 135, 

138-139, 141-142, 185, 197, 225, 229, 241, 
243, 248-249, 271, 280, 449, 464 

motto 12, 117, 167 
mowa niezależna 158, 266, 268 
mowa zależna 268
możliwości nośne pamięci społecznej 35, 52,

76, 155, 159, 163, 165, 265, 352, 360, 367, 
378, 395, 419, 454

N ad aw ca 32, 50, 177, 194, 197, 200, 207, 
449, 466 

nagłówek 29, 65, 115, 120, 286 
nawiązanie 29, 75, 110, 166, 188, 191-192, 

194, 251, 350, 381 
nawiązanie biblijne 212, 221 
nawiązanie fakultatywne 190 
nawiązanie latentne 187 
nawiązanie m etajęzykow e (metakodo-

we) 124, 190, 196, 347 
nawiązanie (m iędzy)tekstow e 30, 184- 
-185 ,188-190 ,196 ,199 , 203, 295, 380-381 
nawiązanie obligatoryjne 189 

nazwa własna 32, 54, 111, 128, 261, 445 
neologizaq'a (neologizm) 59, 118, 211 
neosem antyzacja (neosemantyzm) 53, 89, 

118 ,122 ,124 ,138-139 , 225, 241, 286 ,449 
niepamięć zbiorowa 463-464 
nieregularność znaczeniowa 96 
nom inacja językow a 53, 57, 130, 291, 314, 

318, 323, 423, 455 
nom inat 160-161 ,162-163 ,191 , 210, 227-228, 

315, 361, 452 
nom inat leksykalny 163 
nom inat syntaktyczny 57, 163 

nom inow anie 111, 123, 146, 153, 160, 162,
163, 176, 265, 295, 322, 454 

non-standard 287 
nowom ow a 299

Obrazowość 100, 229
Obserw ator 32-33, 50, 59, 80, 89, 116, 132,

177, 179-180, 194-195, 197, 200, 203, 
213-214, 431, 442, 449, 466 

Odbiorca 32, 50, 194, 200, 202-203 
odniesienie biblijne 212, 221 
odpowiednik tekstowy 387, 396-397 
odpowiedniość przekładowa 386-391, 401 
odtwarzalność 53-54, 68, 84, 97, 138, 159, 

239, 271, 311, 323-324, 378 
odtwarzalność w danej sytuacji 68, 81- 
-82, 130
odtw arzalność w zględna 120, 130 

odtw orzenie (odtwarzanie) 122-124, 142, 
256-257, 267, 273, 315, 339, 452 

odtwórczość 39 
okridlene s iw a  14 
okridlene vyrazy 14 
oksym oron 451-452
onomazjologia frazeologiczna 56-57, 424,

455
operator (metaoperator) 276, 293, 319, 399 

operator m etajęzykowy 80, 8 3 ,1 8 4 ,1 9 2  
operator m etatekstowy 83, 84, 

optym alne rozpow szechnienie społeczne 
48, 51, 58, 83, 85, 115, 120, 125-127, 134,
146, 210 

oralność 52

p am ięć 159, 200
pamięć genetyczna 178, 202, 205, 451 
pam ięć językow a 52, 53, 68, 75, 108-109,
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179, 201, 207, 257, 259, 271, 288, 334 
pam ięć zbiorow a (społeczna) 32, 53, 40, 
176, 184, 204-205, 207, 339, 396, 445, 449, 
455, 462

paradygm at transform acyjny (postaci tek
stowych) 168, 452 

paradygm at rom antyczny 31, 425, 427, 428- 
-429, 433, 458 

parafraza 184, 211-212, 218, 221, 249 
param etryzacja 224, 238, 280, 291, 383, 386 
parem iologia 62
parole 18, 25, 2 7 ,1 2 6 ,1 5 8 ,1 5 9 ,1 8 4 , 253, 267, 

326, 398, 407 
pasyw ne zasoby języka (skrzydlatych słów)

77, 81, 143, 151, 152, 294-295, 301, 356, 
462

peryfraza (peryfrastyczność) 54, 103, 104, 
172

persw azja 129-130
pochodne frazeologiczne 256, 260, 262-263 
pochodzenie 19-20, 22-23, 49-50, 199, 250 
podm iotow ość 291, 441 
podw ójna modalność 272 
pole 343

pole biblijności 211, 213, 216, 221-222, 
224-225
pole skrzydlatości 54, 56, 146, 152-153,
155, 213, 294-295 

polskość 419-423, 426, 427, 437-438, 441 
porzekadło 12, 60, 63, 69, 73, 82, 385, 419,

445, 452
postępow anie definicyjne (eksplikacyjne) 

19, 419, 446 
postępow anie kodyfikacyjne 19, 128 
potencjał treściowy 54, 56, 68, 81, 97, 115, 

1 5 0 ,1 6 0 ,1 6 2 ,1 8 8 , 205, 241, 261, 272, 276,
315, 452

potrzeby nazew nicze 53, 176, 424 
pow tarzalność 68, 130, 138, 158, 159, 315, 

323
pow tórzenie 154, 256-258, 260-261, 377-379 
poziom  sem iotyczny 180, 196-197, 198 
pozycja hasłow a 22, 225, 267, 269, 270, 272, 

331, 358, 362, 383, 400 
praw o asym etrycznego dualizm u znaku ję

zykow ego 161, 203, 278 
pre-tekst 188, 455 
proces frazeotw órczy 53 
proces słow otw órczy 53 
produkt językow y 57, 160, 324, 392 
prototekst 158, 295 
prototyp 169-170, 186

próbka tekstowa 38, 85, 88, 95, 98-99 
przekład 195-196, 366-367, 370-371, 379, 380, 

388, 390, 397-398, 399, 443 
przestrzeń kom unikacyjna (dyskursywna)

117, 134, 292, 296, 315, 369, 468 
przestrzeń znaczeniowa 255 
przesunięcie sem antyczne (znaczeniowe) 

96, 124, 323-324 
przysłowie 11, 12, 16, 18, 32, 52, 58, 60, 63, 

69, 73, 76-78, 82, 133, 163, 212, 237, 276,
316, 385, 407, 415, 419, 445, 452 

przysłowie osobiste 16 
przysłowiopodobny 77-78 
przytoczenie (przytaczanie) 19, 47-48, 159, 

177
przywieszka sem antyczna 200, 202, 205-206 
przywołanie 75, 114, 142, 193, 201, 205 
publicystyka wysoka 36, 75, 87, 94 ,1 2 5 ,1 8 9 , 

349
puszkinizm 337-353, 390, 440, 443 
putinizm 186

C^uotation 15

teautoryzacja 181-183, 448 
Recypient 32, 50, 59, 89, 132, 179, 200, 207, 

449, 466 
rekursywność 61, 68
rem iniscencja (tekstowa) 184, 185-187, 190,

196, 251, 295, 381 
reprezentatywność 86, 99 
reprodukcja 39, 51, 122, 160, 163, 261, 267, 

431, 452 
reprodukowalność 324, 378 
reprodukt 160-163, 191, 210, 227, 315 
rozpowszechnienie 13, 16, 19-20, 24, 47-48,

61, 73, 75, 104, 124, 130, 150-154, 159, 
311-312, 323 

rytm (rytmika) 396, 399 
Rzeczywistość Dodatkowa 403 
rzeczywistość językow a 10, 32, 99, 124,141,

144, 155, 202-203, 222, 253, 270-271, 273, 
412-413, 414, 442, 444 

rzeczywistość niejęzykow a (fizyczna) 10, 
30, 411-412, 414, 452

Sam ośw iadom ość językow a 33, 194, 200, 
291, 445 

semiosfera 403, 428 
sem iotyczny 164, 335, 403 
sentencja 12, 16, 60, 63, 69-70, 73, 82, 184 
seria translatorska 443-444
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siatka hasłow a 34, 155, 169, 176, 221-222,
224, 277, 393-394, 400, 403-410, 434-435, 
464

sieć asocjacyjno-werbalna 198, 273 
skrzydlate słowo passim, zwłaszcza 11-18, 

19, 24-25, 46, 73, 106, 155, 158, 161, 163, 
168, 179, 184-185, 190-191, 265-267, 290, 
293, 296, 327, 337, 370, 383, 394, 419, 445,
452, 454, 456, 461, 464 

skrzydlatolog 32, 42, 58, 78, 80, 419 
skrzydlatologia 34, 42, 62, 103, 177, 295 
skrzydlatologiczny 42, 43, 77-78, 448-449 
skrzydlatość 22, 75, 84, 151, 155, 180, 189,

348, 452
skrzydlatość genetyczna 59, 89, 97, 155, 
179-180, 202-203 
skrzydlatość ograniczona 152 
skrzydlatość realna 89, 97, 155, 179-180, 
202-203
skrzydlatość stopnia drugiego 126, 131 
skrzydlatość stopnia pierwszego 126,
131, 134, 152
skrzydlatość w łaściw a 1 2 6 ,1 3 1 ,1 3 4 ,1 3 8 ,
145, 152
skrzydlatość w zględna 181, 294, 449 

slogan 12, 73, 83-84, 129-145, 290-291 
słownik 34, 265, 270, 361-362, 383, 393, 

405-406
słownik asocjacyjny 31, 198
słownik biblizmów 213, 221, 224-225,
249, 251, 270
słownik częstotliw ościow y 49 
słownik definicyjno-przekładow y 42, 
176, 221, 234, 238, 275, 400-401, 403 ,408  
słownik filologiczny 19, 34, 224, 267, 290,
361, 364, 383
słownik frazeologiczny 34, 86, 146, 175, 
280
frazeologiczny słow nik frekw encyjny 49, 
146
słownik polskiej frazeologii familijnej 
321-323
słownik propozycji 401 
słownik przekładowy 127, 163, 279-280, 
288, 384, 387-388, 393 
słownik skrzydlatych słów 23, 34, 41, 
1 2 7 ,1 3 3 ,1 5 1 ,1 6 9 ,1 7 7 , 267, 271, 275, 331, 
339, 357, 376, 383-401, 404, 433 
słownik transform acji frazeologicznych 
98, 146, 280, 288 
słownik tytułów 120, 128, 262 

słowo cudze 9-10, 26, 190, 197, 199

socjolekt 312 
stalinizm 186
stan osobliwy jednostki skrzydlatej 269, 449 
standard 287
stereotyp 335, 336, 368-369, 410, 416, 421, 

445
stereotypizacja 330
struktury znakowe w yższego rzędu 457-458 
subkod 36, 139, 142 
subtekst 191, 195 
sygnały w spólnoty kodowej 207 
system języka 18, 25, 33-34, 39, 76, 85, 163, 

168, 177, 191, 201, 267, 273, 325-326, 371,
392, 400, 407, 449, 464

Św iadom ość 26, 50, 59, 109, 124, 126,
179-180, 181, 192, 196, 205, 214, 222, 259, 
339, 449

takson 198, 271, 288
tekst 24, 33, 39, 51, 61, 155, 164, 177, 191, 

273, 328, 404, 416
tekst aktualny 33, 34-35, 166, 199, 237, 
301-302, 448
tekst dany 184, 188, 189-190, 206, 448 
tekst folkloru 55, 58, 83, 153 
tekst kliszowany 53, 55-56, 153 
tekst kultury 176, 356, 381, 403, 409 
tekst nawiązujący 188 
tekst odwoławczy 188 
tekst precedensowy 189-190, 295, 376- 
-377, 462, 467-468
tekst syntetyczny (synkretyczny) 35, 
115-1 1 6 ,1 1 9 ,1 6 4 ,1 6 7 ,1 8 9 , 295, 448, 460 
tekst uprzedni (odwoławczy) 34, 115, 
118, 184, 188, 189-190, 206, 448 
tekst użytkowy 83
tekst źródłowy 33, 34, 86, 101, 118-119, 
1 6 4 ,1 6 6 ,1 7 7 ,1 9 9 , 237, 267, 291, 295, 327,
338, 392, 397-398, 423, 448-449, 462 
tekst źródłowy pierwotny 167 ,199 , 225 
tekst źródłowy wtórny 167, 237 

temat vs wariacje 27-28, 338 
termin 12, 82, 83, 84-85, 88-89, 100-101, 103, 

122-123, 152, 443, 452 
terminologizm 83-84, 103, 153, 465 
tezaurus 405
tłumacz 118,195, 255, 276, 298, 366, 376, 379 
topika 150
tożsam ość 251, 315, 417, 441, 457, 462-463 
transform acja strukturalno-sem antyczna 98,

118, 123,134, 141, 158, 190, 225, 239-241,
261, 280-281, 286-287, 302, 335
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transland 62, 376, 384, 386-394, 395-401,404 
translat 276, 384, 385-394, 395-401, 404 
tw orzenie (twórczość) 39, 61, 68, 124 
tytuł 12, 54, 58, 65, 83, 84, 85 ,111-129 , 131,

132, 153, 167, 255, 261, 263, 286

U dosłow nienie 133, 230, 243, 269 
układ onom azjologiczny 431, 437, 438 
układ translacyjny 443-444 
urtekst 191-192, 193-196, 201-202, 338-339, 

371, 466-467 
uskrzydlanie (się) 4 2 ,1 0 0 ,1 0 1 ,1 0 7 -1 0 8 ,1 1 5 ,

117-118, 132, 138, 146, 164-166, 211, 319,
339, 348, 364-365, 367, 372, 380, 387, 423,
436

utartość 73, 150, 225, 232, 291, 301, 361 
utrw alenie werbalne (językowe, społeczne) 

150-152, 311 
utrw alenie słow nikow e 169 
użycie 91, 98, 100, 114, 142, 193, 201, 205, 

416

W ałęsizm  27, 292-293 
w ariant 1 1 5 ,1 6 8 ,1 9 0 , 204, 225, 231, 235, 237, 

239, 246, 248, 250, 261, 343, 456 
w ariant frazemu 233, 262, 334 
w ariant tekstowy 254, 262-263 
w ariant leksykalny 281 
w ariant znaczeniowy 235, 239 

w arstw a epitekstow a 30, 193-196, 207, 338, 
371, 466-467 

w arstw a illokucyjna 191 
w arstw a lokucyjna 191 
w ektor onom azjologiczny 424, 433 
w ektor sem azjologiczny 424, 433 
w elleryzm  79
w erbalizacja 160,187-188, 205, 287, 315, 322, 

380, 431, 437, 394, 407, 452, 455 
w erbalizator 32, 54, 56, 58, 115, 162, 322, 

400, 423, 431 
w erbalnie utrw alone nawiązanie tekstowe 

184, 199
wiarygodność 85-86, 99, 363 ,4 3 4 ,4 4 1 , 444 
w iązka sensów  276, 419, 431, 437 
w ielotekst 269-270, 367, 390 
wielow yrazow iec 11, 18, 22, 24, 28, 57, 60,

62, 78, 104, 146, 160, 162-163, 269, 393, 
405, 451, 452, 456 

wielozdaniow iec 51, 53, 56, 146 
w ieloznaczność 234, 256, 260 
w iersz 53-54, 77 
winged word  15
wskaźnik genetyczny (autorski) 12, 180

w skaźnik przytoczenia 158, 184, 266, 330, 
399, 448, 449 

wspólnota językow a (językowo-kulturowa, 
etniczna) 1 5 4 ,1 5 8 ,1 6 7 ,1 8 9 , 403,406, 462 

wspólnota kom unikacyjna 81, 159, 167, 176,
295, 311, 325, 337, 361, 413, 414, 452, 462, 
464, 467-468

wyobrażenie stereotypowe 32,126 , 457 ,462 
wypowiedzenie 47, 61-68, 75, 77 

wypowiedzenie niewerbalne 64, 67 
w ypowiedzenie okazjonalne 68 
wypowiedzenie rekurencyjne 61-68 
w ypowiedzenie rekursywne 60, 61-68, 
69, 74, 77, 81
w ypowiedzenie werbalne 64, 65-57 

w ypowiedź 9, 176, 253-254, 273, 404, 407, 
412

wyraz 10, 24, 32, 51, 58-60, 62 ,155 ,160-162 , 
209, 407, 419, 436, 445, 451 

w yrażenie 16, 60, 81
wyrażenie cudzysłowowe 1 3 2 ,1 4 2 ,1 9 7  
w yrażenie funkcyjne 83, 452 
wyrażenie pragmatyczne 83

Zapotrzebow anie społeczne (wspólnotowe) 
26, 279, 356, 369, 380, 429, 431-433, 437 

zapożyczenie 53, 349, 356-357, 392, 454 ,462  
zasada

zasada aktów samopoznawczych 176 
zasada bezwyjątkowości 175 
zasada dwóch wektorów 423-424 
zasada gotowości 385-386, 399 
zasada nieoczywistości 175, 176 
zasada nieoznaczoności 99, 223, 342-343, 
363, 440, 442
zasada odniesień kodowych 176 
zasada poziomu i pionu 433-434 
zasada przyległości 55, 76-77 
zasada rozdzielczości 385-386 

zdanie 51, 54, 60, 61-68, 129, 133, 146, 155, 
161-163, 209, 253-254,436 

złota myśl 16, 69-70, 82, 169, 460 
zmierzch paradygmatu rom antycznego 31,

296, 430
znaczenie 50, 178, 206, 412 

znaczenie całościowe 124, 269 
znaczenie intencjonalne (autorskie, na
dawcze) 102, 164 ,166 , 169, 189, 201, 432, 
433, 464
znaczenie kodowe (słownikowe, syste- 
mowojęzykowe) 169, 242, 262 
znaczenie podstawowe (dosłowne, pry-
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marne) 90, 94-98, 126, 144, 175, 210, 233, 
235, 241, 243, 262, 451 
znaczenie przenośne (wtórne, m etafory
czne) 90, 94-98, 124, 126, 144, 174, 209, 
233, 243, 262, 451
znaczenie realne 102, 166, 169, 201, 229, 
249, 272, 380, 433, 456, 464 
znaczenie strukturalne 229, 249, 272, 380 

znak (znakowość) 58, 6 8 ,1 1 3 ,1 3 1 , 139 ,162 ,
288, 289, 294, 297, 329, 335, 370, 403, 428, 
429, 437, 444, 452, 454, 457, 462 

znak rozpoznawczy 122, 129-130, 289, 296- 
-297, 301, 409 

związek styczności 212 
zwijanie do postaci prostych (destylowanie) 

7 6 ,1 4 6 ,1 5 3 ,1 6 5 , 270-271, 360, 419, 460 
zwracanie się do Drugiego 30 
zwrot 16, 60, 81

zwrot przysłowiowy 18, 63, 77, 82 
źródło domniemane 148 
źródło konkretne 148

TeHeTHHecKaa naMHTb 178, 200

WHAWBHflyajibHO-aBTopcKaa TpanccJjopMa- 
UMH 240

KpbuiaTHKa 42 
KpbinaToe cjiobo 14 
KpbuiaTonor 42 
KpbinaTOJiorKH 42

npeueneHTHbiM TeKCT 189, 200

CeMaHTMHecKMłi fl0Bec0K 177-178, 200 
ceMaHnmecKMM crbot 323

(J)pa3eocxeMa 333
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SZKICE O SKRZYDLATYCH SŁOWACH. 
INTERPRETACJE LINGWISTYCZNE

S t r e s z c z e n i e

Tradycja nazyw ania „skrzydlatym i słow am i" wyrazów, grup w yrazow ych i zdań, które 
upowszechniły się w języku ogólnym, a wywodzą się z konkretnych tekstów jednostkow ych 
autorów, ma swój początek w N iem czech, gdzie w r. 1864 wydano zbiór „Gefliigelte W orte" 
Georga Biichmanna. W  filologii polskiej system atyczne gromadzenie skrzydlatych słów roz
poczęło się sto lat później i zaowocowało publikacją trzech ksiąg skrzydlatych słów opraco
wanych przez H enryka M arkiewicza i Andrzeja Romanowskiego. Zjawisko to jednak nie 
przyciągnęło dotychczas -  jak np. w  Rosji -  bliższej uwagi językoznawców. N iniejsze szkice 
są próbą lingwistycznej charakterystyki skrzydlatych słów, a zarysowana tu koncepcja da się 
wyrazić w  następujących dziewięciu tezach:

1. Chociaż u podłoża każdego skrzydlatego słowa leży czyjaś indywidualna w ypowiedź 
(jednostkowy akt twórczy), skrzydlate słowa, które z takich w ypowiedzi pochodzą, odnoszą 
się nie do klasy cytatów, lecz do klasy j e d n o s t e k  j ę z y k a  (czyli składników system u da
nego języka etnicznego), a poprzez to -  i do kodu danej kultury. Tradycyjne utożsamianie 
skrzydlatych słów z cytatam i (przynależnymi sferze parole) uniem ożliwia tworzenie słow ni
ków skrzydlatych słów, słow nik filologiczny bow iem  z definicji ma za zadanie gromadzenie
i opis jednostek języka (elementów langue).

2. Ze w zględu na swoją gotowość (a więc odtwarzalność) jednostki skrzydlate mogą być 
nazwane reproduktami, ze w zględu na swą podstawową funkcję -  nom inatam i, ze względu 
na swą przynależność głównie do odtw arzalnych w ielowyrazowców -  frazemami. W ielowy- 
razowe skrzydlate słowa (stanowiące ok. 90% całej klasy) są częścią frazeologii danego języka 
etnicznego, tworząc w jej zasobach podklasę f r a z e o l o g i i  i m i e n n e j .  Frazeologizmy 
imienne (skrzydlate słowa) w  w arunkach komunikacji międzyludzkiej ulegają zwykle dez- 
autoryzacji, przechodząc do podklasy frazeologii bezim iennej (standardowej), ale i na odwrót: 
standardowe jednostki frazeologiczne mogą odzyskiwać swe zapomniane autorstwo (ulegać 
reautoryzacji) i przechodzić do podklasy skrzydlatych słów. Postać autora jest lingwistycznie 
relewantna wówczas, kiedy za sprawą jego kunsztu i/ lu b  autorytetu doraźna indywidualna 
konfiguracja wyrazów staje się dobrem wspólnym : jednostką systemu danego języka etnicz
nego.

3. W  procesie uskrzydlania się -  na drodze od parole do langue -  frazy prototypowe póź
niejszych skrzydlatych słów dostosowują się kształtowo do możliwości nośnych pamięci 
społecznej i podlegają ew olucji semantycznej. Ukształtowane już skrzydlate słowa tak jak 
wszelkie jednostki frazeologiczne mają swą system ową postać inwariantową i zróżnicowaną 
gamę postaci tekstow ych tw orzących dające się opisać paradygmaty. Ponieważ rozwój skrzy
dlatych słów daje się obserw ow ać nierzadko od momentu poczęcia po naturalną śmierć jed 
nostki, analiza skrzydlatych słów staje się rodzajem wziernika w mechanizm y kształtowania 
się frazeologii w  ogóle. Z tego w zględu niniejsze szkice są w  istocie rozprawą z zakresu fraze
ologii teoretycznej i przynoszą w  tej mierze szereg nowych propozycji m etodologicznych
i terminologicznych.
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4* Frazeologicznosć skrzydlatych słów ma charakter w z g l ę d n y ,  tzn. rozpatrywana jest 
w zględem  określonych płaszczyzn odniesienia: miejsca, czasu, grup ludzkich, stylów i gatun
ków w ypow iedzi. Jednostka języka określana jako skrzydlata w  jednym  układzie odniesienia 
m oże nie być skrzydlatą w innym układzie podanych współrzędnych. Relatywny charakter 
danego zjaw iska pozwala mówić o frazeologii imiennej (czyli o zbiorach skrzydlatych słów) 
m ałych grup społecznych (np. zespołów pracowniczych, rodów i rodzin), a nawet pojedyn
czych osób, o frazeologii imiennej krótkich odcinków czasowych (np. jednej kam panii wybor
czej) itp.

5. Oba param etry tworzące konstytutywne minimum skrzydlatości -  autorskość i rozpo
w szechnienie -  mają charakter stopniowalny, dlatego skrzydlate słowa tworzą zbiór otwarty
0 rozm ytych granicach. Ma on postać p o 1 a, w którego centrum  skupiają się jednostki proto
typowe o najw iększym  natężeniu cech konstytutywnych i fakultatywnych i na którego obrze
żach gromadzą się jednostki pograniczne, mające cechy wspólne z innymi klasami zjawisk ję
zykowych.

6. Skrzydlate słowa są werbalizatorami pojęć, sądów i ocen, które dlatego uzyskują san
kcję społeczną i wchodzą do języka wspólnoty danego miejsca i czasu, że istnieje na te właś
nie znaki pojęć i sądów z a p o t r z e b o w a n i e  komunikacyjne. Narodowe i społeczne trady
cje, potrzeby i oczekiw ania ustalają krąg kulturowo relew antnych tekstów źródłowych, 
z których w yodrębniane są odpowiadające tym że potrzebom frazy -  k o n d e n s a t y  pojęć
1 idej, uskrzydlające się w dyskursie. Dlatego też analiza takich kondensatów (zbiorów skrzy
dlatych słów) może prowadzić do rekonstrukcji tych -  nierzadko głęboko ukrytych lub słabo 
uśw iadam ianych sobie -  pojęć, systemów pojęciowych, hierarchii ocen i wartości, stereoty
pów, mitów, paradygmatów kulturowych, których skrzydlate słowa są w  danej wspólnocie 
w spółtw órcam i i w spółnośnikam i i które w  sumie składają się na językow y autoportret nacji.

7. Skrzydlate słowa są znakami krążącymi w konkretnej przestrzeni dyskursywnej, której 
podmiotami są nadawcy i odbiorcy o niejednakowym horyzoncie sem iotycznym i niejedna
kow ych um iejętnościach dokonywania operacji sensotw órczych na tekstach. Dlatego też dys- 
kursyw na wartościow ość skrzydlatych słów jest zróżnicowana: skrzydlate słowa mogą być 
odczytyw ane (1) jako intertekstem y (środki nawiązań do konkretnych autorów, dzieł czy sy
stem ów pojęciowych, w spółtw orzących kod kultury, co jest przypadkiem optymalnym), (2) 
jako zw ykłe składniki kodu językow ego (frazeologizmy), wreszcie (3) jako doraźne konfigu
racje wyrazów bez odniesień do kodu języka czy do zaplecza tekstowego. W artościowość 
skrzydlatych słów i umiejętność jej odczytywania są zmienne nie tylko w przekroju synchro
nicznym , ale i diachronicznym; może to być przyczyną zaburzeń lub przerywania spójności 
kodu kulturow ego i pow staw ania niepow odzeń komunikacyjnych.

8. Skrzydlate słowa mogą być bliskoznacznikam i jednostek języka już istniejących i fun
kcjonujących, ich racją bytu jest jednak przede w szystkim w n o s z e n i e  do dyskursu pojęć, 
sądów i ocen nowych, ustanawianych przez danego twórcę. Dlatego też zbiory skrzydlatych 
słów różnych języków  etnicznych są w zględem  siebie w poważnym stopniu asymetryczne
i bezekw iw alentow e. Rodzi to pytania o przyczyny nieprzenikliwości języków  i kultur wobec 
siebie i stawia przed szczególnymi wyzwaniami leksykografię dwujęzyczną.

9. Chociaż niniejsze szkice zawierają konkretny program dwujęzycznego opisu skrzydla
tych słów w  słow nikach przekładowych, szczególny nacisk został tu położony na konieczność 
regularnej kodyfikacji leksykograficznej skrzydlatych słów jako pełnopraw nych jednostek ję
zyka w słow nikach definicyjnych danego języka etnicznego. Definiowaniu znaczeń skrzydla
tych słów i ich param etryzacji pragmatycznej przypisuje się tu dużą rangę społeczno-naro- 
dową, stanow ią one bow iem  podstawę aktów autorefleksyjnych i samoświadomościowych, 
przyczyniają się do odtw orzenia w ram ach językow ego obrazu świata autoportretu danej na
cji i m apy jej pam ięci (i niepamięci) zbiorowej, pomagają więc samopoznaniu i samookreśla- 
niu się wobec nacji innych, a sprzyjając pełnemu wykorzystyw aniu zasobów kodu kulturowe
go, mogą kom unikację w ewnątrzkulturową i m iędzykulturową czynić bardziej skuteczną.
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OHEPKM O KPbIJlATbIX CJIOBAX. 
HMHrBMCTMHECKME HHTEPnPETAUJlM

P e 3 io M e

Tpanm jyisi Ha3HBan> «KpbuiaTbiMw» cnoBa, cnoBocoqeTaH ua w npenJio>KeHwa, KOTOpwe 
pacnpocrpaHMJiMCb b o6m eM  a3bnce, h o  poflitrw cb b eHMHMHHbix TeKCTax MHAMBWAyaJibHbix 
aBTopoB, 6epeT  CBoe H anajio b repMaHWH, rae b 1 8 6 4  r. 6bui M3AaH cS o p i iMK T eopra BroxMaHa 
«G efltigelte W orte». B nojibCKOw ćp v m o n o rm i  cMCTeMaTMHecKww c6o p  Kpbman>ix cjiob  Ha- 
na jica  jiMinb c t o  ner c n y c ra  w 3aBepinnncH ny6;iMKaijweH Tpex c6ophm kob KpbuiaTbix cjiob , 
OTpeAaKTMpOBaHHbIX XeHpbIKOM MapKCBMHeM M AHJPKeCM POM3HOBCKMM. 14 TeM He MGHee, 
KpbinaTbie cnoBa no  cn x  n o p  He cocpenoTOHMJiM Ha ce 6 e  -  KaK, Hanp., b Poccmm -  nonacHoro 
BHMMaHHa H3biKOBenoB. H acroam w e o^epKH npeflCTaBnaioT coSom nonbincy  jiwHrBMCTM- 
necKOM xapaKTepMCTMKM KpbmaTbix cjiob , a BbiHocwMyio Ha cy n  HHTaTejia K oim eim rao  
mo>kho M3no*MTb b cneAyiomwx acbwtm Te3Mcax:

1. X o t »  moSoe KpbuiaToe c jio b o  o 6 s n a H o  c b o m m  n p o i4 c x o * A e H M e M  H b e M y -T o  k o h -  

KperaoMy B b iC K a 3 b iB a H m o , T .e . M H flW BM A yajibH O M y T B o p ^ e c K O M y  a K T y , K p b in a T b ie  c jt o b b  

OTHocaTca He k KJiaccy uwraT, a k Knaccy e a  w h m u a3bi Ka,  wiw sneMeHTOB cwcreMbi 
A a H H o r o  3 T H M H e cK o ro  a 3 b iK a , w T eM  caMbiM -  k  A aH H O M y K y jib T y p H O M y  K O A y. T p a A w u w a  

O T O *A e cT B JW T b  KpbuiaTbie cnoBa c m r r a T a M H  (n p w H a ftiie > K H 0 C T b i0  c c j j e p w  parole) A e n a e r  

H e B 0 3 M 0 * H b iM  pa3pa6oTKy cnoBapew Kpbuian>ix c j io b ,  t .k . cfjmionorcmecKwe c r io B a p w  no 
o n p e A e J i e H m o  a o j u k h m  cjD M KCiipoBaTb w  o n w c b i B a n .  h m c h h o  eA K H M U b i a 3 b iK a  (a n e M e n T b i  lan- 
gue).

2. MMea b Bway 3aAaHHocTb (resp . B0cnp0H3B0AWM0crb) Kpbman>ix eAWHMn, wx m o*ho  
H a 3 B a T b  p e n p o A y K T a M M , y*rcm>iBaa nx 0 C H 0 B H y io cjjyHKijMio -  H O M m i a T a i r a ,  a n o  wx 
oTHeceHHocTM, rjiaBHWM 06pa30M, k miaccy MHoroneKceMHbix 06pa30BaHHM -  c|>pa3eMaMH. 
MHorojieKceMHbie KpbuiaTbie cjiOBa, cocTaBJiaionjMe ok. 90% Bcero MHoacecTBa, npeAcra- 
bjihiot coSom nacTb 4>pa3eonomw AaHHoro STiiMnecKoro a3biKa, o6pa3ya b ee pecypcax 
noAMHo*ecTBo m m e h h o  w c j ) p a 3 e o J i o r w n .  MMeHHbie 4>pa3eojiorn3Mbi, wjim KpbinaTbie 
cjiOBa, b ycjiOBwax Meac^ejioBe^iecKOM KOMMyHHKaijww npeTepneBaiOT, KaK npaBMJio, npoAecc 
Ae3aBTopn3aaMM w nepexoAaT b noAKnacc 6 e3 biMMHHOi4  (craHAapTHOw) 4}pa3eojiorwn. Ho 
w HaoSopoT: craHAapTHbie 4>pa3eojioraHecKMe eAwromM MoryT noABepraTbca peaBTopM3a- 
Umm, T.e. npoueccy BoccTaHOBjieHua vtx 3a6brroro aBTopa, w nepexoAwn> b noAKnacc 
KpbuiaTbix cnoB. Abtop jiuHrawcnroecKw pejieBaHTeH b Tex cjiynaax, KorAa 6 /iaroAapa ero 
MCKyccTBy h/wjim aBTopwrery eAMHMHHaa KOHcjjwrypamia cjiob ero MAWojieKTa craiioBHTcn 
AOCToaHMeM oGujero a3biKa: enwmmew cwcreMbi AaHHoro STHWHecKoro a3biKa.

3. B npoiiecce Kpbuianoam iw (oKpbuieHMa) -  Ha n y m  o t  parole k langue -  npoTOTwriHbie 
4>pa3bi 6yAymwx Kpbuian>ix cjiob <£>opMajibHo npMcnocaSnwBaioTca k HecyinMM bo3mo*- 
H o c r a M  0 6 mecTBeHH0 M naMjrm w noABepraioTca ceMaHTMLiecKOH 3bojiioii;mm. C cjjo p M W -  

poBaBinweca Kpbm arae cjiOBa, KaK u Bce 4)pa3eojiorMHecKMe eAMHMAbi, MMeioT cbom cm- 
CTeMHHM MHBapwaHT u  AHcjjcfjepeHUMpoBanHbiM paA peqeBbix BappiaHTOB, o6pa3yroinwx 
noAJieacamne onłicaHMio TeKCTOBbie napaAnrMbi. TaK KaK ncTopmo KpbuiaTbix cjiob m oxho 
npocne>KMBaTb HepeAKO c MOMema 3apo*AeHna no momcht hx ecTecTBeHHOM CMepTM (yxoA
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w3 a3WKa), aHajiM3 Kpbman>ix cjiob craHOBHTca neM-TO Bpofle cMOTpoBoro OTBepcraa, 
no3BOJMiomero 3ani5mbiBaTb b MexaHM3Mbi c^paseojion-™ KaK Takobom. IlosTOMy nacToamwe 
OMepKM npeHCTaBJiHHDT co6om, no cym  flena, wccneROBaHwe no TeopeTunecKow cjjpaseojioraw 
w npMHOCHT b s to  w ccj^epe pafl hobwx MeTOAonon«ecKMX w TepMMHOJioraHecKMx npeA-
JIO*eHHH.

4. <t>pa3eonorwiHocn. KpbmaTbix cjiob h och t OTHOCMTenbHbiH xapaKTep, T.e. oHa 
paccMaTpwBaeTCH OTHOCMTe/ibHO onpeAeneHHbix To^eK cooTHeceHwa: MecTa, BpeMeHM, hgjio- 
BeMecKnx rpyrin, ctmjicm n  >KanpoB peni-i. Ep,vamu,a a3bnca, xapaKTeprayeMaH KaK KpbuiaTaa 
b oahow CMCTCMe Ha3BaHHbix KoopflMHaT, mo^cct He 6wTb KpbuiaTow b Apyrow WX CMCTeMe. 
PejiHTMBHbiM x a p a K T e p  onwcbmaeMoro HBJieHwa n03B0JiaeT roBopwrb 06 MMeHHOw 43pa3eo.no- 
n m  He6ojibinMX conna;n.fit>ix rpynn (nanp., o MWKpocwcreMax Kpbman>ix cjiob OTflenbHbix 
ceMew), a Aaace OTAe;ibHbix jiha, 06 MMemiow cJjpaseojiorriM KopoTKwx BpeMeHHbix 0Tpe3K0B 
(Harip., o K p b m a T b ix  cnoBax oahom mBwpaTejibHOM KaMnamiH) u T .n .

5. OBa napaMeTpa, KOTopwe co3AaroT KOHCTOTyTWBHbm MMUMMyM KpbuiaTocro -  
aBTOpcTBO w pacnpocTpaHeHHe -  HocaT rpaAyajibHbiM xapaKTep, nosTOMy KpbuiaTbie c/iOBa 
o6pa3yK)T oTKpbrroe MH0*ecTB0 c pa3MbiTbiMM rpaHimaMH. 3 t o  MHOJKecTBo cneAyeT npeA- 
craBMTb b BMAe n o ji  a , b nenTpe KOToporo rpynnupyroTCH npoTOTwnHbie eAłotwiibi c apKo 
BbipaaceHHbiMM KOHCTwryTOBHbiMM u (JjaKynbTaTMBHbiMM napaMeTpaMM u Ha OKpannax 
KOToporo coBwpaioTca norpaHWHHbie eAnnwubi, HMeiomwe y>Ke napaMeTpbi, xapaKTepHbie 
A JIH  A p y r w x  K JiaCC O B H3MK0BMX HBIieHMM.

6 .  K p b u i a T b i e  c n o B a  -  B e p 6 a n M 3 a T o p b i  n o H a r o w ,  c y * A e H W M  w o a e H O K , K O T o p w e  canKuwo- 
H w p y io T c a  A aH H O H  06u t H 0CTbi0 Jiio A eM  w B x o A a T  b e e  H 3H K  n o T O M y , h t o  c y m e c T B y e T  

K O M M yH M K aT O B H aa n O T p e 6 H O C T b  B T3KMX MM eHHO 3 H a K a X  nOHHTMM W C y *A e H M M . Haijw o- 
H a jib H b ie  u o S m e c T B e H H b ie  rpajinnim, H y * A b i ,  w K M A aH H a y c r a H a B J i m s a i o T  K p y r  p e n e B a H -  

TH bIX a n a  A3H H O M  K y n b T y p b l  TeKCTOB-MCTOHHMKOB, M3 K O TOpbIX BblH JICH aiO TCa COOTBeTCTBy- 

KDIAMe 3TM M  H y>KA 3M  W O/KM AaHM aM  (£pa3bl -  K O H A G H C a T H  nOHJTTMH M MAeM, 

n p n o 5 p e T a r o m M e  b  AMCKypce KpbinaTOCTb. Mmbhho nosTOMy aHamra t3kmx KOHAeHcaTOB -  
n O A M H O *e C T B  KpbUiaTbIX eAM HM U -  M O/KeT npM BeCTM  K peK O H C TpyK U M M  T e x  (H ep eA K O  

m y G o K O  c K p b iB a e M b ix  hjim H e o c o 3 H a B a e M b ix )  n o H a r o w  vi noH H TM M H bix c m c t c m ,  w e p a p x n M  

u e H H o c T e M , C T e p e o T w n o B , m w cJjo b , K y jib T y p H b ix  n a p a A U P M , K O T O pbie b a 3 h h o m  o 6 l h h o c t w  

c o o 6 p a 3 y K > T c a  w c o n o A R e p > K M B a io T c a  K p b m a T b iM H  eA M H M uaM M  w K O TopbiM M  c o 3 A a e T c a  a 3 b i -  

KOBOI4 a B T O n o p T p e T  HaUM M .

7. KpbuiaTbie cnoBa npeACTaBJiaioT co6om 3H3kw KOHKpeTHoro AMCKypcMBHoro npo- 
CTpaHCTBa, cySieKTaMM KOToporo aBnaiOTca oTnpaBMTejiM u peumiMembi c HeoAnnaKOBbiMw 
Te3aypycaMM w ceMMOTMHecKMMM HaBbiKaMM (yMeHuaMM coBepmaTb cMbicnoBbie onepauMM 
Ha TeKCTax). BBMAy 3Toro AMCKypcMBHaa 3HaHMMOCTb KpbmaTbix cjiob Awc^^epeHUMpoBaHa: 
KpbuiaTbie eRMHmj,bi MoryT BocnpHHMMaTbca (1) KaK MHTepTeKcreMbi, T.e. cpeACTBa o6pa- 
meHMa k KOHKpeTHbiM aBTopaM, TeKCTaM, noiiaTMMHbiM cpicTeMaM, o6pa3yioiAMM Kyjib- 
TypHbiw koa (h to  aBJiaeTca omwMajibUbiM cjiy^aeM), (2) to jibko KaK oSbmHbie eAMHMUbi 
a3biKOBoro KOAa (c|)pa3eojiorM3Mbi) w (3) Bcero Jiwiiib KaK pa30Bbie KOHcJjMrypauMM cjiob -  6e3 
OTHeCeHMa K KOAy M /w ill TeKCTOBOMy 4?OHAy KyjlbTypbl. 3HaMMMOCTb KpbUiaTbIX cjiob 
u  yueHMe pacmwc^poBbiBaTb ee -  BenMMMHbi, MeHaiomweca KaK b CMHxp0HH0M, TaK u  b hcto- 
pMHecKOM iuiaHax, mto MoaceT 6brrb npwMMHOM napywemm  CBa3H0CTM KyjibTypHoro KOAa 
m Bęc™  k KOMMyHMKaTHBiibiM HeyAanaM.

8. KpbuiaTbie cjioBa MoryT 6brrb cwHOHMMaMM yace cymecTByiomvix cahhmii a3bnca, 
0AHaK0 nepBonpwMMHa mx 4>yHKL(M0HMp0BaHMa b AMCKypce -  B H o c H T b  b Hero noHa-raa, 
cy*AeHMa w oi^eHKM HOBbie, ycraHaBJiMBaeMbie TonbKo AaHHbiM aBTopoin. B pe3yjibTaTe 
Kopnycbi Kpbuian>ix cjiob pa3Hbix 3THWHecKMx a3biKOB no OTHoiueHMio Apyr k Apyry 
B 3HaMMTejIbHOM Mepe aCCMMeTpMHHbl M 6e33KBMBajieHTHbI, MTO poacAaeT eCTeCTBeHHblM 
Bonpoc, KaKOBbi npwHMHbi HenpoHMuaeMOCTM a3biK0B m KyjibTyp, u mto CTaBWT nepeA 
ABya3biMHOM jieKCMKorpacjjMeM oco6o TpyAHyio 3aAaqy.
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9. X oth  b HacTOHiiiMX onepKax w coflepacMTca KOHKpeTHan nporpaMMa ABysBbmnoro 
o r m c a r o i a  Kpbinan>ix cjiob b n e p e B O flH b ix  c ;i O B a p n x ,  ochobhom y n o p  f l e j i a e T c a  Ha H e o 6 -  

x o A M M o cT b  p e r y jia p H O M  neKCMKorpacjDWHecKow KO flH C^M Kanw w  K p b m a n ,i x  oiob  K aK  no;m o- 
n p a B H b ix  e f l w m m  H 3biK a b TO JiK O Bbix c j i o B a p a x  n a H H o r o  s T u n n e c K o r o  a 3 W K a . f l e c ^ m i M p o -  

B aH M io 3HaHCHM M  K p b u ia T b ix  cjiob M m x n p a rM a T H H e c K O w  n a p a M e T p n 3 a i ;M M  n p M n w c b iB a e T c a  

3 f le c b  B a>K H oe H a x m o H a jib H o -o 6 i i_ ie c T B e H H o e  3Hanemie, T aK  K aK  C H trraeT C H , hto ohh c o 3 f la i o T  

OCHOBy aB T O p e4)JieK T M B H b IX  M C a M 0 C 0 3 H a T e jlb H b IX  aK TO B, C n 0C06c T B y i0T  peK O H C TpyK U M M  

B p a M K a X  K 3UKOBO H  K ap T M H bl MM p a  a B T 0 n 0 p T p e T a  flaHHOM HaUM M  M K a p T b l ee 06m e C T B e H H 0M 

naMHTM (w 06m e c T B e H H 0M «He-naMJrm»), n o M o ra K )T  c a M o n o 3 H a i -m io  u  c a M o o n p ą a e j i e r o i i o  n o  

O T H o m e H H io  K npyrwM H au w stM , S n a r o n p w s r r c T B y H  * e  n o j i n o M y  w c n 0 J ib 3 0 B a H w i0  p e c y p c o B  

Ky/ibTypnoro KOfla, ohh MoryT flenan, BHyTpMKynbTypHyio u MeacKynbTypHyio KOMMy- 
H W K aijM io B o i i e e  y c n e n i H o w .
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W o jciech  C H L E B D A  profesor zwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, autor ok. 170 prac naukowych, 
w tym trzech monografii: Oksymoron. Zproblemówjęykowegopoznania rzeczywistości (1985), Elementy frazematyki. 
Wprowadzenie do frazeologii nadawcy (1991, wyd. drugie 2003), Fatum i nadzieja. Szkice do obrazu samoświadomości 

językowej dzisiejsych Rosjan (1995), współautor trzech słowników przekładowych, w tym Rosyjsko-polskiego 
słownika skrzydlatych słów (2003). Szkice o skrzydlatych słowach są pierwszą w językoznawstwie polskim próbą 
łingwistyczno-kulturowej charakterystyki tego zjawiska.

CS

„...Stawiając kolejny krok na drodze ku rekonstrukcji polskiej mapy mentalnej, pisałem niedawno, 
że zapobiegliwy gospodarz przynajmniej raz na jakiś czas dokonuje objazdu swoich włości, by zorientować 
się w swym stanie posiadania. Jest nam dziś potrzebny «objazd granic polskiej przestrzeni własnej». Dziś 
bardziej niż kiedykolwiek, gdyż przyszło nam doświadczać czasu szczególnych przemian i przewartoś
ciowań. Na naszych oczach zmienia się polityczna mapa Europy, wyłaniają się nowe państwa, odchodzą 
w niebyt twory o państwowości zużytej, Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Czy jesteśmy do tej 
zmiany gotowi nie tylko administracyjnie, prawnie czy ekonomicznie, ale i mentalnie? W  jakim stopniu? Czy 
nie jest aby tak, że faktyczna płynność dzisiejszych granic europejskich pozostaje w konflikcie z granicami 
sztywno wyznaczonymi przez nasze mapy mentalne? Mapy polskiej pamięci zbiorowej, obstawione 
granicznymi słupami stereotypów? Stereotypów współtworzonych, podtrzymywanych i przenoszonych 
przez zbiory jednostek naszego języka: wyrazy powszednie, nazwy własne, przysłowia, porzekadła, idiomy, 
frazeologizmy, skrzydlate słowa?

Jeżeli zgodzimy się z przedstawioną tu propozycją, by w skrzydlatych słowach upatrywać także 
językowych kondensatów złożonych konstruktów myślowych leżących u podstaw wyobrażeń spo
łecznych, by widzieć je pośród innych czynników wyznaczających przebiegi poziomic polskiej mapy 
pam ięci/niepam ięci zbiorowej, proces eksplikowania znaczeń skrzydlatych jednostek polszczyzny 
wypadnie uznać za akt o doniosłości społecznej: za składową ogólnego procesu odsłaniania głębszych 
pokładów polskiej tożsamości narodowej i społecznej. Wierzę -  może bezzasadnie -  że taki akt samo
świadomości indywidualnej leksykografa (jakim definiowanie złożonych pojęć, wnoszonych przez 
skrzydlate słowa do siatki pojęciowej polszczyzny, jest z samej swojej istoty) ma szanse stać się częścią 
procesu samouświadomień zbiorowych.

(z rozdziałów X V  i X V I)
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