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ARTYKUŁY

KAROLINA KACZMAREK

Badania tekstowe w procesie tłumaczenia 
polskich i węgierskich tekstów prawniczych 

na przykładzie umowy kupna-sprzedaży

Abstract (Text Studies in Translation of Polish and Hungarian Legal Texts on the 
Example of Purchase Contracts). In this paper the author discusses text studies related 
issues which are relevant for the translator of legal texts. In the context of these studies, 
she analyzes Polish and Hungarian texts of purchase contracts. The author touches upon 
issues connected with the relationships and dependencies between texts, analyzing the 
internal structure of contract texts. She compares both the language structures of Hungar-
ian and Polish contracts and their legal reference. She indicates such items as: the micro-, 
macro- and mezzo level of the text, and combines the text structure theories with the theory 
of translation.

Abstrakt. Autorka porusza kwestie związane z badaniami tekstowymi, które są istotne 
z punktu widzenia tłumacza tekstów prawnych i prawniczych. W kontekście tych badań 
dokonuje analizy polskich i węgierskich tekstów umowy kupna-sprzedaży. Bada związ-
ki i zależności pomiędzy tekstami, jak również wewnętrzną strukturę tekstu umowy. Po-
równuje zarówno struktury językowe umów węgierskich i polskich, jak i ich odniesienia 
prawne. Wskazuje na takie jednostki, jak mikro-, makro- i mezopoziom tekstu. Teorie 
dotyczące budowy tekstu łączy z teorią tłumaczenia.

W ostatnich latach odnotowuje się znaczący wzrost zainteresowania badaniami 
nad różnymi odmianami tekstu. Do tekstów pisanych należeć będzie m.in. literatura 
piękna, dokumenty prawne i eseje naukowe. Osobną kategorię stanowi język mówio-
ny, poczynając od spontanicznego języka potocznego, kończąc na dopracowanych do 
perfekcji przemówieniach polityków. Do kategorii najmłodszej należą teksty związa-
ne z rozwojem technik komunikacyjnych, takie jak teksty SMS-ów, blogów, komu-
nikatorów internetowych, gdzie cechy języka mówionego i pisanego wzajemnie się 
przenikają. W niniejszym artykule zajmiemy się problematyką związaną z tekstami 
prawnymi i prawniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu tłumaczeniowe-
go. Dokonamy porównania polskich i węgierskich tekstów umów kupna-sprzedaży, 
biorąc pod uwagę teorie z zakresu lingwistyki tekstu czy też, inaczej mówiąc, analizy 
dyskursywnej oraz teorie tłumaczeniowe.
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1. Początki i rozwój badań tekstologicznych

Uważa się, że początki badania tekstów sięgają dwóch tysięcy lat wstecz. Takie 
dziedziny, jak retoryka, stylistyka czy fi lologia istniały już w starożytności, a w fi -
lozofi i kwestiami związanymi z rozumieniem tekstów zajmowali się już Arystoteles 
i Platon. Kształtujące się w XVIII w. językoznawstwo badało przede wszystkim ta-
kie kategorie językowe, jak głoski, wyrazy, zdania, i w zasadzie dopiero pod koniec 
wieku zwrócono szczególną uwagę na tekst jako całość. „Relacje pomiędzy języko-
znawstwem a tekstem stały się naprawdę interesujące wtedy, kiedy na pewien czas 
został zerwany ich związek” (Tolcsvai 2001: 17) i zaakcentowano pojęcia langue 
Saussure’a i syntagmy jako głównej konstrukcji językowej. Uznawano, co prawda, 
prawo do badania większych jednostek, odróżniano je jednak od systemu językowe-
go. Tego rodzaju punkt widzenia reprezentowali tacy językoznawcy, jak Bloomfi eld, 
Hjelmslev i Chomsky. Natomiast już w 1952 r. Harris, jako jeden z ważnych przedsta-
wicieli amerykańskiej szkoły deskryptywnej, w jednym ze swoich artykułów zwrócił 
się w kierunku kwestii wykraczających poza poziom zdania. Jeden z nurtów fi lozofi i 
z początku XX w., reprezentowany m.in. przez Heideggera, istoty języka zaczął się 
doszukiwać nie w morfologii, ale we właściwym zrozumieniu i przekazaniu tekstu, 
jednakże wpływ tegoż nurtu na ówczesne teorie językowe był niewielki. Do lat 50. 
badania nad tekstem prowadzono na poziomie zdań przy zastosowaniu metod gra-
matyki opisowej. Rozwinięto paradygmat de Saussure’a, dzięki czemu również ce-
chy tekstowe nabrały znaczenia. Dyskurs międzynarodowy w kwestii nauki o tekście 
zmienił się na przełomie lat 50. i 60., kiedy to dzięki rozwojowi takich dziedzin, jak 
tagmemika, pragmatyka i socjolingwistyka zaczęto brać pod uwagę struktury nawet 
większe niż tekst oraz szerszy kontekst. W latach 50. Austin i Searle rozwinęli teorię 
aktów mowy, powstawały teorie socjologiczne oraz teorie wyjaśniające pewne za-
chowania społeczne. Brano w nich pod uwagę znaczenie komunikacji i rolę języka 
w tejże komunikacji. W latach 70. zainteresowania badaczy skupiły się również na 
typologii tekstu, etnometodologii oraz stylistyce. Lata 80. to okres pogłębiania wcze-
śniej powstałych teorii w oparciu o językoznawstwo i socjolingwistykę. Beaugrande 
i Dressler (1981) zwracają szczególną uwagę na rolę pragmatyki i komunikacji w ba-
daniach nad tekstami, a językoznawstwo wykorzystuje się w badaniach pragmatycz-
nych i kognitywnych. W latach 90. rozdzielono w pewnej mierze badania teoretyczne 
i empiryczny opis korpusu tekstowego, a obok badań opierających się na językoznaw-
stwie zintensyfi kowano m.in. badania z zakresu psychologii. Opracowywanie tekstów 
łączy się również z terminem ekosystem, który wyraża założenie, że tekst oraz proce-
sy zachodzące w związku z tekstem zmieniają relację pomiędzy człowiekiem i jego 
otoczeniem, szczególnie w sytuacji rozmowy. W procesie rozwoju teorii naukowych 
z różnych dziedzin wyłoniła się wspólna potrzeba określenia i opisu istoty pojęcia 
tekstu (por. Tolcsvai 2001: 17–34).
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2. Teksty prawne i prawnicze

Badania nad typologią tekstu możemy podzielić na dwa nurty. Pierwszy z nich 
podejmuje problem intertekstowości, drugi w większym stopniu bierze pod uwagę 
zasady językoznawstwa i pragmatyki. Z punktu widzenia zasady intertekstowości 
uzasadniony wydaje się podział tekstów na prawne i prawnicze. Wynika on z analogii 
do przyjętego w Polsce podziału na język prawny i język prawniczy wprowadzonego 
przez Wróblewskiego już w 1948 r. Zasadniczo podział ten polega na tym, że do języ-
ka prawnego zaliczymy język prawa, czyli aktów i dokumentów prawnych, a do ję-
zyka prawniczego zalicza się język stosowany przez prawników (por. Stawecki, Win-
czorek 2002: 56n). Analogicznie, teksty związane z prawem podzielimy na prawne 
i prawnicze. Do tych pierwszych należeć będą z pewnością ustawy i rozporządzenia, 
do drugich teksty podręczników prawnych, artykuły naukowe itp.

Kwestią dyskusyjną jest, czy umowy zawierane w ramach prawa cywilnego 
należy zaliczyć do pierwszej czy do drugiej kategorii. Z jednej strony, umowy spo-
rządzane są przez prawników i językiem prawników, z drugiej – tworzą one pewną 
rzeczywistość prawną związaną z terminem zobowiązanie. Termin ten rozumiany 
jest jako stosunek prawny, „w którym jedna osoba (wierzyciel) może żądać od dru-
giej (dłużnik) świadczenia, a ta ostatnia powinna to świadczenie spełnić” (Czachór-
ski i in. 2002: 45). Podobną defi nicję terminu zobowiązanie (kötelem) odnajdujemy 
w doktrynie węgierskiej: „Zobowiązanie jest to taki cywilny stosunek prawny za-
chodzący pomiędzy dwoma określonymi osobami, w którym wierzyciel (uprawnio-
ny) może żądać od dłużnika spełnienia świadczenia o określonej wartości” (Eörsi 
2007: 15).

Umowa jest najczęstszym źródłem zobowiązania, aczkolwiek nie należy identy-
fi kować jej ze skutkiem w postaci powstania stosunku prawnego, tj. zobowiązania, 
gdyż umowa jest pewnym zdarzeniem, natomiast zobowiązanie – stosunkiem praw-
nym.

Umowa jest źródłem zobowiązania i jednocześnie – choć nie wyłącznie i nie całkowicie – źródłem 
kształtowania jego treści. Zobowiązanie jest treściowo znacznie bogatsze niż umowa. Zgodnie bo-
wiem z art. 56 KC czynność prawna powoduje skutki w niej wyrażone (zgodnie z treścią umowy), 
a także te, które wynikają z przepisów prawa, obowiązujących zwyczajów, zasad współżycia spo-
łecznego. Także w wypadku – częstego w obrocie – zawierania umów z użyciem wzorców umów, 
treść umowy nie obejmuje treści tego, co zawiera wobec niej zewnętrzny, dołączany dokument: zbiór 
warunków umowy. Natomiast zobowiązanie, będąc stosunkiem prawnym wynikającym z zawartej 
umowy, jest in concreto ukształtowane co do swej treści przez treść umowy, niewadliwie użyty wzo-
rzec, zwyczaje, zasady współżycia społecznego, przepisy prawa wyznaczające treść stosunku praw-
nego (zobowiązania) w zakresie nie objętym umową stron (Łętowska 2006: 22).

W niniejszym artykule będziemy się skłaniać w kierunku zakwalifi kowania umów 
do kategorii języka prawniczego.
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3. Tekst jako jednostka zależna

Jeden z nurtów badań tekstologicznych związany jest z intertekstowością, związ-
kami i zależnościami pomiędzy tekstami (Beaugrande, Dressler 1981). Tekst nie jest 
tworem niezależnym, tylko zawsze pozostaje w związku z innymi tekstami.

Językowe składniki tekstu, ich wyrażenie i równoczesne zrozumienie przez 
nadawcę oraz odbiorcę można ukształtować w ramach pewnej rzeczywistości doty-
czącej danego tekstu oraz w pewnej rzeczywistości komunikacyjnej. Nadawca i od-
biorca nie jest całkowicie oderwany od świata zewnętrznego, aczkolwiek nie jest to 
zależność nieograniczona i niepodzielna, gdyż nie cały świat zewnętrzny jest częścią 
określonej sytuacji komunikacyjnej. Zasada ta odnosi się również do tekstu praw-
nego. Aby dobrze go zinterpretować, trzeba posiadać wiedzę wykraczającą szeroko 
poza konkretny tekst, np. aby zrozumieć, czym jest umowa, należy się zapoznać rów-
nież z pojęciem zobowiązania. Teksty umów nie są więc bytami samodzielnymi, ale 
uzależnione są przede wszystkim od tekstów ustawowych, a także od wielu innych 
dokumentów pozostających w związku z daną umową. Zasada ta uwidoczniona jest 
w szczególnie jasny sposób w takiej klauzuli umownej, w której określa się, jakie 
prawo należy stosować w przypadkach nierozstrzygniętych w danej umowie.

4. Wewnętrzna struktura tekstu

Jedną z ważniejszych kwestii tekstologii jest zarysowanie wewnętrznej struk-
tury tekstu poprzez jego podział na makro-, mikro- i mezopoziom (van Dijk 1980; 
van Dijk, Kintsch 1983; Beaugrande, Dressler 1981).

4.1. Mikropoziom
Podstawowa analiza mikropoziomu tekstu opiera się na językoznawstwie i trady-

cyjnych kategoriach gramatycznych. Bada się połączenia małych jednostek, przeważ-
nie gramatycznych (zaimki, końcówki, cecha osobowo-dzierżawcza itp.). Za punkt 
wyjścia służy ta kategoria, która inicjuje pewną relację w tekście, aczkolwiek same 
formy gramatyczne stwarzają jedynie możliwość zaistnienia relacji na mikropozio-
mie. Tolcsvai (2001: 163) zauważa natomiast, że sama analiza tekstu na podstawie 
syntaksy jest zbyt wąska i w interpretacji tekstu należy przekraczać wyznaczane przez 
nią granice.

4.2. Makropoziom
Przy określaniu makrokonstrukcji tekstu operujemy takimi pojęciami, jak rze-

czywistość tekstowa, punkt widzenia, topik i fokus tekstowy oraz relacje czasowo-
przestrzenne, gdyż te czynniki wpływają nie tylko na mikro- i mezopoziom tekstu, 
ale również na tekst jako całość.
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4.2.1. Rzeczywistość tekstowa w aspekcie komunikacyjnym

Do rzeczywistości tekstowej, jak wspominaliśmy wcześniej, należą takie czynni-
ki, jak system czasowo-przestrzenny, sytuacja komunikacyjna, system relacji i czyn-
ności uczestników tejże sytuacji oraz zawarte w tekście rzeczy, czynności, okolicz-
ności. Istotne są obserwacje uczestników aktu komunikacyjnego oraz inne działania 
natury kognitywnej. Jest to taki model mentalny, który powstaje na podstawie infor-
macji zawartych w tekście oraz informacji zewnętrznych (sytuacyjnych, społecznych) 
i który przynajmniej częściowo jest zbieżny dla nadawcy i odbiorcy (Tolcsvai 2001: 
121). Innymi słowy, odbiorca powinien rozumieć treść przekazaną przez odbiorcę.

Rozumienie tekstów prawnych związane jest ściśle z tzw. wykładnią prawa, ina-
czej mówiąc – interpretacją prawa. Jest to proces ustalania właściwego znaczenia 
przepisów prawnych, odkodowanie zawartych w nich norm postępowania, udzie-
lenie odpowiedzi na pytanie: kto, co i w jakich okolicznościach powinien czynić 
(por. Stawecki, Winczorek 2002: 151). Strony zawierające umowę powinny więc nie 
tylko wyrazić wolę zawarcia umowy, ale też mieć pewną wiedzę, szczególnie z zakre-
su prawa cywilnego. Nawet bowiem jeżeli strony umowy zlecą sformułowanie tekstu 
osobom profesjonalnie się tym zajmującym, to powinny dany tekst rozumieć i podpi-
sywać go w pełnej świadomości wszelkich konsekwencji zawarcia danej umowy.

4.2.2. Fokus i topik tekstowy

Czynnością szczególnie istotną w procesie tworzenia i zrozumienia tekstu jest 
wyodrębnienie jego bardziej i mniej istotnych elementów. Za podstawowe kategorie 
istotne dla zrozumienia tekstu uważa się topik i fokus tekstowy. W tekście zawsze 
znajdują się takie elementy, które są ważniejsze, bardziej wyeksponowane niż pozo-
stałe. Te elementy możemy nazwać fokusem tekstowym, przy czym należy odróżnić 
tę kategorię od kategorii fokusa zdaniowego. Precyzyjne określenie pojęcia fokusa 
jest sprawą dyskusyjną. Według niektórych badaczy fokus może być rozumiany jako 
nowa informacja, tj. taka, która w danym miejscu tekstu jest dla czytelnika lub słu-
chacza osiągalna w najmniejszym zakresie. Inni przeciwnie, argumentują, że fokus 
jest tą informacją, która jest najbardziej akcentowana w świadomości odbiorcy, czyli 
najlepiej dostępną w danym czasie. Należy przy tym zaznaczyć, że fokus i topik tek-
stowy nie są pojęciami równoznacznymi z fokusem i topikiem gramatycznym. Warto 
również wspomnieć o modelu Sanforda–Garroda (1981), gdzie w centrum znajduje 
się kategoria tzw. fokusu dyskursywnego. Autorzy odróżniają fokus explicite i impli-
cite: pierwszy dotyczy pewnego bytu w tekście, drugi – „scenariusza”, wiedzy drugo-
planowej (por. Tolcsvai 2001: 195).

4.2.3. Analiza i tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych

Rodzaj analizy tekstu możemy określić m.in. według następujących kategorii:

Na podstawie jakiej teorii językowej przeprowadzamy analizę;1. 
Jakie relacje rysują się w tekście pomiędzy czynnikami językowymi i nieję-2. 

zykowymi;
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Z jakiego punktu widzenia przeprowadzana jest analiza, biorąc pod uwagę 3. 
wnioski wyciągnięte na podstawie punktu (1) i (2) oraz szeroko pojęte językoznaw-
stwo, uwzględniające również aspekt pragmatyczny (Tolcsvai 2001: 19).

Powyższe czynniki pełnią znaczącą rolę w procesie tłumaczenia tekstów praw-
nych. Wydaje się, że wspomniany wcześniej podział tekstu na elementy bardziej 
i mniej ważne jest dość ryzykowny w wypadku tekstów prawnych, gdzie każdy ele-
ment jest w zasadzie równie istotny, a brak należytej uwagi przy analizie szczegółów 
grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jednakże podział tekstu według pew-
nych określonych treści oraz wyszukiwanie elementów mniej i bardziej istotnych jest 
procesem koniecznym, szczególnie przy tłumaczeniach na język obcy lub z języka 
obcego.

Ustalenie, na podstawie jakiej teorii przeprowadzamy analizę danego tekstu czy 
też za pomocą jakiej strategii dokonujemy procesu tłumaczenia, jest istotne np. w mo-
mencie poszukiwania ekwiwalentów dla terminów bezekwiwalentnych. Podstawową 
zasadą tłumaczenia, stosowaną już przez św. Hieronima na przełomie IV i V w., jest 
tłumaczenie sensu, a nie słów. W XX w. E. Nida wprowadził, szeroko już dzisiaj 
stosowane, terminy ekwiwalencji formalnej, czyli inaczej mówiąc – tłumaczenia do-
słownego, i ekwiwalencji dynamicznej – czyli tłumaczenia wolnego. Spośród waż-
nych strategii tłumaczeniowych warto wymienić trzy rodzaje tłumaczenia:

Bardzo wierne oddanie w języku docelowym pojęć funkcjonujących w systemie prawnym języka  
wyjściowego (...) Zastosowane przez tłumacza środki językowe powinny wyraźnie sygnalizować 
różnice między obydwoma systemami;

Tłumaczenie oddziałujące na odbiorcę terminalnego w taki sam sposób, jak na odbiorcę prymar- 
nego. Tę metodę stosuje się dość rzadko;

Tłumaczenie wierne, oddające treść tekstu oryginalnego, a równocześnie jednakowo odbierane  
przez wszystkich użytkowników języka docelowego. Ta ostatnia strategia znajduje zastosowanie 
szczególnie przy tłumaczeniu tekstów z zakresu prawa europejskiego lub międzynarodowego, które 
funkcjonują niezależnie od praw państwowych (Kierzkowska 2002: 61, za: Sandrini 1996).

W powyższej strategii akcentuje się przede wszystkim relacje komunikacji, jakie 
mają zaistnieć między nadawcą i odbiorcą, między tekstem i odbiorcą, między czyn-
nikami językowymi i niejęzykowymi. Konieczne jest w takim wypadku uwzględnie-
nie zarówno aspektów teoretycznych, jak i pragmatycznych.

4.3. Mezopoziom
Mezopoziom dotyczy struktur nieco większych, przeważnie kilkuzdaniowych. 

Poziom ten jest w tekstach prawnych i prawniczych szczególnie istotny. W ustawach 
możemy analizować i porównywać wzajemne relacje poszczególnych paragrafów 
i artykułów, w umowach treść poszczególnych klauzul. Do pewnego stopnia zagłę-
biamy się przy tym w drugi z nurtów typologii, który dzieli teksty według kryteriów 
językoznawstwa ogólnego i pragmatycznego. W związku z powyższym typologię 
przeprowadza się na podstawie:

Przedmiotu i celu;1. 
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Typów fragmentów wchodzących w skład danego tekstu;2. 
Orientacji komunikacyjnej.3. 

Dokonując analizy tekstu z uwzględnieniem powyższych czynników, stwierdzi-
liśmy, co następuje:

ad 1. Przedmiotem tekstu jest sprzedaż samochodu, a celem stworzenie stosunku 
prawnego regulującego tę czynność.

ad 2. Do jednostek o typowej treści zaliczymy:
nagłówek,a) 
identyfi kację stron sprzedaży,b) 
przedmiot umowy (ujęty w klauzule umowne),c) 
zobowiązania stron (ujęte w klauzule umowne),d) 
kwestie formalne, podpisy stron i ewentualnie świadków.e) 

ad 3. Dla orientacji komunikacyjnej szczególnie istotne są informacje dotyczące 
stron sprzedaży, czasu i miejsca zawarcia umowy, rodzaju umowy, a także informacje 
spoza świata tekstu, szczególnie z zakresu dziedziny prawa, któremu dana umowa 
podlega.

Treści, które powinna zawierać umowa sprzedaży, określone są w przepisach ko-
deksu cywilnego.

 W myśl art. 535 i 555 k.c. treść umowy sprzedaży znamionują następujące elementy przedmiotowo 
istotne (essentialia negotii).

Pierwszym jest zobowiązanie jednej strony, a mianowicie sprzedawcy, do przeniesienia na drugą  
stronę (kupującego) własności rzeczy oraz wydania rzeczy (art. 535 k.c.). (…)

Kolejnym składnikiem przedmiotowo istotnym jest zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny,  
tj. oznaczonej sumy pieniężnej. Ponadto art. 535 k.c. stanowi o obowiązku odebrania rzeczy od 
sprzedawcy. (…)

Trzeci element polega na istnieniu między obowiązkami stron takiej zależności, która przesądza  
o zakwalifi kowaniu umowy sprzedaży do klasy umów wzajemnych. Strony sprzedaży zobowiązują 
się bowiem w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej 
(art. 487 § 2 k.c.) (Radwański, Panowicz-Lipska 1996: 43–44).

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, dokonaliśmy analizy polskich i węgier-
skich tekstów umów kupna-sprzedaży, dzieląc je według wspomnianych wyżej jed-
nostek o typowej treści.

a)  Nagłówek

Nagłówek określa najczęściej przedmiot i cel tekstu. Może nieść on z sobą treści 
dość ogólne, jednak w większości wypadków mówi o zawartości dokumentu w spo-
sób szczegółowy, np. o rodzaju zawieranej umowy. Jest to więc „Umowa kupna-sprze-
daży”, czy też jeszcze konkretniej: „Umowa kupna-sprzedaży pojazdu”. W umowie 
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węgierskiej nagłówek w praktyce wygląda identycznie, czyli albo występuje nazwa 
„Adásvételi szerződés”, albo nazwa szczegółowa „Gépjármű adásvételi szerződés”.

W prawie polskim defi nicję umowy dotyczącej sprzedaży odnajdujemy w art. 535 
kodeksu cywilnego. Przyjmuje ona następujące brzmienie: 

 Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wy-
dać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. 

Porównując treść powyższej defi nicji z wzorami umów, możemy zauważyć, że 
mimo iż kodeks cywilny mówi o umowie sprzedaży, w powszechnym użyciu znajduje 
się błędny nagłówek „Umowa kupna-sprzedaży”.

W węgierskim prawie pojęcie sprzedaży reguluje paragraf 365 kodeksu cywilne-
go. Czytamy w nim: 

 Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő bir-
tokába bocsátani, a vevő pedig köteles a vételárat megfi zetni és a dolgot átvenni (Na podstawie umowy 
kupna-sprzedaży sprzedawca obowiązany jest przenieść na kupującego własność rzeczy i rzecz tę prze-
kazać kupującemu, natomiast kupujący obowiązany jest uiścić cenę zakupu i odebrać nabytą rzecz).

Jak widzimy, polska i węgierska defi nicja sprzedaży jest podobna. Ponadto, rów-
nież w węgierskich wzorach umów powszechne jest stosowanie nagłówka „Umo-
wa kupna-sprzedaży”. Nie można tego jednak uważać za błąd, skoro wyrażenie to 
użyte jest w przepisie kodeksu cywilnego. Z kolei tłumaczenie węgierskiej defi nicji 
na język angielski często przyjmuje następującą formę: „By concluding a sale con-
tract, a seller shall be obliged to transfer ownership and cede possession of a thing to 
a buyer, and the buyer shall be obliged to pay the purchase price and take possession 
of the thing”.

Jak łatwo zauważyć, w tłumaczeniu z języka węgierskiego na język angielski 
unika się słowa „kupno”, mimo że wyraźnie występuje ono w języku źródłowym.

b) Identyfi kacja stron sprzedaży

Kolejnym fragmentem umowy, ważnym m.in. ze względu na określenie orientacji 
komunikacyjnej tekstu, jest identyfi kacja stron sprzedaży. W umowach węgierskich 
i polskich odbywa się ona w sposób dość podobny i może wyglądać następująco:

Polski tekst źródłowy: Umowa zawarta w dniu ...... w ..... pomiędzy Sprzedającym ................  
(ulica, miejscowość, kod, poczta, dokument tożsamości, nr, wydany w ... przez......, PESEL) a Ku-
pującym (ulica, miejscowość, kod, poczta, dokument tożsamości, nr, wydany w ......., przez ........, 
PESEL)

Węgierski tekst źródłowy: (Adásvételi szerződés, amely létrejött egyrészről (név, leánykori név,  
anyja neve, lakcím) mint eladó, másrészről (név, leánykori név, anyja neve, lakcím) mint vevő között, 
az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: [Umowa kupna-sprzedaży, zawarta z jednej 
strony przez (nazwisko, nazwisko panieńskie, imię matki, adres) jako sprzedającym, z drugiej strony 
przez (nazwisko, nazwisko panieńskie, imię matki, adres) jako kupującym, w poniższym dniu i miej-
scu, na następujących warunkach:]

Zauważalne powyżej różnice w rodzaju podawanych danych osobowych nie są 
istotne i przy spisywaniu umowy w obu przypadkach należy podać takie dane, które 
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w ścisły sposób zidentyfi kują strony umowy. Przy wpisywaniu węgierskich danych 
osobowych warto natomiast wiedzieć, że do niedawna na Węgrzech żona przejmo-
wała zarówno nazwisko, jak i imię męża. Również w ofi cjalnym dokumencie mogła 
więc wystąpić np. jako pani Janowa Kowalska, co oznaczało, że jest ona żoną Jana 
Kowalskiego. W chwili obecnej odchodzi się już od zwyczaju przejmowania przez 
żony imienia męża.

c)  Przedmiot umowy

Przedmiotem analizowanej przez nas umowy jest sprzedaż pewnego produktu. 
Jak zauważyliśmy, przepisy objaśniające zasady sprzedaży w kodeksie polskim i wę-
gierskim są dość podobne. W treści umowy, sformułowanej w numerowanych klauzu-
lach i oznaczonych znakiem paragrafu, znajdują one następujące odzwierciedlenie:

§1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: ................... (marka, rok produkcji, nr silnika, nr 
podwozia, nr rejestracyjny).

Klauzula w tekście węgierskim jest rozbudowana o stwierdzenie dotyczące wła-
sności pojazdu:

§1. Az Eladó eladja a tulajdonában lévő ............. gyártmányú ............. típusú ............. forgalmi rend-
számú, ............. alvázszámú, ............. motorszámú gépkocsit. (Sprzedawca sprzedaje pojazd mar-
ki...... typu ............ o numerze rejestracyjnym ................ o numerze podwozia ..................... nr silnika 
............ będący jego własnością).

Inny węgierski wzór umowy rozszerza pierwszą klauzulę umowną również o cenę 
pojazdu, przy czym zaznacza się, że jest to cena ustalona i zaakceptowana przez obie 
strony umowy. Ponadto podkreśla się, iż pojazd stanowi wyłączną własność sprze-
dawcy:

§1. Eladó eladja, vevő pedig megveszi az eladó kizárólagos tulajdonát képező (.............. gyárt-
mányú, ............................típusú, .......................... forgalmi rendszámú, ........................ alvázszámú, 
...................  motorszámú járművet a kölcsönösen kialkudott ...................... Ft - azaz ............ forint – 
vételárért (Sprzedawca sprzedaje, kupujący kupuje pojazd marki......typu ............o numerze rejestra-
cyjnym ................ o numerze podwozia..................... nr silnika ........ stanowiący wyłączną własność 
sprzedawcy za wspólnie ustaloną cenę ............ Ft).

d)  Zobowiązania stron

W kolejnych klauzulach zamieszcza się istotne informacje o przedmiocie, a także 
warunki, jakie powinny spełnić obie strony umowy. Kwestie dotyczące stanu praw-
nego przedmiotu reguluje art. 546 k.c., który mówi, że „ Sprzedawca obowiązany jest 
udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych 
dotyczących rzeczy sprzedanej oraz wydać posiadane przez siebie dokumenty, które 
jej dotyczą. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy, sprzedawca 
obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu”. Ponadto, w paragrafi e 
drugim tegoż artykułu nakazuje się sprzedawcy złożyć oświadczenie, że pojazd bę-
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dący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz 
praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten 
pojazd, oraz że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

Przepis ten znajduje następujące odzwierciedlenie w polskiej umowie:
§2. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wol-
ny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmio-
tem jest ten pojazd i nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

Podobną treść zawiera §367 węgierskiego kodeksu cywilnego. Czytamy w nim:
Az eladó köteles a vevőt a dolog lényeges tulajdonságairól és a dologgal kapcsolatos fontos köve-
telményekről, különösen a dologra vonatkozó esetleges jogokról és a dologgal kapcsolatos terhe-
kről tájékoztatni. Köteles továbbá az ilyen körülményekre, illetőleg jogokra és terhekre vonatkozó 
okiratokat a vevőnek átadni (Sprzedawca obowiązany jest poinformować kupującego o istotnych 
cechach rzeczy i ważnych wymaganiach związanych z rzeczą, a szczególnie o ewentualnych pra-
wach dotyczących rzeczy i obciążeniach związanych z rzeczą. Zobowiązany jest ponadto przekazać 
kupującemu dokumenty dotyczące takich okoliczności, praw i obciążeń).

Z powyższego przepisu wynika następująca treść klauzuli w umowie węgier-
skiej:

§2. Az eladó a jármű tulajdonjogáért, per-, teher- és igénymentességéért felelősséget vállal (Sprze-
dawca bierze odpowiedzialność za to, że pojazd nie jest przedmiotem postępowania procesowego, 
nie jest obciążony, nie jest przedmiotem roszczeń związanych z prawem własności do pojazdu i in-
nych).

lub: 
§2. Az Eladó szavatol a gépkocsi per-, teher-, és igénymentességéért (Sprzedawca ręczy za to, że 
pojazd nie jest obciążony, nie jest przedmiotem roszczeń procesowych i innych).

Jak już wspominaliśmy, po określeniu przedmiotu sprzedaży w umowie należy 
zawrzeć jego cenę. Obowiązkiem sprzedawcy jest przeniesienie własności, wydanie 
rzeczy w określonym miejscu i terminie wraz z odpowiednimi dokumentami, a nie-
kiedy z instrukcją wyjaśniającą zasady prawidłowego korzystania z rzeczy. Do obo-
wiązków kupującego należy natomiast odebranie rzeczy oraz zapłacenie ceny w okre-
ślonym miejscu i terminie.
Klauzula uwzględniająca powyższe treści może przybrać następującą formę:

§3. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ................... Sprzedający przenosi na 
rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1. niniejszej umowy na kwotę określoną w §3. 
niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór 
ww. pojazdu.

Przepisy węgierskie nakładają na sprzedającego i kupującego w zasadzie te same 
obowiązki. Przykładowe klauzule mogą być sformułowane w następujący sposób:

§3. A kölcsönösen kialkudott vételár ……… forint, amelyet a Vevő teljes egészében a jelen szerződés 
aláírásakor átad. Az Eladó az összeg átvételét a jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza. 
A vevő a jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg veszi a birtokába a járművet a hozzá tar-
tozó iratokkal együtt. Az eladó a vételár hiánytalan átvételét elismeri, ennek megfelelően hozzájárul 
a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás átvezetéséhez (Wspólnie ustalona cena zakupu wy-
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nosi..... forintów. Całkowitą ustaloną kwotę zakupu kupujący przekazuje w momencie podpisania 
niniejszej umowy. W chwili podpisania niniejszej umowy Kupujący staje się właścicielem pojazdu 
wraz z dokumentami dotyczącymi tego pojazdu. Sprzedawca potwierdza przyjęcie pełnej ustalonej 
kwoty i podejmuje czynności konieczne do przekazania prawa własności).

Kodeks cywilny zobowiązuje również Sprzedawcę do udzielenia informacji o sta-
nie produktu. W myśl art. 557 §1 k.c. „Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzial-
ności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy”. 
Podobnie rzecz ujmuje §371 punkt (4) węgierskiego kodeksu cywilnego, w którym 
czytamy, iż „Az eladó nem szavatol azokért a hibákért, amelyeket a vevő felismerhe-
tett”. (Sprzedawca nie odpowiada za te wady, o których kupujący wiedział). Treści te 
odnajdujemy w poniższych klauzulach umownych:

§5. Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.
§5 A vevő a gépjárművet megtekintett, kipróbált és ismert állapotban veszi meg. Az eladó kijelenti, 
hogy a járműnek általa ismert hibái nincsenek (Kupujący kupuje pojazd po tym jak go obejrzał, wy-
próbował i jest świadomy jego stanu. Sprzedawca oświadcza, że pojazd nie posiada wad, o których 
ten by wiedział).

lub:
§5 A Vevő megveszi az 1. pontban megjelölt gépkocsit, miután azt megtekintette, kipróbálta és meg-
felelőnek találta (Kupujący kupuje samochód określony w punkcie 1, po jego obejrzeniu, wypróbo-
waniu i zaakceptowaniu).

Klauzule umowne zawierają treści ustalone przez strony, w umowie trudno jest 
natomiast przewidzieć wszystkie możliwe sytuacje. Umowy oparte są na obowiązu-
jącym prawie, a kodeks cywilny określa, jakiego rodzaju treści zawarte w umowie 
są nieważne. Jednakże, w celu uniknięcia nieporozumień, na końcu umowy zazna-
cza się, jakiego rodzaju prawo należy zastosować w wypadkach nieuregulowanych 
w klauzulach, np.:

§6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 
zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

Klauzula w umowie węgierskiej może przybrać formę w zasadzie identyczną:
§6. Az ebben a szerződésben nem szabályozott kérésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 
kell alkalmazni (W prawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego).

Ta ostatnia klauzula jest szczególnie istotna w umowach międzynarodowych, 
w których określa się, na podstawie prawa którego z krajów rozstrzyga się kwestie 
nieujęte w umowie.

e)  Kwestie formalne

Na końcu umowy znajdują się informacje dotyczące spraw formalnych, liczby 
sporządzonych egzemplarzy umowy itp., np.:

§7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
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§7. A jelen szerződés három példányban készült, amelyet a szerződő felek mint akaratukkal min-
denben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek (Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzempla-
rzach, zatwierdzonych i podpisanych przez strony umowy).

Pod spodem umieszcza się podpisy stron umowy oraz ewentualnie podpisy świad-
ków zawarcia umowy.

Zakończenie

Badając polskie i węgierskie umowy, stwierdziliśmy wiele podobieństw między 
tekstami paralelnymi. Zbieżna okazała się zarówno struktura umów, jak i treść po-
szczególnych klauzul, co wynika przede wszystkim z bardzo podobnych rozwiązań 
prawnych zawartych w kodeksach cywilnych obu krajów. Stąd też, mimo iż język 
polski i węgierski w znaczący sposób różnią się od siebie, proces tłumaczenia okazał 
się stosunkowo prosty, a metoda porównania tekstów paralelnych okazała się niezwy-
kle skuteczna.

Sięgając do teorii innych niż translatoryczne, chcieliśmy wskazać, że poszczególne 
dziedziny nauki mogą i powinny czerpać wzajemnie ze swoich osiągnięć. W naszym 
artykule wskazaliśmy, jak translatoryka może czerpać z tekstologii, językoznawstwa 
i innych dziedzin. Wierzymy, że również badacze zajmujący się innymi dziedzinami 
będą potrafi li odnaleźć w translatoryce źródło nowych pomysłów i rozwiązań.
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The Language of Soccer – a Sociolect or a Register?

Abstrakt (Język piłki nożnej – socjolekt czy rejestr?). Podstawę teoretyczną rozważań 
w niniejszym artykule stanowią poglądy polskich i anglosaskich socjolingwistów dotyczą-
ce pojęć socjolektu i rejestru. W zasadniczej części tekstu autor charakteryzuje pokrótce 
język piłki nożnej, wyróżniając 10 pododmian tego języka, które różnią się między sobą 
głównie pod względem leksykalno-gramatycznym, jak również stylistycznym. Na koniec 
zostaje podjęta próba zaszeregowania każdej z omówionych pododmian do grupy socjo-
lektów bądź rejestrów.

Abstract. The theoretical framework of this paper is based upon the views of Polish and 
Anglo-Saxon sociolinguists on the concepts of sociolect and register. In the main section 
the author gives a brief overview of the language of soccer and distinguishes 10 subvarie-
ties of this language, which differ from each other mainly in lexico-grammatical as well 
as stylistic features. Finally, the author attempts to categorize each of these subvarieties as 
either a sociolect or a register.

When it comes to social varieties of language, there have always been terminolog-
ical problems related to naming miscellaneous subsets of language and placing them 
within varietal taxonomies. In this paper we will examine the status of the language 
of soccer and try to defi ne this kind of language by referring it to two concepts, i.e. 
sociolect and register. Prior to this, however, we will look at how these two notions 
were defi ned and described by Anglo-Saxon and Polish linguists.

In Anglo-Saxon sociolinguistic thought (Holmes 2001; Hudson 1996; Romaine 
2000; Trudgill 2003) the term sociolect is often used interchangeably with social 
dialect (the latter form seems to be more commonly used and preferred). P. Trudgill 
defi nes it concisely as ‘a variety or lect which is thought of as being related to its 
speakers’ social background rather geographical background’ (Trudgill 2003: 122). In 
other words, it is the language spoken by a particular social group, class or subculture, 
whose determinants include such parameters as gender, age, occupation, and possibly 
a few others.

It appears that Polish sociolinguists (Grabias 1997; Kołodziejek 2006; Wilkoń 
2000) have offered more contributions to the theory of sociolect, primarily by postu-
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lating taxonomies of social varieties of Polish. On a surface level, the concept itself 
is understood similarly: sociolects are defi ned as varieties of national language which 
are characteristic of particular social backgrounds. Nevertheless, Polish sociolinguis-
tic thought emphasizes one important facet which does not fi gure prominently in the 
views of Anglo-Saxon researchers. Namely, the main prerequisite for a sociolect is the 
existence of a social group whose members maintain strong bonds (professional, so-
cial or cultural) established through frequent contacts with each other (Wilkoń 2000: 
92). If a sociolect is to evolve, the group of its users must be stable, have an estab-
lished tradition, and display a sense of differentness from other groups.

Grabias argues that the interdependence between language and society is more 
prominent in sociolects than in any other varieties of language (Grabias 2001: 239). 
This is because a social group generates its own language (sociolect), and at the same 
time this language creates or strengthens the social group in question. To support this 
point, Grabias (2001) enumerates a few group forming functions of social dialects. 
First of all, a sociolect assigns prestige to a group. It is also an important identity 
marker as it helps to distinguish a particular group from others. Lastly, and perhaps 
mainly, a sociolect, like every language, provides tools for interpreting reality, and im-
poses on its users an image of the world by strengthening the values that a particular 
group holds dear1.

Grabias (1997: 145–159) also proposed a comprehensive taxonomy of Polish so-
ciolects which is based on three controlling variables: professionalism, secrecy and 
expressiveness. He distinguished between:

1. sociolects that are primarily occupational – dominated by the referential 
function:

a)  occupational varieties (uncoded) – professiolects, according to Wilkoń (2000), 
in which language items are designed to convey thoughts in a precise and effective 
manner; e.g. the sociolects of hunters, soldiers or sailors,

b)  jargons (intentionally coded) – varieties used by groups excluded from society 
at large, such as criminals or prisoners2,

2. sociolects that are primarily expressive – dominated by the expressive func-
tion:

a)  slang (intentionally uncoded), in which language items are designed to convey 
emotions or attitudes; e.g., students’ or teenage slang,

b)  unintentionally coded varieties – created to experiment or play with language; 
e.g., children’s language.

Our discussion of the notion of sociolect would not be complete without 
Kołodziejek’s contribution. She distinguished between sociolects and languages of 
subcultures (Kołodziejek 2006: 36–42). While sociolects, just like slang or jargons, 

1  This function comes to the fore especially in the languages of violent groups: a violent group 
creates a violent language, which in turn reinforces the behavioral patterns of the group (Grabias 2001: 
239). 

2  Halliday (1978: 164) calls such varieties antilanguages, which refl ect the values of antisocieties. 
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are associated solely with verbal behavior, languages of subcultures should be viewed 
as much broader concepts as besides language, they embrace typically subcultural at-
tributes, such as: rituals, appearance, dress, etc.

The concept of register was developed by Australian linguist M.A.K. Halliday 
(1978), who made a distinction between dialect and register. A dialect is a variety 
according to the user, whereas a register is a variety according to the use. The former 
is what someone speaks habitually and is primarily determined by such variables as: 
social class, age or sex. The latter is what someone is speaking at the time and is de-
termined by the kind of activity in which language is being used (Halliday 1978: 35). 
In other words, it is a variety of language which corresponds to a variety of situation.

Register can be understood in two ways. In a broader sense, it is a variety of 
language associated with such parameters as: addressee, setting, mode of communi-
cation, task or topic. However, some researchers use the term to refer to the specifi c 
vocabulary used by various occupational groups (Holmes 2001: 246). For the sake 
of this paper, we will be referring to register in its broader sense as register studies 
should not be solely restricted to vocabulary. They have to include (and, in fact, they 
do include) other aspects of language as well. As Ferguson (1994: 20) rightly claims, 
‘people participating in recurrent communication situations tend to develop similar 
vocabularies, similar features of intonation, and characteristic bits of syntax and pho-
nology that they use in these situations’.

Wardhaugh emphasizes a different aspect of registers, referring to them as ‘sets 
of language items associated with discrete occupational or social groups’ (Wardhaugh 
2002: 51)3. As a matter of fact, studies of register variation have focused on the reg-
isters employed by specifi c groups such as, for example, sports announcers (Fergu-
son 1983), students (Reppen 2001), researchers (Conrad 2001), or even parents using 
baby talk when addressing their children (Ferguson 1977).

According to Halliday (1978: 33), every register is determined by three variables: 
fi eld, mode and tenor, which have a pronounced impact on the linguistic features of 
discourse. Field has to do with the setting in which communication occurs, and in-
cludes the purpose and subject matter or topic of the communication process. In other 
words, this dimension embraces what is being talked about and involves the activity 
of the speaker and the participant(s) in a particular setting. Mode, in turn, refers to the 
channel or medium of communication; i.e. the choice between speech and writing. 
Finally, tenor shows the relationship between the speaker and the addressee. There 
are two kinds of tenor: personal and functional (Gregory and Carroll 1978: 51–54). 
The fi rst one refl ects the formality level of the situation (how the speakers view each 
other), whereas the other one is used to show the role that language is playing in the 
situation (what it is being used for, e.g., to inform, warn, or persuade).

Hudson (1996: 46) uses a handy slogan to refer to the above dimensions: ‘fi eld 
refers to why and about what a communication takes place; mode is about how, and 

3  Most researchers, however, argue that registers are varieties ‘associated neither with groups nor 
individuals but with the occasions when they are used’ (Brook 1973: 81).
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tenor is about to whom’. Gregory and Carroll (1978: 27–28) focus, in turn, on the rela-
tionship between the register variables and the functions of language. They associate 
the fi eld of discourse with the ideational function, the mode of discourse with the tex-
tual, and the tenor of discourse with the inter-personal. It should also be emphasized 
that these parameters are interdependent or jointly determined. What it means is that 
the fi eld of discourse can infl uence both the choice of the medium (mode) and the 
formality level of the communication act (tenor).

Due to limitations of space, it would be impossible to elaborate in detail on the 
theory of register. However, to conclude our brief discussion of this concept, we will 
refer to two distinctions made by Halliday and Hasan (1991: 39–42). They divide 
registers into action-oriented and talk-oriented. The former are characterized by 
the prevalence of non-linguistic activity – there is very little talk and a lot of action 
(e.g., cooking instructions). In the latter most of the activity is essentially linguis-
tic (e.g., a university lecture). The other distinction has to do with the number of 
meanings conveyed. Hence, on the one hand, there are closed registers (or restricted 
languages), where the number of meanings is small and fi xed (e.g., the International 
Language of the Air). On the other end of the spectrum we have open registers which 
seem to prevail and are much less constrained (e.g., the registers of instructions, trans-
actional registers, and many others).

Before we turn to the very topic of this paper, let us sum up our discussion so far. At 
fi rst glance it seems that the terms sociolect and register refer to similar, if not the same, 
subsets of language. What they defi nitely have in common is that they both could be sub-
sumed under the heading of social varieties. However, at the same time these two notions 
accentuate different aspects of language. As has been argued, the concept of sociolect is 
strongly linked with specifi c social groups (people sharing the same occupation, hobby, or 
ideology in the case of subcultures). This language variety has validity only if members of 
a particular group identify with that group to such an extent that their language is regarded 
as one of the group identity markers. By contrast, a register is associated with a situation 
calling for the use of specifi c language. While registers can facilitate communication, help 
establish the feelings of rapport with other people, or even express the speaker’s identity, 
they relate primarily to particular occasions rather than to specifi c social groups4. It could 
then be argued that the theory of register captures the nature of today’s communication 
more aptly than the theory of sociolect, as illustrated by the quote below:

(...) at any moment, an individual locates himself or herself in social space according to the factors 
that are relevant to him at that moment. While he or she may indeed have certain feelings about be-
ing a member of the lower middle class, at any moment it might be more important to be female, or 
to be a member of a particular church or ethnic group, or to be an in-patient in a hospital, or to be 
a sister-in-law. That is, self-identifi cation or role-playing may be far more important than some kind 
of fi xed social-class labeling.

(Wardhaugh 2002: 149)

4  Interestingly, a register and a sociolect can co-exist side by side in many areas of life, e.g. in armed 
forces: the military register (language of regulations and instructions, usually written) and army slang (an 
informal variety used by soldiers).
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The language of soccer should be regarded as one of many varieties of the lan-
guage of sport5. As the discipline has gained worldwide acclaim and enjoys enormous 
popularity in practically every corner of the world, it is an obvious fact that most 
contemporary languages have developed extensive vocabularies to deal with the topic 
of soccer6. As a fi eld of discourse, this discipline involves a number of spoken and 
written contexts, such as:

communication on the fi eld during a game of soccer, which embraces interac-  –
tion among the players themselves, between the players and the coaches, as well as 
between the referee and assistant referees, who also communicate with the players 
and the coaches,

coaching sessions and drills,  –
pre-, post-match and half-time briefi ngs run by the coaches, and involving play-  –

er responses, as well as dressing room discussions among the players,
radio, TV, press and online interviews with the players, coaches, offi cials, and   –

experts,
radio, TV, press and online match reports, commentaries (some of which can   –

be live) and analyses,
the rules of the game offi cially known as the Laws of the Game,  –
soccer literature (books on the history of football, guides to soccer events, play-  –

er biographies, etc.),
training resources (books, articles, video recordings) and training sessions   –

(workshops, lectures) for coaches, referees, players, and offi cials,
fan reactions and comments both in a stadium and in other places (in streets,   –

bars, or at home in front of the television),
informal discussions about football between fans (face-to-face, or on the Inter-  –

net).

The above list of communicative situations calling for the use of soccer language 
is by no means exhaustive (just like it would be impossible to enumerate all contexts 
of use for other varieties of language). What it is meant to show, however, is that the 
language of soccer can appear in a myriad of written and spoken situations, which 
have an impact on language choices. While a substantial number of linguistic items 
(e.g., basic soccer terminology) will occur in all of the above contexts, these situations 
will also exhibit differences in vocabulary, grammar and phonology as well as in the 
degree of formality and range of language being used.

It follows then that the language of soccer is far from being homogenous as it 
consists of several subvarieties (for now, we will be using this term, refraining thus 
from assigning any other labels, such as register or sociolect). Let us discuss them 
briefl y one by one, bearing in mind that each of them deserves to be investigated more 

5  For taxonomies of the language of sport see Ożdżyński (1979) and Tworek (2000). 
6  Naturally, since the game in its contemporary version originated on the British Isles, borrowings 

from English are common in many of these languages. 
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thoroughly (as a matter of fact, these distinctions will hold true for most of the con-
temporary disciplines). Though all examples come from English, the taxonomy below 
could well be applied to practically all modern languages.

1. The language of soccer players and coaches

This subvariety, which is primarily oral and informal, is most heavily determined 
by situational factors. The range of language depends on the type of activity in which 
players and their coaches are involved. The length and complexity of messages varies 
from concise, sometimes one- or two-word commands issued while the players are 
in action on the fi eld (e.g., man on, pull up, out) to more elaborate utterances used in 
coaching sessions, or in the dressing room, when players are exchanging comments 
with each other or their coach. When giving interviews, representatives of both groups 
in question are bound to use more refi ned and formal language though the formality 
level will be dependent on where and when the interview takes place (if it is conduct-
ed live right after the match, the interviewees are likely to slip into less formal forms). 
Soccer players and coaches also tend to use colloquial or slang words and expressions, 
such as: nutmeg – passing the ball through the legs of a defending player, park – soc-
cer fi eld, or knock – kick.

2. The language of soccer rules, regulations and statutes

This is a formal and written variety which includes elements of legal language. It 
embraces not only the so-called Laws of the Game, but also the regulations govern-
ing soccer competitions conducted at an international and domestic level. These rules 
are issued by such organizations as FIFA, or UEFA (and its counterparts on the other 
continents), as well as national and regional football associations. This subset of lan-
guage also includes statutes of various football institutions. As regards the Laws of the 
Game, they are written and updated by the International Football Association Board 
(IFAB) and consist of 17 individual laws which govern a game of football. What fol-
lows is an extract from Law 5, which lists the powers and duties of the referee.

The Referee:
enforces the Laws of the Game 
controls the match in cooperation with the assistant referees and, where applicable, with the fourth  

offi cial
ensures that any ball used meets the requirements of Law 2 
ensures that the players’ equipment meets the requirements of Law 4 
acts as timekeeper and keeps a record of the match 
stops, suspends or abandons the match, at his discretion, for any infringements of the Laws 

http://www.fi fa.com/mm/document/affederation/federation/81/42/36/lotg%5fen%5f55753.pdf

3. The language of the theory of soccer

Both spoken and written, formal or semi-formal, this variety is used in such con-
texts as: scientifi c and popular science publications on football-related issues (coaching, 
tactics, etc.) or video recordings, workshops, training courses and lectures addressed 
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mostly to soccer coaches who then try to apply this theoretical knowledge in practice 
sessions, perhaps using less formal language. Some of these resources are designed to 
target other groups, e.g. professional and amateur players, who wish to improve their 
practical skills. Below is a short passage from a resource book for soccer coaches:

4.   Elements of play the target game teaches:
Attacking as a Team and as Individuals
Creating Space by running off the ball to receive or to help a teammate receive.a) 
Developing quick support play working angles and distances incorporating switching play using b) 

the side players.
Passing long and short to targets and to teammates.c) 
Receiving and turning in tight situations and dribbling in 1 v 1 situations.d) 
Lots of touches on the ball for the players in this practice.e) 
Quick decision making is required in this session because the numbers are small, the area tight f) 

and the transitions rapid.
(Harrison 2005: 73)

Elements of this language can also appear in match analyses presented by soccer 
experts on TV, radio or in the press.

4. The language of TV soccer commentary

Of all subvarieties in question, TV soccer commentary is probably best known to 
the public at large as even non-fans of football have been exposed to this talk. As is the 
case with TV sports commentary in many other sports disciplines, this genre is char-
acterized by two kinds of talk: ‘play-by-play description’ and ‘color commentary’. 
‘Play-by-play description focuses on the action, as opposed to colour commentary 
which refers to the more discursive and leisurely speech with which commentators fi ll 
in the quite long spaces between spurts of action’ (Holmes 2001: 247). These days, 
TV soccer commentary often involves two people: a professional commentator who 
gives a detailed live account of the action on the fi eld and an expert (e.g., a coach or 
a former player), whose job is to summarize and refl ect on the game events. It would 
be diffi cult to generalize about the style of commentary as it may vary considerably 
depending on the commentators’ educational background and situational factors. Here 
is a short transcript of professional commentator talk (for the sake of comparison we 
will later see how the very same event from the Euro 2000 England-Germany match 
was described in other media):

Free kick to England ... Owen and Shearer being supported over on the edge of the penalty area by 
Scholes. Now. Ince goes to join them. Phil Neville trots up from left back. Owen coming in near post. 
SHEARER GOAL FOR ENGLAND OH AND ONE FROM ALAN SHEARER THE MAN FOR 
THE BIG OCCASION.

(Tolson 2006: 109)

5. The language of radio soccer commentary

Radio soccer talk exhibits some features similar to the language of TV commen-
tary. However, there is one obvious difference: namely, its recipients (or listeners) can 
only be exposed to audio stimuli (Tworek 2000: 336), which defi nitely has an infl u-



MARCIN LEWANDOWSKI28

ence on language use as the amount of information to be conveyed is considerably 
higher than in TV commentary (naturally, the pace of speech has to be faster). Let us 
illustrate this with an extract from a radio commentary referring to the match event 
mentioned in the previous section.

Free kick to England. Beckham to take it. Five yards in from the right touch line Gary Neville’s there 
too (.) er has a word with Beckham. Ince has moved forward so too has Phil Neville on the far side. 
So fi ve players in attacking positions for England. Beckham swerves it in. Owen goes to meet it 
chance for SHEARER SHEARER SCORES ALAN SHEARER SCORES FOR THE FIRST TIME 
IN EIGHT GAMES. A CROSS DELIVERED BY BECKHAM BEAT ALL THE ATTACKERS 
APART FROM ALAN SHEARER ONE THAT SHOWS CRITICS LIKE ME SHEARER SCORES 
FOR ENGLAND SEVEN MINUTES INTO THE SECOND HALF IT’S ENGLAND ONE GER-
MANY NIL

(Tolson 2006: 109)

6. The language of press writings on soccer

This subvariety embraces a number of typical press genres such as: news stories, 
commentaries, editorials, articles, match analyses and reports. It is diffi cult to general-
ize about the language of press writings as the choice of language items depends not 
only on the genre, but also on the kind of newspaper/magazine (whether or not it is 
devoted exclusively to sports or football as such, and whether it is a quality paper or 
a tabloid). It would be defi nitely safe to assume, though, that in general this variety re-
lies on more formal language than TV or radio commentary. Below is a passage from 
the Observer (a British quality newspaper published on Sundays), which describes 
how Shearer scored his goal against Germany:

When the breakthrough came it was inevitably from a set-piece. Beckham’s curled free kick from the 
right was intended for Owen, but he, Scholes, and the German defence missed it and the ball bounced 
once before reaching Shearer, who was never likely to miss with a free header at the far post.
http://www.guardian.co.uk/football/2000/jun/18/match.sport1

7. The language of Internet soccer portals

The Internet is a relatively recent medium – at least in comparison with the press, 
TV or radio. If we look at soccer portal sites, we will discover that their language will 
not be markedly different from the language of the press, which should not come as 
a surprise since many newspapers or magazines have their online editions. This cat-
egory also includes all football-related news on the offi cial sites of such institutions as 
FIFA and UEFA. On the other hand, however, it is legitimate to say that the language 
of online resources should sometimes be treated as a hybrid of spoken and written 
varieties. When it comes to football language, a good example of a genre exhibiting 
such characteristics is a live minute-by-minute match report. What follows is an ex-
tract from an online report:

53 min. GOAL! England 1 – 0 Germany Can you guess what happened? That’s right, a beautifully 
deceptive free kick from David Beckham screams past the German backline and onto the head of 
a diving Alan Shearer. His header fi nds the far post, and England are up.

http://www.guardian.co.uk/football/2000/jun/17/euro2000.sport
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8. The language of soccer fans

There is no denying the fact that soccer fans attending matches or experienc-
ing them in front of television have developed a special language which should be 
regarded as a subvariety of soccer language. Fans, who are an important element of 
practically every soccer event, express support for their favorite team through cheer-
ing, which most commonly takes the form of chants or songs encouraging the home 
team or thwarting the opposition side and its fans. In British football some chants are 
specifi c to the supporters of particular teams, others are sung by practically all fans. 
Below is an extract from The Celtic Song, which is played and sung before the kick-
off of the Celtic Glasgow home games:

Sure it’s the best darn team in Scotland 
and the players they are Grand,
”We support the Celtic” 
’cos they are the fi nest in the land.
We’ll be there to give the bhoys a cheer
When the League Flag fl ies,
And the cheers go up ‘cos we know the Scottish Cup 
is coming home to rest at Paradise.

http://www.nafcsc.com/information/the_celtic_song.htm

Yet the linguistic activity of football fans is not restricted to the oral channel 
solely; they also express their thoughts and emotions on team fl ags or banners dis-
played during matches. Outside the stadium, team supporters communicate their ideas 
through fanzines, online blogs, and discussion sites (forums). They tend to use infor-
mal language, which sometimes becomes abusive when they address fans of hostile 
teams.

9. The language of referees and their assistants

Partially based on the language of rules discussed above, this subvariety is used 
in a few communicative situations, each of which may call for the use of different lin-
guistic items. The language used in referee training courses is likely to be much more 
formal and elaborate than the language used on the soccer fi eld in communicative 
situations involving the referee, their assistants and the players themselves.

10. The language of the stadium announcer

According to FIFA rules, the stadium announcer’s role should be restricted to 
making short announcements about the conduct of a soccer game. Examples include 
such formulas as: Ladies and Gentlemen, please rise for the national anthem of (name 
of the team) or Here’s the starting line-up of (name of the team). However, in less pres-
tigious, events stadium announcers often go beyond their traditional role and exhort 
the home fans.

It would perhaps be possible to single out a few more subvarieties of soccer lan-
guage (e.g., the language of football offi cials, which to some extent could be regarded 
as the spoken variety of the language of rules, regulations and statutes); however, they 
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will contain hardly any features which would mark them off from the subvarieties 
discussed above.

Let us now refer back to the notions of sociolect and register in an attempt to 
label the subvarieties of soccer language. It appears that hardly any of them could be 
subsumed under the heading of sociolect. Most of them should be classifi ed as regis-
ters as they are associated with particular situations which require specifi c language 
items. This applies mainly to the written subvarieties such as: the language of soccer 
rules, regulations and statutes, the language of the theory of soccer, the language of 
press writings on soccer and the language of Internet soccer portals. The language 
of TV and radio commentators also exhibits characteristics of registers rather than 
of sociolects. Both of these professional groups have developed a special language 
with many distinctive features. But for neither TV nor radio announcers this language 
serves as an identity marker – they use it because the situational context calls for the 
choice of specifi c language items. The language of the stadium announcer, which in 
its classical form is restricted to fi xed formulas, could be classifi ed as an example of 
a closed register as the number of meanings conveyed is relatively small. Likewise the 
language of referees and their assistants, although in their case the range of discourse 
can be more or less constrained depending on whether they are refereeing a game of 
soccer or participating in a training course.

It might appear that the language of soccer players and coaches could be called 
a sociolect. Yet again, for a few reasons, this subvariety should be regarded as an ex-
ample of register. Neither soccer players nor coaches constitute close-knit communi-
ties whose members forge strong bonds with each other. Given that these days most 
players often change their club affi liation, it is debatable whether members of particu-
lar teams (sometimes coming from various cultural backgrounds) could be regarded 
as a group with an established tradition7. Both football players and their coaches have 
developed their own slang, which they use primarily in professional contexts (during 
a game of soccer or in coaching sessions, but not necessarily in TV, radio or press 
interviews). This kind of language exhibits the characteristics of an action-oriented 
register.

What we are left with is the language of soccer fans. It would be fair to use the 
term sociolect to refer to this subvariety of soccer language provided that we restrict 
it to the ultra groups of particular teams. These groups, unlike ordinary or mainstream 
fans, constitute subcultures, whose language serves as an important identity marker. 
Nonetheless, we have to bear in mind that this sociolect displays great variation as it 
contains a number of items that are team-specifi c (i.e., they are used by the supporters 
of particular teams).

Grabias (2001: 237) classifi es sports language as a sociolect and treats it as an 
example of youth language. It would follow then that all varieties of sports language, 
including soccer language, should also be regarded as sociolects. However, on a clos-

7  This does not necessarily hold true for members of other sports communities. Wiertlewski (2005) 
argues that the langugage of bikers meets the main criteria for a sociolect. 
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er examination of the language of soccer, it is legitimate to call it a register rather 
than a sociolect. This language variety is actually a collection of several subvarieties, 
which contain some common elements (basic soccer terminology), but at the same 
time display differences between each other.
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SZYMON MACHOWSKI

Informatyczna implementacja algorytmów binarnej 
syntezy i dychotomizacji zdań*

Abstract (Computer Implementation of Binary Synthesis and Sentence Dichotomiza-
tion Algorithms). The paper aims to show how to implement binary synthesis and sen-
tence dichotomization algorithms in the most popular programming languages. In the fi rst 
part the author discusses both algorithms from a theoretical perspective, using the concepts 
from Bańczerowski’s axiomatic theory of syntax. The sentence dichotomization algorithm 
is described as a series of stages of the temporal break-up of syntactic structures, starting 
from sentence division into the nominal and verbal phrase, and fi nishing with the division 
of minimal hypotactic or paratactic structures into single words. The binary synthesis al-
gorithm is described in terms of a multi-stage syntactic relation which constructs syntactic 
relationships, allowing for collocational acceptability. This algorithm operates on a prin-
ciple contrary to the sentence dichotomization algorithm. In the second part of the paper 
the author argues that the computer implementation of both algorithms is an effectively 
decidable problem. He also postulates the construction of three balanced parallel corpuses 
of the Polish language. Every syntactic structure is expressed by means of an operation on 
declared variables, which are matched with words belonging to specifi c parts of speech 
from the corpuses of Polish. Finally, both algorithms are presented by means of a set of 
programming commands.

Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu implementacji algorytmów bi-
narnej syntezy i dychotomizacji zdań w najpopularniejszych językach programowania. 
W pierwszej części artykułu oba algorytmy przedstawione są w ujęciu teoretycznym przy 
użyciu pojęć z aksjomatycznej teorii składni prof. Bańczerowskiego. Algorytm dycho-
tomizacji zdań opisany jest jako szereg etapów temporalnego rozpadu struktur syntak-
tycznych, począwszy od podziału zdania na frazę nominalną i werbalną, a skończywszy 
na podziale minimalnych konstrukcji hipotaktycznych lub parataktycznych na pojedyn-
cze wyrazy. Algorytm binarnej syntezy zdań przedstawiono jako wieloetapową relację 
syntaktyczną konstruującą związki syntaktyczne z uwzględnieniem ich dopuszczalności 
frazeologicznej, który działa na zasadzie odwrotnej do algorytmu dychotomizacji zdań. 
W drugiej części artykułu informatyczną implementację obu algorytmów określono jako 
problem efektywnie rozstrzygalny. Postulowano opracowanie trzech zrównoważonych, 

* Niektóre z tez Autora wzbudziły kontrowersje w gronie zespołu redakcyjnego, niemniej tematyka 
poruszana w artykule rzadko występuje na łamach naszego czasopisma, dlatego redakcja zdecydowała się 
na jego opublikowanie.
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równoległych korpusów języka polskiego. Każdą konstrukcję syntaktyczną wyrażono za 
pomocą operacji na zadeklarowanych zmiennych, do których przypisano wyrazy należące 
do określonych części mowy z utworzonych korpusów polszczyzny. Ostatecznie oba algo-
rytmy przedstawiono w postaci zestawu komend programistycznych.

1. Wstęp

Celem pracy jest przedstawienie algorytmów binarnej syntezy i dychotomizacji 
zdań z danego zbioru leksonów wyłącznie w oparciu o aksjomatyczną teorię syn-
taktyczną, zaprezentowaną przez prof. dr. hab. Jerzego Bańczerowskiego w trakcie 
wykładów ze składni ogólnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w roku aka-
demickim 2006/2007. Opiekę naukową nad informatyczną implementacją obu algo-
rytmów sprawuje dr Włodzimierz Lapis.

W pierwszej części niniejszego artykułu omówione zostaną teoretyczne podstawy 
informatycznej implementacji algorytmów binarnej syntezy i dychotomizacji zdań, 
w tym w szczególności relacji syntaktycznych konstytuujących syntagmy, frazy i zda-
nia. Podane zostaną również wstępne postulaty stosownej teorii w postaci aksjomatów 
umożliwiające algorytmizację temporalnego podziału i syntezy struktur syntaktycz-
nych. Następnie omówione zostanie samo działanie obu schematów na przykładach 
konkretnego zbioru zdań języka naturalnego.

Druga część pracy traktuje o możliwości implementacji powyższych schematów 
w ograniczeniu do języka polskiego w obecnie najpowszechniejszych systemach 
operacyjnych, takich jak Microsoft Windows, Linux i Unix, poprzez opracowanie 
programu do automatycznego dychotomizowania i syntezowania syntagm i fraz po-
chodzących z fragmentów tekstów celem dokonania analizy ich struktury kwalifi ka-
cyjnej. W pierwszej kolejności rozważone będą kwestie wdrożenia pojęć specyfi cznie 
językoznawczych do systemu komputerowego, a następnie przedstawione zostaną 
planowane etapy implementowania obu algorytmów.

Wyniki tej pracy mogą mieć szerokie zastosowanie, jak chociażby w przedstawio-
nym poniżej przykładzie z glottodydaktyki. Nauczyciel języka obcego lub ojczystego 
może wykorzystać zaimplementowane algorytmy binarnej syntezy i dychotomizacji 
zdania jako pomoc dydaktyczną w nauczaniu dokonywania rozbioru zdań pojedyn-
czych i złożonych oraz konstruowania frazeologicznie poprawnych w danym języku 
syntagm hipotaktycznych i parataktycznych.

2. Algorytmizacja binarnej syntezy i dychotomizacji zdań w świetle 
aksjomatycznej teorii syntaktycznej

Jak wspomniano we wstępie, oba schematy wykorzystują następujące pojęcia, 
relacje i ich symboliczny zapis w ramach aksjomatycznej teorii składni prof. Bańcze-
rowskiego:
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Lex − (i) zbiór leksonów (zbiór aktualnych leksów)
gsyf − (ii) relacja tworzenia całości (z leksonów, syntagm bądź fraz)
LNG − (iii) zbiór wszystkich języków
ln − (iv) relacja bycia leksonem w zdaniu
Wdt − (v) relacja determinacji wyrazowej
Wpt − (vi) relacja parataksy wyrazowej
Cgsm − (vii) relacja kongruencji semicznej
Rcsm − (viii) relacja rekcji semicznej
Adlk − (ix) relacja adjunkcji leksykalnej
fqec − (x) relacja equikohezji kwalifi kacyjnej
fqc − (xi) relacja kohezji kwalifi kacyjnej nierównego stopnia
shqdt − (xii) relacja „bycia syntagmą dychotomizowalną kwalifi kacyjnie w”
frqdt − (xiii) relacja „bycia frazą dychotomizowalną kwalifi kacyjnie w”

2.1. Algorytmizacja schematu dychotomizacji zdań
Jako wyjściowy potraktować należy algorytm dychotomizacji zdań, gdyż sche-

mat binarnej syntezy zdań działa na zasadzie odwrotnej do owego schematu. Poniżej 
omówiony jest algorytm dychotomizacji zdań, a bezpośrednio pod jego opisem dla 
lepszego zobrazowania podany zostanie jego schemat.

W pierwszym etapie dzieli on aktualne zdanie na frazę nominalną i werbalną po-
przez rozłączenie fraz, które są poprzednikami relacji bycia frazą dychotomizowalną 
kwalifi kacyjnie frqdt w danym zdaniu t i połączone relacją tworzenia całości gsyf 
stanowią zdanie t. Następnie niezależnym od siebie podziałom dychotomicznym pod-
legają osobno obie frazy.

Jako pierwsza rozważona zostanie fraza nominalna. Użytkownik języka musi 
rozstrzygnąć, ile leksonów wchodzi w jej skład. Jeżeli składają się na nią tylko dwa 
leksony, to przystąpić należy do dychotomizacji pary minimalnej, co wiąże się z ko-
niecznością określenia typu syntagmy, którą ona reprezentuje. Jeżeli leksony znajdują 
się w relacji determinacji wyrazowej Wdt, w której jeden z nich jest determinan-
sem, a drugi determinatum, to należy dokonać dychotomizacji minimalnej konstruk-
cji hipotaktycznej na kwalifi kator i kwalifi katum. Jeśli z kolei rozważana syntagma 
nie jest minimalną konstrukcją hipotaktyczną, to musi być minimalną konstrukcją 
parataktyczną, która dzieli się na 2 leksony. Jeśli zatem fraza nominalna składa się 
z większej liczby leksonów niż 2, to użytkownik języka musi rozstrzygnąć, czy po-
szczególne grupy leksonów frazy nominalnej powiązane są także relacjami równego 
i nierównego stopnia kohezji kwalifi kacyjnej (odpowiednio fqec i fqc). Jeśli tak, to 
w pierwszej kolejności dychotomizacji podlega fraza nominalna przez rozbicie relacji 
kohezji nierównego stopnia fqc, łączącej leksony będące w najbliższym otoczeniu 
determinacyjnym, wskutek czego otrzymujemy syntagmy z leksonami w relacji nie-
równego stopnia kohezji kwalifi kacyjnej fqec lub syntagmę w relacji równego stopnia 
kohezji kwalifi kacyjnej fqec i leksony. W dalszym etapie następuje dychotomizacja 
wszystkich konstrukcji syntaktycznych w relacji equikohezji kwalifi kacyjnej fqec 
oraz wszystkich minimalnych konstrukcji hipotaktycznych na kwalifi katory i kwa-
lifi kata.
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Jeżeli z kolei leksony frazy nominalnej nie są połączone koniunkcją relacji 
equikohezji fqec i kohezji kwalifi kacyjnej nierównego stopnia fqc, to poszczególne 
grupy aktualnych wyrazów połączone są alternatywnie relacją equikohezji fqec lub 
kohezji nierównego stopnia fqc, zatem wiąże je tylko jedna z wyżej wymienionych 
relacji. W związku z powyższym następuje dychotomizacja frazy nominalnej na lek-
sony kwalifi katory i lekson(y) kwalifi katum(a).

Analogicznie do frazy nominalnej należy rozważyć dychotomizację frazy werbal-
nej. Użytkownik języka musi rozstrzygnąć, ile leksonów wchodzi w jej skład. Jeżeli 
składają się na nią tylko 2 leksony, to przystąpić należy do dychotomizacji pary mini-
malnej, co wiąże się z koniecznością określenia typu syntagmy, którą ona reprezentu-
je. Jeżeli leksony znajdują się w determinacji wyrazowej Wdt, w której jeden z nich 
jest determinansem, a drugi determinatum, to należy dokonać dychotomizacji mini-
malnej konstrukcji hipotaktycznej na kwalifi kator i kwalifi katum. Jeśli zaś rozważana 
syntagma nie jest minimalną konstrukcją hipotaktyczną, to musi być minimalną kon-
strukcją parataktyczną, która dzieli się na dwa leksony.

Jeśli z kolei fraza werbalna składa się z większej liczby leksonów niż 2, to użyt-
kownik języka musi rozstrzygnąć, czy jej poszczególne grupy leksonów powiązane są 
także relacjami równego i nierównego stopnia kohezji kwalifi kacyjnej (odpowiednio 
fqec i fqc). Jeśli tak, to fraza werbalna dychotomizuje się na syntagmy hipotaktycz-
ne będące frazami i zarazem będące poprzednikami relacji bycia frazą dychotomiza-
cyjną shqdt wyjściowego zdania t. W dalszej kolejności frazy dychotomizują się na 
mniejsze syntagmy hipotaktyczne przez odłączenie od nich pojedynczych leksonów, 
kwalifi katorów, wskutek czego pozostają syntagmy z leksonami złączonymi relacją 
equikohezji kwalifi kacyjnej fqec oraz leksony – ich kwalifi katory. Później następuje 
dychotomizacja syntagm hipotaktycznych związanych relacją equikohezji kwalifi ka-
cyjnej fqec na pojedyncze leksony. Na końcu dychotomizują się syntagmy hipotak-
tyczne, których leksony związane są relacją kohezji równego stopnia fqec na poje-
dyncze leksony. Jeżeli z kolei w grupie leksonów nie współistnieją relacje kohezji 
kwalifi kacyjnej równego i nierównego stopnia (odpowiednio fqec i fqc), to poszcze-
gólne grupy aktualnych wyrazów związane są relacją kohezji nierównego stopnia fqc, 
które dychotomizują się na minimalne konstrukcje hipotaktyczne, podlegające potem 
podziałowi na leksony kwalifi katory i leksony kwalifi kata.

2.2. Algorytmizacja schematu binarnej syntezy zdania
Poniżej omówiony jest algorytm binarnej syntezy zdania, a bezpośrednio pod opi-

sem dla lepszego zobrazowania znajduje się jego schemat.
Binarna synteza zdania Bisynt została zdefi niowana jako wieloetapowa tem-

poralna relacja syntaktyczna, która w pierwszej kolejności tworzy z pojedynczych 
aktualnych wyrazów minimalne konstrukcje hipotaktyczne poprzez relację tworze-
nia całości gsyf, a następnie przez relację tworzenia całości gsyf buduje z nich frazy 
i syntagmy zdania t, w których leksony związane są z sobą również relacjami kohezji 
równego fqec i nierównego stopnia fqc.
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Prawidłowość działania relacji binarnej syntezy zdania warunkują dwa następu-
jące postulaty:

Bisyn(i) t ⊂ Lex × Lex
Bisyn(ii) t (x,y) ↔ [(x, y)∈Lex ∧ gsyf ‘(x,y)∈ LNG]

Pierwszy z nich stwierdza, że binarna synteza zdania zachodzi w zbiorze lekso-
nów.

Drugi z nich zakłada, że zsyntezowane konstrukcje hipotaktyczne lub paratak-
tyczne muszą być dopuszczalnymi i istniejącymi w danym języku związkami syntak-
tycznymi.

W pierwszych trzech etapach z rozsypanki leksonów tworzone są minimalne kon-
strukcje hipotaktyczne, których człony znajdują się w relacji kongruencji semicznej 
Cgsm, rekcji semicznej Rcsm i adiunkcji leksykalnej Adlk. Dany lekson może wy-
stąpić w więcej niż jednej parze i być w nich zarówno determinatorem, jak i determi-
nansem.

W czwartym kroku następuje synteza powstałych konstrukcji hipotaktycznych, 
których człony znajdują się w relacji equikohezji kwalifi kacyjnej fqec, w dychotomi-
zowalne kwalifi kacyjnie syntagmy shqdt aktualnego zdania t.

W piątym etapie syntetyzują się minimalne konstrukcje hipotaktyczne, których 
człony znajdują się bezpośrednio w relacji nierównego stopnia kohezji kwalifi kacyj-
nej fqc, w dychotomizowalne kwalifi kacyjnie syntagmy shqdt aktualnego zdania t.

W ostatnim etapie temporalnej relacji binarnej syntezy zdania Bisynt dochodzi 
do zsyntezowania się dwóch dychotomizowalnych kwalifi kacyjnie syntagm shqdt 
zdania t w aktualne zdanie t za pomocą relacji tworzenia całości gsyf.

Ta b e l a  1

Numer etapu Bisynti Zapis symboliczny Przykład na aktualnych wyrazach

I gsyf‘ (a,c)∈ Cgsm
gsyf‘ (b,c)∈Cgsm

zdolny uczeń
pracowity uczeń

II gsyf‘ (v,y)∈Rcsm
gsyf‘ (v,z) ∈Rcsm

jechać autobusem
jechać do szkoły

III gsyf‘(v,x)∈Adlk jechać szybko

IV [c,(a,b)]∈fqec

[v (y,z)]∈fqec

zdolny uczeń } zdolny, pracowity uczeń
pracowity uczeń
jechać autobusem } jechać autobusem do szkoły
jechać do szkoły

V [v (y,z,x)]∈fqc jechać autobusem do szkoły } jechać szybko 
autobusem do szkoły
jechać szybko

VI gsyf ‘ [[c(a,b)], [v (y,z,x)]] = ti Zdolny, pracowity uczeń jedzie autobusem do szkoły.
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3. Implementacja algorytmu binarnej syntezy i dychotomizacji zdania 
do postaci programu komputerowego

Algorytmizacja schematów binarnej syntezy i dychotomizacji zdania jako pro-
blem efektywnie rozstrzygalny pozwala dokonać implementacji w najpopularniej-
szych językach programowania, takich jak np. JavaScript, TurboPascal czy Delphi, 
z wykorzystaniem w przeważającej mierze programowania imperatywnego w czwar-
tym języku generacji.

 3.1. Zgromadzenie zasobów leksykalnych i preparacja narzędzi 
informatyczno-językoznawczych do implementacji algorytmów 
binarnej syntezy i dychotomizacji zdania

3.1.1. Zasoby leksykalne jako korpusy

Zadanie opracowania programu do analizy tekstu pod kątem zrekonstruowania 
struktury kwalifi kacyjnej jego zdań wraz z możliwością zbudowania przez komputer 
nowych zdań z ich leksonów wymaga w pierwszej kolejności zgromadzenia odpo-
wiednich zasobów leksykalnych, przez odniesienie do których system będzie wła-
ściwie rozpoznawał wyrazy i łączył je z sobą. Program będzie służył do pracy nad 
tekstami różnego rodzaju w języku polskim, począwszy od artykułów prasowych, 
popularnonaukowych, poprzez utwory literackie, a skończywszy na dziełach specjali-
stycznych. Wskazane zatem byłoby połączenie gotowych bądź opracowanie nowych 
trzech lingwistycznych zrównoważonych i równoległych korpusów języka polskiego. 
Pierwszy z nich może być zbiorem lemm wyrazów i słów języka polskiego w kolej-
ności alfabetycznej wraz z przyporządkowaniem im nazw reprezentowanych przez 
nich części mowy, drugi może być zbiorem form fl eksyjnych wyrazów z pierwsze-
go korpusu sprzężonych z nim za pomocą operacji przypisania, a trzeci – zbiorem 
poprawnych w polszczyźnie syntagm i frazeologizmów zbudowanych z wyrazów 
z pierwszego i drugiego słownika.

3.1.2. Narzędzie do dystynkcji wyrazów i vocabulonów (słów)

Należy także opracować narzędzie, które w ramach zasobów leksykalnych 
w trzech powyższych korpusach będzie pozwalało odróżnić aktualne wyrazy od 
vocabulonów. Owo rozgraniczenie terminologiczne wywodzi się stąd, iż lekson ro-
zumiany jest jako jednostka leksykalna posiadająca znacznie leksykalne, semiczne, 
syntaktyczne i dystrybutywne, a vocabulon jako jednostka leksykalna o znaczeniu 
semicznym, syntaktycznym i dystrybutywnym.

Zatem zbiór słów inkorporuje zbiór wyrazów. Ograniczenie się wyłącznie do lek-
syki polszczyzny pozwala wyróżnić następujący zbiór części mowy, których elementy 
stanowią wyrazy: rzeczownik, czasownik osobowy, przymiotnik, zaimek, liczebnik, 
przysłówek, imiesłów, gerundium, bezokolicznik, oraz części mowy, których elemen-
ty stanowią tylko vocabulony: przyimek, rodzajnik, spójnik i partykuła.
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Ponadto – z praktycznego punktu widzenia – do zbioru leksonów należą także 
wyrażenia przyimkowe.

Ze względu na zastosowanie rozróżnienia między słowami i wyrazami w algo-
rytmach dychotomizacji i syntezy zdania omówiony zostanie jeszcze przypadek, 
w którym lekson kwalifi kator znajduje się w środku wyrażenia przyimkowego bę-
dącego kwalifi katum, na przykład w dużym domu. W takim wypadku program musi 
sprawdzić z teoretycznego punktu widzenia, czy w najbliższym, a potem sąsiednim 
otoczeniu determinacyjnym przyimka znajduje się rzeczownik, z którym poprzez re-
lację tworzenia całości gsyf stanowi lekson, który jest elementem zbioru leksykalne-
go korpusu.

Programista może zdefi niować zbiory wyrazów i tylko słów, wykorzystując po-
czątkowo instrukcję warunkową, a potem pętlę, która może przyjąć następującą po-
stać: jeżeli dana zmienna x jako jednostka leksykalna należy do zbioru rzeczowników 
lub czasowników osobowych lub przymiotników, zaimków, liczebników, przysłów-
ków, imiesłowów, gerundów, bezokoliczników, to wyświetl napis wyraz, jeżeli nie, 
to czy x i sąsiednie y tworzą wyrażenie przyimkowe zadeklarowane w korpusie, jeżeli 
nie, to czy x i kolejne z tworzą wyrażenie przyimkowe, jeżeli nie, ..., aż do końca fra-
zy, jeżeli nie, to wyświetl napis tylko vocabulon.

3.1.3. Eliminacja redundantnych semantycznie słów

Celem bezbłędnego przeprowadzenia analizy tekstu pisanego, a szczególnie 
transkryptu dialogu, pod kątem zrekonstruowania jego struktury kwalifi kacyjnej pro-
gramista winien wprowadzić moduł eliminacji partykuł i wykrzykników wyrażają-
cych stosunek emocjonalny autora wypowiedzi. Może ona nastąpić poprzez zidentyfi -
kowanie owych słów z ich listą zadeklarowaną uprzednio w korpusie oraz wymazanie 
ich w wersji roboczej tekstu, jak w poniższym przykładzie:

fragment zapisanego dialogu:

Och, jest tu niesamowicie duszno! Czy mogłaby pani otworzyć okno?
Tak, zaraz je otworzę.

gotowy do analizy fragment dialogu po eliminacji słów redundantnych semantycznie:

Jest tu niesamowicie duszno. Mogłaby pani otworzyć okno.
Zaraz je otworzę.

Eliminacja redundantnych semantycznie słów może się wiązać ze zmianą trybu 
zdań z interrogatywnego, aklamacyjnego na oznajmujący, która jednak nie wpływa na 
jego strukturę kwalifi kacyjną.

3.2. Ekstrakcja związku głównego z poszczególnych aktualnych zdań
Jako że polszczyzna jest silnie fl eksyjna oraz charakteryzuje się dość swobodnym 

szykiem wyrazów w zdaniach, człony związku głównego mogą się znajdować w dość 
dalekim otoczeniu determinacyjnym względem siebie. Wiąże się to z koniecznością 
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znalezienia przez program w pierwszej kolejności orzeczenia prostego lub złożonego, 
następnie rzeczownika o takiej samej liczbie cech semicznych: liczby i ewentualnie 
rodzaju. Poleca się tutaj zastosowanie instrukcji wyliczenia i warunkowej o następu-
jącej postaci:

wskaż czasownik osobowy,1. 
znajdź rzeczownik lub rzeczowniki o takiej samej liczbie i rodzaju, co czasow-2. 

nik osobowy,
jeżeli nie ma, to znajdź przymiotnik o takiej samej liczbie i rodzaju, co cza-3. 

sownik osobowy,
jeżeli nie ma, to znajdź zaimek o takiej samej liczbie i rodzaju, co czasownik 4. 

osobowy,
jeżeli nie ma, to znajdź liczebnik o takiej samej liczbie i rodzaju, co czasownik 5. 

osobowy,
jeżeli nie ma, to znajdź imiesłów o takiej samej liczbie i rodzaju, co czasownik 6. 

osobowy,
jeżeli nie ma, to znajdź bezokolicznik,7. 
jeżeli nie ma, to napisz „zdanie bezpodmiotowe lub zdanie o podmiocie do-8. 

myślnym”.

3.3. Informatyczna implementacja pojęć specyfi cznie językoznawczych
Implementacja relacji syntaktycznych polega na określeniu, jakie elementy kon-

kretnych zbiorów części mowy wymienionych wcześniej będą wchodziły z sobą 
w różne rodzaje spójności semantycznej.

3.3.1. Informatyczna implementacja relacji kongruencji semicznej Cgsm

Relacja kongruencji semicznej wiąże dwa wyrazy, gdy należą przynajmniej do 
jednej tej samej kategorii semicznej, czyli są zgodne co do liczby, rodzaju i przypad-
ka. Pod kątem implementacji są to pary wyrazów, z których jeden jest przymiotni-
kiem, a drugi rzeczownikiem. Można zastosować tu instrukcję warunkowania: jeśli 
x jest przymiotnikiem, a y rzeczownikiem, lub na odwrót, lub suma x i y to związek 
główny, to wyświetl Cgsm.

3.3.2. Informatyczna implementacja relacji rekcji semicznej Rcsm

Relacja rekcji semicznej Rcsm wiąże dwa wyrazy Wi i Wj wtedy i tylko wtedy, 
gdy Wj określa Wi, przy czym wyraz Wi rządzi kategorią semiczną Wj. Z punktu 
widzenia programisty związane nią są pary aktualnych wyrazów w następujących 
konfi guracjach:

1.  Jeden wyraz jest czasownikiem osobowym, a drugi rzeczownikiem w dopeł-
niaczu lub celowniku, lub bierniku, lub narzędniku,

2.  Jeden wyraz jest rzeczownikiem, a drugi rzeczownikiem w dopełniaczu lub 
narzędniku, lub miejscowniku.
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Rekomenduje się zastosowanie instrukcji warunkowej, która może przyjąć po-
stać:

Jeśli • x jest czasownikiem osobowym, a y jest rzeczownikiem w dopełniaczu 
lub celowniku, lub bierniku, lub narzędniku, to wyświetl Rcsm. Jeśli x jest rzeczow-
nikiem i y jest rzeczownikiem w dopełniaczu lub narzędniku, lub miejscowniku, to 
wyświetl Rcsm.

3.3.3. Informatyczna implementacja relacji adiunkcji leksykalnej Adlk

W teorii językoznawczej adiunkcję leksykalną Adlk defi niuje się jako relację łą-
czącą dwa wyrazy Wi i Wj, gdy Wj określa Wi, przy czym Wj nie należy do żadnej 
kategorii semicznej określonej. Oba leksy wiąże wyłącznie spójność leksykalna.

Programista może dokonać implementacji relacji adiunkcji leksykalnej Adlk po-
przez zastosowanie, tak jak we wcześniejszych krokach, instrukcji warunkowej o na-
stępującej postaci: jeżeli x jest czasownikiem osobowym, a y jest przysłówkiem, lub 
na odwrót, to wyświetl Adlk.

3.3.4. Informatyczna implementacja relacji parataktycznych wpt

Relacja parataksy wyrazowej wpt łączy dwa wyrazy, które są syntaktycznie jed-
norodne i równorzędne. Zalicza się do niej relacje wyrazowej kopulatywności, ad-
wersatywności, wyrazowej dysjunkcji lub alternatywy. Programista może ją określić 
w postaci koniunkcji warunków: jeżeli x i y należą do tej samej syntagmy i nie są 
związane relacją wdt i jeśli między x i y jest spójnik zadeklarowany w korpusie lub 
jest przecinek, to wyświetl wpt, jeśli nie, to wyświetl błąd.

 3.3.5. Informatyczna implementacja relacji equikohezji kwalifi kacyjnej 
(kohezji równego stopnia) fqec i kohezji nierównego stopnia fqc

Obie relacje syntaktyczne konstytuuje pojęcie spójności semicznej par determi-
nacyjnych.

Leksony w parach najsilniej wiąże relacja kongruencji semicznej Cgsm, a rela-
cja rekcji semicznej Rcsm odzwierciedla silniejszą spójność semiczną niż adiunkcja 
leksykalna Adlk.

a) Informatyczna implementacja relacji kohezji równego stopnia fqec

Wiąże ona z sobą frazy złożone co najmniej z trzech leksonów, dwóch kwalifi ka-
torów i jednego leksonu kwalifi katum. Oba leksony kwalifi katory w równym stopniu 
kwalifi kują lekson kwalifi katum. Całą syntagmę można zatem podzielić na dwie mi-
nimalne konstrukcje hipotaktyczne o tym samym stopniu kohezji.

Dla programisty jest to związek co najmniej trzech różnych wyrazów x, y, z w na-
stępujących konfi guracjach:

1.  x i y to przymiotniki, a z jest rzeczownikiem,
2.  x i y to rzeczowniki w różnych przypadkach, a z to czasownik osobowy,
3.  x i y to rzeczowniki w różnych przypadkach, a z to rzeczownik,
4.  x i y to przysłówki, a z jest czasownikiem.



SZYMON MACHOWSKI48

Powyższy zapis można implementować za pomocą następującej instrukcji wa-
runkowej:

Jeżeli • x i y to przymiotniki i z jest rzeczownikiem lub jeżeli x i y to rzeczowniki 
w różnych przypadkach i z jest czasownikiem osobowym, lub x i y to rzeczowniki 
w różnych przypadkach i z jest rzeczownikiem, to wyświetl fqec.

b) Informatyczna implementacja relacji kohezji nierównego stopnia fqc

Wiąże ona z sobą frazy złożone co najmniej z trzech leksonów: dwóch kwalifi ka-
torów i jednego kwalifi katum. Oba leksony kwalifi katory w różnym stopniu kwalifi -
kują lekson kwalifi katum. Całą syntagmę można zatem podzielić na dwie minimalne 
konstrukcje hipotaktyczne o różnych stopniach kohezji. Na potrzeby informatycznej 
implementacji można ją ująć jako związek co najmniej trzech różnych wyrazów x, y, 
z w następujących konfi guracjach:

1.  x jest przymiotnikiem, y jest rzeczownikiem w określonym przypadku, a z jest 
czasownikiem osobowym,

2.  x jest przymiotnikiem, y jest rzeczownikiem w określonym przypadku, a z jest 
rzeczownikiem w mianowniku,

3.  x jest rzeczownikiem, y jest przysłówkiem, a z jest czasownikiem osobowym.

Powyższy zapis można wyrazić następującą instrukcją warunkową:

Jeżeli • x jest przymiotnikiem i y jest rzeczownikiem w określonym przypadku 
i z jest czasownikiem osobowym lub jeżeli x jest przymiotnikiem i y jest rzeczownikiem 
w określonym przypadku i z jest rzeczownikiem w mianowniku, lub jeżeli x jest rze-
czownikiem, y jest przysłówkiem, a z jest czasownikiem osobowym, to wyświetl fqc.

3.3.6. Ekstrakcja frazy werbalnej z aktualnego zdania

Fraza werbalna jest frazą dychotomizowalną kwalifi kacyjnie frqdt aktualnego 
zdania t, w którym kwalifi kator związku głównego jest maksymalnym kwalifi kato-
rem całej frazy. Za pomocą wcześniej zaimplementowanych relacji syntaktycznych 
komputer może dokonać ekstrakcji frazy werbalnej przy wykorzystaniu następują-
cej instrukcji warunkowej: jeżeli y jest czasownikiem osobowym i kwalifi katorem 
w związku głównym, to wypisz frazę lub wszystkie frazy typu fqc i fqec lub Rcsm, 
lub Adlk, w których on występuje.

3.4. Ekstrakcja frazy nominalnej z aktualnego zdania
Fraza nominalna jest frazą dychotomizowalną kwalifi kacyjnie frqdt aktualnego 

zdania t, w którym kwalifi katum związku głównego jest maksymalnym kwalifi katum 
całej frazy. Wykorzystując omówione wcześniej sposoby implementacji relacji syn-
taktycznych, komputer może wydzielić frazę nominalną z całego zdania za pomocą 
instrukcji warunkowej o następującej postaci: jeżeli x jest rzeczownikiem lub przy-
miotnikiem, a y czasownikiem w związku głównym, to wypisz frazę lub wszystkie 
frazy typu fqc i fqec lub Cgsm, lub Rcsm poza x Cgsm y, w których x występuje.
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3.5. Informatyczna implementacja algorytmu dychotomizacji zdania

Korzystając z zasobów opracowanego już na potrzeby tej pracy korpusu języka 
polskiego i zdefi niowanych wcześniej rodzajów relacji syntaktycznych, program po-
winien być wyposażony w zespół następujących komend do zrekonstruowania struk-
tury kwalifi kacyjnej zdania. Wykonywanie właściwych czynności pozwoli na doko-
nanie temporalnej dychotomizacji zdania aż do samych pojedynczych leksonów:

1. Podziel zdanie na frazę nominalną i werbalną.
2. Czy fraza nominalna składa się tylko z 2 leksonów?
2a. Jeśli tak, czy 2 leksony pozostają w relacji determinacji wyrazowej?
2aa. Jeśli tak, to podziel minimalną konstrukcję hipotaktyczną na dwa wyrazy: na 

kwalifi kator i kwalifi katum.
2ab. Jeśli nie, podziel konstrukcję parataktyczną na dwa wyrazy.
2b. Jeśli nie, czy poszczególne grupy leksonów frazy nominalnej powiązane są 

także relacjami równego i nierównego stopnia kohezji kwalifi kacyjnej?
2ba. Jeśli tak, to podziel frazę na wszystkie syntagmy w relacji equikohezji kwa-

lifi kacyjnej i ich kwalifi katory.
2baa. Następnie podziel wszystkie pozostałe konstrukcje hipotaktyczne na wy-

razy.
2bb. Jeśli nie, to od razu podziel dane konstrukcje hipotaktyczne na pojedyncze 

leksony, czyli kwalifi katory i kwalifi kata.
3. Czy fraza werbalna składa się tylko z 2 leksonów?
3a. Jeśli tak, czy 2 leksony znajdują się w relacji determinacji wyrazowej?
3aa. Jeśli tak, to podziel minimalną konstrukcję hipotaktyczną na 2 leksony: kwa-

lifi kator i kwalifi katum.
3ab. Jeśli nie, to podziel minimalną konstrukcję parataktyczną na 2 leksony.
3b. Jeśli nie, czy poszczególne grupy leksonów frazy werbalnej związane relacja-

mi bycia dychotomizowalną frazą i syntagmą w zdaniu powiązane są także relacjami 
równego i nierównego stopnia kohezji kwalifi kacyjnej?

3ba. Jeśli tak, podziel grupę werbalną na wszystkie możliwe syntagmy będące 
frazami wyjściowego zdania.

3baa. Podziel powyższe frazy na mniejsze przez odłączenie leksonów kwalifi ka-
torów.

3bab. Podziel pozostałe syntagmy z leksonami związanymi relacjami equikohezji 
kwalifi kacyjnej na pojedyncze leksony.

3bac. Podziel pozostałe syntagmy z leksonami związanymi relacjami kohezji nie-
równego stopnia na pojedyncze leksony.

3bb. Jeśli nie, to podziel wszystkie syntagmy na minimalne konstrukcje hipotak-
tyczne.

3bba. Podziel wszystkie powyższe minimalne konstrukcje hipotaktyczne na poje-
dyncze leksony kwalifi katory i kwalifi kata.
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3.6. Informatyczna implementacja algorytmu binarnej syntezy zdania

Po dokonaniu dychotomizacji utworzył się zbiór wyrazów, z których aktualne 
zdanie zostało pierwotnie skonstruowane. Teraz program ma za zdanie przeprowa-
dzenie kilkakrotnej binarnej syntezy zdania z otrzymanych leksonów. Zalecane jest 
tymczasowe automatyczne zapisanie wyników pierwszej operacji i jej powtórzenie 
z wykorzystaniem operacji iteracji następującego schematu dopóty, dopóki za każ-
dym razem powstaną inne zdania.

Ta część programu może się składać z następującego zestawu komend:

1. Wypisz leksony zdania w postaci słownikowej.
2. Połącz odpowiednie leksony w pary, aby utworzyć wszystkie możliwe mini-

malne konstrukcje hipotaktyczne, których człony znajdują się w relacji kongruencji 
semicznej.

3. Połącz odpowiednie leksony w pary, aby utworzyć wszystkie możliwe mini-
malne konstrukcje hipotaktyczne, których człony znajdują się w relacji rekcji semicz-
nej.

4. Połącz odpowiednie leksony w pary, aby utworzyć wszystkie możliwe kon-
strukcje hipotaktyczne, których człony znajdują się w relacji adiunkcji leksykalnej.

5. Uporządkuj powstałe pary według ich stopnia spójności leksykalnej.
6. W oparciu o dowolne powyższe pary utwórz wszystkie możliwe frazy, których 

człony będą w relacji equikohezji kwalifi kacyjnej.
7. W oparciu o wyżej wypisane frazy i pary utwórz wszystkie możliwe frazy, 

których człony będą w relacji kohezji nierównego stopnia.
8. Znajdź we frazach orzeczenie lub orzeczenia.
9. Zbuduj poprawne zdania przez połączenia frazy z orzeczeniem lub orzeczenia-

mi z innymi frazami w różnej kolejności.

4. Podsumowanie

Implementacja algorytmów binarnej syntezy i dychotomizacji zdań należy nie-
wątpliwie do zagadnień z pogranicza językoznawstwa formalnego i informatycznego. 
Dzięki możliwości wyrażenia formalnych relacji syntaktycznych we współczesnych 
językach programowania otrzymujemy nie tylko urządzenie do analizowania struk-
tury zdań o walorach naukowo-edukacyjnych, ale również w ograniczeniu do języka 
polskiego jesteśmy w stanie do pewnego stopnia zbadać jego produktywność skła-
dniową poprzez przeliczenie liczby zdań, które komputer jest w stanie samodzielnie 
zbudować z określonej ilości leksonów.
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Jakość przekładu prawniczego a cechy języka prawa

Abstract (The Quality of Legal Translation versus the Features of the Language of 
the Law). The author focuses on the features of the language of the law which affect the 
quality of translation. The following features of the language of the law are discussed: 
archaisms, euphemisms, polysemy and homonymy of terms vulgarisms, metaphors, false 
friends (faux amis), neologisms, synonyms and quasi-synonyms (also called synonymous 
strings), terms with vague meaning, legal defi nitions modifying the meaning, as well as the 
differences between colloquial language and the varieties of the language of the law.

Abstrakt. Autorka koncentruje się na cechach języka prawa, które mają wpływ na jakość 
przekładu. Omówione zostają następujące cechy: archaizmy, eufemizmy, polisemia i ho-
monimia, wulgaryzmy, metafory, faux amis, neologizmy, synonimy i quasi-synonimy, ter-
miny o nieostrym znaczeniu, defi nicje prawne modyfi kujące znaczenie, różnice pomiędzy 
językiem potocznym, prawnym i prawniczym.

1. Wstęp

Jakość przekładu specjalistycznego, w tym także prawniczego, zależy od bardzo 
wielu czynników. Do najczęściej wymienianych należą: tłumacz i jego kompeten-
cje (rozumiane jako znajomość języka oryginału i języka przekładu), znajomość tłu-
maczonej dziedziny, warsztatu tłumacza (np. technik tłumaczeniowych) itd. Często 
mówi się także o podobieństwie rzeczywistości prawnej języka źródłowego i doce-
lowego, a także o umiejętności wyszukiwania informacji i odszukiwania właściwych 
ekwiwalentów. Ponadto, jak zauważa Vermeer (2001), na jakość przekładu w zna-
czącym stopniu wpływają również wynagrodzenie, jakie otrzymuje tłumacz, oraz 
czynnik rzadko wymieniany – czas, którym dysponuje przy wykonaniu konkretnego 
zlecenia.

O wiele rzadziej wśród czynników mających wpływ na jakość przekładu wymie-
niane są same cechy języka prawa. Artykuł ten koncentruje się na cechach polskiego 
i angielskiego języka prawa, które mogą prowadzić do błędów tłumaczeniowych.
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2. Cechy języka prawa a przekład prawniczy

Do cech, które najczęściej wpływają na jakość przekładu, należy zaliczyć archa-
izmy, eufemizmy, wieloznaczność wynikającą z polisemii i homonimii, wulgaryzmy, 
metafory, faux amis, neologizmy, synonimy i quasi-synonimy, terminy o nieostrym 
znaczeniu oraz terminy o znaczeniu nadanym im przez defi nicje prawne, różnice po-
między językiem potocznym a różnymi odmianami języka prawa, a także różnice 
pomiędzy językiem prawnym i prawniczym oraz cechami tekstów należących do róż-
nych gatunków piśmiennictwa sformułowanego w języku prawniczym.

2.1. Archaizmy
Jedną z cech polskiego i angielskiego języka prawa, mogącą prowadzić do błę-

dów tłumaczeniowych, są archaizmy. Archaizm to „jakikolwiek element języka od-
czuwany współcześnie jako przestarzały lub wyszły z użycia” (Polański 1999: 25). 
Natomiast Zieliński (2006: 184) defi niuje archaizm jako „wyraz, który nie należy 
aktualnie do słownictwa czynnego danego języka”, z kolei wyraz (zwrot) przestarzały 
określa jako zwrot, „który wprawdzie używany jest współcześnie w danym języku, 
ale głównie przez osoby starsze („kawaler” zamiast „chłopiec”, „kajet” zamiast „ze-
szyt”)”. Adepci przekładu bardzo często nie mają problemu ze zrozumieniem tekstu 
zawierającego elementy archaiczne, takie jak przysłówki hereof, hereby, therein etc. 
czy też archaiczne końcówki (doth zamiast does, witnesseth zamiast witnesses). W ję-
zyku polskim bardzo często zdarza się, że tekst przetłumaczony przez tłumacza jest 
poprawiany przez korektora robiącego na marginesie adnotację, że użyty zwrot jest 
archaiczny (np. poprawianie zwrotu jest obowiązany na jest zobowiązany), mimo że 
w języku prawa w dalszym ciągu taki archaizm jest stosowany.

Przykład 1
Do często popełnianych błędów należy tłumaczenie terminu  powód na język angielski (w od-

mianie brytyjskiej) jako plaintiff zamiast claimant. Termin plaintiff używany jest w dalszym ciągu 
w USA, ale w Wielkiej Brytanii w latach dziewięćdziesiątych został zastąpiony terminem claimant 
i obecnie jest już archaizmem.

2.2. Eufemizmy
Eufemizmy są traktowane w językoznawstwie jako „zastępczy środek języ-

kowy (wyraz, wyrażenie lub zwrot) używany w celu uniknięcia wyrazu, wyraże-
nia lub zwrotu zakazanego przez tabu językowe albo niewskazanego ze względów 
perswazyjnych. W pierwszym wypadku chodzi o e. przyzwoitościowo-magiczne 
(np. ustronne miejsce ‘ustęp’; zasnąć na wieki ‘umrzeć’), w drugim – najczęściej 
o e. propagandowe (np. zająć upatrzone z góry pozycje ‘wycofać się’)” (Polański 
1999: 90). Pozornie może się wydawać, że języki specjalistyczne powinny być po-
zbawione eufemizmów. Jednakże bliższa analiza pokazuje, iż w języku prawa można 
znaleźć sporo tego typu jednostek terminologicznych. Jak zauważa Garner (2002: 34), 



55Jakość przekładu prawniczego a cechy języka prawa

„Many legal euphemisms originated in a Victorian sensibility. Our digests of the law, 
for example, include sections under the phrase disorderly houses because writers con-
sidered whorehouses or brothels or bordellos too indelicate. (The nonlegal euphemism 
is house of ill fame or repute). Despite its appearance, criminal conversation is not 
a legal doctrine that runs afoul of the First Amendment; the phrase refers to adulterous 
sex (which, of course, inevitably interferes with conjugal felicity). Only recently have 
we sloughed off the overzealous euphemizing about homosexuality, known formerly 
as the abominable and detestable crime against nature. Although some euphemisms, 
like the last one, are terribly slanted, others result from an understandable desire to 
sound objective, by avoiding biased words of the past. Extramarital, for example, 
strikes us as more neutral than adulterous (as used in the previous paragraph). And 
many legal writers are now inclined to use nonmarital children or children out of 
wedlock instead of illegitimate children or, worse yet, bastards. Why indeed scar the 
innocent children with ugly epithets”. Niektóre eufemizmy (o ile funkcjonują również 
w języku potocznym) są łatwo rozpoznawalne i nie stanowią pułapek dla tłumaczy. 
Niestety, w tekstach sformułowanych zarówno w języku prawnym, jak i prawniczym 
można również spotkać eufemizmy, których znaczenia nie da się wydedukować ze 
struktury powierzchniowej. Aby właściwie zrozumieć taki eufemizm, potrzebna jest 
dogłębna znajomość danej gałęzi prawa lub pomoc fachowca obeznanego z praw-
niczymi pułapkami językowymi. „A euphemism that tends to amuse non-English-
speaking students of legal translation is the solemn announcement following the dis-
covery of a crime (often a murder) that a man is assisting police with their enquiries. 
Of course there are excellent procedural reasons for choosing this form of words, and 
it would be wrong to sneer at any means used to protect the reputation of the innocent 
or to uphold the democratic principle of the presumption if innocence. But there is no 
escaping the linguistic fact that literal renderings of this phrase into other languages 
would most probably lead the audience to believe that Sherlock Holmes had come 
again, or that Scotland Yard had fallen on hard days and had to call upon the services 
of members of the general public to help solve its cases. Once again, the translator 
would be strongly advised to follow the natural habits of the target audience and go 
with a version indicating that police are interrogating a suspect, or words to that ef-
fect” (Alcaraz, Hughes 2002: 12). Nierozpoznane eufemizmy często są tłumaczone 
dosłownie, co prowadzi do powstawania niezrozumiałych komunikatów.

Przykład 2
Termin  współżycie oznaczający stosunek płciowy często jest tłumaczony na cohabitation zamiast 

sexual intercourse (Zieliński 2002: 176).

Przykład 3
Angielskie eufemizmy są często błędnie tłumaczone w następujący sposób: 

detention during Her Majesty’s pleasure(i)  jako zatrzymanie według życzenia Jej Wysokości 
zamiast zamknięcie w zakładzie poprawczym (Alcaraz, Hughes 2002: 11–14);
standing mute by visitation of God(ii)  jako stać niemo po nawiedzeniu przez Boga zamiast 
odmawiać składania zeznań z nieznanych przyczyn (Alcaraz, Hughes 2002: 11–14).
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2.3. Polisemia i homonimia
Mówiąc o problemach tłumaczeniowych, Grucza (1999: 3) zauważa, że: „Źró-

dłem tych trudności są też różne defi cyty w zakresie potencjału komunikacyjnego po-
szczególnych języków: Wszystkie języki ludzkie są pod niejednym względem ułomne. 
Wiadomo, że nie jest łatwo wyrażać się w nich jednoznacznie, w wielu wypadkach nie 
jest to w ogóle możliwe”. Często nie udaje się to nawet autorom tekstów. Jednoznacz-
ność sprawia również kłopoty autorom tekstów legislacyjnych. Nawet jeżeli włoży 
się wiele wysiłku w wykonanie rzetelnego (i jednoznacznie brzmiącego) tłumaczenia, 
często nie udaje się tego zamierzenia osiągnąć. Z reguły autor dysponuje więcej niż 
jedną możliwością wyrażeniową (wyrazem, strukturą składniową etc.). Gdy tłumacz 
napotyka problemy, może albo dokonać twórczego wyboru, albo stworzyć odpowied-
ni ekwiwalent (Grucza 1999: 3). Analizując teksty sformułowane w języku prawa, 
można zaobserwować zarówno liczne przypadki pozornej jednoznaczności tekstu, 
jak i ewidentne przykłady jego wieloznaczności. Czasami wieloznaczność może być 
wynikiem celowego działania autora tekstu czy ustawodawcy. W takim wypadku mo-
żemy mieć do czynienia z dwiema sytuacjami. Pierwsza to zamierzone i zgodne z pra-
wem wprowadzanie wieloznaczności pozwalających na szerszą interpretację tekstu, 
np. aktu normatywnego, umożliwiających np. rozszerzenie jego zakresu stosowa-
nia. Druga możliwość to zamierzone wprowadzenie wieloznaczność prowadzące do 
utworzenia tzw. dziury w prawie, pozwalającej na odnoszenie dodatkowych korzyści 
wynikających z wieloznaczności tekstu. Tego rodzaju działanie może nosić znamiona 
przestępcze. Wieloznaczność może się jednak pojawić również w sposób niezamie-
rzony, spowodowana niedbałością w przygotowaniu tekstu lub wręcz nieznajomością 
zasad techniki prawodawczej.

Możemy zaobserwować różne przypadki wieloznaczności (do najczęściej wystę-
pujących zaliczamy wieloznaczności polisemiczną i homonimiczną).

„Polisemia polega na tym, że jeden termin ma kilka znaczeń i to znaczeń, które • 
w jakiś sposób – nawet daleki – wiążą się ze sobą. Na przykład (…) wyraz «dom» ma 
siedem znaczeń. W pierwszym znaczy tyle, co «budynek przeznaczony na mieszka-
nie, pomieszczenie instytucji itp.», w drugim znaczy tyle co «mieszkanie, pomiesz-
czenie mieszkalne, miejsce stałego zamieszkania, własny kąt». Znaczenia te mają ze 
sobą jakiś określony związek” (Zieliński 2006: 146). Zjawisko polisemii obserwuje 
się we wszystkich językach, ale brak jest „(…) odpowiedników pól semantycznych 
między jednostkami leksykalnymi różnych języków (…)” (Pisarska, Tomaszkiewicz 
1996: 94).

Homonimia natomiast „polega na wyrażaniu różnych znaczeń za pomocą iden-• 
tycznej formy językowej”, a homonimami są „te zwroty wieloznaczne, w przypadku 
których różne znaczenia przypisywane temu samemu terminowi nie mają ze sobą na-
wet dalekiego związku. Słowo koza w znaczeniu zwierzęcia nie ma zbyt wiele wspól-
nego ze słowem koza w znaczeniu ławki bednarskiej, czy też przyrządu do suszenia 
koniczyny, jak również miejsca odosobnienia” (Polański 1999: 136).
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Oba wyżej wymienione zjawiska prowadzą do bardzo wielu problemów tłuma-
czeniowych. Liczne terminy mają różne znaczenia w różnych dziedzinach prawa. Od 
tłumacza bardzo często oczekuje się poprawnego przetłumaczenia fragmentu tekstu 
pozbawionego wystarczającego „makrokontekstu”, który pozwoliłby na jednoznacz-
ne określenie, do jakiej gałęzi prawa dany termin należy.

Przykład 4
Do szczególnie kłopotliwych terminów należą np. angielskie  claim czy title. Termin claim w pra-

wie procesowym może oznaczać pismo procesowe w systemie polskim nazywane pozwem, w prawie 
cywilnym materialnym oznacza on roszczenie, natomiast w prawie upadłościowym wierzytelność. 
Z kolei termin title może oznaczać zarówno tytuł, jak i prawo przysługujące komuś, np. prawo do 
nieruchomości.

Przykład 5
W polskiej terminologii prawniczej do terminów wieloznacznych często tłumaczonych błędnie  

należy właściwość, która może oznaczać w języku angielskim: jurisdiction (gdy mówimy o sądach), 
competence (w przypadku organów) czy też po prostu występuje w znaczeniu cechy – np.: feature, 
nature, property czy characteristic.

Przykład 6
Do szczególnie wieloznacznych należą terminy  kurator oraz roszczenie. Roszczenie (w prawie ma-

terialnym cywilnym) można tłumaczyć na język angielski jako right – gdyż oznacza ono obiektyw-
nie istniejące uprawnienie, claim – jeżeli mamy do czynienia z zawartymi w pozwie twierdzeniami 
powoda w sytuacji rozpoznawania sprawy w trybie procesowym, czy też relief asked – jeżeli będzie 
mowa o żądaniach zawartych we wniosku lub pozwie.

Przykład 7
Wcześniej wspomniany termin  kurator jest szczególnie kłopotliwy dla tłumaczy, gdyż w prawie 

polskim występuje w niemal dwudziestu znaczeniach. Instytucja kuratora pojawia się w kodeksie cy-
wilnym, kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, prawie upadłościo-
wym i naprawczym, kodeksie karnym. W wypadku kuratorów wymienionych w kodeksie rodzinnym 
i opiekuńczym najczęściej chodzi o instytucje zbliżone do angielskich instytucji guardian, custodian 
czy personal representative. Jeżeli mowa o młodocianym przestępcy, to ekwiwalentem kuratora bę-
dzie np. angielski termin probation offi cer. Natomiast w prawie upadłościowym i spadkowym będzie 
to raczej administrator.

2.4. Wulgaryzmy
Według Zielińskiego (2006: 183) „wulgaryzmem jest wyraz albo związek fraze-

ologiczny (w niniejszym opracowaniu określany jako zwrot) uznawany przez ogół 
użytkowników języka za nieprzyzwoity, ordynarny, rażący pod względem moralnym 
lub estetycznym. Stosowanie wulgaryzmów jest odbierane jako brak kultury i szacun-
ku do odbiorcy”. Polański (1990: 424) natomiast defi niuje wulgaryzm jako „wyraz, 
wyrażenie lub zwrot odczuwany współcześnie przez użytkowników ogólnego jęz. na-
rodowego jako ordynarny, prostacki, np. morda (o twarzy), chla, bebechy, jełop, żreć 
(o człowieku)”.

Wprawdzie teoretycy prawa zgodnie twierdzą, iż język prawa jest pozbawiony 
wulgaryzmów i nacechowania emocjonalnego, jednakże tłumacze przysięgli wielo-
krotnie muszą się borykać z problemem przekładu wulgaryzmów pojawiających się 
np. w wypowiedziach stron sporu występujących na sali sądowej. Z punktu widzenia 
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tłumacza większość problemów tłumaczeniowych związanych z wulgaryzmami po-
lega na przełamaniu odruchu cenzurowania wypowiedzi postrzeganej przez tłumacza 
jako niestosowna w danym kontekście sytuacyjnym (sala rozpraw, komisariat policji 
itp.). Drugi problem wynika z narzuconej przez Kodeks tłumacza przysięgłego zasa-
dy tłumaczenia całej wypowiedzi bez wprowadzania zmian, co często prowadzi do 
nieporozumień, wynikających z faktu, że korzystający z usług tłumacza nie znają 
zasad przekładu i traktują wulgaryzmy jako element idiolektu tłumacza, a nie element 
tłumaczonej wypowiedzi.

2.5. Metafory
Do kolejnej grupy cech języka prawa należą metafory, defi niowane jako „a retho-

rical element that generally involves using a concrete word to express an abstract con-
cept and which takes the form of elliptical comparison based on an analogy between 
two objects, two concepts, or two situations that possess a common characteristics” 
(Delisle 1999: 157). Metafory, podobnie jak eufemizmy, występujące w języku prawa 
są często nierozpoznawane przez tłumaczy i tłumaczone dosłownie. Jak zauważają 
Alcaraz i Hughes (2002: 44): „In fact, there are hundreds of metaphors, buried and 
unburied, in the language of the law. But this does not mean that the legal translator 
has a sort of poetic licence in dealing with them. Given the traditional and eminently 
conservative nature of legal phraseology, it is quite likely that the same or similar 
fi gurative usages will be found in many different languages. Whenever this is not the 
case, perhaps the wisest course is for the translator to choose the plainest possible ren-
dering rather than run the risk of fanciful or highly coloured expressions at odds with 
the generally formal and even solemn tone of this type of text”. Obok metafor należy 
(w przypadku języka angielskiego) wymienić elementy tekstu nacechowane religijnie 
lub kulturowo, które po dosłownym przetłumaczeniu na język polski (pozbawiony 
całkowicie takiego nacechowania w czasach komunizmu) brzmią staroświecko i nie-
naturalnie.

Przykład 8
acts of God [dzieło Boże – siła wyższa, wypadek losowy];
…in the name of our Lord… [...w imię Pana Naszego...];
in the year of our Lord one thousand nine hundred and eighty-four [W roku Pańskim 
1984];
The People of the State of New York, By Grace of God Free and Independent [Naród Stanu 
Nowy Jork, z łaski Bożej wolny i niepodległy...];
God’s truth [Boża prawda – szczera prawda].

2.6. Faux amis
Wiele problemów nastręczają fałszywi przyjaciele, czyli terminy języka docelo-

wego mające wymowę podobną do terminów języka źródłowego, ale inne znacze-
nie.
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Przykład 9
Verdict – werdykt zamiast wyrok;
Jury – jury zamiast ława przysięgłych;
This presents – te prezenty, te upominki zamiast ten dokument.

2.7. Neologizmy
Neologizmy stanowią bardzo duży problem tłumaczeniowy, gdyż można do nich 

zaliczyć, z jednej strony, nowo tworzone terminy języka docelowego nazywające byty 
niewystępujące do tego momentu w rzeczywistości języka prawa, które w związku 
z powyższym jeszcze nie zostały uwzględnione w słownikach bilingwalnych, a z dru-
giej – nieudane ekwiwalenty ukute dla terminów mających już swoje odpowiedniki 
w języku docelowym.

Przykład 10
Do neologizmów, które niedawno wzbogaciły polski język prawa, należą np.: 

Know-how;
Umowa leasingowa;
Warrant;
Swap;
Hedging.

Przykład 11
Do zbędnych i nieuzasadnionych neologizmów bardzo często pojawiających się w przekładach  

tekstów sformułowanych w języku prawa należą:
Jurysdykcja międzynarodowa (od international jurisdiction zamiast jurysdykcja krajowa);
Zastaw hipoteczny (od terminu mortgage w języku prawa UE zamiast hipoteka);
Kopia (od terminu copy zamiast egzemplarz);
Postępowanie insolwencyjne (od insolvency proceedings zamiast postępowanie w sprawie 
niewypłacalności).

Takie niepotrzebne neologizmy wynikają na ogół z niewiedzy tłumacza, który 
tworzy nowy termin, nie mogąc znaleźć potrzebnego mu ekwiwalentu w słownikach 
bilingwalnych).

2.8. Synonimy i quasi-synonimy
Synonimia „polega na wyrażaniu tej samej treści za pomocą dwu (kilku) różnych 

form językowych” (Polański 1999: 385). W angielskim języku prawa występują licz-
ne zestawienia synonimów, które powstały w drodze rozwoju języka prawa. Są to 
najczęściej złożenia kilku wyrazów o tym samym lub niemal tym samym znaczeniu, 
ale różnej etymologii.

Przykład 12
agree and covenant – zgadzać się; zobowiązywać się;1. 
alter and/or change – zmieniać;2. 
each and every – każdy;3. 
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false and untrue – nieprawdziwy;4. 
fi nal and conclusive – ostateczny i rozstrzygający;5. 
fi t and proper – właściwy;6. 
force and effect – moc i skutek;7. 
give, devise and bequeath – zapisywać;8. 
last will and testament – testament;9. 
new and novel – nowy;10. 
nominate, constitute and appoint – nominować, ustanowić i mianować;11. 
null and void and of no force and effect – nieważny i nieposiadający mocy prawnej;12. 
request and require – żądać i wymagać;13. 
rest, residue and reminder – reszta;14. 
terms and conditions – warunki.15. 

W wielu wypadkach tłumaczenie dosłowne prowadzi do tworzenia w polskim 
języku prawa nieuzasadnionych ciągów redundantnych.

2.9. Terminy o nieostrym znaczeniu
Zarówno Zieliński (2002), jak i Malinowski zauważają, że w języku prawa ist-

nieje wiele terminów o nieostrym znaczeniu. Według Malinowskiego (2006: 145) do 
takich „należą w dużym stopniu nazwy intuicyjne, występujące w tekstach prawnych. 
Nazwą intuicyjną jest nazwa generalna, której treść nie jest wyraźna, tzn. zespół cech 
konstytutywnych nie pozwala na jednoznaczne wytypowanie każdego z jej desygna-
tów. Nazwę taką określa się także jako nazwę o znaczeniu intuicyjnym, ponieważ 
zaklasyfi kowanie obiektu do zakresu nazwy jest czynnością w jakimś stopniu intu-
icyjną, zawierającą ocenę/oceny”. W przekładzie są one bardzo kłopotliwe, gdyż nie 
jest możliwe intuicyjne określenie ich znaczenia, a w związku z tym pojawiają się 
problemy ze znalezieniem właściwego ekwiwalentu.

Przykład 13
Pojawia się problem, czy np. polski termin  zasady współżycia społecznego znaczy to samo, co 

w systemie brytyjskim public policy, czy też należałoby ukuć tu nowy termin, tj. principles of com-
munity life czy też principles of social co-existence.

Przykład 14
Przy tłumaczeniu pojęć  parental authority oraz parental rights pojawia się podobny problem. 

Terminy te są zbliżone do polskiego terminu władza rodzicielska. Jednakże ustalenie, czy są one 
zawsze właściwymi ekwiwalentami, nie jest możliwe, gdyż polski termin władza rodzicielska jest 
wyrażeniem niezdefi niowanym prawnie i ma nieostre znaczenie.

2.10. Defi nicje prawne
Defi nicje prawne mają ogromne znaczenie. Tworzą one bowiem pole znaczenio-

we terminu defi niowanego. Zmodyfi kowane defi nicją prawną pole znaczeniowe może 
znacząco ułatwić pracę tłumacza, o ile uda mu się dotrzeć do właściwej defi nicji. 
Niestety, w wielu wypadkach tłumacz dokonujący przekładu tekstu sformułowanego 
w języku prawniczym nie zdaje sobie sprawy, że danemu terminowi w języku praw-
nym nadano pewne szczególne znaczenie. Możemy tutaj wyróżnić sytuację zawęża-
nia znaczenia terminu lub też poszerzania jego zakresu znaczeniowego. Za każdym 
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razem (aby czytelnik przekładu właściwie zrozumiał komunikat) konieczne jest poin-
formowanie go, że nastąpiło zawężenie lub poszerzenie znaczenia. Jeżeli tłumaczowi 
nie uda się osiągnąć takiego celu, dochodzi do modyfi kacji znaczenia, czyli do błędu 
tłumaczeniowego.

Przykład 15
Polski termin ustawowy  ryby wód słodkowodnych tak naprawdę w defi nicji oznacza ryby i raki 

wód słodkowodnych. Sama struktura powierzchniowa terminu nie pozwala na oddanie jego pełnego 
znaczenia. Dopiero analiza defi nicji pozwala na ustalenie właściwego znaczenia. Termin ten należa-
łoby zatem przetłumaczyć jako fi sh and crayfi sh of inland waters.

2.11. Cechy języka potocznego i prawa

Kolejną pułapką tłumaczeniową są niewątpliwie terminy, które w języku prawa 
mają inne znaczenie niż w języku potocznym. Jak ujmuje to Mellinkoff (1963: 11): 
„Nothing serves better to mark the gulf between the language of the law and the com-
mon speech than a listing of common words that mean one thing to the eye or ear of 
the non-lawyer, and may mean something completely different to the lawyer”. Do 
takich terminów w języku polskim niewątpliwie należą terminy powód, pożytek czy 
kasacja, a w języku angielskim trial, action, advise czy represent.

Przykład 16
W pierwszej kolumnie podane jest znaczenie występujące w języku prawa, a w drugiej w języku  

potocznym:
powód  1. [plaintiff, claimant] 2. [reason];
pożytek  1. [profi t à prendre, fruit, benefi t] 2. [advantage];
kasacja  1. [appeal]  2. [dissolution, scrapping, suppression];
action 1. [sprawa sądowa, powództwo] 2. [akcja];
advise  1. [zawiadamiać] 2. [radzić, doradzać];
trial  1. [rozprawa, process] 2. [próba];
presents  1. [this legal document] 2. [prezenty, upominki];
represent 1. [oświadczać] 2. [reprezentować].

2.12. Inne cechy języka prawnego i prawniczego

Wielu tłumaczy ma problemy z odróżnieniem, czy dany termin lub syntagma na-
leżą do języka prawa czy też do języka potocznego, a nawet literackiego. W wyniku 
mylenia tych różnych odmian języka pojawiają się liczne błędy stylistyczne, które 
wprawdzie nie prowadzą do zmiany znaczenia, ale wpływają na jakość stylistyczną 
tekstu docelowego.

Przykład 17
W art. 2 lit c) Council Regulation on Insolvency Proceedings angielski termin  other measure ter-

minating the insolvency przetłumaczony został jako kładący kres niewypłacalności zamiast usuwa-
jący niewypłacalność, co jest wyraźnym błędem rejestru. Zastosowano tutaj język literacki zamiast 
języka prawa, na szczęście znaczenie nie zostało zmienione.
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Przykład 18
Podobne różnice wynikają z użycia łaciny. W angielskim języku prawnym i prawniczym można  

znaleźć liczne wyrażenia łacińskie, mimo że system prawa common law zdecydowanie nie jest za-
liczany do systemów pozostających pod wpływem prawa rzymskiego. Natomiast, pomimo tego, iż 
polski system prawa jest zaliczany do prawa kontynentalnego, wzorowanego na prawie rzymskim 
poprzez ustawodawstwo Napoleona, w polskim języku prawnym łacina nie jest używana. Występuje 
ona tylko w języku prawniczym.

3. Zakończenie

Cechy języka prawa wpływają w istotnym stopniu na jakość przekładu. Ponadto 
od tłumacza często wymaga się lepszej znajomości języka i samego prawa niż od 
prawników. Większość prawników specjalizuje się w jednej gałęzi prawa, podczas 
gdy tłumacz musi być w stanie przetłumaczyć teksty dotyczące jego różnych dziedzin. 
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na jakość przekładu prawniczego w Polsce 
jest znikoma liczba polskich publikacji dotyczących języka prawnego i prawniczego 
oraz ograniczony dostęp do publikacji zagranicznych na ten temat.
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Abstract (Contracts of Lease from the Polish-English Translatological Perspective). 
The author briefl y characterizes Polish contracts of lease and analyses their structure. The 
following elements which may be classifi ed as the mezzo-levels of a text or in other words 
contractual clauses may be distinguished: heading (title), commencement or premises, 
consideration, deposit, contract duration, delivery of the contract objects, payment of rent 
and other fees and fares, the tenant’s and landlord’s obligations, contract termination, an 
applicable law clause, a jurisdiction and arbitration clause, a contract amendment clause, 
clauses on the number of copies and the language of the contract as well as signatures. Fi-
nally, the author draws conclusions concerning translation problems. Most of the problems 
result not from the differences at the mezzo-level of contracts of lease but from the differ-
ences in the legal realities of Polish civil law and British common law systems.

Abstrakt. Autorka krótko charakteryzuje polską umowę najmu oraz dokonuje analizy jej 
struktury. W typowej umowie najmu zostają wyróżnione następujące elementy, które moż-
na określić mezopoziomami tekstu: nagłówek; oznaczenie stron umowy lub komparycja 
w wypadku umów zawartych w formie aktu notarialnego; treść umowy; kaucja; czas trwa-
nia umowy; wydanie przedmiotu najmu; zasady dokonywania płatności czynszu i innych 
opłat; obowiązki najemcy; obowiązki wynajmującego; rozwiązanie lub wygaśnięcie umo-
wy; klauzula dot. stosowanego prawa; klauzula dot. sporów prawnych ewentualnie zapisu 
na sąd polubowny; klauzula dot. zmian umowy; klauzula dot. liczby egzemplarzy umowy 
i języka, w jakim ją sporządzono; podpisy stron. Autorka zauważa, że większość proble-
mów tłumaczeniowych wynika raczej z różnic pomiędzy terminologią prawa kontynental-
nego obowiązującego w Polsce i systemu prawa common law obowiązującego w Wielkiej 
Brytanii niż z różnic w mezopoziomie tekstu.

1. Najem

Najem jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną. „Przedmiotem najmu 
mogą być zarówno rzeczy ruchome jak i nieruchomości. Z zakresu pierwszych wyłą-
czone są rzeczy zużywalne, gdyby korzystanie z nich nie miało innego sensu gospo-
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darczego jak ich zużycie. Najem może dotyczyć także części rzeczy jako całości lub 
nawet jej części składowej” (Czachórski 2002: 426). Zgodnie z art. 659 § 1, zawiera-
jąc umowę najmu, wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania 
przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmu-
jącemu umówiony czynsz. Jeżeli umowa ma obowiązywać dłużej niż rok, musi być 
zgodnie z ustawą zawarta na piśmie. Gdy ten warunek nie zostanie spełniony, uznaje 
się, że jej czas trwania jest nieokreślony.

W wypadku umowy zawartej na czas oznaczony umowę najmu można rozwią-
zać w drodze umowy stron, po upłynięciu okresu, na jaki została zawarta umowa, 
natomiast umowa zawarta na czas nieoznaczony musi zostać rozwiązana „za wypo-
wiedzeniem” lub „za wypowiedzeniem bez zachowania ustawowych terminów wy-
powiedzenia”, gdy najemca lub wynajmujący naruszy swoje obowiązki. Termin wy-
powiedzenia ustalony w artykule 673 § 2 jest uzależniony od częstotliwości płatności 
czynszu. Po zakończeniu umowy najmu najemca jest zobowiązany zwrócić rzecz 
wynajmującemu w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem zużycia wynikającego z pra-
widłowego korzystania z rzeczy.

„Oddanie najemcy rzeczy w czasowe używanie nie uważa się za obciążenie 
własności tej rzeczy”. Z tego względu umowę najmu zalicza się do czynności praw-
nych zobowiązujących, które nie prowadzą do rozporządzenia rzeczą (…). Nie jest 
w związku z tym konieczne, aby wynajmującemu przysługiwało prawo własności lub 
ograniczone prawo rzeczowe do przedmiotu najmu; wystarczy, żeby mógł on spełnić 
świadczenie, tzn. oddać we właściwym terminie rzecz najemcy i zapewnić spokojne 
jej używanie w czasie trwania najmu” (Radwański 1996: 109).

Stosunek najmu daje najemcy prawo używania rzeczy z wyłączeniem jej zużycia 
i pobierania z niej pożytków. „Świadczenie wynajmującego polega na oddaniu rzeczy 
do używania czasowego, co kwalifi kuje je do rzędu świadczeń ciągłych, a cały stosu-
nek prawny do zobowiązań trwałych” (Radwański 1996: 108).

2. Makrostruktura polskiej umowy najmu

Obecnie wyróżnia się trzy poziomy tekstu: tzw. mikropoziom, mezopoziom 
i makropoziom. Przy analizie mikropoziomu wykorzystuje się analizę składniową, 
morfologiczną itd. Należy tutaj zauważyć, że najczęściej przy tej analizie badacze 
koncentrują się na kategoriach gramatycznych. W wypadku mezopoziomu analiza 
dotyczy większych fragmentów tekstu, takich jak zdania czy – w tekstach prawnych 
i prawniczych – paragrafy, artykuły czy klauzule. Natomiast makropoziom to tekst 
jako całość. „Przy określaniu makrokonstrukcji tekstu operujemy takimi pojęciami, 
jak rzeczywistość tekstowa, punkt widzenia, topik i fokus tekstowy oraz relacje cza-
sowo-przestrzenne, gdyż te czynniki wpływają nie tylko na mikro- i mezopoziom 
tekstu, ale również na tekst jako całość” (Kaczmarek 2008). Bardzo często w ramach 
analizy makrostruktury tekstu wyróżnia się jego mezopoziomy. W wypadku umowy 
najmu, analizowanej w tym artykule, należą do nich takie elementy, jak nagłówek, 
komparycja, klauzule dot. obowiązków stron itd.
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Typowa makrostruktura umowy najmu jest złożona z następujących mezopozio-
mów:

nagłówek;• 
oznaczenie stron umowy lub komparycja w wypadku umów zawartych w for-• 

mie aktu notarialnego;
treść umowy;• 
kaucja;• 
czas trwania umowy;• 
wydanie przedmiotu najmu;• 
zasady dokonywania płatności czynszu i innych opłat;• 
obowiązki najemcy;• 
obowiązki wynajmującego;• 
rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy;• 
klauzula dot. stosowanego prawa;• 
klauzula dot. sporów prawnych, ewentualnie zapisu na sąd polubowny;• 
klauzula dot. zmian umowy;• 
klauzula dot. liczby egzemplarzy umowy i języka, w jakim ją sporządzono;• 
podpisy stron.• 

Możliwe są pewne odstępstwa od takiej makrostruktury. Niekiedy spotyka się 
uproszczone umowy najmu, które zawierają bardzo ograniczone informacje.

 2.1. Nagłówek i oznaczenie stron lub komparycja 
(commencement or premises)
UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
TENANCY AGREEMENT/RENTAL AGREEMENT/CONTRACT OF LEASE

Dnia dwudziestego drugiego lutego roku dwa tysiące siódmego (22.02.2007 r.) między:
1) Panem Janem Kowalskim, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Prostej nr 34, dowód osobisty 
AB 1234567,
– dalej zwanym „Wynajmującym”,

a

2) Panem Tadeuszem Albinosem, synem Adama i Ewy Albinosów, zamieszkałym w Warszawie 
przy ul. Ładnej nr 5 m. 2, dowód osobisty CD 9876543,
– dalej zwanym „Najemcą”,
została zawarta umowa o treści, jak niżej.

Concluded this 22 day of February 2007 by and between:
1) Jan Kowalski, residing in Warsaw at ul. Prosta no. 34, personal identity document no. 
AB 1234567,
– hereinafter called “the Landlord”,

and

2) Tadeusz Albinos, son of Adam Albinos and Ewa Albinos, residing in Warsaw at ul. Ładna no. 5 
fl at 2, personal identity document no. CD 9876543,
– hereinafter called “the Tenant”,
comprising the following:
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2.2. Treść umowy (consideration)
W części zawierającej treść umowy ujęte są następujące informacje: opis przed-

miotu najmu, jego położenia, często jego wyposażenia oraz stanu technicznego. 
W wypadku braku informacji dot. stanu technicznego domniemywa się, że przed-
miot najmu został wydany w stanie zdatnym do przeznaczonego użytku. Przedmio-
tem umowy najmu jest najczęściej samodzielny lokal mieszkalny. „Samodzielnym 
lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba 
lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami 
pomocniczymi położonymi poza lokalem (np. piwnica, strych, komórka) służy zaspo-
kajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Nie jest konieczne, aby w obrębie tych lokali 
znajdowały się kuchnie, łazienki lub ubikacje. Mogą one być usytuowane poza loka-
lem mieszkalnym – do użytku wspólnego” (Radwański 1996: 118).

§ 1.1. Jan Kowalski oświadcza, że:
– jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku wielomieszkaniowym, położonym w War-
szawie przy ul. Zielonej nr 11, stanowiącego odrębną nieruchomość,
– lokal obejmuje 3 pokoje, kuchnię i łazienkę oraz przedpokój o łącznej powierzchni 55 m2 (pięć-
dziesiąt pięć metrów kwadratowych), położone na 2. piętrze wymienionego budynku,
– budynek obejmujący opisany wyżej lokal jest wyposażony w media: gaz, elektryczność, ciepłą 
i zimną wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie.
Jan Kowalski oświadcza ponadto, że:
– dla lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie przy 
ul. Zielonej nr 11, o powierzchni użytkowej 55 m2, jest prowadzona księga wieczysta KW nr 3367890,
– opisana nieruchomość lokalowa nie jest obciążona żadnymi długami ani nie jest przedmiotem praw 
lub roszczeń innych osób i ograniczeń w rozporządzaniu,
– wszelkie opłaty związane z lokalem są uregulowane i nie istnieją z tego tytułu żadne zaległości.
2. Na dowód powyższych twierdzeń Jan Kowalski przedstawił załączony do niniejszej umowy wypis 
z księgi wieczystej KW nr 3367890 (załącznik nr 1).
Paragraph 1.1. Jan Kowalski represents:
– to be the owner of fl at no. 8 in the dwelling house building located in Warsaw at ul. Zielona no 11, 
constituting a separate immovable property,
– that the fl at comprises 3 rooms, the kitchen and the bathroom and the corridor of the total area 
of 55 sq. m (fi fty fi ve square meters), on the second fl oor of the building mentioned herein,
– that the building comprising the fl at described herein is supplied with the following: gas, electricity, 
hot and cold running water, drainage system and central heating.
Jan Kowalski also represents:
– that the Land and Mortgage Registry keeps the land and mortgage book KW 3367890 for fl at no. 8 
in the dwelling house building located in Warsaw at ul. Zielona no. 11 of the total area of 55 sq.,
– the fl at described hereinabove is free of any debts and encumbrances rights or claims of third parties 
restrictions/limitations in its disposal,
– all payments and rents connected with the fl at are paid and there are no delays in payment thereof.
Paragraph 1.2. To prove that Jan Kowalski submits an extract from the land and mortgage book 
KW 3367890 as attached hereto (schedule no. 1).

§ 2. Strony zgodnie oświadczają, że Najemca został poinformowany, iż w sąsiedztwie przedmioto-
wego lokalu są wyłącznie lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe w postaci dwuizbowego punktu 
sprzedaży detalicznej (kiosk RUCH-u).



69Umowa najmu w aspekcie translatologicznym polsko-angielskim

Paragraph 2. The parties collaterally represent that the Tenant has been informed that the in the 
vicinity of the fl at there are solely other fl ats and premises for the commercial purposes that is a two-
room retail outlet (RUCH newsagent).

§ 3.1. Jan Kowalski ustanawia na rzecz Tadeusza Albinosa prawo najmu przedmiotowego lokalu 
mieszkalnego pod warunkiem, o którym mowa w ust. 3.2.

Paragraph 3.1. Jan Kowalski shall transfer the right of possession of the fl at onto Tadeusz Albinos 
under the terms and conditions specifi ed under clause 3.2.

2.3. Kaucja (deposit)

Kaucja stanowi zabezpieczenie na wypadek, gdyby najemca nie wywiązywał się 
ze swoich zobowiązań fi nansowych.

§ 3.2. Strony ustalają wysokość kaucji zabezpieczającej na kwotę 4800 złotych (cztery tysiące osiem-
set złotych), co stanowi dwunastokrotność czynszu, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 
Strony ustalają termin wpłaty kaucji na 14 dni od dnia sporządzenia niniejszej umowy.

Paragraph 3.2. The Parties agree that the deposit shall be four thousand eight hundred zloty 
(PLN 4800), which is a twelvefold rent specifi ed herein under paragraph 4.1. hereof. The Parties also 
agree that the deposit shall be paid by the Tenant within 14 days herefrom.

2.4. Czas trwania umowy (contract duration and termination)

Maksymalny termin związania umową najmu wynosi 10 lat, ale najem może być 
też na czas nieoznaczony i wtedy może być wypowiedziany przez obie ze stron.

§ 3.3. Prawo najmu ustanawiane jest na pięć lat, licząc od dnia wpłaty kaucji zabezpieczającej. Przez 
wpłatę Strony rozumieją dzień, w którym kwota zostanie zaksięgowana na rachunku wynajmującego 
w Banku Rzeczpospolitej I Oddział w Warszawie nr 12345 67890 12345 67890 12345 67.

Paragraph 3.3. The right of lease shall be established for 5 years starting on the day the security de-
posit is paid. The day of payment shall be the day on which the deposit is transferred into the account 
of the Landlord no. 12345 67890 12345 67890 12345 67 held in Bank Rzeczpospolitej I Oddział in 
Warsaw.

2.5. Wydanie przedmiotu najmu (delivery)

W wielu wypadkach umowę uznaje się za zawartą w chwili wystąpienia zgodne-
go zamiaru stron, czyli moment, w którym obie strony ustnie zobowiążą się do zawar-
cia umowy. Jednakże wykonanie umowy może nastąpić później niż samo jej zawarcie 
lub podpisanie. Aby (z punktu widzenia umowy najmu) świadczenie wzajemne stron 
zostało wykonane, musi nastąpić wydanie najemcy przez wynajmującego przedmiotu 
najmu (np. poprzez dostarczenie mu kluczy do lokalu mieszkalnego) oraz wywiązy-
wanie się najemcy ze zobowiązań fi nansowych (płacenia czynszu).

§ 3.4. Strony zgodnie oświadczają, że wydanie Najemcy lokalu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniej-
szej umowy, nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez Najemcę kaucji zabezpieczającej, o której 
mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia wpłacenia 
kaucji, z zastrzeżeniem ust. 5.
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§ 3.5. Strony zgodnie oświadczają, że wydanie Najemcy lokalu nastąpi po podpisaniu przez obie 
Strony protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu. W tym też terminie Wynajmujący zobowiązuje się 
opróżnić wynajmowany lokal. Strony zgodnie oświadczają, że podpisanie protokołu nastąpi po 
sprawdzeniu stanu technicznego lokalu. Podpisanie protokołu przez obie Strony oznacza wpłatę 
przez Najemcę kaucji zabezpieczającej, opróżnienie lokalu przez Wynajmującego oraz wydanie lo-
kalu Najemcy.

Paragraph 3.4. The Parties agree that the fl at specifi ed herein under paragraph 1.1. shall be delivered 
to the Tenant immediately after the transfer of the deposit specifi ed herein under paragraph 3.2 by 
the Tenant and not later than within 5 days from the moment the deposit is paid subject to paragraph 
3.4. hereof.
Paragraph 3.5. The Parties agree that the fl at shall be delivered the moment the Tenant shall sign 
and accept the Inventory executed for the fl at. The Landlord shall make the fl at available by then. 
The Parties agree that the signing of the Inventory shall take place after the technical condition of the 
premises is checked. The signing of the Inventory shall mean that the Tenant shall pay the deposit and 
the Landlord shall make the fl at available and deliver it to the Tenant.

 2.6. Zasady dokonania płatności (payment terms). 
Czynsz i inne opłaty (rent and other fees or fares)

„Najem skonstruowany został jako umowa wzajemna, przez którą wynajmujący 
zobowiązuje się oddać rzecz najemcy do używania przez czas oznaczony lub nieozna-
czony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (art. 659 
§ 1 k. c.)” (Radwański 1996: 108). 

Najemca musi płacić czynsz w terminie umówionym lub zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie (tj. czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy 
najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać 
dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony – miesięcznie, 
do dziesiątego dnia miesiąca). W celu zabezpieczenia czynszu i innych świadczeń, 
z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, wynajmującemu przysługuje na mocy 
ustawy prawo zastawu na rzeczach ruchomych. W wypadku niezapłacenia czynszu 
przez najemcę (przez co najmniej dwa pełne okresy płatności) wynajmujący może 
wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Należy tutaj zazna-
czyć, że umowa najmu obejmuje tzw. świadczenie wzajemne. Świadczenie wzajemne 
najemcy polega na uiszczeniu czynszu, który może być oznaczony nie tylko w pie-
niądzu, ale także w świadczeniach innego rodzaju, a wynajmującego na wydaniu 
przedmiotu najmu (art. 659 § 2 k. c.).

§ 4.1. Wysokość czynszu Strony określają na kwotę 400 złotych (czterysta złotych) miesięcznie.
2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, płatny będzie z góry – do pierwszego dnia każdego miesiąca. 
Czynsz będzie płatny na rachunek wynajmującego, określony w § 3 ust. 3.
3. Oprócz czynszu Najemca zobowiązuje się do terminowego opłacania kosztów związanych z ko-
rzystaniem z lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Strony ustalają, 
że obowiązek ten dotyczy opłat za: zużycie ciepłej i zimnej wody, odprowadzenie ścieków, zużycie 
energii elektrycznej, zużycie gazu.
4. W wypadku zainstalowania w przedmiotowym lokalu urządzeń ułatwiających korzystanie z niego 
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Najemca zobowiązuje się opłacać wszelkie koszty wynikające z ich instalacji, funkcjonowania oraz 
ewentualnej deinstalacji.

Paragraph 4.1. The rent shall be four hundred zloty (PLN 400) per month.
Paragraph 4.2. The rent under paragraph 4.1. shall be paid in advance – by the fi rst day of each 
month. The rent shall be paid/transferred into the Landlord’s account specifi ed under paragraph 3.3.
Paragraph 4.3. The Tenant shall also pay in due time the costs connected with using the fl at speci-
fi ed under paragraph 1.1. The Parties agree that the Tenant shall pay bills for consumed hot and cold 
water, electricity, gas and sewage disposal.
Paragraph 4.4. In the case the fl at is equipped with facilities facilitating the usage of the fl at the Ten-
ant shall pay all costs resulting from their installation, operation and possible uninstalling.

2.7. Obowiązki Najemcy (tenant’s obligations)
Obowiązki najemcy obejmują używanie rzeczy w sposób zgodny z umową i od-

powiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy, a po wygaśnięciu umowy – wy-
danie jej w stanie niepogorszonym. Najemca powinien zawiadamiać wynajmującego 
o konieczności dokonywania napraw obciążających wynajmującego oraz dokonywać 
napraw, do których sam jest zobowiązany. Najemcy nie wolno, bez uzyskania uprzed-
niej zgody wynajmującego, pod rygorem wypowiedzenia umowy przez wynajmują-
cego bez zachowania terminów wypowiedzenia, zmieniać przeznaczenia rzeczy lub 
dokonywać innych zmian, które nie są zgodne z umową. Jeżeli umowa tego nie zabra-
nia, najemca może oddać przedmiot najmu w podnajem lub bezpłatne użytkowanie 
osobie trzeciej.

§ 5.1. Na podstawie niniejszej umowy Najemca ma obowiązek:
1) korzystania z przedmiotowego lokalu mieszkalnego przez zamieszkiwanie w nim osobiście lub 
z członkami najbliższej rodziny (rodzice, dzieci, małżonek) przez okres, o którym mowa w § 3 ust. 
3 niniejszej umowy;
2) utrzymywania lokalu w stanie technicznym niepogorszonym;
3) ponoszenia – w razie konieczności – nakładów na przedmiotowy lokal, takich jak naprawa i kon-
serwacja:

a) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych 
i innych,
b) okien i drzwi,
c) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,
h)  innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

– malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufi tów,
– malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzew-
czych;

4)  udostępniania lokalu Wynajmującemu w celu dokonania przez niego okresowej kontroli lokalu;
5) stosowania się do ogólnie przyjętych w budynku zasad porządku domowego, w szczególności zaś 
do zasad korzystania z miejsc postojowych oraz korzystania z wind.
2. Najemca zobowiązuje się nie dokonywać zmian w elementach estetyki zewnętrznej budynku, 
w którym znajduje się przedmiotowy lokal, a w szczególności zobowiązuje się do niewywieszania 
reklam.
3. Najemca zobowiązuje się nie dokonywać żadnych zmian w przedmiotowym lokalu, których nie da 
się usunąć lub których usunięcie wymagałoby poniesienia nakładów fi nansowych.
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4. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego oddać osobie trzeciej przedmiotowego 
lokalu do odpłatnego bądź nieodpłatnego korzystania.
5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowej kontroli stanu i wyposażenia 
lokalu, nie częściej jednak niż raz na 3 miesiące.

Paragraph 5.1. The Tenant shall hereunder:
1) use the fl at by living in it personally or with the members of his nearest family (parents, children, 
a spouse) for the period specifi ed under paragraph 3.3. hereof;
2) keep the fl at in not deteriorated technical condition;
3) bearing costs – if need be – of the maintenance and repair of the following:

a) fl oors, tile fl oors, fl oor covering and wall tiles, glass walls and others,
b) windows and doors,
c) built-in furniture including the replacement thereof,
h)  other elements of fl at furnishing and surroundings by:

– painting or wallpapering and the repair of damage infl icted to plaster on walls and ceilings
– painting doors and windows, in-built furniture, kitchen, sanitary and heating appliances;

4) making the fl at available to the Landlord for the periodical inspection;
5)  comply with the building public policy and especially to the policy on using parking lot space 

and lifts/elevators.
Paragraph 5.2. The Tenant shall not change the exterior decorations of the building in which the 
fl at is located and especially he shall not display any advertisements.
Paragraph 5.3. The Tenant shall not change the fl at in any way which would be irreversible or the 
removal of which would require bearing fi nancial costs.
Paragraph 5.4. The Tenant shall not without the written consent of the Landlord give the fl at to the 
third party for rent or without rent.
Paragraph 5.5. The Tenant reserves the right to check periodically the condition and furnishing of 
the fl at but not more frequently than once a quarter.

2.8. Obowiązki Wynajmującego (landlord’s obligations)
Do obowiązków wynajmującego należy przede wszystkim wydanie rzeczy na-

jemcy do użytkowania w stanie przydatnym do użytku zgodnie z przeznaczeniem. 
Zasadniczo mniejsze naprawy związane ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają 
najemcę. W wypadku zniszczenia rzeczy z powodu okoliczności, za które wynajmu-
jący nie ponosi odpowiedzialności, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia 
stanu poprzedniego. Gdy wynajmujący nie dokona napraw, które go obciążają, a bez 
których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć 
wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw, a w razie bezskutecznego 
upływu tego terminu może dokonać koniecznych napraw, obciążając kosztami wynaj-
mującego. W razie stwierdzenia wad przedmiotu najmu wpływających na jego przy-
datność do umówionego użytku najemca może żądać stosownego obniżenia czynszu 
za czas trwania wad. Gdy wynajmujący, pomimo otrzymanego zawiadomienia, nie 
usuwa wad w stosownym terminie (albo w wypadku, gdy ich usunięcie nie jest możli-
we), najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 6. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący ma obowiązek:
1) wydania przedmiotowego lokalu Najemcy do korzystania, we właściwym stanie technicznym,
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2) ponoszenia – w razie konieczności – nakładów na przedmiotowy lokal innych niż określone 
w § 5 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy,
3) odebrania lokalu po zakończeniu niniejszej umowy.
Paragraph 6. The Landlord shall hereunder:
1) deliver the fl at specifi ed hereof to the Tenant in a correct technical condition,
2) bearing – if need be – costs connected with the fl at other than those specifi ed under paragraph 
5.1.3. hereof,
3) accepting the fl at after the termination hereof.

2.9. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy (contract termination)
Zakończenie najmu następuje w wyniku wygaśnięcia umowy zawartej na czas 

oznaczony lub w wypadku najmu na czas nieoznaczony w drodze wypowiedzenia. 
Terminy wypowiedzenia są w prawie polskim uregulowane w art. 673. kodeksu cy-
wilnego, w myśl którego umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z zasadami w niej okre-
ślonymi (z zachowaniem terminów umownych) albo zgodnie z zasadami ustawowy-
mi, tzn. gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można 
wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowe-
go; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca ka-
lendarzowego; natomiast kiedy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na 
trzy dni naprzód lub gdy najem jest dzienny – z jednodniowym wyprzedzeniem.

Wygaśnięcie stosunku najmu powoduje obowiązek zwrotu przez najemcę wynaj-
mującemu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym (poza zużyciem wynikającym 
ze zwykłego korzystania z rzeczy).

§ 7. Strony ustalają, że wygaśnięcie niniejszej umowy nastąpi na zasadach określonych w ustawie 
z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).
Paragraph 7. The parties agree that the Agreement shall terminate under the provisions of the Act 
of 21 June 2001 on the protection of tenants and fl at resources of gminas as well as the Civil Code 
(uniform text, Dz.U. of 2005 No. 31, item 266 as amended).

§ 8.1. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy Najemca zobowiązuje się opróżnić przedmio-
towy lokal i wydać go Wynajmującemu niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny wygaśnięcia, nie 
później jednak niż w ciągu 14 dni.
2. Strony zgodnie oświadczają, że odbiór lokalu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 
przez Wynajmującego nastąpi niezwłocznie po opróżnieniu lokalu przez Najemcę. Na dowód po-
wyższego Strony sporządzą protokół odbioru lokalu. Podpisanie protokołu przez obie Strony ozna-
cza opróżnienie lokalu i wydanie lokalu Wynajmującemu.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pokrycia z kwoty kaucji zabezpieczającej wszelkich szkód 
spowodowanych w przedmiotowym lokalu. Zwrot kaucji lub jej części pozostałej po pokryciu szkód 
nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2. Sposób zwrotu 
Strony ustalą w treści protokołu.

Paragraph 8.1. In the case the Agreement is terminated the Tenant shall leave the fl at and deliver 
it to the Landlord immediately after the occurrence of the cause of termination, and not later than 
within 14 days therefrom.
Paragraph 8.2. The Parties agree that the delivery acceptance of the fl at specifi ed under paragraph 
1.1. hereof by the Landlord shall take place immediately after the Tenant leaves it. To prove that the 
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Parties shall execute the delivery-acceptance document. The fact of signing the document shall mean 
that the fl at has been left and delivered to the Landlord.
Paragraph 8.3. The Landlord reserves the right to pay from the deposit any sums necessary to cover 
any damage to the object of the contract/to the fl at. The return of the deposit or part of the deposit af-
ter paying for the damage shall take place within 30 days from the signing of the delivery-acceptance 
document specifi ed under paragraph 8.2. hereof. The mode of deposit transfer shall be specifi ed in 
the delivery-acceptance document by the Parties.

2.10. Klauzula stosowanego prawa (applicable law)
W polskich umowach jest to typowa klauzula informująca o tym, jakie przepisy 

mają zastosowanie w wypadku, gdy umowa nie reguluje wszystkich kwestii związa-
nych z danym typem umowy. Zgodnie z zasadą, że umowa zawiera całość porozu-
mienia pomiędzy stronami (contract must stand alone), klauzula taka zazwyczaj nie 
występuje w umowach anglosaskich.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową należy stosować odpowiednio przepisy ustawy 
z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksu cywilne-
go (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).
Paragraph 9. The provisions of the Act of 21 June 2001 on the protection of tenants and fl at resourc-
es of gminas as well as the Civil Code (uniform text, Dz.U. of 2005 No. 31, item 266 as amended) 
shall apply respectively to matters not regulated herein.

 2.11. Klauzula dot. sporów prawnych ewentualnie zapisu na sąd polubowny 
(jurisdiction and arbitration clause)
Klauzula ta informuje o tym, jaki sąd będzie właściwy do rozstrzygania sporów 

pomiędzy stronami. Występuje ona zarówno w umowach polskich, jak i anglosas-
kich.

§ 10. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wynajmującego.
Paragraph 10. Any disputes arising herefrom shall be settled by the Regional Court having the 
jurisdiction over the residence of the Landlord.

2.12 Klauzula dot. zmian umowy (amendment clause)
Klauzula ta ma charakter formułki idiomatycznej. Najczęściej popełnianym błę-

dem tłumaczeniowym jest używanie (jako ekwiwalentu rzeczownika zmiana) terminu 
change zamiast amendment.

§ 11. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Paragraph 11. Any amendments hereto shall be made in writing on pain of invalidity.

 2.13. Klauzula dot. liczby egzemplarzy umowy i języka, 
w jakim ją sporządzono (language and copies clause)
Kwestie dotyczące języka umowy są najczęściej umieszczane w umowach podpi-

sywanych z obcokrajowcami. Standardowa umowa prawie zawsze zawiera formułkę 
idiomatyczną dotyczącą ilości egzemplarzy, w jakiej sporządzono umowę.
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§ 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze 
Stron.
Paragraph 12. The Agreement has been executed in duplicate, one copy for each Party.

2.13. Podpisy stron (signatures)

Wynajmujący Najemca
Jan Kowalski Tadeusz Albinos

The Landlord Tenant
Jan Kowalski Tadeusz Albinos

3. Wnioski

Przekład umów najmu z języka polskiego na angielski napotyka pewne trudno-
ści terminologiczne, związane przede wszystkim z różnicami w rzeczywistościach 
prawnych anglosaskiego common law i polskiego prawa kontynentalnego. Dlatego 
też można wysunąć wniosek, iż makropoziom tekstu, na który składa się świat tekstu 
wraz z sytuacją i rzeczywistością komunikacyjną, jest źródłem problemów w prze-
kładzie.

Poszukiwanie ekwiwalentów docelowych (funkcjonalnych) może być oparte 
głównie na stosowaniu hiperonimów. W  Wielkiej Brytanii nie dokonuje się roz-
różnienia pomiędzy najmem a dzierżawą. W wypadku nieruchomości stosuje się 
termin lease (wynająć, wydzierżawić). Umowa najmu czy dzierżawy najczęściej 
jest nazywana tenancy agreement lub contract of lease. W większości przypadków 
w nagłówku pojawiają się dookreślenia w postaci premodyfi kacji i postmodyfi kacji 
dokładnie precyzujące, z jakim typem umowy czytelnik ma do czynienia. Kwestia 
pobierania pożytków ma w wypadku wielu umów znaczenie drugorzędne i nie wpły-
wa na typologię umów w takim stopniu, jak w prawie polskim. Kluczowe znaczenie 
mają natomiast takie kwestie, jak: czas trwania umowy, sposób jej przedłużenia lub 
rozwiązania. Poszczególne typy umów zbliżonych do polskiej umowy najmu są 
regulowane osobnymi ustawami. W systemie anglosaskim nie istnieje rozróżnienie 
na czynsz najmu i dzierżawy (w obu przypadkach używa się terminu rent). Po-
dobnie sytuacja wygląda w wypadku nazewnictwa stron umowy. Nie ma osobnego 
terminu na nazwanie wynajmującego i wydzierżawiającego – używa się najczęściej 
terminu landlord dla mężczyzn i landlady dla kobiet. W wypadku najemcy i dzier-
żawcy ekwiwalentem funkcjonalnym jest zazwyczaj termin tenant. W angielskich 
umowach najmu brak klauzuli dotyczącej przepisów regulujących dany typ umowy. 
Zwyczajowo umowy anglosaskie „must stand alone”. Polskie umowy najmu są dużo 
krótsze, choć niekiedy też zawierają dosyć szczegółowe opisy przedmiotu najmu. 
Obecnie pojawiają się liczne problemy z ustaleniami ekwiwalentów dla terminów 
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takich, jak: lokal mieszkalny, lokal użytkowy, nieruchomość wspólna, pomiesz-
czenie gospodarcze, komórka czy budynek wielomieszkaniowy. W dużej mierze 
wynika to z różnic w polskim i anglosaskim prawie własności i nieprzystawalnej 
typologii mienia w obu systemach prawnych. Proponowane powyżej tłumaczenia 
są zorientowane na język źródłowy zarówno pod względem terminologicznym, jak 
i podziału tekstu na paragrafy. Należy tutaj zauważyć, że liczne zwroty, a nawet całe 
zdania, mają charakter formuł utrwalonych historycznie i ich dosłowne przetłuma-
czenie może prowadzić do zmiany znaczenia, nonsensu czy po prostu stworzenia 
zdania niezrozumiałego dla odbiorcy tekstu docelowego. Należy pamiętać, iż do-
puszczalne są inne wersje tłumaczenia, które również będą poprawne w wielu sytu-
acjach komunikacyjnych. Polska umowa najmu jest tekstem o bardzo powtarzalnej 
makrostrukturze tekstu, terminologii i frazeologii. W poszczególnych umowach 
występują tylko nieznaczne różnice, zazwyczaj dotyczące poziomu szczegółowo-
ści klauzul regulujących poszczególne kwestie. W ciągu ostatnich kilkunastu lat 
wyraźnie można zaobserwować trend do korzystania przez obywateli RP z wzorów 
umów, co znacząco wpływa na powtarzalny charakter tekstów należących do tego 
gatunku.
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Metafora pojęciowa jako narzędzie rekonstruowania 
językowego obrazu świata w socjolekcie rowerowym

Abstract (Conceptual Metaphor as a Tool for the Reconstruction of the Linguistic 
Image of the World in the Bike Sociolect). The author attempts to show that the idea 
of conceptual metaphor is an effi cient tool for reconstructing the image of the world con-
tained in language. The problem is exemplifi ed by specifi c usages of words within the 
Polish bike slang. In the text the following conceptual metaphors are studied: A BIKE IS 
A HORSE AND A BIKER IS A RIDER and A PELOTON IS A PIECE OF FABRIC.

Abstrakt. Autor próbuje wykazać, że koncepcja metafory pojęciowej stanowi efektywne 
narzędzie rekonstruowania językowego obrazu świata. Rozważania ilustrowane są przy-
kładami specyfi cznego użycia słów w obrębie socjolektu rowerowego. W tekście analizie 
poddane zostały następujące metafory konceptualne: ROWER TO KOŃ, A ROWERZYSTA 
TO JEŹDZIEC i PELETON TO TKANINA.

Metaforyzacja stanowi jeden z głównych sposobów wzbogacania leksyki. Doty-
czy to zarówno języka ogólnego, jak i wszelkich jego odmian, także socjalnych. W ni-
niejszym tekście zajmiemy się wybranymi metaforami z obszaru tylko jednej odmia-
ny polszczyzny, a mianowicie socjolektu rowerowego, przy czym terminy socjolekt 
rowerowy, język rowerowy czy cyklolekt (por. Wiertlewski 2005, 2006, 2007a, b) 
używane będą zamiennie, natomiast przywoływany materiał językowy pochodzi za-
równo z tekstów mówionych, jak i pisanych – lista tych ostatnich jest zamieszczo-
na na końcu. Zasadniczym celem artykułu jest analiza struktury konceptualnej kilku 
wybranych pojęć z obszaru socjolektu rowerowego (bardziej całościowe omówienie 
cyklolektu autor planuje podjąć w kolejnych publikacjach, a zwłaszcza w przygoto-
wywanej monografi i) i przedstawienie w ten sposób usystematyzowanej rekonstrukcji 
fragmentu językowego obrazu świata zawartego w metaforach z przywołanej właśnie 
odmiany językowej. Ów językowy obraz świata jest „zawartą w języku, różnie zwer-
balizowaną interpretacją rzeczywistości dającą się ująć w postaci sądów o świecie” 
(Bartmiński 2006: 12).
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Zastosowana w analizie metoda wywodzi się z tzw. teorii metafory konceptu-
alnej, zaproponowanej przez Lakoffa i Johnsona, zwłaszcza w pracach z roku 1980 
(polskie wydanie 1988) i 1999. Choć „Z punktu widzenia metodologii propozycje 
kognitywne stanowią (jedynie – dopisek S.W.) usystematyzowanie i unowocześnie-
nie terminologii dotyczącej metafory” (Fabiszak 2005: 145), a więc, wbrew twierdze-
niom autorów, nie są aż tak nowatorskie, oferują z pewnością oryginalny i efektywny 
sposób interpretowania rozległego materiału językowego (por. np. wydaną w ostat-
nim czasie pracę Fabiszak 2007 na temat dyskursu wojennego w ujęciu teorii meta-
fory konceptualnej). Za kluczową uznajemy zwłaszcza ideę, iż „Metafora nie istnieje 
jedynie w słowach, których używamy, lecz w samym sposobie pojmowania” (Lakoff, 
Johnson 1988: 27), czyli jest ona nie tylko fi gurą stylistyczną, ale również sposobem 
ujmowania rzeczywistości, który, zdaniem autorów, kieruje naszym myśleniem, za-
chowaniem i postrzeganiem. Z kolei metafora pojęciowa to „Schematyczna relacja 
odwzorowania między dwiema domenami, zwykle wyrażona w formie X TO Y, gdzie 
X to domena docelowa, a Y to domena źródłowa. Konkretne wyrażenia metaforycz-
ne (np. Ta teoria opiera się na chwiejnych argumentach) stanowią uszczegółowienia 
metafor pojęciowych” (Taylor 2007: 708).

Przed przystąpieniem do analizy wybranego materiału językowego należy jesz-
cze wspomnieć, że Maria Wojtak, w tekście poświęconym m.in. doborowi leksyki 
w tekstach prasowych, charakteryzując typy form wyrazowych występujących w cza-
sopismach rowerowych, a więc w obszarze stanowiącym przedmiot zainteresowania 
niniejszego opracowania, zauważa, że „Zasadnicza perspektywa, w jakiej entuzjasta 
postrzega rower, pojawia się w interpretacjach przypisujących poczciwemu jednośla-
dowi cechy wierzchowca lub innego żywego stworzenia, którego można dosiadać, 
ujeżdżać, ba! Zajeżdżać nawet” (Wojtak 2000: 125). W sumie autorka odnotowu-
je 10 jednostek leksykalnych z tego zakresu i ilustruje je stosownymi przykładami 
użyć w kontekstach zdaniowych (dosiadać, dosiadający, jeździec, narowisty, pełnej 
krwi wyścigowy ogier, pod jeźdźcem, ujeżdżać, ujeżdżanie, wierzchowiec, zajeżdżać), 
w których „Obraz roweru jako wierzchowca jest uzupełniany wizerunkiem kolarza-
-jeźdźca, co się wyraża nie tylko w używaniu leksemu jeździec (…) lecz w stosowa-
niu formuł nawiązujących do terminologii hipicznej” (Wojtak 2000: 127). Spróbujmy 
spojrzeć na zasygnalizowaną kwestię, uwzględniając perspektywę badawczą Lakoffa 
i Johnsona, co pozwoli pod innym kątem przeanalizować znacznie bogatszy mate-
riał językowy z obszaru cyklolektu i powinno w efekcie umożliwić przedstawienie 
bardziej całościowego opisu fragmentu językowego obrazu świata zawartego w tej 
odmianie. Dodajmy, że koncepcję metafory konceptualnej w analizie socjalnych wa-
riantów języka wykorzystała wcześniej Kołodziejek (2006: 203–209) przy omawia-
niu językowych sposobów porządkowania rzeczywistości w pięciu współczesnych 
językach subkultur.

Otóż najobszerniejsze pod względem liczby zarejestrowanych przez autora 
uszczegółowień, bo liczące około 50 leksemów, są dwie metafory pojęciowe, które ze 
względów praktycznych potraktujemy łącznie za pomocą formuły ROWER TO KOŃ, 
A ROWERZYSTA TO JEŹDZIEC. Na językowy obraz świata wyłaniający się z tej me-
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tafory pojęciowej składa się kilka elementów, z których najistotniejszy zapewne jest 
sposób postrzegania roweru. Jednym z określeń roweru jest słowo rumak (Fuji uszko-
dził swego rumaka po udanym pedal grindzie.), czasami z dodaniem przydawki sta-
lowy (Owszem jeździłem na swoim stalowym rumaku, ale nie interesowały mnie wy-
ścigi ani trenowanie.) lub żelazny (Strój ówczesnych rowerzystek, które w tym okresie 
zaczęto nazywać amazonkami na żelaznych rumakach, nadal daleki był od ideału.). 
Owe dodatkowe określenia wskazują na materiał, z którego wykonana została rama 
roweru, ale dotyczą wyłącznie pojazdów dość tradycyjnych. Choć przemysł rowero-
wy przeszedł w ostatnich dziesięcioleciach kilka rewolucji technologicznych i współ-
czesne rowery, zwłaszcza te lepszej jakości, nie mają stalowych ram, ale np. ramy 
wykonane z aluminium czy kompozytów węglowych, w zgromadzonym materiale 
językowym nie odnotowano możliwych połączeń typu aluminiowy/molibdenowy/
tytanowy rumak lub karbonowy/kompozytowy/węglowy rumak. Możliwe są też inne 
określenia przymiotnikowe utworzone przez analogię do konia, np. rower juczny 
(W Tczewie uroczyście dosiadamy naszych jucznych rowerów.).

Rower to także wierzchowiec (Po powrocie z maratonu należy wierzchowca ob-
myć wodą, a łańcuch starannie wyczyścić i nasmarować.) lub ogier (Prezentowany 
Scott to nie jest wyścigowy ogier, lecz świetny rowerek do epickiej turystyki.), ale, za-
uważmy na marginesie, już nie źrebak, klacz lub wałach, co może sugerować, że ter-
miny te nie niosą pozytywnych skojarzeń. Najlepsze, podobnie jak w wypadku koni, 
są rowery pełnokrwiste (Rowery górskie za 5000 zł to pełnokrwiste maszyny do ściga-
nia.) lub czystokrwiste (Spośród 7 przetestowanych modeli czystokrwiste trekkingi to 
Giant Freerider 0 27 oraz Coratec Sport Trekking 0.1.). Dobrze, gdy w stajni znajduje 
się rasowy rower (Mowa tutaj o wypuszczonym ze stajni Haro rasowym rowerze dla 
zawodowców.). Może się wśród nich też trafi ć prawdziwy Mustang (marka roweru).

Podobnie jak w wypadku konia, roweru się dosiada (Dosiadam go raz, dwa razy 
w tygodniu, kiedy wybieram się na trasę dla BMX-ów, na dirt albo slalom.), albo 
wręcz dosiada rumaka (Czekasz jak na szpilkach i wyobrażasz sobie jak to będzie, 
kiedy dosiądziesz swego nowego rumaka. Nogi same się rwą do pedałowania.), a oso-
ba jadąca rowerem, dosiadająca go (Ortodoksyjnego szosowca trudno będzie zachę-
cić. Nie słyszał o tej marce. Brak jej legendy, brak jej osobistości stojącej za kon-
strukcją, dosiadającej jej.), może zacząć go ujeżdżać (Lansuje on własną, choć obco 
brzmiącą markę Oettinge. Na razie są dwa rowery, jeden ujeżdża on sam, a drugi jego 
kolega). Ujeżdżać zresztą można nie tylko rower, ale też niektóre jego komponenty 
(Tym razem założyłem zielone opony Michelina. Ujeżdżam je głównie w zimie.). Kon-
sekwentnie rowerzysta, szczególnie wytrawny, to ujeżdżacz (Jeśli jadący z przeciwka 
biker sprawia wrażenie ujeżdżacza, to go pozdrawiam.), a jazda – ujeżdżanie (Jest to 
rower przeznaczony do ujeżdżania podczas zawodów XC.).

Rowerzysta, czyli jeździec (Wymaga to fi nezyjnego jeźdźca, który wie, kiedy moż-
na depnąć na maksa, a kiedy delikatnie kręcić.) może swój pojazd spiąć ostrogami 
(Rower jest stabilny i choć trudno powiedzieć o nim wołowaty, to trzeba go spiąć 
ostrogami, żeby ostro skręcił.) lub, podobnie jak konia, popędzać (Czuć jak kierow-
nica i mostek pracują podczas popędzania roweru na stojąco.). Używa się w oma-
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wianej odmianie również wyrażenia pod jeźdźcem, co ponownie nawiązuje do świata 
hippiki (W związku z tym mam takie pytanko, czy te dętki dadzą radę pod jeźdźcem 
ważącym ok. 80 kg?). Rower, znowu identycznie jak koń, czasami poniesie (Rock 
Machine na zjazdach często ponosiło i dawało wrażenie jazdy z większą szybkością 
niż w rzeczywistości.), a czasami stanie dęba (Rower mimo moich usilnych starań 
podrywa się do góry, próbując stanąć dęba.). Bywają rowery posłuszne (Natomiast 
ja bym sobie odpuścił 28″, bo może się okazać, że rower jest nie do końca posłusz-
ny.), a więc dające się prowadzić zgodnie z wolą kierującego, spokojne, a czasami 
nieposłuszne, narowiste (Im kąt jest bardziej zbliżony do 90°, tym rower jest bardziej 
narowisty i trudny w prowadzeniu. Im kąt jest mniejszy, tym rower jest spokojniejszy.), 
wręcz uparte (Na początku wydawał się uparty, ale może była to bardziej kwestia 
braku przyzwyczajenia do nowego układu przełożeń.) i nerwowe (Rower jest strasznie 
nerwowy w prowadzeniu.). Niektóre wierzgają (Nie zamierzam pobijać tego rekordu, 
bo przy prędkości 40–50 km/h rower już trochę wierzgał.), a nawet potrafi ą zrzucić 
jeźdźca (Niewprawni bikerzy powinni uważać – ten rowerek potrafi  zrzucić jeźdźca 
w najmniej oczekiwanym momencie.). Można też rower zajeździć (Prawda jest taka, iż 
oczywiście potrafi ę zajechać rower, ale w tym przypadku to nie jest moja wina.). Taki 
sam los też spotyka komponenty rowerowe (Ja na to, że zajechałem w rowerze kasetę 
i korbę, a ona, żebym nie ględził, tylko kupił, bo mieli po promocji akurat.).

Podobnie jak w wypadku jazdy na koniu, także na rowerze można z jednej strony 
popuścić lub luzować cugle (Na szosie upstrzonej bardzo krótkimi, lecz dość sztyw-
nymi hopkami źle mi się trenuje interwały z podobnych przyczyn – na tych krótkich 
zjazdach mimowolnie się luzuje cugle.), a z drugiej wygrać w cuglach, przy czym ten 
ostatni skonwencjonalizowany frazeologizm używany jest również w ogólnej odmia-
nie polszczyzny (Na początku kwietnia był czwarty w Vuelta at Pais Vasco, zaś w mi-
nionym tygodniu w cuglach wygrał już po raz trzeci w swej karierze etapówkę Giro 
del Trentino.). W tym drugim przypadku jest wskazane, żeby kolarz miał kopyto (Rob-
bie McEwen – niby chuchro, ale kopyto ma jak stado koni.). Zauważamy w ostatnim 
przykładzie pewną niekonsekwencję czy brak spójności w proponowanej metaforze 
pojęciowej – otóż to kolarz ma kopyto, nie rower. Gdy jadący na koniu chce zwol-
nić, puszcza cugle. W podobnej sytuacji kolarz puszcza korby (Wygrałem ten wyścig. 
Gdybym wiedział, że to dwadzieścia sekund przewagi, pewnie bym tak nie pracował. 
Gdybym się obejrzał, natychmiast puścilibyśmy korby i nie uciekalibyśmy.).

Na stromym, trudnym technicznie podjeździe kolarz może być zmuszony stanąć 
w pedałach (Sprzęt trochę buja, szczególnie podczas jazdy w pedałach.), w pedałkach 
(Na podjazdach należy wstać z siodełka i kręcić w pedałkach.) czy w korbach (Jadąc 
pod górę, czy to z krzesła, czy w korbach nie odczuwamy negatywnych skutków pracy 
tylnego zawieszenia.), aby móc z większą mocą naciskać pedały. Widać w tych wy-
rażeniach analogię do jazdy w strzemionach na koniu. Analogię też dostrzeżemy, gdy 
mowa o zajmowaniu pozycji siedzącej podczas jazdy. Otóż jadący siedzi w siodle 
(Cały maraton przejechałem w siodle, a podjazdy brałem z blatu.), ewentualnie w sio-
dełku (Kilka dni w tygodniu spędzam w siodełku powyżej pięciu godzin.). Zwrotów 
tych często używa się w celu podkreślenia, że podjazdy pokonało się na siedząco bez 
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konieczności wstawania (Poza tym satysfakcja, gdy widzi się chłopaków pchających 
rowery pod górę, a ty mijasz ich w siodełku.). Dodajmy jeszcze, że popularna nazwa 
jarzemka, czyli części mocującej siodełko, to chomątko.

Rowery przechowuje się m.in. w stajni (Jaki sprzęcior masz w stajni?), choć staj-
nia to także kolekcja czyichś rowerów (Stajnia Briana to rower enduro, hardtail do 
slalomu, full do slalomu, szosówka i hardtail do XC.) lub producent rowerów (Wszyst-
kie trzy rowery pochodzą z jednej stajni, koncernu Treka.), albo elementy rowerowe 
pochodzące od jednego producenta (Napęd stanowi mieszaninę komponentów ze staj-
ni Shimano.). Leksemu tego, jak widać polisemicznego, używa się również w od-
niesieniu do grupy zawodników z jednej drużyny (Przez kolejne lata jeździł w stajni 
De Garibaldiego, u boku tak znanych belgijskich kolarzy, jak Maertens, Pollentier 
i Dermeyer.). Można do niego również dołączyć przydawkę i wówczas mamy stajnię 
kolarską (Właściciele stajni kolarskich negocjowali kontrakty ze swoimi zawodnika-
mi.).

Skoro ROWER TO KOŃ, można też na nim szarżować (Nie szukał drogi najlepsze-
go przejazdu ani aerodynamicznej pozycji, szarżował prosto na Francuza.) i wykony-
wać szarże (Piękna szarża pod Mont Ventoux każe przypuszczać, że za rok Szmyd do-
czeka się zasłużonego zwycięstwa.). Generalnie jednak rower służy raczej do hasania 
(Rok temu wyjechałem sobie na hasanie, a tu zgrzyt. W manetce przedniej wyłamał 
się ząbek.) i może hasać on, jak również jego elementy, co już tak oczywiste nie jest 
(Ten amorek po prostu lubi jak mu ciepło. Przyszła wiosna, z nią momentalnie wysokie 
temperatury i amorek zaczął hasać.). Natomiast przerwa podczas jeżdżenia, zwłasz-
cza w terenie, to popas (Akurat śrubkować lubię, więc ustawianie klocków, nawet 
podczas popasu mi niespecjalnie przeszkadza.). Do omawianego obszaru zaliczymy 
też leksemy nieco luźniej związane z omawianą metaforą pojęciową, a mianowicie 
bryczkę (Bryczka prowadzi się nieźle, osprzęt Chorusa pozwala trochę poszaleć, jed-
nak rama pod względem sztywności pozostawia wiele do życzenia.) i brykę (Jaką masz 
brykę? Ja ujeżdżam Treka.).

Zakończmy ten fragment przywołaniem kilku jednostek z badanego obszaru, bę-
dących głównie nazwami części roweru lub przedmiotów z nim związanych, powsta-
łych przez poddanie metaforyzacji leksemów z pola wyrazowego dotyczącego konia 
i hippiki: bacik (narzędzie do odkręcania koronek wielotrybów), konik (prowadnik 
tylnej przerzutki), podkowa (część amortyzatora), strzemię (pasek w pedale z no-
skiem), uprząż (część kasku). W kolejnym, ostatnim już przykładzie wykorzystano 
natomiast pewne podobieństwo fonetyczne nazwy marki rowerów Kona do słowa 
konina (Moja konina spisuje się nieźle na dirtach.), osiągając przy tym zamierzony 
efekt humorystyczny.

Po pokazaniu, że ROWER TO KOŃ, A KOLARZ TO JEŹDZIEC, zobaczmy teraz, 
jak postrzegana jest grupa kolarzy, peleton, i za pomocą jakiej metafory pojęciowej 
można o niej mówić. Analiza zgromadzonego materiału językowego pozwala wyróż-
nić kilka takich metafor. W niniejszym artykule skoncentrujemy się jednak wyłącznie 
na jednej, wyrażonej za pomocą formuły PELETON TO TKANINA, przy czym przez 
peleton, dla uproszczenia, rozumiemy dowolną grupę kolarzy, także dwuosobową 
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(w cyklolekcie o małej grupie kolarzy można mówić za pomocą leksemu peletonik). 
Oczywiście, podobnie jak w przypadku omówionym powyżej, także tutaj metaforyza-
cji uległy jedynie niektóre jednostki językowe z analizowanego obszaru dotyczącego 
tkaniny, na tyle jednak dla niego charakterystyczne, aby stanowić zasadną podstawę 
materiałową prezentowanego w niniejszym tekście ujęcia. Językowy obraz peletonu 
jest w tym przypadku oparty głównie na kilku czasownikach i ich dość licznych de-
rywatach. Otóż obraz peletonu i sytuacji w nim występujących jest tworzony przede 
wszystkim za pomocą takich leksemów, jak: ciąć, ciągnąć, kurczyć się, rwać, szar-
pać oraz pochodnych. W celu przedstawienia możliwie całościowego obrazu ujętego 
w zasygnalizowanej właśnie metaforze pojęciowej kilkakrotnie wyjdziemy też poza 
listę leksemów przywołanych powyżej.

Wiele można powiedzieć o peletonie za pomocą czasownika ciągnąć. Czasow-
nik ten ma kilka odcieni znaczeniowych i, gdyby potraktować go samodzielnie, sens 
przypisywany mu przez autora nie musiałby być oczywisty dla czytelnika. Spróbu-
jemy pokazać jednak, także poprzez analizę jego wybranych derywatów (w części 
swoistych), że ujęcie tutaj wybrane znajduje uzasadnienie w zgromadzonym mate-
riale, a dla przejrzystości wskazane jest zacząć od formy podstawowej. W peleto-
nie ktoś nadaje tempo, czyli ciągnie pozostałych, tak jakby czynił to z kawałkiem 
tkaniny (Ciągnęli głównie Hiszpanie, reszta starała się jechać w kołach.). Ma wtedy 
miejsce ciągnięcie (Ciągnięcie w żargonie kolarskim oznacza jazdę na czele peletonu 
i ochronę pozostałych zawodników przed wiatrem.), które często polega na tym, żeby 
ciągnąć dla kogoś (Jutro będziemy ciągnąć od startu do mety dla Nepo.). Zauważmy, 
że ostatnie wyrażenie przybiera formę obcą standardowej polszczyźnie. Ciągnięcie 
wymaga oczywiście dwóch stron: ciągnącego i ciągniętego (Ciągnięty siedział tylko 
na kole, nie dawał zmian, więc ciągnący mu odszedł.).

Omawiany czasownik ciągnąć jest bardzo aktywny słowotwórczo w odniesieniu 
do analizowanej właśnie sytuacji – tutaj przywołamy wyłącznie najbardziej charak-
terystyczne tego manifestacje. Otóż peleton lub pojedynczego zawodnika, a także 
np. tempo, można naciągać, czyli doprowadzić do tego, że szybkość jazdy znacząco 
wzrośnie, co słabszych z kolei zmusi do zostania w tyle, spowoduje u nich utratę sił 
i wyłączy z rywalizacji (Główna zasada, to mam skończyć wyścig mocniejszy niż go 
zacznę, ale tak będzie tylko wtedy, gdy nie będę się dawał zbyt naciągać i w odpowied-
nim momencie odpuszczał.). Tę samą sytuację można oddać za pomocą rzeczownika 
naciąganie (Ostatni podjazd to już było naciąganie peletonu przez Sauvier Duval.) 
i imiesłowu naciągnięty (Meta coraz bliżej. Peleton jest mocno naciągnięty.). Nacią-
gać ulega też kolejnej prefi ksacji, której efektem jest ponaciągać, czyli jechać ponad 
siły, dostać w kość (Jak na razie cierpię na treningach, ale dzisiaj już był pierwszy 
przejaw dobrej nogi i trochę ponaciągałem kociarstwo.). Synonimem tego ostatniego 
jest słowo przeciągać (Wstępnie się zaaklimatyzowałem, starałem się nie przeciągać 
i jeździć jak najwięcej w tlenie.). Natomiast dociągnąć oznacza dogonić samemu gru-
pę lub pomóc komuś w dojściu grupy (Gdy lider poskładał się na zakręcie, zostali, 
aby go dociągnąć do peletonu.).

Kolejny derywat rozciągnąć dotyczy ponownie kolarzy jadących razem i odnosi 
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się zarówno do dużej grupy (Quickstep i Liquigas rozciągają peleton.), jak i np. dwójki 
zawodników (Stachu, na kilometr do mety wezmę cię na koło, rozciągnę, ty wygrasz, 
ja zajmę swoje miejsce.). Widzimy więc, że zarówno peleton, jak i tkaninę można 
rozciągać, wydłużać. Dotyczy to też pochodzących od rozważanej właśnie jednostki 
leksemów rozciągnięcie (Bardzo często organizatorzy zawodów dodają pętlę starto-
wą do trasy w celu rozciągnięcia grupy zawodników przed wjechaniem na właściwą 
trasę.) i rozciągnięty (Do Karpacza dojechaliśmy mocno rozciągnięci.). Natomiast na-
rzucanie wysokiego tempa z zamiarem rozbicia grupy oddać można za pomocą cza-
sownika zaciągać (Na podjeździe mocno zaciągnęli i wkrótce odhaczyli grupę.) lub 
rzeczownika zaciąg (Trzeba znać swoje siły i wiedzieć, jak długi i jak mocny zaciąg 
jesteś w stanie wytrzymać.). Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku słów wy-
ciągać (Potem Sabaliauskas zaczął wyciągać pod atak Simoniego.) oraz wyciągarka 
(Wszyscy chcą odjechać i przez godzinę idzie gaz i wyciągarka.) i wyciągara (Potem 
niebezpieczny kręty zjazd w deszczu, dalej wyciągara pod długi podjazd i od razu 
grupka z przodu.). Jednostkę wyciągać potraktowaliśmy jako przedstawiciela oma-
wianej właśnie metafory pojęciowej, także ze względu na jej derywat – wyciągnięty 
(Wyciągnięty peleton z trudem wspinał się na przełęcz.), choć potencjalnie mogłaby 
ona stanowić ilustrację innej metafory, traktującej peleton jako pojemnik, z którego 
wyjmuje się poszczególne elementy. Kolejny leksem pociągnąć jest zasadniczo sy-
nonimem ostatnio omówionego czasownika (Pociągnęli ci, na których liczyliśmy.) 
i znowu w bezpośredni sposób przywołuje wyobrażenie tkaniny, którą ktoś ciągnie. 
Natomiast związany z nim pociąg używany już jest w znaczeniu swoistym i odnosi 
się do grupy kolarzy, najczęściej z jednej drużyny, ustawiających się jeden za drugim 
na czele peletonu w celu forsowania bardzo wysokiego tempa aż do wymęczenia 
rywali i wyprowadzenia własnego lidera na czoło stawki tuż przed metą (Nikomu nie 
udaje się zaczepić do ustawionego przez Lampre pociągu.).

Drugi zaliczony do niniejszej kategorii czasownik – rwać (Z powodu silnego 
bocznego wiatru peleton zaczyna się rwać) także ma wyraźne konotacje z tkaniną, 
zwłaszcza gdy przybiera formę rwać na strzępy (Wiatr rwał peleton na strzępy.). 
Z kolei leksem strzępy występuje też w innych połączeniach, takich jak np. zrobić 
strzępy (Pierwszy etap miał należeć do tych najsilniejszych, ale raczej tak nie było, 
a to dzięki zespołowi Euskaltel, który zrobił strzępy z peletonu na ostatniej górce trze-
ciej kategorii.) czy zostawić strzępy (Dyspozycja średnia, nie czuję, żebym fruwał, ale 
nie miałem też większych problemów, gdy z peletonu zostawały strzępy.), co jeszcze 
dobitniej przywołuje obraz tkaniny. Znaczenie rzeczownika rwanie także idzie w tym 
samym kierunku (Peleton nadal razem, ale cały czas idą skoki i rwanie.). Podobnie 
rzecz się ma z derywatami prefi ksalnymi, takimi jak np.: porwać (Gdy wyścig wjedzie 
w góry będzie łatwiej porwać grupę.), porwany (W połowie dystansu peleton jest już 
porwany w strzępy.), rozerwać (Nagle peleton się rozerwał.), rozerwanie (Czasami na 
czele peletonu jedzie kilka grup, które ze sobą współpracują, dzieje się tak w sytuacji, 
kiedy grupy te mają wspólny interes, np. dogonienie ucieczki czy rozerwanie peleto-
nu.), przerwać (Peleton rychło przerwał się w kilku miejscach.). Kolejne dwa synoni-
miczne derywaty czasownikowe oderwać (Ośmioosobowa ucieczka oderwała się od 
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peletonu.) i urwać (Zaraz po starcie musisz urwać się.) także przywołują skojarzenia 
z tkaniną. Dodajmy jeszcze, że w cyklolekcie czasownika urwać używa się w sposób 
swoisty, odbiegający od polszczyzny standardowej, jak w zdaniu Pierwszego dnia nie 
urwali mnie na podjeździe i tak zacząłem z nimi trenować.

Wyraźne skojarzenia z tkaniną wykazuje także czasownik szarpać, w omawianej 
odmianie językowej używany w znaczeniu nagle przyspieszyć (Gdybyśmy nie szar-
pali, to w Zakopanem fi niszowałby 40-osobowy peleton.). Fraza werbalna szarpać 
mocno tylko potęguje to wrażenie (Nie szarpię mocno na początku.). Podobnie jak we 
wcześniej przywołanych przypadkach, także szarpać występuje w swoistych dla ję-
zyka rowerowego użyciach, jak np. we frazie szarpać tempo (Można oczywiście szar-
pać tempo, ale wtedy, gdy się walczy na ostatnich kilometrach, albo chce się spraw-
dzić granice swoich możliwości.). Derywaty rzeczownikowe szarpanie (Dopiero na 
podjeździe zaczęło się prawdziwe szarpanie.) i szarpanina (Założenia taktyczne były 
proste. Od startu szarpanina.) także stanowią uszczegółowienia omawianej metafo-
ry pojęciowej. Przynależą tu również derywaty prefi ksalne, takie jak np. poszarpać 
(Włoskie grupy rozpoczęły pościg, przez co peleton poszarpał się.), poszarpanie (Nie 
doszło do poszarpania grupy.), poszarpany (Poszarpany przez wiatr i ranty peleton 
nie mógł się zjechać.) czy rozszarpać (Ciągłe skoki miały w założeniu rozszarpać 
grupę.) i jego pochodne. Obraz tkaniny przywołują też zwroty w rodzaju trzeszczeć/
pękać w szwach (Wystarczyło, że do pracy wzięli się Włosi, żeby peleton zaczął trzesz-
czeć w szwach.). Poszarpanego peletonu nie zszywa się jednak ani nawet nie fastry-
guje, a spawa.

Tkaniny i grupy kolarzy mogą się również kurczyć (Fatalna pogoda i góry na 
horyzoncie sprawiają, że peleton po wycofaniu się sprinterów kurczy się w oczach.) 
i skurczyć (W wyniku wysokiego tempa grupka skurczyła się do sześciu osób.). War-
to dodać, że jednostki te występują również w zwrotach typu przewaga się kurczy 
(Im bliżej mety, tym bardziej kurczy się przewaga uciekinierów.), ponownie ewokując 
wyobrażenie tkaniny. Leksem kurczyć nie charakteryzuje się jednak szczególną ak-
tywnością słowotwórczą w obrębie socjolektu rowerowego – odnotowano tylko jeden 
derywat skurczony oprócz przywołanego już czasownika skurczyć (Grupa Lampre 
skurczona do trzech zawodników przestała się liczyć w klasyfi kacji drużynowej.).

Ostatnim przywołanym czasownikiem, za pomocą którego ujmuje się peleton 
i jazdę na rowerze na podobieństwo tkaniny, jest leksem ciąć, używany w znaczeniu 
atakować (Od startu wszyscy się tną, ale ja wolę jechać we własnym tempie.), jak 
również tym bardziej dosłownym, po dodaniu przedrostka roz- (Winokurow z kole-
gami wręcz rozcięli peleton na pół.). Na podstawie zgromadzonego materiału można 
stwierdzić, że jego aktywność słowotwórcza jest niewielka. Występuje on natomiast 
w kilku ciekawych związkach frazeologicznych, takich jak ciąć zakręt (Ciął prawy, 
stromy zakręt, nie zważając na pędzące samochody.) czy ciąć do lewej (Rower ten 
na dobrych agrafkach pozwala nieprzyzwoicie ostro ciąć do lewej.). Występująca 
w ostatnim przykładzie agrafka (zakręt o 180° lub seria równolegle ułożonych zjaz-
dów i podjazdów) również niesie skojarzenia z tkaniną. Leksemu ciąć używa się też 
w znaczeniu pędzić (Grzegorz na zjeździe tnie 70 km/h.), co może mieć miejsce nawet 
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wtedy, gdy trasa jest pofałdowana (Dla górali trasa jest jeszcze za mało pofałdo-
wana.) lub marszczy się (Nie, żebym był dobry na hopkach, ale lubię, gdy szosa się 
marszczy.), co pozwala po raz kolejny ująć jazdę na rowerze za pomocą omawianej 
metafory konceptualnej.

Kończąc, można zasadnie uznać, iż analiza omawianej odmiany języka pozwala 
poznać podstawy i przebieg konceptualizacji dotyczącej wybranego fragmentu rzeczy-
wistości oraz dostrzec sposób i stopień, w jaki używany język wpływa na zachowania, 
postawy i wyznawane wartości jego użytkowników. Jednakże „Systematyczność, dzię-
ki której możemy zrozumieć jeden aspekt jakiegoś pojęcia (…) jednocześnie musi po-
wodować ukrycie innych aspektów tego samego pojęcia” (Lakoff, Johnson 1988: 32). 
Należy też dodać, że choć stopień skonwencjonalizowania przywołanych wyrażeń nie 
jest jednakowy, to jednocześnie, jak pokazaliśmy, jest systematyczny i konsekwentny. 
Natomiast „Najistotniejszą cechą słownictwa (socjolektalnego – dodatek S.W.) jest 
niekonwencjonalne, niestereotypowe postrzeganie rzeczywistości, inne niż w usta-
bilizowanym języku ogólnym” (Kołodziejek 2006: 2003), a ponadto „Zdecydowana 
większość metaforycznej leksyki slangowej to ‘twórcza igraszka’, zabawa słowna, 
przenośnia wymyślona dla radości tworzenia” (Kołodziejek 2006: 205).

Zaprezentowany materiał językowy potwierdza sensowność ujęcia językowego ob-
razu świata zawartego we fragmencie socjolektu rowerowego przez pryzmat zapropo-
nowanych metafor pojęciowych. Takie podejście oczywiście nie implikuje, że obraz ów 
zbudowany jest z kompletu leksemów dotyczących hippiki czy tkaniny. W cyklolekcie 
wykorzystywane są jedynie wybrane jednostki językowe, choć, jak pokazaliśmy, sto-
sunkowo liczne, to nadal stanowiące drobną część pól wyrazowych, z których się wy-
wodzą. Wybierane są zwłaszcza te, które budują wysoce pozytywny obraz uprawianej 
dyscypliny, w której z jednej strony rower jawi się jako żywe stworzenie, będące jak 
zwierzę chimeryczne i nieprzewidywalne, nad którym potrafi  zapanować tylko prawdzi-
wy jeździec, a z drugiej – tworzony jest obraz grupy kolarzy przypominającej fragment 
tkaniny rzuconej na szosę i znowu konsekwentnie poddawanej wybranym czynnościom, 
jakim podlegać może rzeczywista tkanina. Wykorzystanie tej ostatniej metafory pozwa-
la widzieć peleton jako byt wewnętrznie mocny i wytrzymały, natomiast ludzie, którzy 
zdołają go w wyniku nadludzkiego wysiłku poszarpać lub np. rozciągnąć, wyposażeni 
są w wyjątkowe cechy i stąd zwani są herosami, gigantami czy tytanami szos. Zapropo-
nowana w niniejszym tekście analiza pokazuje zatem, jak rowerzyści postrzegają siebie 
i świat ich otaczający, a także, może nawet bardziej, jak postrzegani chcą być – mamy 
tu więc do czynienia z aktem świadomej kreacji językowej.
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Kształtowanie wizerunku fi rmy
na przykładzie kampanii meksykańskiego 

domu towarowego El Palacio de Hierro

Abstract (Creating a Company Image on the Example of the Campaign Led by the El 
Palacio de Hierro – a Mexican Department Store). This analytical article investigates 
how the El Palacio de Hierro, a Mexican department store, has achieved success by select-
ing an appropriate marketing strategy. In order to build its image and prestige, the company 
based its marketing policy on a media campaign called “soy totalmente Palacio”  (‘I am 
totally the palace’), appealing to the customers’ emotions. The fi rst campaign of this kind 
in Mexico, it carried a risk of failure. However, the observation and analysis of the strategy 
applied prove that this type of the image campaign launched by the department store was 
innovative. The “soy totalmente Palacio” campaign has gained a broad social resonance, 
and helped the marketing strategy managers keep the customers tied to the company as 
well as increase the company’s revenues.

Abstrakt. Artykuł analityczny przedstawiający drogę do sukcesu meksykańskiego domu 
towarowego El Palacio de Hierro poprzez dobranie odpowiedniej strategii. W celu budowy 
wizerunku i  prestiżu fi rmy działania marketingowe oparto na kampanii medialnej „soy 
totalmente Palacio” („całkowicie jestem Pałacem”) odwołującej się do emocji klientów. 
Jest to pierwsza tego typu kampania w Meksyku. Obserwacja i analiza historii opisanego 
przypadku wskazuje, że rodzaj kampanii wizerunku zastosowany przez dom towarowy 
był nowatorski, ale i zagrożony niepowodzeniem. Jednak trwająca do dziś kampania „soy 
totalmente Palacio” wywołała duży oddźwięk społeczny, a  prowadzącym strategię marke-
tingową udało się przywiązać klientów do fi rmy i  zwiększyć jej dochody.

Trwale zapisane w świadomości Meksykanów i wybijające się od ponad dzie-
sięciu lat zdanie-slogan: „soy totalmente Palacio” („całkowicie jestem pałacem”) to-
warzyszy reklamie domów towarowych Palacio de Hierro (PdH) i jest produktem 
strategicznej kampanii reklamowej obejmującej wszystkie media: czasopisma, billbo-
ardy, kino, prasę codzienną, radio i telewizję. Kampania od dziesięciolecia utrzymuje 
wysoki stopień przenikalności wśród konsumentów, stając się już częścią potocznego 
miejskiego języka oraz otrzymując liczne nagrody w dziedzinie reklamy w  kraju i za 
granicą, zarówno za oryginalność kampanii, jak i za efektywność reklamową.
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Kampania, autorstwa agencji Teran TBWA, trwa od roku 1997 i przynosi wy-
mierne, oczekiwane efekty. Słynny slogan za pomocą poprzedzających go kontrower-
syjnych tekstów wykreował nową koncepcję kobiety. Słowom towarzyszą w ogło-
szeniach obrazy szczupłych i  młodych modelek na tle wyobrażającym dany tekst. 
Przedsięwzięta strategia marketingowa wywołała szeroki oddźwięk w społeczeń-
stwie. Była nowatorską i  pierwszą tak odważną kampanią reklamową, która zburzyła 
stereotypy i odwoływała się do zupełnie innych wartości niż dotychczasowe działania 
marketingowe podejmowane w Meksyku. Kampania polegała na nieznanym wcze-
śniej w tym kraju budowaniu wizerunku fi rmy, a tym samym marki PdH, w  oparciu 
o narzędzia marketingu wizerunku.

Marketing wizerunku jest systemem strategicznym, który pozwala rozwiązać pro-
blem kształtowania obrazu fi rmy w sposób zintegrowany. Dla zaistnienia z  sukce-
sem w wyobraźni klientów danej marki czy fi rmy należy stworzyć strategie działań 
z uwzględnieniem trzech faz kreowania wizerunku: identyfi kacji, komunikacji i  kon-
taktu z konsumentem (Schmitt, Simson 1997). Fazy te są niezbędne po to, by wizeru-
nek utrzymał się na rynku i rozwinął oraz został zaadaptowany przez konsumentów 
i stał się częścią kultury masowej.

Celem kreowania wizerunku fi rmy jest wywarcie wpływu i odmienność stra-
tegiczna (Vargas 1999). W wypadku PdH w pierwszym etapie najważniejszą rolę 
w  strategii kształtowania wizerunku fi rmy odegrał slogan kampanii reklamowej.

Slogan jest osią koncepcyjną całej kampanii reklamowej. Jego wartość jest wy-
mierna i  odpowiada wartości dodanej. Slogan to zdanie reklamowe odpowiadające 
ostatecznemu przesłaniu, jakie chce przekazać sprzedający podczas sprzedaży. Wyni-
ka z tego, że im zdanie bardziej emfatyczne i perswazyjny przekaz, tym lepiej spełnia 
następujące kryteria:

Zapoznać z funkcją, jaką spełnia produkt lub usługa.• 
Podkreślić korzyści danej marki w porównaniu z podobnymi produktami.• 
Zwrócić uwagę grupy docelowej.• 
Umożliwić sprzedaż.• 
Przypomnieć i uzmysłowić konsumentowi najważniejsze cechy marki.• 
Rozbudzić emocje grupy docelowej, przedstawiając możliwości danego pro-• 

duktu lub usługi.
Podkreślić istotne korzyści konsumentów wynikające z wyboru reklamowanej • 

marki czy usługi.
Zrealizować kreatywne prezentacje wymyślonej strategii reklamowej.• 

Istotne znaczenie ma stopień oryginalności, czytelności i atrakcyjności przekazu. 
Slogan jest dźwignią reklamy, stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie zmiany po-
staw konsumenta (Kall 2000, 2001).

Celem wizerunku komunikacji jest łączenie konsumenta z marką lub fi rmą, nato-
miast wizerunek kontaktu odpowiada za spełnienie oczekiwań konsumenta oraz jego 
zaskakiwanie (Smith, Simson 1997).

Druga faza strategii wizerunku ma na celu stworzenie relacji emocjonalnej mię-
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dzy konsumentem a fi rmą czy marką. Fundamentem komunikacji jest informacja. 
Przy rozwoju technik elektronicznych każde przedsiębiorstwo może komunikować 
się indywidualnie ze swoimi konsumentami. Jest to efektywny i oszczędny sposób 
dotarcia informacji do odbiorców. Ze względu na zwiększenie oddziaływania i pe-
netracji wiadomości między fi rmą i odbiorcami należy w strategiach komunikacji 
uwzględnić następujące cele (Smith, Simson 1997):

Uwidocznić produkt konsumentom.• 
Informować o jakości i cechach charakterystycznych produktu czy usługi.• 
Rozbudzać rozpoznawanie i zapamiętywanie marki.• 
Wiązać markę z produktem.• 
Przekonywać konsumenta zarówno do atrybutów fi zycznych, jak i do efektów • 

końcowych, jakie oferuje marka.
Przypominać konsumentowi ważne informacje, które mógł zapomnieć.• 
Powodować zmiany w postrzeganiu i zachowaniu klienta.• 
Motywować do podejmowania decyzji i robienia zakupów.• 
Ustanowić markę jako lidera na rynku.• 
Osiągnąć pełną identyfi kację konsumenta z marką.• 
Związać emocjonalnie markę z konsumentem.• 
Wzmacniać zalety produktu, które konsumenci rozpoznają w marce.• 
Stworzyć markę powszechną, ponadczasową.• 

Cele te osiąga się przez zastosowanie szeregu narzędzi strategicznych komunika-
cji, takich jak: reklama, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, PR, marketing 
interaktywny i event marketing.

Reklama jest głównym sposobem komunikacji, dotarcia marki do konsumentów. 
Spełnia ona strategiczną rolę w zmianie postrzegania danego produktu. Rzeczywistą 
funkcją reklamy jest sprowokowanie reakcji, najlepiej emocjonalnej, która generuje 
pozytywną zmianę w zachowaniu i świadomości konsumenta. Reklama nie sprzedaje, 
lecz informuje i  pomaga wybrać poprzez przekonanie odbiorców o zaletach danego 
produktu. Reklama łączy klientów z  produktem i perswaduje, wykorzystuje kontakt 
pośredni z klientami (bez udziału sprzedawcy, za to przy wykorzystaniu środków ma-
sowego przekazu) i jest płatną formą promocji (Mruk i in. 1999).

Celem reklamy jest przypomnieć, zaprezentować nową markę, wyperswadować, 
czyli przekonać konsumenta do przestawienia się na nią, umocnić, czyli przywiązać 
konsumenta do nowej marki (Lois). Natomiast celem strategii komunikacji jest stwo-
rzenie dobrego doświadczenia danej marki połączonego z  wywołaniem pozytyw-
nego zaskoczenia ostatecznych konsumentów. Jest to realizowane przez stwarzanie 
warunków dokonywania zakupów przewyższających oczekiwania klientów. Metoda 
realizacji celu polega na stworzeniu pewnej kultury kontaktu, wykorzystaniu zaso-
bów ludzkich, marketingu relacji, wiedzy o kliencie, dostarczaniu usług o różnych 
poziomach satysfakcji (Marchand 1999).

Z kolei wizerunek kontaktu można zdefi niować jako fi zyczne i emocjonalne do-
świadczenie, które rodzi się z interakcji między konsumentem a daną marką. Innymi 
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słowy – jest to całkowite doświadczenie wynikające ze spotkania się konsumenta 
i marki. Oznacza to, że wizerunek kontaktu zależy zarówno od elementów fi zycz-
nych, jak i  emocjonalnych. Odpowiadają one za wartość i  wiarygodność danej marki. 
Wyższa wartość postrzegana jest strategicznym wyrazem konstrukcji, dla której pro-
dukt ma być atrakcyjny, i pozycji produktu w postrzeganiu konsumenta (Otto 2001). 
Od wizerunku kontaktu zależy przyszłość całej konstrukcji, ponieważ w tym punkcie 
spotyka się wiarygodność i  prestiż danej fi rmy (Kottler 1996).

Opisane wyżej mechanizmy komunikacji w reklamie są uniwersalne. Niemniej, 
w przypadku Meksyku, należy uwzględnić specyfi kę rynkową i społeczną. Funkcjo-
nowanie bowiem przedsiębiorstw na rynku meksykańskim jest wyjątkowe pod wielo-
ma względami. Żeby zrozumieć działanie przedsiębiorstw, należy pamiętać, że Mek-
syk to kraj, w którym klasa średnia jest znikoma. Dominują dysproporcje społeczne 
i  ekonomiczne. Istnieje klasa ludzi bardzo biednych, których przychody miesięczne 
są niższe od 170 dolarów, oraz klasa ludzi zamożnych o wpływach większych niż 
5000 dolarów miesięcznie. Dodatkowo warto przytoczyć za INEGI, że minimum so-
cjalne w 2005 r. wynosiło 45,24 peso na dzień (co stanowi ok. 4 dolarów).

W takim kontekście jest oczywiste, że oferta handlowa domu towarowego El Pa-
lacio de Hierro skierowana jest tylko do części społeczeństwa. Firma ta istnieje na 
rynku od 1898 r., kiedy to zostaje zarejestrowana spółka El Palacio de Hierro1 SA, 
będąca jedną z pierwszych spółek akcyjnych w Meksyku (www.elpalaciodehierro.
com.mx).

El Palacio de Hierro (PdH) jest domem towarowym o największym prestiżu 
w Meksyku, co wynika z jakości oferowanego towaru i usług. W ciągu stu lat ist-
nienia PdH utrzymał pozycję lidera w sprzedaży odzieży damskiej, męskiej i dzie-
cięcej, zawsze oferując najnowsze modele i najwyższą jakość produktów najbardziej 
uznanych marek krajowych i międzynarodowych. Dzięki niezrównanemu poziomowi 
usług i kontaktu personelu z klientem i atrakcyjnemu wyborowi produktów w ofercie 
czynność robienia zakupów mogła stać się niepowtarzalnym doświadczeniem. Misja 
PdH jest sformułowana w następujący sposób: „Zaofi arować naszym klientom najlep-
sze doświadczenie zakupów w Meksyku”.

Aby dotrzymać kroku rynkowi, PdH umocnił swoją pozycję najbardziej presti-
żowego i  wysokojakościowego sklepu w Meksyku. Zaledwie w cztery lata zdołał 
zwiększyć poziom rozpoznawania marki z 30 do 61%. Wynik ten nie jest dziełem 
przypadku, lecz nieustannego kompromisu na rzecz jakości i zagwarantowania sa-
tysfakcji klientów, co się łączy z ryzykiem poszukiwania odmiennych i innowacyj-

1  Rodowód El Palacio de Hierro sięga roku 1850, gdy powstał sklep z odzieżą o nazwie Las Fábri-
cas de Francia. Znajdował się w centrum miasta Meksyk, przy dzisiejszym Plaza de la Constitución. 
W 1879 r. nazwa sklepu zmieniła się na J.Tron y Cía. W 1888 właściciele nabywają w ścisłym centrum 
miasta dwie kamienice o  powierzchni 625 m2 i budują „z żelaza i stali” pierwszy w kraju „drapacz chmur” 
o wysokości 5 pięter. Powstaje w ten sposób pierwszy dom towarowy, podobny do istniejących w Paryżu, 
Nowym Jorku czy Londynie. Mówi się, że podczas przebudowy kamienic przechodnie dopytywali się: 
„¿qué palacio de hierro se está construyendo aquí?” (Cóż to za żelazny pałac tu powstaje?). Inwestycję 
zakończono w 1891 r., a właściciele zdecydowali zmienić nazwę z  Francuskich Fabryk na El Palacio de 
Hierro.
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nych form dotarcia do klienta. W tym przypadku kompromis na rzecz jakości nie był 
posunięciem wystarczającym, należało znaleźć sposób na wyraźne odróżnienie się 
od konkurentów (Liverpool, Sears, Suburbia) i jasne przesłanie wartości, które PdH 
sobą prezentuje. Zastosowane rozwiązanie polegało na przeprowadzeniu kampanii 
wizerunku przy użyciu reklam oddziałujących na emocje, czego skutkiem było od-
nowienie przedsiębiorstwa, a szczególnie powstanie nowych, innowacyjnych form 
komunikacji sklepu z klientami.

Zgodnie z dewizą PdH to, co ma podkreślać wyjątkowość jego oferty, zawiera się 
w  hasłach: integralność, usługi, lojalność, innowacyjność. W ten sposób myślenia zo-
stała wpisana przedmiotowa kampania reklamowa. PdH miał już mocną i atrakcyjną 
pozycję, potrzebował jednak czegoś, co mogłoby dostarczyć pełnej i jednoznacznej 
identyfi kacji jego wizerunku. Zastosowano więc strategię ustanowienia bardziej bez-
pośredniej komunikacji z najważniejszymi klientami sklepu, czyli z kobietami.

Według specjalistów PdH kobiety stanowią 75% potencjału nabywczego i  opi-
niotwórczego ich sklepu. Wyzwaniem było w takiej sytuacji znaleźć formułę, która 
pozwoliłaby na szczery i  zabawny dialog z kobietami poprzez reklamę. Działa-
nia rozpoczęto w  1997 r., gdy powstał znany dziś powszechnie slogan: „całko-
wicie jestem pałacem” („soy totalmente palacio”), który jednocześnie odwoływał 
się do pewnego sposobu bycia i  naznaczonego liberalizmem stanu ducha kobiety 
nowego wieku. Idea bycia kobietą w jej najpełniejszej i  szczerej istocie zmieniła 
się w okrzyk wojenny i stała się inspiracją dla nowej generacji tzw. Girl Power 
w Meksyku, czego skutkiem było utworzenie kobiecego ruchu ultrafeministyczne-
go promującego postawę pozbawioną uprzedzeń społecznych, zachęcającą kobiety 
do objęcia osobistej kontroli nad własnym życiem. Należy dodać, że elementem 
końcowym strategii budowania tożsamości PdH jest hasło: „Lo ultimo, lo diferen-
te” („I w  końcu, inaczej” / „Na koniec, inna”). Hasło to przypomina i umacnia 
zobowiązanie, jakie postawił sobie PdH w kształtowaniu cech odróżniających od 
innych: doświadczenie w zakupach.

Kluczem do sukcesu, jakim cieszy się PdH do dziś, była bez wątpienia przepro-
wadzona kampania reklamowa. To, co wcześniej było nudną reklamą sprzedaży, mó-
wiącą o ofercie i  modnych produktach, zmieniło się w tej kampanii w komunikację 
emocjonalną, która trafi a prosto do kobiet, przemawiając w ich własnym języku. Re-
zultatem tych działań jest wypełnienie nazwy PdH, która przestała jedynie denotować 
pustą markę i stała się marką działającą i  mającą osobowość. Te dwie cechy z kolei 
charakteryzują sposób myślenia współczesnych kobiet. Całkowite bycie pałacem od-
dziela kwestię fi zyczności od szykowności (glamour) i  przenosi ją do wymiaru swego 
rodzaju szczerej formy myślenia kobiet o sobie. Kieruje w stronę postawy, że modne 
jest zachowywać się nie tak, jak inni by chcieli, lecz tak, jakim ktoś jest naprawdę.

Od samego początku kampania była opracowywana na podstawie wyznaczonych 
czterech istotnych celów: umocnienie pozycji sklepu, podkreślenie pozycji lidera 
w zakresie mody, innowacyjność oraz awangardowość i kreatywność kampanii, ale 
przede wszystkim uzyskanie jak najpełniejszej identyfi kacji kobiet, do których jest 
skierowana, z kampanią.
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„Całkowicie jestem Pałacem” to jedna z najbardziej udanych i uznanych kampa-
nii w  świecie reklamy. Jej twórczynią jest – wielokrotnie nagradzana – Ana Maria 
Olabuenaga, znana na meksykańskim rynku reklamy z promowania nowych tenden-
cji. Wizerunek kobiety stosowany zwykle w reklamie jest seksualnym haczykiem 
w sprzedaży produktów przeznaczonych dla mężczyzn, tak jak reklamy skierowane 
do kobiet ukazują wizerunek mężczyzny. Innowacją w kampanii PdH było odwróce-
nie tej praktyki: stworzono prototyp kobiety zwracającej się do innych kobiet.

Kampania polega na wprowadzeniu serii zdań lub frazesów, które ukazują lub za-
bawnie analizują kobiecy sposób myślenia. Hasło składa się zawsze z dwóch części: 
oryginalne zdanie plus zamykająca je fraza: „Całkowicie jestem Pałacem”. Poniżej 
prezentowana jest lista niektórych zdań użytych w kampanii w ciągu dziesięciu lat 
jej istnienia.

Pierwszy sezon (1997)
Ponieważ psychoanalityk nigdy nie zrozumie uzdrawiającej mocy nowej sukienki.
Ponieważ najlepszym sposobem na zachowanie linii jest zjadać oczami.
Bo tylko dobra żona uniemożliwia częste chodzenie na zakupy.
Ponieważ jeszcze nikomu się nie udało zamknąć we fl akoniku zapachu nowości.

Drugi sezon (1998)
Nam kobietom zawsze zbywa kilogramów, a brakuje ubrań.
Zaledwie jedno zdanie dzieli dziewczynkę od kobiety: nie mam co na siebie włożyć.
Najciekawsze jest to, że to, co najbardziej kocha gospodyni domowa, to sklepy.
Łatwiej zdobyć mężczyznę niż pokonać lustro.
Dwu rzeczy kobieta nie może uniknąć: płakania i kupowania butów.

Trzeci sezon (1999)
Miłość od pierwszego wejrzenia istnieje. Wystarczy zatrzymać się naprzeciw wystawy.
Żaden mężczyzna nie zna odpowiedzi na: Czy mnie kochasz? oraz Jak wyglądam?
Nie chodzi o to, czy będzie się podobać czy nie, chodzi o to, że już mnie w tym widziano.
Coraz mniej jest książąt, na szczęście jest coraz więcej Pałaców.
My kobiety mamy nałóg kupowania. Przecież nie możemy być doskonałe.
Na szczęście jesteśmy słabą płcią. Silna płeć to ten, co niesie zakupy.

Czwarty sezon (2000)
Jeśli mnie zapytasz o mój rozmiar, wolałabym powiedzieć, ile mam lat.
Najcudowniejsze w sklepach jest to, że zawsze znajdziesz coś, czego nie szukałaś.
Dowodem na to, że nie jesteśmy powierzchowne, jest nasza troska o to, co pod spodem.
Wiem jak wyglądam. Jeśli zadaję pytanie, to tylko po to, żeby wiedzieć, jak bardzo ci się podobam.
I która jest próżna: ta, która o siebie zadba, czy ta, która uważa, że jest dobrze tak, jak wygląda.

Piąty sezon (2001)
„Tylko oglądam” naprawdę znaczy „Nie budźcie mnie, właśnie marzę”.
My kobiety pragniemy więcej niż chcą mężczyźni, dlatego więcej kupujemy.
Nigdy nie jesteś zbyt dobrze ubrana ani zbyt mocno kochana.
Podpis dobrego projektanta jest jak miłość, nie do ukrycia.
To prawda, ściany mają uszy. Wyobraź sobie, co by było, gdyby przymierzalnie miały usta.
Ubranie przykrywa, jaką jesteś, i odkrywa, jaką chcesz być.
Gdyby pończoch wiedziały, jaki wywołują smutek, odchodząc, może wracałyby.
Jeśli zabójczo się ubierasz, przygotuj się, że zobaczysz, jak ktoś umiera z miłości.
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Szósty sezon (2002)
Gdyby kobiety nie chodziły na zakupy, mężczyźni chodziliby bez skarpet.
Jeśli ci mówię, że nic mi nie jest lub że nic nie mam, nie wierz mi nic a nic.
Żadna kobieta nie wie, czego chce aż do momentu, gdy nie zobaczy w tym innej.
Nawet najlepsza wróżka nie wyciągnie cię z kłopotów tak jak mała czarna.

Siódmy sezon (2003)
Kobieta nie wie, czego chce, dopóki nie powie jej tego projektant mody.
Sklepy istnieją, ponieważ nigdy nie umiera próżność.

Jednocześnie kampania ewoluuje w kierunku reklamy kinowej i telewizyjnej. Rolę sloganu spełnia 
fabuła zamknięta morałem. Fabuły nawiązują do kultowych fi lmów, postaci lub gier komputero-
wych. Pojawia się też reklamowy pastisz wonder-woman z  hasłem: „Supermenki: My kobiety za-
wsze wiedziałyśmy, że zmiana stroju sprawia, że stajemy się wszechmocne”.

Ósmy sezon (2004)
Kolejny pastisz, tym razem gry komputerowej: w sekwencji bójki dwu heroin z japońskiej kreskówki 
kulminacja następuje, gdy jedna z nich wytacza ostateczny oręż i mówi: „Noszę rozmiar 3”. Oczy-
wiście pokonuje tę drugą, a w tle słyszymy: „Żadna rywalka się temu nie oprze: całkowicie jestem 
Pałacem”.

Dziewiąty sezon (2005)
Reklama fabularna z kobietą uciekającą na dach: „Być może nie pójdę do nieba, ale para obcasów 
sprawi, że będę bliżej”.

Dziesiąty sezon (2006)
należy do reklam telewizyjnych i kinowych, osadzonych w estetyce kina fantasy, z  hasłami takimi, 
jak: „Ostrzegałam cię: całkowicie jestem Pałacem” albo „Rycerze są dyskretni, lecz nigdy nie zapo-
minają zapachu dobrych perfum”.

Jedenasty sezon (2007)
zdominowały reklamy telewizyjne, tym razem odwołujące się do fi lmu „Casablanca” oraz bajki 
o Kopciuszku. Umykająca kobieta w czerwonej masce gubi jednak nie pantofelek, lecz portfel z kar-
tą PdH. Towarzyszy jej temat „As time goes by”, spojrzenie mężczyzny oraz słowa: „Jeśli jesteś 
żywa, żyj całkowicie Pałacem”, a także: „Nigdy dotąd żadna kobieta nie kochała aż tak bardzo żad-
nego mężczyzny. Tak, jesteśmy Pałacem”.

Każde z licznie przytoczonych haseł reklamowych zawiera założenie, że wszyscy 
wiedzą, jaka jest emocjonalność kobiety oraz że każda kobieta kiedyś pomyślała wła-
śnie to, co mówi hasło. To z tego powodu większość kobiet identyfi kowała się z kam-
panią i  przyjmowała ją natychmiast, co nie znaczy, że przestała ona wzbudzać pole-
miki w  pewnych kręgach. Krytyka była zresztą oczekiwana, ponieważ sukces każdej 
wielkiej kampanii komunikacyjnej polega na jej zdolności sprawiania, że ludzie za-
czynają o niej rozmawiać. W przeciwnym razie mielibyśmy wiarygodny wskaźnik, 
że key message, przesłanie zastosowanej strategii komunikacyjnej jest niezrozumiałe 
dla rynku.

Jedną z ważniejszych cech projektu reklamowego PdH jest dokładne przygoto-
wanie i  opracowanie treści reklamy, tak aby kampania była zabawna i nie obrażała 
nikogo. Kobiety czytające hasła reklamowe nie czuły się urażone ani nie podejrzewa-
ły żadnych insynuacji, przeciwnie: reagowały wdzięcznością i pełnym entuzjazmem, 
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ponieważ odkrywały, że istnieje sklep, który rzeczywiście dobrze zna ich sposób by-
cia i  myślenia.

Zastosowane w kampanii zdania wykazują się znacznym stopniem kreatywości. 
Na przykład fraza: „Bo tylko dobra żona (hiszp. esposa) uniemożliwia częste chodze-
nie na zakupy” opatrzona jest zdjęciem kobiety zakutej w kajdanki (hiszp. esposas), 
której uniemożliwiono ucieczkę na zakupy; w ten sposób zilustrowano podwójne zna-
czenie rzeczownika esposa.

Ana Maria Olabuenaga, creative coach agencji Teran TBWA, wymienia trzy naj-
istotniejsze założenia kampanii:

Nigdy nie wartościuje, co jest dobre, a co złe.1. 
Ani nie uwzniośla, ani nie upokarza kobiety, po prostu ją portretuje.2. 
Nigdy nie mówi o sklepie.3. 

Ta nowatorska kampania, inteligenta w koncepcji i ryzykowna w realizacji, skon-
centrowała strategię na działaniu, które określić można następująco: przypomnieć lu-
dziom o czymś, co wiedzą, lecz zapomnieli, że wiedzą.

Innym nowatorskim czynnikiem w kampanii był wybór mediów. Ponieważ nie-
które uważane są za drugoplanowe lub alternatywne, te właśnie przy projektowaniu 
ogłoszeń zostały uznane za najbardziej relewantne. Są to m.in. billboardy i reklamy 
kinowe: istotnie, okazało się, że miały bardzo duży wpływ na odbiorcę, jeśli chodzi 
o przyjęcie zarówno message reklamy, jak i nowego wizerunku PdH. Jednocześnie do 
promocji okresowych ofert specjalnych zaprojektowano i zastosowano niskobudże-
towe warianty reklam, które zachowały jednak ten sam koncept i styl, co kampania 
główna. Utrzymanie koherencji strategii wizerunku w całej kampanii komunikacyjnej 
pozwoliło na uzyskanie przez PdH nowego, odnowionego wizerunku w  rekordowo 
krótkim czasie. Sezony sprzedaży stały się „doświadczeniem zakupów”. Na przykład 
sezon nazwany „La venta Irresistible” („Nieunikniona Sprzedaż”) lub inny, o  nazwie: 
„Mujeres al borde de un ataque de compras” („Kobiety na skraju ataku zakupowe-
go”), okazały się niezwykle udane, stały się cykliczne i wywołują pozytywne skoja-
rzenia konsumentów, a obecnie zdążają w kierunku ustanowienia nowego ważnego 
zwyczaju.

Strategia pozycjonowania PdH bazuje na koncepcji wyróżniania się dobrym gu-
stem, światową aktualnością sprzedawanych artykułów. Stąd pojawia się hasło „lo 
ultimo, lo diferente” („to, co najnowsze, jest inne”) lub „totalmente innovadora” 
(„całkowicie nowatorska”), które podkreślają ewidentne różnice między PdH i naj-
bliższymi konkurentami. W wypadku Liverpool kładzie się nacisk na obsługę klienta. 
W domach towarowych Sears i Suburbia nie można wyróżnić żadnego pozycjonowa-
nia. PdH posługuje się jasno sprecyzowanym i krótkim hasłem, które wykorzystuje 
jako slogan reklamowy w kampaniach prasowych. Jednak to, co wyróżnia kampanię 
reklamową PdH, to slogan odnoszący się do strategicznych celów komunikacyjnych. 
Oznacza to w tym wypadku zdobycie jak najbliższego kontaktu z grupą docelową, 
czyli kobietami. Pomysłowość kampanii polegała na nadaniu sloganowi realnego 
znaczenia i  jednocześnie pozostawieniu nic nieznaczącego, „lekkiego” zdania: „cał-
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kowicie jestem Pałacem”. Jest to sprytna fraza, która do dziś stanowi najistotniejszy 
element tożsamości PdH. Co istotne, z perspektywy strategicznej slogan to zwykła 
fraza reklamowa, która po zakończeniu cyklu wymieniana jest na inną; jednak w wy-
padku PdH hasło pozostało niezmienione, ponieważ stanowi oś strategiczną, podtrzy-
mującą i  nadającą wciąż wiarygodność podstawom działalności przedsiębiorstwa.

Jest rzeczą niekwestionowaną, że cały wykonany wysiłek nie przyniósłby efektu, 
gdyby – na końcu łańcucha wartości – doświadczenie zakupów nie zaspokoiło oczeki-
wań, jakie wywołała kampania reklamowa. Dlatego niezbędna jest strategia kontaktu 
przygotowana w taki sposób, by usatysfakcjonować nawet najbardziej wymagających 
klientów. W tym celu strategia kontaktu została podzielona na trzy fronty:

Pierwszym wskaźnikiem strategii kontaktu jest „w y ł ą c z n o ś ć ”. Wieloletni • 
wysiłek umożliwił PdH zyskanie statusu wyłącznego przedstawiciela najważniej-
szych projektantów. Jednocześnie wykonano ogromną pracę z zakresu public relation, 
zwieńczoną zaprojektowaniem wyłącznych usług, oferowanych klientom w postaci 
karty. Jest to oferowanie usług dodatkowych i sposób na skłonienie klienta do konty-
nuowania zakupów. Sklep wirtualny na stronie internetowej PdH (www.elpalaciode-
hierro.com.mx) to kolejny przykład na zachowanie pozycji lidera w  proponowaniu 
klientom nowych opcji i doświadczeń zakupów, tym razem w sieci.

Drugi wskaźnik strategii to „j a k o ś ć ”. Nieustanne poszukiwanie sposobów po-• 
lepszenia oferty, powiązane z zobowiązaniem sklepu do przedstawiania zawsze tego, 
co najnowsze: począwszy od komunikacji, a skończywszy na doświadczeniu zaku-
pów, w oczach klientów jest wartością godną pozazdroszczenia. Zastosowanie opisa-
nego pomysłu widać na przykład w projektowaniu wymiarów i wielkości ekspozycji, 
korytarzy i przejść. Podczas gdy inne domy towarowe wykorzystują każdy milimetr 
przestrzeni sklepowej na ekspozycję jak największej ilości towarów, PdH woli nie 
przytłaczać swych sklepów nadmiarem towaru, koncentrując się bardziej na jakości 
niż na ilości oferowanych produktów.

Ostatnim wskaźnikiem strategii kontaktu jest „w z r o s t ”. Otwarcie kolejnych • 
domów towarowych oraz butiku z własną marką wzmocniło zobowiązanie fi rmy 
wobec klientów, polegające na oferowaniu najlepszej i najnowszej mody światowej. 
Każdy nowy sklep został zaprojektowany zgodnie z koncepcją zaskakiwania klien-
tów propozycją nowego doświadczenia wygody i  adekwatności usług do miejsca, 
w jakim sklep się znajduje. Umieszczając na przykład marki Tifany & Co. wyłącznie 
w Polanco i  Perisur lub sklep Museo Metropolitano New York w  obiekcie w Santa 
Fe, PdH stara się uzyskać wizerunek glamour i wyrafi nowania, a to z kolei stawia PdH 
na pozycji o  wiele miejsc wyprzedzającej konkurentów.

Jeśli chodzi o strategię komunikacji, obfi cie nagradzana kampania reklamowa 
„Całkowicie jestem Pałacem” wchodzi właśnie w kolejny rok swego istnienia, a jej 
sukces nadal jest tak wielki, że zmusza konkurencję do głębokich zmian. Najwyraźniej 
widać to na przykładzie sieci domów towarowych Liverpool, która – aby polepszyć 
swój wizerunek – po raz pierwszy musiała skorzystać z pomocy agencji reklamowej, 
stosując przy tym strategie podobne do znanych z  kampanii PdH.

Formuła zastosowana przez PdH i polegająca na tym, że przestaje mówić o ofer-
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cie, lecz zwraca do kobiety jej własnym językiem, nie tylko przyniosła bezpośred-
nie efekty w sektorze domów towarowych, ale również zdołała przekroczyć fi zyczną 
granicę mediów i dostać się na ulice miasta, stając się w krótkim czasie obowiąz-
kowym tematem rozmów między ludźmi. Ta infi ltracja do codziennego życia ludzi 
i do kobiecych serc jest prostą konsekwencją kulturowego i społecznego impaktu 
spowodowanego kampanią reklamową. Choć współcześnie możemy mówić o praw-
dziwej wojnie kampanii wizerunku, PdH ma w tym względzie ewidentną przewagę 
nad konkurencją.

Należy podkreślić, że PdH jest zmuszony do nieustannej innowacji i postępu, 
jeżeli nie chce stracić zdolności zaskakiwania realizowanymi obecnie kampaniami 
reklamowymi. Bo choć z  pewnością były one dotychczas bardzo skuteczne, ich moc 
fascynowania zmniejsza się z  sezonu na sezon. Należy pamiętać, że odbiorców nudzi 
powtarzanie tego samego i zawsze, gdy tak się dzieje, starają się znaleźć nową opcję. 
Stąd nowymi obszarami dialogu z klientem stają się pastisze fabularne.

Dzięki marketingowi wizerunku PdH jest uważany aktualnie za najbardziej uzna-
ny sklep w  Meksyku. Rezultaty podobne do osiągniętych przez PdH są w  zasięgu 
ręki każdego, kto wykaże się pomysłem i odwagą wystarczającą do podjęcia ryzyka 
ukazania się poprzez komunikację w inny niż dotychczas sposób, ale – co najważniej-
sze – relewantną w swoim przesłaniu. Trzeba w tym celu porzucić lęk przed kreatyw-
ną reklamą; konsument zawsze zareaguje na odważnie zrealizowaną i  wiarygodną 
reklamę, odsuwając tysiące reklam tradycyjnych, łatwych do zapomnienia z powodu 
bezbarwności i oczywistości. PdH wykonał pierwszy krok i rezultaty tego przedsię-
wzięcia są na ustach wszystkich.

Zdanie: „Soy totalmente Palacio” („Całkowicie jestem Pałacem”) przestało być 
zwykłym sloganem reklamującym daną markę i stało się opisem pewnego stylu życia. 
Być może największą zdobyczą PdH, poza zwróceniem na siebie uwagi, jest to, że 
osiągnął wynik, jakiego żadna inna kampania nie mogłaby dostarczyć, a mianowicie: 
„stworzył oczekiwania”. W  rezultacie obecne kampanie mogą się podobać lub nie, 
mogą wywoływać entuzjazm lub sprzeciw swoim tekstem, lecz nie pozostają obojęt-
ne i  wzbudzają zainteresowanie i  oczekiwanie.

Niektóre hasła zdołały skupić na sobie uwagę publiczności, która podzieliła się 
na zwolenników i przeciwników takiej kampanii. Wywołały publiczną dyskusję o ste-
reotypie kobiety oraz realnym wizerunku Meksykanek we współczesnym społeczeń-
stwie.

Palacio de Hierro, Pałac z Żelaza, ewokuje swą nazwą takie pojęcia, jak: wspa-
niałość, skarby i  sekrety. Pałac jest domem króla, jest schronieniem dla jego skar-
bów, symbolizuje władzę i  bogactwo. Jest wynikiem i źródłem harmonii materialnej, 
zarówno indywidualnej, jak i  społecznej. To punkt odniesienia, ośrodek ważny za-
równo dla zamieszkującego go króla, jak i  podziwiającego go ludu. Gdy do wspo-
mnianych atrybutów pałacu dodamy to, że jest zbudowany z żelaza, ukażemy jego no-
woczesność, która zawiera się między dawną wspaniałością i aktualną użytecznością 
i technologią. Kobiety, które tam mieszkają, są „całkowicie pałacem”: są niezależne 
i liberalne, a zamiast chodzić do psychoanalityka, rozwiązują swoje problemy, kupu-



101Kształtowanie wizerunku fi rmy na przykładzie kampanii meksykańskiego...

jąc nowe sukienki, pożerają wzrokiem dla zachowania linii i  doświadczają psychode-
licznego transu, wąchając roztaczający się tam zapach „nowości”.

Jak nietrudno się domyślić, reklamy kampanii PdH kreują zestaw oczekiwań, któ-
re nie odpowiadają meksykańskiej rzeczywistości: liczne kobiety nie tylko nie mogą, 
ale przede wszystkim nie chcą „życia Pałacem”, nie żyją zakupami i nie wdychają za-
pachów nowości. W  walce o godność publicznego wizerunku kobiety najsłynniejsza 
jest akcja meksykańskiej performerki Loreny Wolffer, która już w 1999 r. rozpoczęła 
zdecydowaną krytykę kampanii reklamowej PdH, uznając ją za promocję konsump-
cjonizmu, jednocześnie szerzącą puste wartości, zwykle upokarzające i schematycz-
ne.

Do swojej kontrkampanii Wolffer użyła tego samego nośnika reklamowego, to jest 
billboardów, umieściła na nich jednak treść bezpośrednio kontestującą reklamy PdH. 
Zaprojektowane przez nią plakaty pokazują zwykłą kobietę, zamieszkującą typowe 
przestrzenie miejskie, takie jak szkoły, autobusy, ulice z  płonącymi billboardami.

Parodiując frazy odzwierciedlające ideologię miejskiej kobiety, Wolffer nadaje 
im nowy sens, na przykład gdy mówi:

„Żadna kampania reklamowa nie jest w stanie zamknąć mi ust”.
„Problemem jest to, że myślisz, że moje ciało należy do ciebie”.
„Najciekawsze jest to, że wierzysz, że możesz kontrolować mój wizeru-
nek”.
„To jest mój pałac i jest całkowicie z żelaza”.
„Kto cię uczy, jak być kobietą?”

W ten sposób każdy, kto widzi plakat kontrkampanii „Jestem całkowicie z żela-
za” i  natychmiast kojarzy message plakatu z zawartością billboardów domu towaro-
wego, sięga do zapisanego w pamięci celu odczytania kontestującego tamten obraz 
przesłania.

Kampania Loreny Wolffer była bardzo krótka i składało się na nią jedynie 
10 plakatów, niemniej jej przekaz artystyczny – w porównaniu z zakrojoną na ogrom-
ną skalę kampanią PdH – zdołał dotrzeć do bardzo szerokiego odbiorcy.

W roku rozpoczęcia akcji kampania reklamowa „soy totalmente Palacio” przy-
niosła PdH 25 nagród, przyznanych m.in. przez Iberoamerykański Festiwal Reklamy 
w Nowym Jorku i  Mid Summer w Londynie. Kampania z 2000 r. została nagrodzo-
na na festiwalach krajowych i zagranicznych: m.in. otrzymała nagrodę Campaña de 
Campañas, przyznaną przez Asociación de la Publicidad, zdobyła srebrny medal na 
The New York Festival w dziedzinie projektu grafi cznego, a także 12 nagród Círculo 
Creativo de México za reklamy telewizyjne, uliczne i  prasowe. W pracy nad kampa-
nią brali udział uznani fotografi cy, tacy jak Albert Watson i  Howard Schatz. Jednak, 
oprócz nagród, dzięki kampanii PdH po raz pierwszy w historii zdołał wyprzedzić 
w umacnianiu wizerunku wobec klientów swojego najgroźniejszego rywala – domy 
towarowe Liverpool.

Choć oczywistym celem omawianej kampanii reklamowej był wzrost sprzedaży 
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wśród odbiorców, do których została skierowana, należy zauważyć, że jednocześnie 
upowszechniła utrwalenie się wzorców kulturowych i społecznych niejednokrotnie 
dalekich od rzeczywistości. Niezależnie od tego trzeba uznać, że kampania oznacza-
ła się wysoką jakością realizacji i  niewątpliwą innowacyjnością na rynku reklamy 
w Meksyku.

Ciekawym aspektem takich zjawisk, jak kampania „soy totalmente Palacio”, 
jest wywoływana przez nie polemika dotycząca roli środków masowego przekazu 
w kształtowaniu społeczeństwa oraz wpływu krytyki społecznej na formowanie me-
diów. Opisana tu zastosowana strategia sprawiła, że kampania PdH stała się w Mek-
syku jedną z najbardziej popularnych akcji reklamowych ostatnich lat, odciskających 
trwałe piętno nie tylko na języku reklamy, lecz również dyskursu społecznego. Mar-
keting wizerunku ma bowiem jedyną w swoim rodzaju zdolność włączania publicz-
ności do aktu komunikacji.
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Abstract (Digital Revolution in Scientifi c Communication – Opportunities and 
Threats). The article discusses factors which accelerate and impede digitization in sci-
entifi c communication. The author claims that digitization is fostered by the rapid growth 
of computer technology, the increasing profi tability of the IT industry, the development 
of self-publishing oriented repositories, the dissemination of open access to sources and 
distant learning. On the other hand, however, in the immediate future the digitization proc-
ess will still be impeded by the older generation of researchers (the so-called digital im-
migrants), publishing houses and editorial boards of printed journals, the printing indus-
try and the attitudes of some lecturers at various levels of education. Nonetheless, the 
digitization-impeding factors are not serious enough to prevent the digital breakthrough 
in science. The author argues that the late 2020s will see the demise of analogue docu-
ments in scientifi c communication. This will coincide with the disappearance of traditional 
information systems, such as libraries or scientifi c and scholarly journals, which will be 
replaced by a global information infrastructure offering multi-area, credible and relevant 
factual information.

Abstrakt. W artykule omówiono czynniki przyspieszające i hamujące cyfryzację w ko-
munikacji naukowej. Według autora cyfryzacji sprzyjają: dynamiczny rozwój technologii 
informatycznej, zwiększająca się rentowność przemysłu IT, rozbudowa repozytoriów na-
stawionych na samopublikowanie (self-publishing), upowszechnianie wolnego dostępu do 
źródeł (open access) oraz tzw. nauczanie na odległość (distance learning). W najbliższym 
czasie proces cyfryzacji będzie jednak w dalszym ciągu hamowany przez starsze pokole-
nie uczonych (tzw. digital imigrants), wydawnictwa i redakcje czasopism drukowanych, 
przemysł poligrafi czny oraz postawy niektórych wykładowców w szkolnictwie różnych 
szczebli. Czynniki hamujące cyfryzację nie są jednak na tyle istotne, by mogły zagro-
zić przełomowi cyfrowemu w nauce. Według autora w drugiej połowie lat dwudziestych 
obecnego wieku dokumenty analogowe nie będą już obecne w komunikacji naukowej. 
Jednocześnie zaczną zanikać tradycyjne systemy informacyjne, takie jak np. biblioteki czy 
czasopisma naukowe, które zastąpi globalna infrastruktura informacyjna udostępniająca 
wielodziedzinową, wiarygodną i relewantną informację faktografi czną.
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1. Uwagi wstępne

Od początku istnienia ludzkiej cywilizacji przemianom społecznym towarzyszył 
rozwój technologii. Obecnie oba te obszary są wzajemnie powiązane w stopniu, który 
uniemożliwia wyjaśnianie procesów zachodzących w jednym z nich bez odwoływa-
nia się do drugiego.

Źródeł zmian społecznych można poszukiwać w technologicznym wymiarze 
ludzkiego życia. Zgodnie z takim podejściem zachowania społeczne w istotnym stop-
niu zależą od poziomu rozwoju technologii, która w pewnym zakresie rozwija się au-
tonomicznie, a na kierunki tego rozwoju mamy tylko częściowy wpływ. Na problem 
ten spojrzeć można również z odwrotnej perspektywy, zgodnie z którą ludzkie zacho-
wania wpływają na rozwój technologii. Niektóre z nich są wtórną reakcją człowieka 
na zmiany technologiczne, inne mają natomiast swe źródło wyłącznie w stosunkach 
społecznych (Goliński 2005).

Pojawienie się nowych technologii doprowadziło do bardzo interesujących zmian 
także w komunikacji w nauce. Ich skala spowodowała, że zmiany te zaczęto określać 
mianem rewolucji (Pitman 2004). Jedną z najważniejszych przyczyn tej rewolucji jest 
oczywiście postępujący proces cyfryzacji systemów informacyjnych. Poniżej wska-
żemy wybrane przykłady zachowań autorów, czytelników, bibliotekarzy i wydawców 
piśmiennictwa naukowego, które przyspieszają lub ograniczają tempo cyfryzacji ko-
munikacji naukowej. Z grupy czynników progresywnych omówione zostały:

aspekty ekonomiczne cyfryzacji,• 
rozwój technologii,• 
platformy • open access,
repozytoria umożliwiające tzw. samopublikację (• self-publishing) i związaną 

z tym możliwość krytyki tekstów naukowych przed ich ostatecznym wydaniem oraz
tzw. nauczanie na odległość (• distance learning).

Dyskutując natomiast czynniki regresywne, pod uwagę wzięto:

zachowania wydawców literatury drukowanej,• 
problemy mentalne niektórych grup użytkowników zasobów cyfrowych,• 
zachowawcze postawy starszych pokoleń uczonych w stosunku do źródeł cy-• 

frowych oraz
paradoksy dydaktyczne, pojawiające się w kontekście piśmiennictwa elektro-• 

nicznego jako materiału dydaktycznego.

2. Cyfryzacja jako warunek budowy globalnej infrastruktury 
informacyjnej

Z pewnością rację mają ci, którzy twierdzą, że już w niedalekiej przyszłości tra-
dycyjne systemy informacyjne (takie jak biblioteki czy czasopisma naukowe) zastą-
pione zostaną pamięcią globalną, która poprzez sieć teleinformatyczną udostępniać 
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będzie wielodziedzinową, wiarygodną i relewantną informację. Zakłada się oczywi-
ście, że globalną infrastrukturę informacyjną cechować będzie bardzo wysoka efek-
tywność operacyjna, zwłaszcza w zakresie kompletności, czasu oraz łatwości dostępu 
(Górny 2004).

Idea globalnej infrastruktury informacyjnej (GII – Global Information Infrastruc-
ture) po raz pierwszy pojawiła się w 1979 r. w raporcie amerykańskiej Narodowej 
Akademii Nauk poświęconym cywilizacji cyfrowej. W praktyce budowę globalnej 
infrastruktury informacyjnej rozpoczęto w latach 90. ubiegłego wieku, powołując 
m.in. Komisję Globalnej Infrastruktury Informacyjnej (CIIC – Global Information 
Infrastructure Commision), w skład której weszli przedstawiciele zarządów dużych 
fi rm IT. Przewodniczącym CIIC jest E. Howard Janzen, prezes Global Markets Group 
(Global Information Infrastructure Commision).

Powstanie globalnej infrastruktury informacyjnej w jej zakładanym kształcie po-
winno wpłynąć na przedefi niowanie celów, jakie obecnie stawia się w wielu sferach 
ludzkiej działalności. I tak na przykład zupełnie inne niż dotychczas cele stawiać się 
będzie w edukacji. Dotychczasowe zapamiętywanie faktów straci sens, jeśli możliwe 
będzie błyskawiczne łączenie się z dowolnego miejsca na świecie z wielodziedzino-
wym, faktografi cznym systemem informacyjnym (Górny 2004).

Podstawą globalnej infrastruktury informacyjnej jest udostępnianie przez nią in-
formacji faktografi cznej, a nie – jak w wypadku tradycyjnych narzędzi informacyj-
nych – adresów źródeł oraz tekstów całych dokumentów. Nie może być oczywiście 
wątpliwości, że tego typu narzędzia wykorzystywać będą informacje archiwizowane 
wyłącznie w postaci cyfrowej. Jakiekolwiek hybrydowe modele udostępniania (do-
starczające dokumenty drukowane i cyfrowe, tak jak to ma miejsce we współcze-
snych bibliotekach) nie będą możliwe.

Globalna infrastruktura informacyjna zastąpi wszystkie funkcje tradycyjnych sys-
temów informacyjnych, dlatego w momencie jej upowszechnienia ponoszenie kosz-
tów utrzymania tych ostatnich nie będzie już uzasadnione ekonomicznie.

3. Szanse cyfryzacji

3.1. Rozwój technologii
Pod koniec ubiegłego wieku D. Vinck (1995) przedstawił pogląd o autonomicz-

nym charakterze rozwoju techniki, zgodnie z którym na pewnym etapie wymyka się 
on pełnej kontroli społecznej i to, co w tym zakresie dzieje się dalej, nie w pełni za-
leży już od woli człowieka. Zjawisko to ma swoje liczne konotacje społeczne, m.in. 
etyczne i aksjologiczne.

Rzecz jasna tego, co dzieje się w komunikacji w nauce, nie można redukować wy-
łącznie do rozwoju technologii, jednak wagi aspektu technologicznego w jej rozwo-
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ju nie można także lekceważyć. Twierdzenie, że podstawą i warunkiem niezbędnym 
zmian w komunikacji naukowej jest technologia, jest trudne do zakwestionowania 
i w tej chwili w zasadzie już banalne.

Barierę stanowią koszty dostępu do nowoczesnej technologii teleinformatycznej 
w państwach zacofanych gospodarczo. Wydaje się, że tym ostatnim nie uda się wy-
korzystać możliwości, jakie daje współczesna technologia, bowiem w dalszym ciągu 
nie będą uzyskiwać do niej dostępu ze względów ekonomicznych. Przed olbrzymią 
szansą stają jednak kraje średnio rozwinięte (takie jak np. Polska), które po raz pierw-
szy będą miały okazję skorzystać z najbardziej zaawansowanych narzędzi teleinfor-
matycznych.

3.2. Ekonomia – sprzymierzeniec cyfryzacji
Większość zjawisk obserwowanych w otaczającym nas świecie ma oczywiście 

aspekty ekonomiczne. Branża IT rozwija się w tak szybkim tempie, ponieważ przyno-
si ogromne zyski. Przesłanek ekonomicznych, które sprzyjają budowie globalnej in-
frastruktury informacyjnej, jest oczywiście o wiele więcej. Poza rentownością sektora 
IT, która z pewnością jest jedną z sił napędowych procesów cyfryzacji, do przesłanek 
tych należeć także będą:

dynamiczny rozwój rynku sprzętu, oprogramowania oraz usług teleinforma-• 
tycznych,

rosnące koszty utrzymania tradycyjnych podsystemów informacyjnych (na • 
przykład bibliotek),

możliwości lokowania elektronicznej działalności wydawniczej w krajach o ni-• 
skich kosztach produkcji.

Marki największych fi rm IT są powszechnie znane i rozpoznawane na całym 
świecie. Obecnie najdroższą fi rmą na świecie jest przedsiębiorstwo z branży IT – 
Google. Jego wartość wynosi ok. 86 mld $ (według Millward Brown), wzrastając 
w porównaniu z rokiem 2007 o ok. 20 mld $. W pierwszej dziesiątce najbardziej war-
tościowych marek znajduje się jeszcze sześć innych fi rm z branży IT: General Electric 
(71,4 mld $), Microsoft (70,9 mld $), China Mobile (57,2 mld $), IBM (55,3 mld $), 
Apple (55,2 mld $) oraz Nokia (44 mld $). Wśród pierwszych dziesięciu najdroższych 
fi rm znajdują się tylko trzy marki spoza branży IT: Coca-Cola (58,2 mld $), McDonald’s 
(49,5 mld $) oraz Marlboro (37,3 mld $).

Ponadto w porównaniu do roku 2007 wzrosła wartość takich marek IT, jak: Ama-
zon, HP, Cisco, Intel, Dell, AT&T. Tylko Yahoo! oraz Motorola zanotowały spadek 
(Heise online 2008).

W 2007 r. wartość branży IT w Polsce wzrosła w porównaniu z rokiem poprzed-
nim o 16,5% i wyniosła ponad 24 mld zł. Wzrost ten był najszybszy w latach 2000. 
Podobnie jak w latach poprzednich ok. połowy polskiego rynku tej branży stanowi 
sprzęt, jednak najdynamiczniej w ostatnim roku rosła wartość sektora usług informa-
tycznych (ryc. 1) (PMR Ltd Sp. z o.o.).
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Ryc. 1. Rynek IT w Polsce w latach 2004–2008 (według PMR Ltd Sp. z o.o.)

Jeśli chodzi o koszty utrzymania tradycyjnych bibliotek przy dużych instytucjach 
naukowo-badawczych czy szkołach wyższych, to szacuje się, że co najmniej dwu-
krotnie przewyższają one wydatki przeznaczane przez te biblioteki na zakup wła-
snych zbiorów.

W Polsce sytuacja pod tym względem jest zdecydowanie gorsza, ponieważ na 
zakup zbiorów w ogólnym budżecie bibliotek przeznacza się jeszcze mniej środków.

W 2006 r. wydatki na gromadzenie na tle ogólnego budżetu bibliotek akademic-
kich w Polsce wyglądały następująco:

Ta b e l a  1. Struktura wydatków bibliotek akademickich w roku 2006 w Polsce (w %) 
(Analiza funkcjonowania bibliotek, 2006)

Zbiory ogółem 26,43
Sprzęt komputerowy 1,22
Oprogramowanie 1,31
Wyposażenie 0,76
Płace ogółem 55,06
Fundusz bezosobowy ogółem 0,87
Usługi i administracja 2,94

Szkolenie personelu 0,49
Utrzymanie pomieszczeń 6,39
Promocja 0,07
Remonty 0,29
Amortyzacja 1,97
Inne 2,19

Coraz częściej także wydawcy e-piśmiennictwa lokują swą produkcję w krajach 
rozwijających się, gdzie koszty wytwarzania są niskie. Miejscem takiego outsour-
cingu dla Oxford University Press oraz Springer Verlag są na przykład Indie. Sza-
cuje się, że do 2010 r. rynek outsourcingu e-wydawniczego w tym kraju wart będzie 
1,46 mld $ (Outsourced e-publishing 2008).

3.3. Platformy „open access”
Inicjatywy „open access” są kolejną próbą spełnienia odwiecznych ludzkich ma-

rzeń o nieograniczonym prawie do korzystania z limitowanych zasobów. W przeszło-

16,0 18,1
20,6

24,0

27,8
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Źródło: Raport „Rynek IT w Polsce 2008. Prognozy rozwoju na lata 2008-2012”.
PMR Publications, dział PMR Ltd., 2008
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ści marzenia te wyjątkowo rzadko się spełniały, jednak idea otwartego dostępu do 
źródeł (pomimo że w swych założeniach bliższa twórcom socjalizmu utopijnego niż 
klasykom kapitalizmu) okazała się realna i zaczyna przynosić szereg wymiernych ko-
rzyści. „Open access”, którego niestrudzonymi orędownikami są założyciel American 
Scientist Open Access Forum Stevan Harnad i współtwórca ArXiv Paul Ginsparg, ba-
zuje na przesłance, zakładającej że wyniki badań naukowych subsydiowanych z fun-
duszy publicznych powinny być powszechnie dostępne.

Idea „open access” wywołała duży rezonans międzynarodowy. W 2001 r. Open 
Society Institute zorganizował w Budapeszcie spotkanie promujące ideę wolnego do-
stępu do źródeł. Powołano wówczas The Budapest Open Access Initiative, w ramach 
której wskazano na niezbędne działania na rzecz „otwarcia” źródeł (Pitman 2004).

W 2004 r. Kongres USA wprowadził obowiązek przekazywania materiałów za-
wierających rezultaty badań subsydiowanych przez National Institute of Healh do 
bazy MEDLINE, tak by były ogólnie dostępne już po 6 miesiącach od ich pierwszej 
publikacji (Banach 2007).

Po raz ostatni na dużym forum międzynarodowym problem „open access” dys-
kutowany był w listopadzie 2007 r. w Brukseli na posiedzeniu Rady Europy (Council 
Conclusion 2007). Uznano wówczas, że każdy autor powinien mieć prawo wyboru 
sposobu publikacji. Do niego powinna należeć decyzja o tym, czy jego własne dzieło 
będzie ogólnodostępne czy opublikowane w tradycyjnym czasopiśmie naukowym. 
Poza tym w prowadzonej wówczas dyskusji sugerowano uruchomienie mechanizmów 
ekonomicznych promujących wolny dostęp, np. zwrot podatku VAT bibliotekom pre-
numerującym czasopisma cyfrowe typu OA (Council Conclusion 2007).

Dwa podstawowe sposoby udostępniania źródeł w ramach „open access” to:
dostępne bezpłatnie czasopisma naukowe (tzw. OAJ – Open Access Journals),• 
repozytoria utrzymywane przez instytucje badawcze, które przechowują prace • 

własnych pracowników (najczęściej są one samoarchiwizowane przez autorów).

Za początki wolnego udostępniania źródeł przyjmuje się rok 1987, gdy pojawiło 
się pierwsze czasopismo typu OA: New Horizon in Adult Education (Maciejewska 
i in. 2007). Po roku 2000 liczba czasopism dostępnych w ramach „open access” wzra-
stała wykładniczo. L. Björnshauge (2007) podaje statystykę tytułów takich czasopism 
udostępnianych przez bibliotekę Uniwersytetu w Lund (baza DOAJ – Directory of 
Open Access Journals). W jej ramach w maju 2003 r. udostępniano 300 czasopism, 
w listopadzie 2003 – 558, w maju 2004 – 1097, w listopadzie 2004 – 1345, w maju 
2005 – 1601, w listopadzie 2005 – 1905, w maju 2006 – 2230, w listopadzie 2006 – 
2450, w maju 2007 – 2700, w listopadzie 2007 – 2950.

Dlaczego platformy typu „open access” stają się tak popularne nie tylko wśród 
użytkowników, ale także autorów? Wydaje się, że najważniejszym powodem jest o wie-
le szersza „widzialność” autorów, którzy mieli niewielkie szanse publikacji swych prac 
w ramach dotychczasowych systemów komunikacji w nauce – głównie indeksowa-
nych przez ISI/Thomson Scientifi c czasopism naukowych. Jak wynika z analiz A. De 
Robbio i P. Sequeiros (2007), „open access” jak żaden z dotychczasowych systemów 
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komunikacji globalizuje naukę. „Tradycyjnie już najwięcej publikacji z zakresu biblio-
tekoznawstwa i informacji naukowej – piszą ci autorzy – powstaje w USA, Wielkiej 
Brytanii oraz Europie. Inaczej jest w przypadku otwartego dostępu, który zachęca do 
publikowania znacznie szersze grono. Okazało się, że wysoko oceniane artykuły za-
mieszczane w E-LIS (Eprints for Library and Information Science) powstały nie tylko 
w państwach uznawanych za najbardziej rozwinięte, ale także w krajach rozwijających 
się, takich jak Indie, oraz w Afryce, Azji, Europie Wschodniej (…)”.

Obecnie większość autorów uważa również, że otwarty dostęp zwiększa cytowania 
w zależności od dyscypliny od 25 do 250% (Hajjem i in. 2005). Jako pierwszy zjawisko 
to zauważył Lawrence (2001), który analizował cytowania artykułów z dziedziny infor-
matyki. W tym wypadku wskaźnik cytowalności artykułów dostępnych online bez żad-
nych ograniczeń był trzykrotnie wyższy niż artykułów NOA. Tylko w niewielu dyscypli-
nach nie notuje się wzrostu cytowalności dokumentów OA (na przykład w astrofi zyce), 
jednak we wszystkich obserwujemy skrócenie okresu pomiędzy momentem publikacji 
a pierwszym zacytowaniem. Wyraźnie wzrasta także liczba odnośników do repozyto-
riów instytucjonalnych ze strony innych ośrodków naukowych (Nahotko 2007).

3.3. Biblioteka cyfrowa, repozytorium, samopublikacja i „citizen science”
Biblioteka cyfrowa to kolekcja dokumentów wzbogacona zbiorem metadanych 

i funkcjonująca w środowisku cyfrowym. W tej chwili stanowi już trwały element ko-
munikacji w nauce. O zaletach bibliotek cyfrowych napisano wiele, a ich wpływ na przy-
spieszenie procesów digitalizacji jest dobrze opisany (Tedd, Large 2005). Obecnie zjawi-
skiem najbardziej katalizującym cyfryzację w komunikacji naukowej są repozytoria.

Pod pojęciem repozytorium rozumie się najczęściej miejsce przechowywania do-
kumentów w postaci preprintów (czyli materiałów przed ich zrecenzowaniem) lub 
postprintów (po zrecenzowaniu i zwykle po publikacji w prasie naukowej). Najczę-
ściej są one dostępne online w postaci OA. Repozytoria to stosunkowo nowe zjawisko 
w komunikacji w nauce. Ich rozwój swą dynamiką zdecydowanie przewyższa jednak 
inne elementy systemu komunikowania naukowego (ryc. 2).

Ryc. 2. Repozytoria na świecie: styczeń 2006–maj 2008 (DOAR, sierpień 2008)
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Repozytoria mogą mieć charakter dziedzinowy, regionalny, autorski itp. Na 
świecie najwięcej repozytoriów istnieje w Europie oraz Ameryce Północnej. Poniżej 
przedstawiono procentowy udział repozytoriów na poszczególnych kontynentach:

Ryc. 3. Repozytoria na poszczególnych kontynentach (w %) (DOAR, sierpień 2008)

Jeśli chodzi o kraje, w których są one tworzone, to najwięcej repozytoriów ist-
nieje w USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Na kolejnym wykresie zilustrowano 
liczbę repozytoriów w poszczególnych krajach:

Ryc. 4. Repozytoria w poszczególnych krajach (w %) (DOAR, sierpień 2008)

Najczęściej tworzonymi repozytoriami są repozytoria instytucjonalne, archiwi-
zujące publikacje własnych pracowników. Struktura takich repozytoriów jest cyfro-
wą wersją struktur instytucji, które je tworzą i utrzymują. Zwykle są nimi uczelnie, 
a repozytorium odzwierciedla ich poszczególne jednostki organizacyjne (wydziały, 
instytuty, katedry itp.).

Najprostszym sposobem tworzenia repozytoriów instytucjonalnych jest uzupeł-
nienie bibliografi i dorobku zatrudnionych pracowników o pełnotekstowe wersje pu-
blikacji. Uważa się, że jest to najłatwiejszy sposób budowy repozytoriów w Polsce.

Repozytoria umożliwiają nie tylko szybki dostęp do źródeł typu OA, ale pozwa-
lają także na wiele działań zupełnie niemożliwych w wypadku tradycyjnego udostęp-
niania dokumentów. Przyjrzyjmy się im.
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Ryc. 5. Instytucjonalne repozytoria na świecie: styczeń 2006–maj 2008 (DOAR, sierpień 2008)

We współczesnym dziennikarstwie funkcjonuje pojęcie tzw. dziennikarstwa oby-
watelskiego („citizen journalism”), które polega na wyrażaniu przez czytelników opi-
nii na temat poruszanych przez dziennikarzy problemów w taki sposób, że są one 
widoczne dla wszystkich czytelników. Dziennikarstwo obywatelskie powstało dzięki 
szybkiej rozbudowie blogosfery w Internecie, rozmywając granicę, która wcześniej 
dzieliła profesjonalnych dziennikarzy i czytelników prasy. W „citizen journalism” 
obie wymienione grupy biorą udział w pracach redakcyjnych. W ten sposób czytelni-
cy zaczynają pełnić funkcje tradycyjnie spełniane przez dziennikarzy: gromadzenia, 
komentowania oraz rozpowszechniania informacji.

Można się doszukać analogii pomiędzy dziennikarstwem obywatelskim a krytyką 
naukową preprintów publikowanych w repozytoriach. Twórczość naukowa nie może 
się obejść bez krytyki, tym samym należy promować te kanały komunikacji nauko-
wej, które pozwalają na dokonywanie ocen na etapie planowania badań, a następnie 
realizacji projektów badawczych, a nie – tak jak to ma miejsce w tradycyjnych środ-
kach komunikacji w nauce – tych, w których publikuje się końcowe rezultaty badań 
(np. w czasopismach naukowych publikujących wyłącznie postprinty). W pewnym 
sensie rolę taką spełniają obecnie konferencje naukowe, które są jednak wyjątkowo 
drogim sposobem informowania o realizowanych projektach badawczych. Repozy-
toria instytucjonalne nadają się o wiele bardziej do tej roli, ponieważ są dostępne 
non stop, a ponadto wielokrotnie tańsze w utrzymaniu niż organizowanie konferencji. 
Z naukowego punktu widzenia proces badawczy jest równie interesujący, jak osta-
teczny raport z badań, gdyż ten ostatni z powodu rygorów objętościowych narzuca-
nych przez redakcje czasopism zwykle ograniczany jest do kluczowych problemów 
badawczych i wyników. Objętość publikacji w repozytoriach nie jest tak limitowa-
na jak w czasopismach, a ponadto treść takiej publikacji może być w każdej chwili 
w dowolnym fragmencie skorygowana. Warto także zaznaczyć, że wiele artykułów 
pisanych z myślą o publikacji w czasopismach w ogóle się nie ukazuje, ponieważ nie 
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udaje się im uzyskać pozytywnej recenzji, a wiemy doskonale, jak subiektywne są 
oceny peer review. Takie materiały w repozytoriach będą miały szansę na publikację 
i ocenę całego środowiska, a nie tylko recenzenta.

3.4. Nauczanie na odległość („distance learning”)
Terminy: distance learning, e-learning czy web-based learning (choć nie są cał-

kowicie synonimiczne) współcześnie używane są zamiennie na określenie nauczania 
na odległość, które wspomagane jest narzędziami teleinformatycznymi.

Pomimo że nauczanie na odległość stało się, niestety, obszarem wielu przestępstw 
kredencjalnych (Beczkiewicz, Nowak 2006), liczba uczelni wspomagających w ten 
sposób kształcenie z roku na rok rośnie. W 2006 r. 96% amerykańskich uczelni 
o ugruntowanej renomie oferowało co najmniej jedną z form nauczania na odległość. 
Rok wcześniej ok. 3,2 mln amerykańskich studentów uczestniczyło w co najmniej 
jednym kursie teleedukacyjnym (Wikipedia).

Wpływ kształcenia na odległość na rewolucję cyfrową ma szczególny charak-
ter, ponieważ średnia wieku studentów korzystających z platform e-learningowych 
jest wyższa niż studentów kształcących się w trybie stacjonarnym. Z danych publi-
kowanych przez Worcester Polytechnic Institute wynika, że w 2004 r. 73% studen-
tów uczestniczących w nauczaniu na odległość liczyło w tej uczelni mniej niż 35 lat, 
w kwietniu 2007 r. było ich już tylko 58% (Worcester Polytechnic Institute). Tym 
samym „distance learning” aktywizował także grupy nieco starszych studentów – tra-
dycyjnie mniej aktywnych w środowisku cyfrowym.

Ryc. 6. Struktura wieku studentów uczestniczących w teleedukacji w Worcester Polytechnic Institute 
(Worcester Polytechnic Institute)

W programach nauczania na odległość dominują także kobiety (60–77%). Na 
przykład w University of Florida kobiety stanowią 2/3 studentów (przy ok. 50% udzia-
le studentów powyżej 35 roku życia; Distance Learning at the University of Florida).

W tej sytuacji e-learning musimy uznać za czynnik aktywizujący mniej dotych-
czas widoczne grupy użytkowników e-źródeł. Jeśli boom w dziedzinie e-learningu 
trwał będzie nadal, to stanie się on ważnym katalizatorem procesu cyfryzacji w ko-
munikacji naukowej. W sferze dydaktyki akademickiej jednym z najważniejszych.
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4. Zagrożenia procesu cyfryzacji

W przeglądzie czynników kształtujących procesy cyfryzacji nie można oczywi-
ście pominąć tych, które osłabiają jej tempo. Ich oddziaływanie ma z pewnością cha-
rakter ograniczony, jednak w praktyce jest zauważalne.

4.1. Bariery mentalne i pokoleniowe
Bliższe przyjrzenie się ludzkim reakcjom na cyfryzację (nie tylko zresztą w ko-

munikacji naukowej) pozwala wyodrębnić kilka faz, które wyznaczały ewolucję po-
glądów w tym zakresie.

W pierwszej z nich, przypadającej na przełom lat 70. i 80. ubiegłego wieku, domi-
nowało przekonanie, że cyfryzacja jest zjawiskiem w takim samym stopniu abstrak-
cyjnym, jak wizja życia codziennego w XXI w. w dziecięcych konkursach rysunko-
wych w Polsce sprzed półwiecza. (Na przełomie lat 60. i 70. autor jako uczeń szkoły 
podstawowej brał udział w takim konkursie – nikt z jego uczestników nie narysował 
przed własnym domem samochodu, bowiem dzieci doskonale wiedziały, jak trudno 
dostępne było to wówczas w Polsce dobro; dzieci przed swymi domami rysowały 
zwykle rakiety kosmiczne).

Druga faza ewolucji poglądów na cyfryzację przypadła na schyłek lat 80. i lata 90. 
Wówczas to infoentuzjastów zaczęła wspierać technologia i to, co jeszcze dekadę 
wcześniej było czystą utopią (np. dostęp do komputerów osobistych, a później Inter-
netu), stawało się – w każdym razie w krajach rozwiniętych – codziennością. Środo-
wiska kwestionujące doniosłość zmian w komunikacji naukowej, których źródłem 
była cyfryzacja, zaczęły się do nich odnosić w sposób lekceważąco-ironiczny. Pisano, 
że cyfryzacja w komunikacji naukowej skazana jest na porażkę, ponieważ elektro-
nicznych czasopism naukowych nie będzie można czytać, korzystając z toalety (wów-
czas nie było jeszcze notebooków). Uważano także, że dzieci wykorzystujące kompu-
ter do gier skutecznie uniemożliwiać będą rodzicom do niego dostęp, stąd lepiej, aby 
komunikacja naukowa korzystała dalej z dokumentów drukowanych.

W ostatniej fazie, która przypada na obecną dekadę, infosceptycy zaczęli wyta-
czać m.in. argument, jakim jest tradycja. („Pomimo (…) zalet publikacji elektronicz-
nych nie należy przypuszczać, iż tradycyjna książka zaniknie. Zajmuje zbyt istotne 
miejsce wśród środków przekazu; jej stabilną pozycję w obiegu informacji gwarantu-
je ponadto miejsce w kulturze i długa tradycja”. (Elsner 2004)).

J. Turney (2004), który jest jednym z dyrektorów Penguin Press, twierdzi także, 
że książki, w odróżnieniu od źródeł cyfrowych, pozwalają na przekazywanie wiedzy 
„krok po kroku”, w sposób harmonijny i zawsze w kontekście ułatwiającym zrozu-
mienie problemu, któremu zostały poświęcone. Tej cechy nie ma faktografi czna (jed-
nostkowa, izolowana) informacja, którą znajdujemy w Internecie. Ponadto, zdaniem 
Turneya, tylko książka może być całymi latami dyskutowana. Gdyby Samolubny gen 
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R. Dawkinsa opublikowany został wyłącznie w Internecie, prawdopodobnie niewiele 
osób w ogóle w całości by tę książkę przeczytało i na pewno szybko zostałaby zupeł-
nie zapomniana.

Jak słusznie się zauważa, istnieją pewne analogie pomiędzy reakcjami na wpro-
wadzenie w XV w. druku a obecnymi postawami wobec procesu cyfryzacji. Współ-
cześni Gutenbergowi przeciwnicy jego wynalazku twierdzili na przykład, że papier 
jest materiałem nietrwałym i po 200 latach ulegnie zupełnemu rozkładowi, w przeci-
wieństwie do o wiele trwalszego pergaminu. Obecnie natomiast infosceptycy wątpią 
w trwałość nośników cyfrowych, uważając, że nawet jeśli nie będą one ulegać natu-
ralnej degradacji, to z pewnością wybuch bomby atomowej nieodwracalnie unicestwi 
archiwizowane na nich informacje (Góralska 2008).

Najbardziej istotnym hamulcem procesów cyfryzacji jest jednak niemożność 
opanowania technicznych narzędzi dostępu i obsługi współczesnych systemów in-
formacyjnych przez starsze pokolenia użytkowników. Architekturę i interfejsy tych 
systemów projektuje się bowiem z myślą o efektywności udostępniania źródeł, a nie 
możliwościach opanowania ich obsługi przez wszystkie grupy użytkowników. W lite-
raturze przedmiotu bariery tego typu określane są jako mechaniczne (mechanical bar-
riers) i dotyczą przede wszystkim ograniczeń wykorzystania sprzętu komputerowego 
oraz systemów teleinformatycznych w bibliotekach (Bostick 1992).

W badaniach w zakresie library anxiety zmienna, jaką jest wiek użytkowników, 
nie pojawiała się dotychczas zbyt często. Z wykonanych w tym zakresie nielicznych 
analiz na świecie (m.in. Onwuegbuzie i in. 2004) i w Polsce (Świgoń 2006) wyłania 
się jednak dość jednoznaczny obraz: osoby starsze rzadziej wykorzystują narzędzia 
teleinformatyczne.

M. Świgoń w połowie pierwszej dekady XXI w. badała zachowania informacyjne 
pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Z grupy respon-
dentów w wieku powyżej 56 lat tylko połowa korzystała w pracy z Internetu. W co-
raz młodszych grupach wiekowych pracowników rósł odsetek korzystających z sie-
ci: w grupie 46–55-latków – 73,53%, 36–46-latków – 90%, 35-latków i młodszych 
97,65% korzystało z Internetu (Świgoń 2006, s. 150, rys. 7).

Fakt ten nieco hamuje budowę platformy cyfrowej w komunikacji naukowej. Jed-
nak z upływem czasu powinien wywierać coraz mniejszy wpływ na ten proces. Ist-
nieje pogląd (Karp 2007), że korpus e-literatury będzie wzrastać proporcjonalnie do 
wymiany pokoleniowej. W momencie, gdy pokolenie digital natives (Prensky 2001) 
przekroczy połowę całej populacji, druk książek straci ekonomiczny sens.

4.2. Zachowawczość wydawców i przemysłu poligrafi cznego
Środowisko wydawców publikacji naukowych zmonopolizowane jest w niespo-

tykanym dotychczas stopniu. Tylko jeden holenderski koncern Reed Elsevier kontro-
luje 28% światowego rynku. Jeśli uwzględnimy takie przedsiębiorstwa, jak: Springer 
(Niemcy), Wolters Kluwer (Holandia), Thomson Scientifi c (USA), Blackwell Publi-
shing oraz Taylor & Francis (Wielka Brytania), to okazuje się, że sześć ofi cyn opano-
wało ok. 60% rynku (Scientifi c Publication 2005).
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Ryc. 7. Monopolizacja produkcji i handlu literaturą naukową na świecie w 2003 r. (w %)
(Scientifi c Publication 2005)

W tej sytuacji wydawcy piśmiennictwa naukowego okazują się jednym z najważ-
niejszych graczy na rynku. Kierując się własnym interesem, wydają to, co gwarantuje 
największe zyski. Za wskaźnik zaangażowania środowiska wydawców i przemysłu 
poligrafi cznego w produkcję publikacji elektronicznych Volker Titel uważa Targi 
Książki we Frankfurcie nad Menem, twierdząc, że zaangażowanie to zwykle ograni-
czało się do motta imprezy. (Już w 1990 r. na frankfurckich Targach Książki motto to 
brzmiało: „Frankfurt goes electronic” (Titel 2003)).

Przykładów zachowawczej postawy wydawców i sektora poligrafi i można podać 
jeszcze wiele. Jak twierdzi B. Rosenblatt (2005), bardzo słaby rozwój e-booków jest 
winą środowiska wydawniczego, skoncentrowanego na doskonaleniu strategii sprze-
daży książek i czasopism drukowanych, a nie popularyzacji książek elektronicznych. 
Poprzez bierność sektora wydawniczo-księgarskiego nie udało się przyciągnąć do idei 
e-booka potencjalnie zainteresowanych grup konsumentów, tak jak kiedyś stało się to 
w chwili wprowadzenia formatów kieszonkowych czy książek w miękkiej oprawie. 
Nie wykorzystano nawet szansy wejścia na najbardziej zainteresowane technologią 
e-book rynki – biznes i szkolnictwo wyższe (Karp 2007).

Czynnikiem hamującym proces cyfryzacji w komunikacji naukowej są także 
problemy z prawami autorskimi, których nie chcą się pozbywać wydawcy literatury 
drukowanej. Kiedy w lipcu 2005 r. Google rozpoczął realizację programu Google 
Print (obecnie nosi on nazwę Google Book Search), którego celem była digitalizacja 
najcenniejszych drukowanych kolekcji bibliotecznych, już po kilku miesiącach Sto-
warzyszenie Wydawców Amerykańskich (The Association of American Publishers) 
w imieniu pięciu instytucji wydawniczych wystąpiło przeciwko Google na drogę są-
dową. Pozew dotyczył naruszenia praw autorskich. W efekcie zdigitalizowano mniej 
książek niż pierwotnie planowano (Rosenblatt 2005).

Między innymi z uwagi na problemy z prawami autorskimi także Microsoft zre-
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zygnował z realizacji analogicznego w swych założeniach projektu Live Search Bo-
oks. Prace nad nim trwały od końca 2006 do maja 2008 r. (Windows Live Search 
Books Publisher Program).

4.3. Dydaktyka akademicka a proces cyfryzacji
Czynnik hamujący cyfryzację, który obecnie stanie się przedmiotem naszego za-

interesowania, jest paradoksem, bowiem jego źródło tkwi w bardzo wysokiej efek-
tywności cyfrowych systemów informacyjnych.

Wraz z rozwojem Internetu negatywną symboliką zmian merytokratycznych we 
współczesnej edukacji stał się plagiat. Dotyczy on przede wszystkim prac dyplomo-
wych, ponieważ w dobie cyfrowych systemów informacyjnych o zasięgu globalnym 
plagiatowanie rozpraw dyplomowych jest tanie, wygodne i skuteczne. Wobec tego 
kierownicy seminariów dyplomowych robią wszystko, by student nie mógł przygo-
tować rozprawy końcowej, korzystając wyłącznie z Google. Autorowi nie udało się 
odnaleźć badań, których przedmiotem byłoby to zagadnienie, lecz z własnych do-
świadczeń nauczyciela akademickiego wie, że jest to praktyka powszechna, która do-
tyczy nie tylko rozpraw dyplomowych, ale także innych projektów zaliczeniowych 
wykonywanych przez studentów.

Przy okazji nadmieńmy, że ci sami wykładowcy w dydaktyce aktywnie wykorzy-
stują platformy e-learningowe, których istnienie nie byłoby możliwe bez dokumen-
tów cyfrowych!

Także w szkołach niższego szczebla zdarzają się nauczyciele z rezerwą odnoszą-
cy się do źródeł cyfrowych. B. Boryczka (2008), badająca użytkowników zasobów 
cyfrowych w polskich bibliotekach szkolnych, cytuje następującą opinię bibliotekarki 
zatrudnionej w takiej bibliotece:

Przy opracowywaniu wzorów opisów bibliografi cznych do bibliografi i załącznikowej dla maturzy-
stów dowiedziałam się od polonistki, że wzory opisów dokumentów elektronicznych mogę sobie daro-
wać, bo wykorzystanie takich dokumentów przez uczniów zostało przez polonistkę… zabronione.

Konkluzje

O tym, że przyszłością komunikacji naukowej będą hybrydowe systemy in-
formacyjne, udostępniające zarówno źródła analogowe, jak i cyfrowe, mówiło się 
przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Jednak w ostatnim czasie opinie na ten temat ulega-
ją istotnej zmianie. Zdecydowanie rośnie liczba osób twierdzących, że prognozy te 
nie sprawdzą się, bowiem systemy informacyjne przyszłości będą systemami nieko-
rzystającymi w ogóle z dokumentów drukowanych. Zadania dotychczasowych pod-
systemów przejmie globalna infrastruktura informacyjna, której funkcjonowanie nie 
będzie możliwe w innym środowisku niż cyfrowe. Na tempo jej budowy wpływać 
będzie szereg czynników, związanych zarówno z postępem technicznym, jak i opła-
calnością przedsięwzięcia.
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Nasuwa się pytanie o termin całkowitej eliminacji dokumentów drukowanych. 
W tej chwili odpowiedź na nie musiałaby przypominać wróżenie z fusów. Co do kil-
ku czynników nie powinno być jednak wątpliwości: dzięki nieustannie następującej 
wymianie pokoleniowej w nauce procesu cyfryzacji nie powinna już hamować ludzka 
mentalność. Wydaje się również, że moment pokonania najważniejszych barier tech-
nologicznych mamy już za sobą. W tej sytuacji tempo zmian zależeć będzie wyłącz-
nie od dalszego wzrostu rentowności inwestycji w branży IT. Biorąc pod uwagę do-
tychczasową dynamikę jej wzrostu, w drugiej połowie lat 20. obecnego wieku źródła 
drukowane w komunikacji naukowej powinny stanowić margines.

Wobec tego już obecnie powinniśmy przygotowywać użytkowników informacji 
do zupełnie nowej architektury systemów informacyjnych. Należy całkowicie prze-
orientować dotychczasowe myślenie o literaturze naukowej. Wiele jej typów praw-
dopodobnie przestanie istnieć, a użytkownicy będą mogli uczestniczyć w procesie 
badawczym na każdym jego etapie poprzez śledzenie poszczególnych faz powsta-
wania dokumentu naukowego – od chwili planowania badań, przez opracowanie ich 
wyników, po konkluzje.

Każdy czytelnik będzie mógł pod kątem własnych potrzeb tworzyć prywatną bi-
bliotekę źródeł, nadając jej najbardziej odpowiednią dla siebie strukturę. Wszystkie 
dokumenty będą w niej wzajemnie powiązane siecią hiperlinków.

Globalna infrastruktura informacyjna pozwoli także na bardziej skuteczne zarzą-
dzanie nauką, m.in. jej fi nansowanie. Automatycznie można będzie tworzyć mapy 
nauki, prezentujące główne fronty badań. Tego typu narzędzia planistyczne staną się 
podstawą zarządzania instytucjami badawczymi (Swan, Brown 2003).
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KRZYSZTOF SZYMONIAK

Między gazetą a Internetem – nowe gatunki 
dziennikarskie, paragatunki czy hybrydy?

Abstract (Between the Newspaper and the Internet: New Journalistic Genres, Para-
genres, or Hybrids?). At the outset of this paper the author refers to an important point, 
often overlooked in Polish genre studies, that the history of journalistic genres dates back 
to early ancient times. In that period, information was disseminated to specifi c groups in 
a conscious and deliberate manner. Such information was not only written down but also 
duplicated and distributed. This paper attempts to defi ne and discuss the most distinctive 
recent journalistic genres, which sometimes appear as para-genres and genre hybrids. The 
author argues that these genres occur mainly in the electronic media, primarily on televi-
sion and the Internet. It is worth emphasizing that the author tackled  mixed genres, which 
are worth investigating not only from the perspective of genre studies. One of such mixed 
genres is infotainment, which in recent years has come to the fore and developed rapidly.

Abstrakt. Autor na wstępie przypomina ważną, ale nieczęsto przywoływaną w genolo-
gii polskiej tezę, że historia gatunków dziennikarskich sięga czasów, gdy dochodziło do 
świadomego i celowego informowania określonych grup ludzi, do powiadamiania tych 
grup za sprawą informacji nie tylko spisanej, ale także powielanej oraz kolportowanej. 
Jednym słowem – historia ta sięga głębokiej starożytności. Podstawowym celem niniejszej 
pracy jest jednak próba zdefi niowania, a także wskazania i omówienia najbardziej charak-
terystycznych nowych gatunków dziennikarskich, które występują niekiedy pod postacią 
paragatunków i hybryd gatunkowych. Autor podkreśla, że pojawiają się one i funkcjonują 
głównie w mediach elektronicznych, przede wszystkim zaś w telewizji oraz w Internecie. 
W tekście podjęto również interesującą – nie tylko z genologicznego punktu widzenia – 
kwestię gatunków mieszanych, wśród których szczególnie mocno wyróżnia się i w ostat-
nich latach dynamicznie rozwija tzw. inforozrywka, czyli infotainment.

Można domniemywać, że historia gatunków dziennikarskich  zaczyna się w chwi-
li, gdy dochodzi do świadomego i celowego informowania określonych grup ludzi, 
do powiadamiania tych grup za sprawą informacji nie tylko spisanej, ale także powie-
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lanej oraz kolportowanej. Autorzy Słownika wiedzy o mediach podają kilka najwcze-
śniejszych przykładów takiego powiadamiania:

Około roku 1450 p.n.e., w czasach panowania wielkiego faraona i wodza Totmesa (Tutmozisa) III, 
w Egipcie pojawiła się pierwsza „gazeta” urzędowa – zbiór informacji dotyczących zdobyczy teryto-
rialnych i ludów podbijanych przez wielkiego faraona, a także wiadomości o dworze i wydarzeniach 
z nim związanych. Część informacji adresowana była do urzędników egipskich.

Około 200 r. p.n.e. w Chinach (dynastia Han) pojawiły się ofi cjalne biuletyny rządowe, tzw. ti-pao, 
których podstawowym celem było informowanie o dekretach cesarskich, nominowaniu urzędników 
i życiu dworu. (…) Wydawane były z czasem na papierze, a około 450 r. n.e. teksty biuletynów za-
częto odbijać za pomocą drewnianych matryc – wyryty ręcznie tekst pokrywano tuszem i odbijano 
na papierze.

Tymczasem około 59 r. p.n.e. Gajusz Juliusz Cezar nakazuje wystawianie na widok publiczny 
w Rzymie ACTA DIURNA POPULI ROMANI – pisanych ręcznie dzienników rzymskich; kopio-
wane trafi ały do urzędników prowincji rzymskich (w Europie był to prototyp dzisiejszych gazet rzą-
dowych). Spisywane na pobielanych wapnem tablicach, przepisywane były następnie przez zespoły 
kopistów1.

Kolejny rozdział historii formowania się gatunków dziennikarskich należy, jak 
sądzę, łączyć z upowszechnieniem się w Europie wynalazku Gutenberga, który spo-
wodował powstanie wielu zakładów drukarskich. To właśnie w tych warsztatach, 
obok książek, zaczęto redagować i powielać różne broszury oraz druki ulotne, bar-
dziej przypominające dzisiejszą gazetę niż druki zwarte. Tak rozpoczęła się era prasy 
drukowanej. Niektórzy uczeni początek tej ery umiejscawiają w roku 1482, czyli łą-
czą ów fakt z ukazaniem się druku ulotnego pt. Historia o tym, jak Turcy Kościołowi 
chrześcijańskiemu szkodę uczynili 2.

Z narodzinami prawdziwych gazet i rozwojem czasopism mamy do czynienia 
w wieku XVII i XVIII, natomiast wiek XIX zwykło się nazywać złotym wiekiem 
prasy. I to właśnie w XIX-wiecznym, obejmującym niemal cały świat, rozkwicie czy-
telnictwa i powoływanych do życia kolejnych tytułów prasowych należy umiejscowić 
zjawiska kulturowe i społeczne oraz zaczątki myśli prasoznawczej, które mają ścisły 
związek z krystalizacją technik komunikowania masowego oraz kształtowaniem się 
współczesnej genologii dziennikarskiej3. Genologii, która w wieku XX – ewoluując 
w rytmie pojawiania się kolejnych mediów elektronicznych – objęła swoim zasięgiem 
także radio, telewizję i wreszcie Internet4.

1  Słownik wiedzy o mediach, pod red. E. Chudzińskiego, ParkEdukacja, Warszawa 2007, s. 26–27.
2  Ibidem, s. 29.
3  „Genologia dziennikarska – dział wiedzy o dziennikarstwie zajmujący się opracowywaniem histo-

rii gatunków dziennikarskich (prasa, radio, telewizja, Internet); badaniem kulturowych źródeł i kontek-
stów gatunków dziennikarskich; prowadzeniem badań nad wzajemnym przenikaniem się różnych form 
i gatunków dziennikarskich; badaniem języka i stylu gatunków dziennikarskich; analizowaniem rzetel-
nego opisywania przez dziennikarzy współczesnej rzeczywistości w poszczególnych gatunkach; recepcją 
informacji, sprawozdań, reportaży, felietonów, wywiadów, esejów itp. w prasie, radiu, telewizji, Inter-
necie. Genologia dziennikarska jest młodą gałęzią nauki, wywodzącą się z teorii literatury i genologii 
literackiej” (Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarka, Universitas, Kraków 2006, s. 68).

4  „Teorią gatunków dziennikarskich zaczęto zajmować się przed II wojną światową, natomiast tuż 
po jej zakończeniu zainteresowanie porządkowaniem teoretycznego zaplecza zawodu dziennikarskiego 
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Nie ulega wątpliwości, że wielu badaczy mediów masowych, wielu prasoznawców 
ciągle jeszcze u podstaw właściwego zrozumienia pojęcia „gatunki dziennikarskie” – 
oraz roli, jaką te gatunki mają do spełnienia w procesie masowego komunikowania – 
kładzie fundamentalną zasadę rozdzielności funkcji informacyjnej i publicystycznej5. 
Najkrócej tę zasadę streszczają autorzy Popularnej encyklopedii mass mediów:

Gatunki dziennikarskie, typy wypowiedzi dziennikarskiej, mające specyfi czne cechy konstrukcyj-
ne; gatunki dziennikarskie podzielić można na gatunki informacyjne, pełniące przede wszystkim 
funkcję powiadamiania oraz gatunki publicystyczne, pełniące funkcję interpretacyjną i perswazyjną 
(opiniotwórczą)6.

Jednocześnie pojawiają się głosy o zacieraniu się tych granic. I tak, przykładowo, 
Zbigniew Bauer7 stwierdza, że „gatunki dziennikarskie dzielą się zasadniczo na in-
formacyjne i publicystyczne, jednak współcześnie powszechne jest zacieranie granic 
między nimi, zaś gatunki typowe np. dla prasy zostają wzbogacone elementami wizu-
alności”. Także w Słowniku wiedzy o mediach można znaleźć następujące uwagi:

Wypowiedzi prasowe różnią się od siebie, tworząc określone gatunki. Nie ma jednak ostrych i nie-
przekraczalnych granic między owymi gatunkami. Przeciwnie, wiele form się przenika, miesza i mąci, 
wywołując wrażenie amorfi czności, a więc braku uporządkowania. Czym innym są bowiem schema-
ty (wzorce gatunkowe), a czym innym ich realizacje w konkretnych wypowiedziach. Czytając gazetę, 
obcujemy z wypowiedziami, nie z gatunkami w sensie schematów. Mimo płynności granic między 
gatunkami da się wyodrębnić względnie trwałe schematy wypowiedzi charakterystycznych dla prasy 
i pogrupować je w dwa podstawowe zbiory: gatunki informacyjne i gatunki publicystyczne8.

Dla jasności wywodu należy od razu podkreślić fakt, że literatura przedmiotu, 
zwłaszcza prace publikowane w pierwszych latach wieku XXI, odnotowuje również 
gatunki pograniczne, zwane też formami mieszanymi9. Jasną wykładnię tej kwestii

nabrało większego rozmachu wraz z rozwojem mediów elektronicznych (szczególnie radia i telewizji). 
Jednak ogólna wiedza o gatunkach dziennikarskich ma taką samą tradycję jak początki prasy w ogóle, 
a więc sięga połowy XVIII w., kiedy zastanawiano się nad ulepszeniem przekazu treści artykułów o tema-
tyce polityczno-społecznej (m.in. w Daily Courant – 1705, Journal de Paris – 1777, The Times – 1785)” 
(ibidem, s. 67).

5  Oto kilka przykładów: Marek Chyliński, Stephan Russ-Mohl: Dziennikarstwo, Polskapresse, War-
szawa 2007, s. 81; Michael Kunczik, Astrid Zipfel: Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komuni-
kowaniu, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2000, s. 132; Krzysztof Mroziewicz: Dziennikarz w globalnej 
wiosce, WSiP, Warszawa 2004, s. 25 i 66; Janina Fras: Dziennikarski warsztat językowy, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 77 i 83; Stanisław Bortnowski: Warsztaty dziennikarskie, 
Wydawnictwo Stentor, Warszawa 1999, s. 53 i 89; Słownik wiedzy o mediach…, op. cit., s. 278; Zbigniew 
Bauer: Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, Universitas, Kraków 
2008, s. 255.

6  Popularna encyklopedia mass mediów, pod red. J. Skrzypaczka, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 
1999, s. 157.

7  Zbigniew Bauer: Gatunki…, op. cit., s. 255.
8  Słownik wiedzy o mediach…, op. cit., s. 278.
9  Marek Chyliński i Stephan Russ-Mohl (Dziennikarstwo…, op. cit.) wszystkie gatunki dziennikar-

skie podzielili na kilka głównych grup: gatunki informacyjne, reportaż i feature, gatunki publicystyczne, 
wywiad, formy mieszane. Do form mieszanych zaliczają sylwetkę i wspomnienie pośmiertne.
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dają Kazimierz Wolny-Zmorzyński i Andrzej Kaliszewski10, którzy w rozdziale IV 
książki Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język spośród gatunków pogranicz-
nych prezentują i omawiają: wywiad, dyskusję, debatę, list do redakcji, odpowiedź na 
list do redakcji, hipertekst i czat. W rozdziale pierwszym tej książki autorzy piszą:

Gatunki należące do grupy pogranicznej charakteryzują się tym, że częściowo odgrywają rolę typo-
wo informacyjną, a częściowo publicystyczną; a więc pokazując fakty, zarazem ujawniają poglądy 
osób biorących udział w rozmowie (debata, wywiad), tworzą czy wzmacniają zjawiska medialne, 
czasem noszą znamiona sensacji czy reżyserowanego skandalu (wywiad). Z kolei hipertekst, będący 
stosunkowo słabo jeszcze ukonstytuowaną na gruncie gatunków dziennikarskich formą wypowiedzi, 
znajduje się na granicy mediów pisanych, elektronicznych, cyfrowych oraz multimediów, łącząc 
w sobie cechy zarówno informacyjne, publicystyczne, jak i całkiem nowe: interakcyjne11.

Podobnie, choć nieco szerzej, ukazują to zjawisko autorzy Słownika terminologii 
medialnej:

Do gatunków dziennikarskich pogranicznych należą: wywiad, wywiad hybrydyczny, debata (dyskusja), 
talk-show, czat, hipertekst, blogi reportażowe. Gatunki te charakteryzują się tym, że częściowo grają 
rolę typowo informacyjną, a częściowo publicystyczną, a więc pokazując fakty, zarazem ujawniają po-
glądy osób biorących udział w rozmowie (debata, wywiad, czat), tworzą czy wzmacniają tzw. zjawiska 
medialne, czasem noszą znamiona sensacji czy reżyserowanego skandalu (m.in. talk-show)12.

Ponieważ gatunki dziennikarskie powstawały i kształtowały swoją wyrazistość 
informacyjną (powiadamianie) lub interpretacyjną i opiniotwórczą (publicystyka) 
w celach czysto utylitarnych, warto – zanim szczegółowo przyjrzymy się tzw. no-
wym gatunkom dziennikarskim – zatrzymać się przez chwilę przy niezwykle ważnej 
kwestii, jaką jest zapewne coś, co można nazwać racją istnienia gatunków dziennikar-
skich w ogóle. W Encyklopedii wiedzy o prasie czytamy na ten temat:

Podstawową racją istnienia gatunków dziennikarskich jest rola spełniana przez nie w kierowaniu 
procesami odbioru treści przekazu. Struktura gatunkowa rozpoznawana przez czytelników, słuchaczy 
lub widzów w konkretnych utworach i publikacjach stanowi instrukcję pozwalającą przyjąć jedynie 
właściwą, określaną przez założenia danego gatunku dziennikarskiego, postawę w toku recepcji ko-
munikatu; instrukcja ta umożliwia pełny i poprawny odbiór treści przekazu, a jej mylne odczytanie, 
wynikające bądź z nieprzygotowania odbiorcy, bądź z niedookreślenia cech gatunkowych publikacji, 
wywołuje większe lub mniejsze zakłócenia w procesach recepcji treści. Skrajnym przykładem tego 
rodzaju skutków może być zbiorowa panika wywołana wśród słuchaczy radia brytyjskiego po nada-
niu słuchowiska o wybuchu wojny atomowej, które odebrane zostało jako reportaż13.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że podobne zjawiska zachodzą 
niemal każdego dnia wśród czytelników tabloidów (np. „Fakt”, „Super Express”), 
gdzie plotka udaje informację, a skandalizujący chłam publicystykę, oraz wśród wi-
dzów stacji telewizyjnych, zwłaszcza komercyjnych, gdzie np. debata polityczna 

10  Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman: Gatunki dziennikarskie. 
Teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 110–123.

11  Ibidem, s. 31–32.
12  Słownik terminologii medialnej…, op. cit., s. 67.
13  Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. J. Maślanki, Ossolineum, Wrocław 1976, s. 90.
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przypomina prymitywny talk-show, a programy typu „Big Brother” udają prawdziwe 
reportaże o realnych problemach medialnie wykreowanych bohaterów.

Wszystko to prowadzi do pytania, czy właściciele i zarządcy mediów, zwłaszcza 
zaś komercyjne podmioty medialne, zwane środkami masowego komunikowania14 
– a te na rynku usług prasowych (prasa tradycyjna i online) i elektronicznych mają 
absolutną przewagę ilościową – są jeszcze zainteresowane czystością gatunkową (co-
kolwiek miałoby to dzisiaj znaczyć) powiadomień oraz wypowiedzi publicystycz-
nych? Pytanie to ma rację bytu szczególnie w sytuacji, gdy w grę wchodzą nowe 
formy wypowiedzi, odmienne od tego, co do tej pory było tradycyjnie pojmowanym 
nośnikiem przekazu medialnego, zwane nowymi gatunkami dziennikarskimi. Punk-
tem wyjścia do dalszych rozważań na ten temat niech będzie jeszcze jeden cytat z En-
cyklopedii wiedzy o prasie:

Z punktu widzenia zadań spełnianych w społecznych procesach komunikacji gatunki dziennikarskie 
mają charakter kodów. U podstaw wszelkich kodów leży jakaś konwencja, której znajomość pozwala 
odbiorcom odczytywać sens poszczególnych znaków i ich zespołów w sposób zgodny z intencjami 
nadawcy. Znajomość nadrzędnych założeń konwencji gatunkowej nadaje właściwy sens i wartość 
impresywną składnikom publikacji. I tak np. poszczególne opisywane fakty odczytywane są na tle 
założeń reportażu w sposób dosłowny, natomiast na tle założeń opowiadania czy humoreski w spo-
sób umowny, jako odbicie fi kcjonalnej rzeczywistości.
Gatunki dziennikarskie jak wszystkie inne gatunki szeroko pojmowanego piśmiennictwa i sztuki są 
historycznie uwarunkowanymi wzorcami utrwalonymi w społecznej świadomości. Zespół wzorców 
akceptowanych przez nadawców (autorów, redakcje) i odbiorców (czytelników, słuchaczy, widzów) 
składa się na zjawisko świadomości gatunkowej, której stan podlega procesom nieustannych prze-
mian15.

Przywołana tu „świadomość gatunkowa, której stan podlega procesom nieustan-
nych przemian”, jest czymś, czego nie możemy pominąć w dochodzeniu do konstruk-
tywnych wniosków. W miarę łatwo sobie wyobrazić, że każde większe lub mniejsze 
zakłócenie w procesie recepcji treści, spowodowane błędnym rozkodowaniem kon-
wencji gatunkowej, może, choć nie musi, prowadzić do budowania przez odbiorcę 
komunikatu nieprawdziwego obrazu otaczającej go rzeczywistości. Konsekwencje 
takiego stanu rzeczy bywają różne, niekiedy także bolesne, a nawet tragiczne, zwłasz-
cza, jeżeli ów odbiorca komunikatu wiedzę o świecie czerpie niemal wyłącznie z mass 
mediów, mając do oferowanych przez nie treści stosunek raczej bezkrytyczny.

14  „Media masowe – środki (kanały) komunikowania masowego, a więc wszelkie urządzenia, które 
w komunikowaniu masowym służą transmisji, a właściwie dyfuzji informacji. Inaczej mówiąc, media 
masowe to techniczna aparatura, za pomocą której wypowiedzi publiczne rozsiewane są pośrednio i w 
zasadzie jednokierunkowo wśród rozproszonej i nieustrukturyzowanej, rzeczywistej i potencjalnej pu-
bliczności. Tak rozumiane media masowe są jednocześnie środkami dyfuzji i środkami wyrazu, które się 
kieruje nie do jednostek jako indywiduów, ale do zamierzonej publiczności o pożądanych cechach spo-
łeczno-ekonomicznych i kulturowych. Do mediów masowych zaliczane są gazety, czasopisma, plakaty 
(też: billborady), wielkonakładowe książki, radio, telewizja, fi lmy, płyty i kasety oraz częściowo Internet 
(który w zasadzie bez względu na stopień upowszechnienia z racji zindywidualizowania swoich usług 
informacyjnych nie jest traktowany jako medium masowe)” (Słownik terminologii medialnej…, op. cit., 
s. 117–118).

15  Encyklopedia wiedzy o prasie…, op. cit., s. 90.



KRZYSZTOF SZYMONIAK126

Teraz można już, czy wręcz należy zastanowić się nad tym, co rozumiemy pod 
pojęciem „nowe” gatunki dziennikarskie, w czym tkwi istota owej nowości?

Zacznijmy od jednej ze stron internetowych16, gdzie znajduje się rozmowa K. Bo-
cheńskiej z Leszkiem Olszańskim, autorem książki Dziennikarstwo internetowe17. 
Autor, zapytany o to, czy siła dziennikarstwa rzeczywiście tkwi w integracyjności 
mediów, odpowiada:

Siła każdego dziennikarstwa tkwi przede wszystkim w talencie, ciężkiej pracy i zaangażowaniu 
dziennikarzy. Dobry artykuł, wywiad, reportaż, analiza, fotoreportaż, rozmowa radiowa, fi lm do-
kumentalny – materiał sporządzony w każdym z tych gatunków może stać się hitem również w In-
ternecie, także bez łączenia na siłę z innymi formami wyrazu. Co więcej uważam, że w obecnym 
stadium rozwoju sieciowej informacji przenikanie tych gatunków nie jest bardzo mocne. Materiały 
powstają z reguły w jednym z podstawowych styli, pozostałe formy ich sprzedania mają charakter 
poboczny. Wywiad przy mikrofonie może zostać spisany i opublikowany w formie tekstowej, jednak 
w dalszym ciągu będzie on wówczas tylko zapisem wywiadu radiowego, nie wywiadem prasowym. 
Napisany przez dziennikarza felieton można odczytać przed kamerą i podłączyć do strony WWW, 
co nie zmieni jednak tego utworu automatycznie w gatunek telewizyjny.

Publikowanie materiałów w różnych formach jest w dużym stopniu zdeterminowane konkurencją 
na rynku usług medialnych i nieustająco ważną, rozrywkową rolą mediów. To frajda móc posłuchać 
rozmowy, której zapis widzimy, zobaczyć fragment warsztatu pracy dziennikarza. Tym bardziej, 
jeśli nagranie możemy wziąć ze sobą w przenośnym odtwarzaczu i posłuchać go np. w autobusie. 
Strony zawierające multimedia są postrzegane jako nowocześniejsze i „ciekawsze” w rozrywkowym 
znaczeniu – oferujące lepszą zabawę podczas przyswajania informacji.
Trochę na uboczu funkcjonują jednak eklektyczne, ściśle internetowe gatunki multimedialne jak 
narracyjny slideshow – będący czymś pośrednim między fotoreportażem a relacją/reportażem, raport 
multimedialny, interaktywna infografi ka łącząca tekst z dźwiękiem i animacją i typową dla strony 
internetowej swobodą poruszania się wśród tych materiałów. Z pewnością ich rola będzie wzrastać 
w miarę technicznego rozwoju sieci, która – co widać coraz wyraźniej – stopniowo przekształca 
się w medium przypominające interaktywną, dwukierunkową (umożliwiającą zarówno odbiór jak 
i nadawanie) telewizję z bardzo rozbudowanymi możliwościami wyboru.

Z powyższego cytatu wynika, że nie istnieje żaden automatyzm w obrębie trady-
cyjnych gatunków dziennikarskich, który np. z felietonu napisanego dla gazety czyni 
felieton telewizyjny, jeżeli zostanie odczytany przed kamerą. I odwrotnie – wywiad 
przy mikrofonie może zostać spisany i opublikowany w formie tekstowej, jednak 
w dalszym ciągu będzie on tylko zapisem wywiadu radiowego, a nie wywiadem pra-
sowym. Oczywiście, jeżeli przyjmiemy, że wszystkie najważniejsze gatunki praso-
we istniały już, zanim pojawiły się radio i telewizja, to siłą rzeczy obok np. relacji 
prasowej post factum zaistniała też relacja radiowa, a potem również telewizyjna, 
która realizowana w wersji „na żywo”, czyli w czasie rzeczywistym, stała się no-
wym gatunkiem dziennikarskim. Tę nowość umożliwił rozwój techniki. A z kolei owa 
technika sprawiła, że z czasem dziennikarstwo radiowe i telewizyjne stało się dosyć 
mocno wyspecjalizowaną dziedziną wiedzy i umiejętności praktycznych. Za tym po-

16  Katarzyna Bocheńska: Cyberdziennikarstwo, www.racjonalista.pl/kk.php/s,5130.
17  Leszek Olszański: Dziennikarstwo internetowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, War-

szawa 2006.
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szedł także rozwój w obrębie genologii dziennikarskiej. I tak, obok rozwijających się 
równoległe gatunków tradycyjnych czy nawet klasycznych – jak wywiad oraz repor-
taż prasowy, radiowy i telewizyjny, recenzja oraz wspomniana już relacja prasowa, 
radiowa i telewizyjna – zaczęły powstawać zupełnie nowe gatunki pozadziennikar-
skie, głównie w sferze rozrywki (i tu można wymienić słuchowisko radiowe, kaba-
ret radiowy oraz telewizyjny talk- show, faction-genre, mock-documentary i reality 
show18), ale w obrębie gatunków czysto dziennikarskich, na skutek możliwości czysto 
technicznych, też pojawiły się nowe trendy, za czym poszła również nowa jakość 
powiadamiania publiczności o stanie świata i komentowania, czyli publicystycznego 
podejścia do faktów składających się na tzw. (zresztą traktowany raczej wybiórczo) 
aktualny obraz świata.

W książce Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne Andrew Boyd na ponad pięciu-
set stronach: „skupia się na umiejętnościach wymaganych w zawodzie, który dawno 
przestał być domeną utalentowanych amatorów. (…) Czytelnicy tej książki znajdą 
w niej nie tylko bogactwo danych na temat tego (…) jak się zbiera, przetwarza, mon-
tuje i kompletuje informacje w różnych sektorach przemysłu radiowego i telewizyjne-
go, lecz także wiele praktycznych instrukcji dotyczących radiowego i telewizyjnego 
rzemiosła informacyjnego, od pierwszych sygnałów o wiadomości z ostatniej chwili 
do pełnego opracowania programu informacyjnego”19. Książka ta jednak kończy się 
rozdziałem „Dziennikarstwo internetowe i nowe media”. I tak oto, w związku z po-
jawieniem się nowych mediów, w tym wypadku przenośnych kamer wideo, możemy 
poznać zasadę pracy wideoreportera20:

Pojawiła się nowa odmiana dziennikarza informacyjnego, którego nie satysfakcjonuje już wyłącznie 
pisanie tekstów i który tęskni za podnieceniem towarzyszącym kręceniu ujęć. Na scenę wchodzi 
wideoreporter, wszechstronnie utalentowany, śpiewający i tańczący bohater, którego zaistnienie było 
możliwe dzięki coraz lepszej jakości i niższym cenom nowej generacji kamkorderów21. Wideorepor-
ter to szczytowy etap rozwoju ekipy jednoosobowej (one-man band). (…) Pojęcie wideoreporter (vi-
deojournalist) po raz pierwszy użyto w Wielkiej Brytanii w roku 1994, w zamieszczonej przez „The 
Guardian” przez londyńską informacyjną stację kablową Channel One ofercie pracy dla 24 „VJ-ów”. 
Wewnętrznie sprzecznym zadaniem, jakie postawiła przed sobą stacja, było tworzenie pierwszorzęd-
nych relacji niskim kosztem22.

18  Dużo, ciekawie i bodaj po raz pierwszy w Polsce pisze na ten temat Wiesław Godzic w książce: 
Telewizja i jej gatunki. Po „Wielkim Bracie”, Universitas, Kraków 2004.

19  Andrew Boyd: Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyj-
nych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. xviii.

20  Ibidem, s. 519–520.
21  „Kamerowid, kamvid, kamkorder – urządzenie łączące w jednej obudowie kamerę telewizyjną 

i zminiaturyzowany magnetowid umożliwiający zapis obrazów przetwarzanych przez zespół kamery. Ka-
merowidami najczęściej są kamery amatorskie i półprofesjonalne” (Słownik terminologii medialnej…, 
op. cit., s 91).

22  Dokładnie według tej samej zasady, wewnętrznie sprzecznej, działają w Polsce niemal wszystkie, 
a w każdym razie wszystkie znane mi gazety lokalne (tygodniki o zasięgu powiatowym), gdzie od dawna 
już nie zatrudnia się etatowych fotoreporterów, profesjonalnie przygotowanych do wykonywania zawodu 
z aparatem fotografi cznym w ręce. W to miejsce pojawili się fotografujący dziennikarze. Każdy dzienni-
karz gminny czy powiatowy ilustruje swoje teksty zdjęciami, które sam wykonał niezbyt skomplikowaną 
„cyfrówką”. Efekt? Zalew nie tylko słabych tekstów informacyjnych, nie mówiąc już o publicystyce i re-
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Czy w tej sytuacji można mówić o nowym gatunku dziennikarskim? Jeżeli już, to 
raczej o nowej jakości w obrębie tradycyjnego dziennikarstwa informacyjnego. Wiele 
wskazuje na to, że ewentualnie już istniejące i stale rozwijane nowe gatunki dzienni-
karskie mogą mieć związek z nowym medium, jakim bez wątpienia jest (stał się nim 
już jakiś czas temu) Internet. Na temat informacyjnych możliwości Internetu Andrew 
Boyd wypowiada się dosyć powściągliwie:

Internet stwarza większości użytkowników, którzy mają telefon, komputer i coś do powiedzenia, 
możliwość przekazania światu danej informacji z własnego pokoju. Jest to przykład na nieznaną do 
tej pory demokratyzację mediów (…) Taki jest potencjał. W rzeczywistości jest tak, że Internet bywa 
wyjątkowo powolny, trudno na nim polegać, obfi tuje w błahostki, rzeczy nieistotne i pornografi ę, 
proponuje wyszukiwarki, które nie potrafi ą oddzielić tego, co powierzchowne, od tego, co istotne 
– a dostępne informacje cechuje wnikliwość sześciolatka w wytwórni lodów. Przy coraz większej 
dostępności łączy satelitarnych, kablowych i innych szybkich systemów przekazu danych, interneto-
wych śmieci będzie coraz więcej. Poczekajmy do jutra23.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy znawcy przedmiotu, tutaj akurat medioznaw-
cy i ludzie mediów, także praktykujący dziennikarze, wypowiadają się krytycznie na 
temat informacyjnych możliwości Internetu24. Ponieważ jednak w swoim artykule 
zajmuję się przede wszystkim próbą opisu, a nie wartościowaniem nowych gatunków 
dziennikarskich, siłą rzeczy powyższy wątek musi w tej pracy pozostać jedynie sy-
gnałem określonych możliwości tematycznych. Wróćmy zatem do meritum. W róż-
nych miejscach cytowanego już tutaj wywiadu Leszek Olszański porusza dwie – jak 
sądzę istotne dla naszych rozważań – kwestie. Pierwsza dotyczy właśnie gatunków 
dziennikarskich:

Jak już wspominałem, nic nie stoi na przeszkodzie, by odnieść internetowy sukces eksploatując je-
den z uświęconych tradycją dziennikarskich gatunków. Wywiad, ze względu na swoistą prostotę 
„techniczną” bywa obecnie jedną z najczęstszych prób ożywienia prowadzonych zza biurek interne-
towych serwisów.
Niewątpliwie warto jednak zadać sobie pytanie: Skoro sieć pozwala na więcej, dlaczego z tych moż-
liwości nie skorzystać? Wszak kilkuminutowy klip fi lmowy można dziś nakręcić wartym kilkaset 
złotych aparatem cyfrowym (…), a potem opublikować za darmo na stronach youtube.com lub our-
media.org. Multimedialne przetworzenia tekstu to nie tylko snobizm i gadżetomania. To także dowód 
wiarygodności dziennikarza (…), możliwość zilustrowania tez (…), a także wypromowania swojej 
własnej osoby, gdyż rysy twarzy dziennikarza o wiele lepiej zapadają w pamięć niż jego podpis pod 
artykułem.
Multimedia to nie jedyne typowo internetowe mechanizmy. Dyskusja z czytelnikami na forum to 
niespotykana do tej pory okazja poznania zdania czytelników i wzbogacenia swojej własnej wiedzy 
na opisywane tematy. Artykuł z forumowym rozszerzeniem, zupełnie nowy i nieosiągalny w no-

portażu na żenującym raczej poziomie, ale także mnogość na łamach kiepskich zdjęć, które często nijak 
się mają do podstawowych zasad, o jakich pisze Kazimierz Wolny-Zmorzyński w książce pt. Fotografi cz-
ne gatunki dziennikarskie (Warszawa 2007).

23  Andrew Boyd: Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne…, op. cit., s. 544.
24  Polecam szczególnie dwie pozycje – Aleksander Bard, Jan Söderqvust: Netokracja. Nowa elita 

władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warszawa 2006 oraz Andrew 
Keen: Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2007.
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wym medium, to również szlachetny gatunek informacyjny o potężnych możliwościach. Moja rada: 
uczcie się nim posługiwać równie biegle jak reportażem czy wywiadem25.

Autor Dziennikarstwa internetowego mówi wprost o nowych gatunkach dzienni-
karskich, zaliczając do nich wywiad internetowy, odręczny klip fi lmowy i artykuł 
z forumowym rozszerzeniem. Jeżeli do tego dodamy, omawiane w książce Gatunki 
dziennikarskie. Teoria, praktyka, język 26, blog reportażowy, hipertekst i czat, to li-
sta nowych form wypowiedzi dziennikarskiej zaczyna wyglądać dosyć interesująco. 
Figurujący w tym zestawie wywiad internetowy jestem skłonny potraktować bardziej 
jako kolejną odmianę (po radiowej i telewizyjnej) tradycyjnego wywiadu prasowe-
go niż jako nowy gatunek, ale ten problem spróbuję omówić bardziej szczegółowo 
w dalszej części artykułu.

Druga z ważnych kwestii, jakie poruszył Leszek Olszański, dotyczy informowa-
nia poprzez „zabawianie”. Jeżeli nawet nie jest to zjawisko zupełnie nowe w świecie 
mediów27, to jednak nigdy wcześniej między „zabawą” a „informowaniem” nie został 
postawiony znak równości, jak to się dzieje w wypadku gatunków internetowych. Dla 
jasności cytuję wybrany fragment wywiadu: „Publikowanie materiałów w różnych 
formach jest w dużym stopniu zdeterminowane konkurencją na rynku usług medial-
nych i nieustająco ważną, rozrywkową rolą mediów. To frajda móc posłuchać rozmo-
wy, której zapis widzimy, zobaczyć fragment warsztatu pracy dziennikarza. Tym bar-
dziej, jeśli nagranie możemy wziąć ze sobą w przenośnym odtwarzaczu i posłuchać 
go np. w autobusie. Strony zawierające multimedia są postrzegane jako nowocze-
śniejsze i ciekawsze w rozrywkowym znaczeniu – oferujące lepszą zabawę podczas 
przyswajania informacji”28.

Autor tych słów mówi o „lepszej zabawie podczas przyswajania informacji”. 
Owa „lepszość” (przy stopniowaniu natężenia emocji rozrywkowych) implikuje 
zwyczajność, a nawet nudę, choć przecież serwisy informacyjne ciągle jeszcze nie 
są zaliczane do gatunków rozrywkowych. Nie ulega wszak wątpliwości, że coraz 
częściej, zwłaszcza w elektronicznych mediach komercyjnych, zwraca się szczegól-
ną uwagę na atrakcyjność programów informacyjnych i publicystycznych. Żyjemy 
w czasach, gdy atrakcyjność i zabawę dzieli coraz cieńsza czerwona linia. A może, 
z czego nie zdajemy sobie w pełni sprawy, w świecie mass mediów i w świecie użyt-
kowników Internetu właśnie zachodzi wielkie przesunięcie semantyczne, obejmujące 
główne obszary prasy, radia, telewizji i Internetu29. Jeżeli zachodzi ono w obrębie 

25  Katarzyna Bocheńska: Cyberdziennikarstwo…, op. cit.
26  Gatunki dziennikarskie. Teoria…, op. cit., s. 82, 119, 122.
27  Słownik terminologii medialnej…, op. cit., fragment hasła Felieton: „Felieton można klasyfi kować 

wg różnych kryteriów: tematycznego (obyczajowe, sportowe, sądowe, kulinarne itp.), medialnego (pra-
sowe, radiowe, telewizyjne), funkcjonalnego (ekspresywne, perswazyjne, ludyczne). Historyczny rozwój 
felietonu wiedzie od mozaiki tekstów, przez szkic fi lologiczny, kronikę tygodniową (przegląd wydarzeń), 
po odmiany współczesne, których wyróżnikiem jest rezygnacja z gawędziarstwa na rzecz syntezy, skrótu 
i dowcipnej puenty”.

28  Katarzyna Bocheńska: Cyberdziennikarstwo..., op. cit.
29  Gdyby tak miało stać się w istocie, to siłą rzeczy cytowana wcześniej przeze mnie defi nicja – „Ga-
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pojęć „informacja” i „rozrywka”, to należy podejrzewać, że kluczem do zrozumienia 
interesującej nas kwestii nowych gatunków dziennikarskich może być pomijana do 
tej pory pewna naturalna skłonność mediów i godzącej się na to publiczności. Prze-
jawia się ona w potrzebie swoistej teatralizacji i karnawalizacji z jednej strony (show 
must go on) i z drugiej – skłonności do hybrydyzacji gatunków (wcześniej dotyczyło 
to zwłaszcza telewizji)30, co może podnieść atrakcyjność oferty danego podmiotu me-
dialnego, w tym wypadku strony WWW. Zastanawia mnie tylko, czy przyswajając 
informację np. o kolejnym samobójczym zamachu islamskich terrorystów (dziesiątki 
ofi ar śmiertelnych, w tym polscy żołnierze, i setki rannych, w tym kobiety i dzieci), 
można się „lepiej bawić”, gdy owa informacja pojawia się na monitorze komputera za 
sprawą Internetu w wersji multimedialnej?

Skoro jednak autor pierwszego w Polsce przewodnika po dziennikarstwie inter-
netowym mówi o stronach WWW z multimediami jako tymi, które „oferują lepszą 
zabawę podczas przyswajania informacji”, to nie pozostaje nam nic innego, jak zaj-
rzeć do tegoż przewodnika. Już we wstępie czytamy:

Jeszcze nigdy tempo przygotowania informacji nie było tak szybkie, a redakcyjne deadline’y tak 
krótkie – wyznaczane przez każde warte wzmianki wydarzenie. Jeszcze nigdy bezpośrednia kon-
kurencja nie była tak łatwo dostępna (wystarczy jedno kliknięcie) i tak liczna – prowadzona przez 
profesjonalistów i amatorów. Jeszcze nigdy publiczność tak czujnie nie zaglądała dziennikarzowi 
przez ramię, domagając się informacji jak najszybciej i jak najlepszej i bezlitośnie wytykając błędy. 
Jeszcze nigdy sukces nie był tak ulotny, anonimowy, krótkotrwały i szybko zastępowany przez ko-
lejne sukcesy. Nigdy wcześniej wreszcie za pomocą jednego kanału nie udawało się równocześnie 
pokazywać tego, co się dzieje na świecie – jak to czyni telewizja, opisywać i wyjaśniać na modłę 
prasową, wreszcie dostarczać rozrywki, starając się być jak najbliżej odbiorcy, w czym celowało do 
tej pory radio.
Dziennikarstwo internetowe czerpie pełnymi garściami z doświadczeń starszych mediów. Każdy, 
kto kiedykolwiek pisał z sukcesem artykuły do gazet, nagrywał dla radia i telewizji, powinien sobie 
poradzić w wirtualnym środowisku. Musi jednak zrozumieć i zaakceptować obowiązujące w nim 
zasady, nauczyć się ich przestrzegać i wykorzystywać jako atut swojej pracy31.

W rozdziale „Gatunki dziennikarstwa internetowego”32 autor swoje rozważania 
na ten temat zaczyna od prostego pytania: „Czy istnieje internetowy tekst informa-
cyjny jako gatunek dziennikarski?” W następnym zdaniu próbuje udzielić na nie od-
powiedzi: „Trudno o jednoznaczną opinię na ten temat. Przecież można opublikować 

tunki dziennikarskie jak wszystkie inne gatunki szeroko pojmowanego piśmiennictwa i sztuki są histo-
rycznie uwarunkowanymi wzorcami utrwalonymi w społecznej świadomości. Zespół wzorców akcepto-
wanych przez nadawców (autorów, redakcje) i odbiorców (czytelników, słuchaczy, widzów) składa się 
na zjawisko świadomości gatunkowej, której stan podlega procesom nieustannych przemian” – nabiera 
nowego znaczenia.

30  „Hybrydyzacja gatunków – łączenie się cech różnych gatunków w obrębie jednego programu te-
lewizyjnego; Edutainment = education + entertainment – połączenie cech dwóch formuł gatunkowych: 
edukacji i rozrywki; przykładem takiego gatunku telewizyjnego byłby teleturniej sprawdzający wiedzę 
uczestników; Infotainment = information + entertainment – połączenie cech dwóch formuł gatunko-
wych: informacji i rozrywki; przykładem takiego gatunku telewizyjnego byłyby wiadomości” (Słownik 
wiedzy o mediach…, op. cit., s. 318–319).

31  Leszek Olszański: Dziennikarstwo internetowe…, op. cit., s. 5–6.
32  Ibidem, s. 78–108.
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w Internecie artykuł napisany w dowolnym gatunku, typowym dla tradycyjnej prasy”. 
Dalej jednak – żeby w jakikolwiek sposób typologicznie usystematyzować własne 
przemyślenia i doświadczenia w zakresie dziennikarstwa internetowego – podaje 
zbiór zasad, które mają wyróżniać to dziennikarstwo spośród innych, tradycyjnych 
form dziennikarstwa (prasowego, radiowego i telewizyjnego). Oto one:

szybkość reakcji na wydarzenia;  –
znacznie dłuższy cykl życia publikacji w Internecie niż na papierze;  –
możliwość wprowadzania wielokrotnych modyfi kacji i uzupełnień w opubli-  –

kowanym tekście;
różnice w makiecie strony internetowej i papierowej gazety;  –
możliwość samodzielnego komentowania publikowanych informacji przez   –

czytelników;
multimedialność, możliwość coraz swobodniejszego budowania narracji z ele-  –

mentów tekstowych, dźwiękowych, grafi cznych i animowanych;
ściśle informacyjny charakter Internetu.  –

Reasumując, autor powyższych uwag stwierdza: „Źródła specyfi ki elektronicz-
nych gatunków informacyjnych podane wyżej wynikają z odmiennych warunków 
pracy i wyraźnie odmiennych potrzeb, które zaspokajają. Najważniejsza jest niezna-
na światu tradycyjnej prasy szybkość redagowania internetowych serwisów. Nigdy 
przed erą Internetu najświeższe wiadomości po kilku minutach, rzadziej – godzinach, 
nie docierały do odbiorców w formie tekstowej”.

Czy znajdujemy w owej materii – poza oczywistościami – coś istotnie ważnego 
dla rozważań o nowych gatunkach dziennikarskich? Autor Dziennikarstwa interneto-
wego, mówiąc o gatunkach informacyjnych, wymienia news gorący (wstępna wersja 
artykułu), news agencyjny (wersja pośrednia), news prasowy (wersja ostateczna), 
raport „big picture” (może służyć do przedstawiania w pigułce wydarzeń ciągną-
cych się miesiącami i latami, ale także w nagłych wypadkach, uruchamiających la-
winę informacji), relację na żywo (transmisja internetowa), newsletter (zajawkowy 
i kompletny), informacje RSS (uproszczona wersja internetowej strony informacyj-
nej33) i artykuł internetowy.

Po zapoznaniu się z opisem tych właśnie „gatunków informacyjnych”, zamiesz-
czonym w cytowanej książce, dziennikarz z doświadczeniem redakcyjnym (prasa, 
radio, telewizja) bez większych trudności rozpozna w nich znane od lat, a nawet od 
dziesięcioleci tradycyjne odmiany tekstów informacyjnych, tyle tylko, że w wersji 
speed/fast/quick i do tego wpasowanych w formę elektroniczną, w strukturę nowego 

33  „Kanał informacyjny RSS to jakby ogromnie uproszczona wersja internetowej strony informacyj-
nej. Uproszczona do tego stopnia, że zostaje z niej właściwie tylko jeden element – tytuły poszczególnych 
artykułów wzbogacone o hiperłącza prowadzące do właściwej strony internetowej zawierającej cały tekst. 
Skomplikowany rodowód RSS sprawił, iż wśród użytkowników sieci funkcjonuje wiele rozwinięć jego 
nazwy. Najbardziej znane z nich są dwa: RSS (Rich Site Summary) to wzbogacony spis treści strony, który 
umożliwia bardzo proste rozpowszechnianie zawartych na niej informacji (czyli Really Simple Syndyca-
tion) (ibidem, s. 105).
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nośnika (z wszystkimi typowymi dla tego nośnika „ulepszaczami” i „gadżetami”), 
jakim jest internetowa strona WWW. Jakakolwiek ewentualna nowość, dzięki której 
można choć minimalnie wzbogacić (rozwinąć) typologię gatunków dziennikarskich, 
pojawia się – moim zdaniem – wyłącznie w przypadku takich odmian, jak newsletter 
oraz informacje RSS. Z tym że owa „nowość”, ta niewątpliwie nowa forma przeka-
zu, jest w zasadzie tylko wypadkową istniejących możliwości technicznych, dzięki 
którym osiąga się nową jakość. Czyli, tak naprawdę, zachodzi tu przypadek rozwija-
nia znanej mass mediom idei polegającej na powiadamianiu publiczności o istnieniu 
dostępu (pod pewnymi wszak warunkami, np. fi nansowymi) do szerokiej, a nawet 
pełnej informacji, mogącej zainteresować docelowego odbiorcę (target34) w ściśle 
określonym kontekście komunikacyjnym.

Z kolei Jan Grzenia, w książce Komunikacja językowa w Internecie, najpierw 
rozpatruje pojęcie „internetowe gatunki tekstu”35, a dopiero potem podejmuje próbę 
wyodrębnienia tychże gatunków w ramach skonstruowanej przez siebie „genologii 
internetowej”36. Wygląda ona następująco:

biuletyn elektroniczny;  –
blog; –
FAQ ( – Frequently Asked Questions), poradnik internetowy; 
formularz elektroniczny;  –
gry tekstowe (MUD, MOO);  –
katalog stron;  –
komentarz;  –
księga gości;  –
list elektroniczny (e-mail): prywatny, publiczny;  –
pogawędka (chat, czat): publiczna (wywiad), prywatna;  –
stopka redakcyjna;  –
sygnatura (wizytówka elektroniczna);  –
wątek: w forum dyskusyjnym, w grupie, liście dyskusyjnej. –

Autor wyodrębnia ponadto internetowe struktury ponadgatunkowe, które – jak 
sam stwierdza – „dałoby się nazwać (…) hybrydami gatunkowymi”37: e-zine; gazeta 
elektroniczna (prymarnie drukowana oraz prymarnie elektroniczna); książka elektro-
niczna (e-book, e-książka); portal (i jego podgatunek, czyli wortal); witryna WWW 
(z rozróżnieniem na prywatną i instytucjonalną, w tej drugiej grupie zaś na komercyj-
ną i niekomercyjną). Obie te listy Jan Grzenia objaśnia własnym komentarzem:

Należy mieć (…) na uwadze, że wszelkie gatunki pisane (i ewentualnie mówione) ulegają pewnej 
modyfi kacji w momencie, gdy rozpoczną funkcjonowanie w Internecie (czy nawet we wszelkich me-

34  „Target – grupa konsumentów o wspólnej charakterystyce ekonomicznej, demografi cznej, spo-
łecznej, wspólnych zainteresowaniach lub stylu życia itp., której członkowie mają zostać konsumentami 
reklamowanego produktu i do której skierowana jest perswazja zawarta w przekazie reklamowym” (Słow-
nik terminologii medialnej…, op. cit., s. 212).

35  Jan Grzenia: Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007, s. 150–151.
36  Ibidem, s. 152.
37  Ibidem, s. 153.
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diach elektronicznych). Wśród przyczyn tej odmienności należy wymienić specyfi czny charakter sy-
tuacji komunikacyjnych spotykanych w Internecie i rozszerzanie możliwości tekstu przez hipertekst 
i hipermedia. (…) Wykaz wyodrębnionych i wstępnie opisanych gatunków obejmuje takie, które 
mają wyraźne cechy charakterystyczne, pozwalające na opis gatunku bez konieczności prowadzenia 
szczegółowych badań przygotowawczych. Gatunki te mają ponadto własne nazwy, a nadanie nazwy 
jakiejś formie tekstowej dowodzi, że użytkownicy języka dostrzegają jej odrębność i specyfi kę38.

Wszystko to, co zostało powiedziane powyżej, odnosi się także do internetowych 
gatunków dziennikarskich, jakie znajdują się na liście Jana Grzeni, a które to gatunki 
wymieniają inni, przywoływani już tutaj, autorzy.

Twórcy Słownika wiedzy o mediach w rozdziale poświęconym gatunkom inter-
netowym39 przyglądają się im przez pryzmat szerszych problemów, jakie towarzyszą 
dziennikarzom współcześnie uprawiającym ten zawód w Internecie – czy może raczej 
via Internet. W podrozdziale „Konwergencja” (wszystkich możliwych form komuni-
kacji – obraz, fi lm, dźwięk, tekst) czytamy m.in.:

Konstatując fakt konwergencji zachodzącej w metamedium Internetu, można bezpiecznie przyjąć, 
że analizę gatunków dziennikarskich da się przeprowadzić w oparciu o klasyfi kacje przyjęte dla me-
diów tradycyjnych. Znajdziemy w Internecie reportaż, komentarz, esej, korespondencję, relację, re-
cenzję, opinię, dyskusję, wywiad. Często są to po prostu przeniesione do Internetu formy wypowie-
dzi dziennikarskiej, które jednocześnie funkcjonują w innych formatach (np. wywiad wydrukowany 
w gazecie może być opublikowany w witrynie internetowej gazety, na dodatek wraz z możliwością 
wysłuchania oryginalnego nagrania rozmowy).
Taka „konserwatywna”, odwołująca się do medialnej tradycji klasyfi kacja na pewno jest poprawna, 
ciąży jednak na niej wada zasadnicza – niepełność. Internet jest bowiem nie tylko metamedium 
umożliwiającym konwergencję dotychczasowych form medialnych, ale także charakteryzują go 
dwie cechy unikatowe, w świecie mediów tradycyjnych niedostępne: hipertekstualność i komuni-
kacyjność40.

Hipertekstualność – jak twierdzą autorzy – oznacza możliwość łączenia do-
kumentów automatycznymi odnośnikami (linkami), dzięki czemu tworzą one dy-
namiczną sieć powiązanych ze sobą treści41. Umieszczanie odnośników jest jedną 
z ważniejszych aktywności redakcyjnych w sieci, której można przypisać cechy spe-
cyfi cznego gatunku dziennikarskiego. Jest to bowiem działalność nie tylko technicz-
na, ale głęboko merytoryczna, polegająca na wyszukiwaniu w Internecie treści bli-
skich znaczeniowo, tak by po „zlinkowaniu” z głównym dokumentem tworzyły one 
nową treściową jakość. Wiele wskazuje, że jest to działalność informacyjna, a więc 
i dziennikarska. Odnośniki budują swoiście uporządkowaną, ale dynamiczną struktu-
rę informacji w Sieci. Zdaniem optymistów dzięki tej właśnie strukturze Internet nie 
staje się, wbrew zapowiedziom pesymistów, globalnym śmietnikiem. Autorzy cyto-
wanej pracy podkreślają i to, że w oparciu o hipertekstowość powstał nowy gatunek 
dziennikarski zwany annotated reporting. Polega on na budowaniu oryginalnych 

38  Ibidem.
39  Słownik wiedzy o mediach…, op. cit., s. 327–333.
40  Ibidem, s. 329.
41  Ważnym uzupełnieniem informacji o hipertekście może być treść rozdziału o tej samej nazwie 

w książce Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język…, op. cit., s. 119–122.
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dokumentów publicystycznych, dla których pretekstem są treści już opublikowane. 
Publicysta internetowy tworzy swój tekst, „sklejając” istniejące w Sieci treści. Łączy 
je klejem własnego komentarza, a całość wzbogaca jeszcze odnośnikami do źródeł 
uzupełniających.

Pamiętam czasy (a nie jest to dziennikarska prehistoria), gdy artykuł publicy-
styczny opierał się na tym, co ciągle jeszcze można określić erudycyjną sprawnością 
autora, jego kompetencją, umiejętnością zbudowania tezy i gotowością przytoczenia 
wielu argumentów dla jej obrony. Dzisiaj, przynajmniej w Internecie, dla obrony re-
dakcyjnie założonej tezy wystarczy – jak widać – umiejętność sklejania (a potem 
zlinkowania) cudzych argumentów, cudzej wiedzy, czegoś, o czym sprawny inte-
lektualnie i warsztatowo autor tak pojętej „publicystyki” może w zasadzie nie mieć 
tzw. zielonego pojęcia. Niemniej, mimo że annotated reporting można opisać języ-
kiem służącym do opisu publicystyki prasowej, to należy go także zaliczyć do niewąt-
pliwie nowych zjawisk w obrębie genologii dziennikarskiej. Choć idea kompilowania 
cudzych poglądów (według zasady wytnij-wklej) w nową, samodzielnie funkcjonu-
jącą całość treściową42 może wydawać się nieco odległa od tradycyjnie pojmowanej 
publicystyki43, to jednak jest to – w obrębie technologii redakcyjnej – zdecydowanie 
nowa jakość, nawet chyba ze sporymi widokami na przyszłość, czyli na sukces. Moż-
na się tylko spierać o to, czy mamy tutaj do czynienia z nowością par excellence, czy 
może raczej z hybrydą gatunkową (teza redakcyjna z publicystyki + przegląd prasy + 
autorski komentarz)?

Komunikacyjność, drugi unikatowy aspekt Sieci, sprawia, że odbiorca informacji 
może natychmiast zareagować na zamieszczone w niej treści. Może więc – jeżeli wie, 
jak to zrobić – wziąć udział w sondzie internetowej, wypowiedzieć się w interne-
towej rubryce „listy do redakcji”, może wreszcie wejść na forum dyskusyjne lub 
zamieścić pod informacją własny komentarz. Czy są to nowe gatunki dziennikar-
skie? Nic na to nie wskazuje. Mamy tu bowiem do czynienia z tradycyjnymi formami 
wypowiedzi, tyle tylko, że wpisanymi w nowe realia technologiczne. Komunikacyj-
ność – czy jak kto woli interakcyjność – jest w Internecie logicznym następstwem po-
stępu technicznego, natomiast należy założyć, że rozproszeni w Sieci uczestnicy dzia-
łań medialnych (także czysto dziennikarskich) w pierwszej kolejności będą zawsze 
korzystać ze znanych już sobie form wypowiedzi niż eksperymentować z zupełnie 
nowymi pod względem formalnym gatunkami. Nie ulega wątpliwości, że ekspery-
menty – także w obrębie gatunków dziennikarskich – wymagają czasu, ducha inno-
wacyjności i spokoju, a przecież (o czym wspominaliśmy wcześniej) cała ta interne-
towa gra medialna oparta jest na pośpiechu, natychmiastowości i niemal sportowej 
potrzebie konkurowania z zawodowcami (clickstream44).

42  Koniecznie „przyprawioną sosem” autorskiego komentarza.
43  Owa tradycja zakłada tworzenie, poprzez listę wiarygodnych argumentów, wykładni własnych po-

glądów na określony temat, lub polemikę, za pomocą kontrargumentów, z poglądami ujawnionymi przez 
kogoś innego w tej samej kwestii.

44  „Aktywne odnośniki tworzą tzw. clickstream – im więcej odnośników do umieszczonego w In-
ternecie dokumentu, tym wyższa jego ranga (znajduje się on wyżej w „klikonurcie”), dzięki czemu ma 
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Jednym z następstw owego, wspomnianego wyżej, postępu jest coś, co nosi dzi-
siaj nazwę „dziennikarstwa obywatelskiego” (citizen journalism). Także w Polsce 
powstały serwisy obywatelskie45, których twórcy i uczestnicy wykorzystują – oprócz 
tego, co można nazwać obywatelską energią twórczą – wszelkie dostępne techniki 
i gatunki komunikacji medialnej, właściwej dla Internetu, z uwzględnieniem, rzecz 
jasna, hipertekstowości i komunikacyjności. Tutaj, z racji dostępu do mobilnych tech-
nologii komunikacyjnych, dziennikarze obywatelscy mogą się poruszać w sferze no-
wości (np. odręczny klip fi lmowy), a to za sprawą telefonu komórkowego podłączo-
nego łączem 3G do Internetu, jednakże pod warunkiem, że ów telefon wyposażony 
jest w aparat fotografi czny i kamerę wideo.

W świetle powyższych ustaleń warto jeszcze spojrzeć na przypisane do Internetu 
blogi i czaty. Są to bardzo popularne formy wypowiedzi – także jako interaktywne 
formy ekspresji komunikacyjnej – które, obok innych funkcji, jak prywatna autokre-
acja i autoekspresja, mogą przyjąć także kształt publicznie wykorzystywanego gatun-
ku dziennikarskiego.

Blog46, według Słownika terminologii medialnej47, pochodzi od angielskiego 
weblog (‘rejestr internetowy’, ‘diariusz sieciowy’) i oznacza „dziennik (pamiętnik) 
prowadzony w Internecie, rodzaj osobistej strony WWW, na której autor umieszcza 
zapiski swoich bieżących przeżyć i przemyśleń oraz różne, jego zdaniem interesujące, 
informacje. Blogi rozpowszechniły się pod koniec lat 90. XX wieku, istnieją różne ich 
rodzaje: dzienniki osobiste, typu silva rerum, specjalistyczne – poświęcone jakiemuś 
przedsięwzięciu lub problemowi naukowemu czy innemu”.

W blogosferze zachodzi zjawisko zacierania się granic gatunkowych oraz in-
stytucjonalnych. A zatem blog może być banalnym pamiętnikiem osobistym, ale 
też niemal instytucją medialną (odwiedzaną, czytaną i komentowaną przez tysiące 
internautów), oczywiście wykreowaną przez jego autora – np. polityka, sportowca, 
zawodowego dziennikarza, niezależnego eksperta czy naukowca. Ponieważ blogi 
stały się elementem sfery publicznej, więc te tworzone przez niezależnych autorów 
można (należy?) potraktować jako egzemplifi kacje dziennikarstwa obywatelskiego. 
Szczególnie wyraźnie widać to, gdy mamy do czynienia z blogiem reportażowym, 
który przynosi informacje i zdjęcia z miejsc, do których nie docierają zazwyczaj lub 
jeszcze nie dotarli zawodowi dziennikarze48. Blogi, jako rodzaj medium, ze względu 

większą szansę znaleźć się na początku listy wyników wyszukiwania wyszukiwarki internetowej, to zaś 
z kolei decyduje o szansie na dotarcie dokumentu do odbiorcy” (Słownik wiedzy o mediach…, op. cit., 
s. 329).

45  Np. Wiadomości24.pl oraz iThink.pl.
46  Szeroko ten temat omawia Leszek Olszański w książce Dziennikarstwo internetowe…, op. cit., 

rozdziały na stronach: 34 („Weblogi: ekskribicjonizm i dziennikarstwo”) i 50 („Weblogi kolektywne. 
Dziennikarstwo społeczne”).

47  Słownik terminologii medialnej…, op. cit., s. 18–19.
48  „Za pośrednictwem Internetu każdy obecnie może się stać reporterem. Nie musi być uzależniony 

od właścicieli mediów. Działania wojenne w Iraku (w 2003 roku) pokazały, że dzięki nowoczesnej tech-
nologii cyfrowej żołnierze dzielili się na bieżąco wiadomościami z frontu z odbiorcami Internetu. Wystę-
powali w roli dziennikarzy amatorów, pisząc reportaże wojenne, nazwane przez Andrzeja Kropiwnickiego 
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na wykorzystywane przez blogerów techniki medialne można podzielić na zwykłe 
(tekstowe) oraz na fotoblogi i wideoblogi49. W Sieci pojawiają się także moblogi, 
czyli blogi mobilne, tworzone przez autorów, którzy korzystają z mobilnych narzędzi 
komunikacji.

Pozostaje tylko zapytać, czy blog tworzony świadomie przez dziennikarza w ce-
lach informacyjnych lub dyskusyjno-polemicznych jest nowym gatunkiem dzienni-
karskim? Ponieważ to, co leży u podstaw blogosfery (prywatność, forma dziennika, 
pamiętnika, zbiór notowanych na bieżąco przemyśleń i refl eksji) ma większy związek 
z genologią literacką niż tradycyjnie pojmowanym dziennikarstwem (informacyjnym 
i publicystycznym), to blog dziennikarski (profesjonalny lub obywatelski) siłą rzeczy 
staje się nowym gatunkiem – prymarnie internetowym, a dopiero sekundarnie – dzien-
nikarskim. A co z blogiem reportażowym? Czy każdą wypowiedź świadka zdarzenia 
należy traktować jako reportaż tylko dlatego, że reporter amator okazał się szybszy od 
profesjonalisty? Przecież nie jest tajemnicą, że media profesjonalne bronią się przed 
zalewem amatorskich blogów reportażowych, które – niestety – w większości przy-
padków można uznać za tzw. śmieci reportażowe. Może więc dla tych odrzucanych 
przez media (z racji ich warsztatowych niedoskonałości) treści, tekstów i przekazów 
reportażowych warto zastosować określenie paragatunek50? Paragatunkiem z tego 
punktu widzenia może być także odręczny klip fi lmowy, którego treść i jakość nie 
gwarantuje dziennikarskiej rzetelności i wiarygodności. Natomiast artykuł z foru-
mowym rozszerzeniem (artykuł + debata, komentarze na forum) dla jasności można 
potraktować jak klasyczną hybrydę gatunkową. W każdym razie powyższe sugestie 
genologiczne zasługują – moim zdaniem – na dalsze, ale już pogłębione analizy ba-
dawcze.

Czym jest czat? W typologii Jana Grzeni pojawia się on jako pogawędka (z ang. 
chat) prywatna lub publiczna (wywiad). Ta internetowa odmiana rozmowy – pisze 
Grzenia – ukształtowana specyfi cznie ze względu na kanał informacyjny, służy przede 
wszystkim potrzebie spontanicznego porozumiewania się. Jedną z bardziej charakte-
rystycznych jej cech jest występowanie tzw. telelogu, jak nazwano polilog, w którym 
dochodzi do zrywania związków między poszczególnymi wypowiedziami. W zapisie 
rozmowy, który jej uczestnicy widzą na ekranie, poszczególne wypowiedzi następu-
ją w kolejności dostarczania ich do komputera, w którym odbywa się pogawędka, 
a nie tak, jak wynikałoby z naturalnego następstwa składników dialogu. Te zaburzenia 
mogą się pojawiać już przy dwu rozmówcach, nieuniknione zaś są w wypadku, gdy 
rozmawiają setki osób51.

na łamach „Wprost” blogami reportażowymi („Wprost” nr 16/2003)” (Gatunki dziennikarskie. Teoria, 
praktyka, język…, op. cit., s. 82).

49  Słownik wiedzy o mediach…, op. cit., s. 333.
50  „para- pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: niby, prawie, wyrażający zaprze-

czenie lub osłabienie podobieństwa do tego, co jest określane drugą częścią złożenia, np. paratyfus, pa-
rapsychologia, paramilitarny” (Wielki słownik wyrazów obcych, pod red. M. Bańki, PWN, Warszawa 
2003, s. 937).

51  Jan Grzenia: Komunikacja…, op. cit., s. 171.
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Dlatego nie dziwi, że porządek na czacie (chodzi o przestrzeganie tzw. netykie-
ty52) utrzymywany jest przez operatorów, rekrutujących się zwykle spośród zaawan-
sowanych i cieszących się zaufaniem użytkowników oraz właściciela (założyciela) 
czata53. Autorzy książki Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język zaliczają czat 
do dziennikarskich gatunków pogranicznych. Wyjaśniają to następująco:

Do czatowania z użytkownikami portali zapraszani są przez administratorów różni goście (osoby 
znaczące, politycy, ludzie kultury, artyści, dziennikarze). Rozmowę kontroluje moderator, który nie 
dopuszcza do publikacji treści wulgarnych, komasuje pytania, kieruje rozmową. Zapisy rozmów 
trafi ają potem do archiwum (podobnie jak materiały prasowe w mediach off-line). Redakcja gazety 
off-linowej może założyć własną kawiarenkę i zapraszać gości, np. C@fe-Wprost prowadzona w In-
ternecie przez popularny tygodnik. Rozmowy czatowe (fragmenty) mogą być potem publikowane 
w prasie off-line jako wywiady, dyskusje, debaty, opinie54.

Czym zatem różni się klasyczny wywiad internetowy od wywiadu na czacie? 
Chyba tylko tym, że klasyczny realizowany jest w wersji jeden na jeden (elektronicz-
na wersja face to face), jest niewątpliwie formą dialogową i kończy się (w zasadzie) 
umieszczeniem na odpowiedniej stronie WWW pełnego zapisu rozmowy-wywiadu. 
Czy jest to nowy gatunek dziennikarski? Nie sądzę. Jest to raczej internetowa odmia-
na wywiadu jako takiego. Inaczej sprawy się mają z wywiadem na czacie, który z ra-
cji dużej liczby potencjalnych pytających (rozsianych po Sieci internautów) przypo-
mina redakcyjny „dyżur przy telefonie” (eksperta, polityka, urzędnika), dobrze znany 
z praktyki redakcyjnej gazet na całym świecie. Tak więc znowu nic nowego (poza 
możliwościami technicznymi), jeżeli chodzi o wyraziste nowości z zakresu genologii 
dziennikarskiej. Jeżeli natomiast ów wywiad z VIP-em przeradza się w dyskusję czy 
debatę z udziałem wielu uczestników, wielu „dziennikarzy” obywatelskich, społecz-
nych, to otrzymujemy odwróconą wersję redakcyjnej debaty prasowej, radiowej lub 
telewizyjnej, kiedy to jeden dziennikarz profesjonalista moderuje debatę z udziałem 
przynajmniej kilku VIP-ów, dyskutujących na ten sam temat. Z tego punktu widze-
nia wywiad-debata na czacie staje się nową jakością w obrębie formy, ale i treści, 
i możemy przyjąć ten fakt za wystarczający powód, aby mówić o nowym gatunku 
dziennikarskim, w tym wypadku – internetowym.

Jan Grzenia, zamykając swoje rozważania na temat internetowych gatunków tek-
stu (w tym także gatunków dziennikarskich), napisał: „Dyscyplina, którą tu nazywam 
genologią internetową, z pewnością wkrótce się rozwinie, tak jak też rozwinie się 
wszelkiego rodzaju humanistyczna refl eksja nad Internetem”55. Śmiem twierdzić, że 
tę myśl można rozszerzyć także na genologię dziennikarską. Oto kilka zamykających 
cytatów, które oddają w pełni istotę „niepokojów badawczych” autora:

52  Słownik terminologii medialnej…, op. cit., s. 129, patrz: hasło Netykieta – „zbiór norm etycznych 
sieci internetowej obejmujący również listę niepożądanych zachowań uczestników sieci. Netykieta nie 
jest ściśle skodyfi kowana, jej wytyczne w warstwie szczegółowej zależą od specyfi ki konkretnych usług 
internetowych, w warstwie ogólnej – zachęcają do przyzwoitego, niewadzącego innym użytkownikom 
sieci zachowania”.

53  Ibidem, s. 27.
54  Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język…, op. cit., s. 122–123.
55  Jan Grzenia: Komunikacja…, op. cit., s. 173.
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W prasoznawstwie utrzymuje się podział gatunków wypowiedzi dziennikarskich na informacyjne 
i publicystyczne. Nie oddaje on złożoności świata dziennikarskich tekstów, ale umożliwia wprowa-
dzenie podstawowego uporządkowania. (…) Gatunki i ich składniki mogą się przenikać, upodabniać 
do siebie zarówno pod względem kształtu, jak i komunikacyjnego przesłania. Wynajdywanie różnic 
i stawianie ostrych granic tam, gdzie zjawiska się mieszają i przenikają, wydaje się więc zajęciem 
jałowym56.
Pojęcie gatunku traci swoją funkcjonalność i operacyjną skuteczność przy opisie współczesnej pro-
dukcji kulturowej. Coraz częściej wspomina się w tym miejscu o tzw. formacie, czyli licencji na 
realizację programu w różnych kręgach kulturowych. Wystarczy przywołać tytuły ulubionych i zna-
nych produktów telewizyjnych, jak „BB”, „Milionerzy” czy „Kasia i Tomek”, aby wskazać na ich 
zagraniczne odpowiedniki57.
Dziennikarstwo internetowe jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się częścią sfery publicznej. 
Nowe zjawiska komunikacyjne, wywołane rozwojem technologii i innowacyjności społecznej po-
wodują, że nie sposób dyscypliny tej opisać w sposób jednoznaczny. To żywy proces, któremu należy 
nieustannie się przyglądać. A najlepiej uczestniczyć w nim pisząc własny blog i zabierając głos w fo-
rach dyskusyjnych. Wszak wymiana opinii jest istotą demokratycznej sfery publicznej58.

56  Maria Wojtak: Gatunki prasowe, [w:] Słownik wiedzy o mediach…, op. cit., s. 299–300.
57  Agnieszka Ogonowska: Gatunki telewizyjne, [w:] Słownik wiedzy o mediach…, op. cit., s. 325.
58  Edwin Bendyk: Gatunki internetowe, [w:] Słownik wiedzy o mediach…, op. cit., s. 333.
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E-nauka i drogi jej rozwoju

Abstract (E-learning and Its Prospects). The paper looks at e-science within the context 
of a contemporary environment for the development of the humanities and research centers 
as well as an interdisciplinary communication platform between these centers or their staff 
members. The author shows a strong link between the main trend of e-science and Open 
Access and Open Source activities. It is through the promotion of these two categories 
that the general conception of e-science is enforced. The paper not only investigates the 
future of science built on “open” foundations, but also focuses on contemporary problems 
of the humanities. Among other things, these problems are connected with the collec-
tion of scientifi c and scholarly sources and their fi nancing. E-science is a solution to such 
problems as: fair use crisis, price crisis, the crisis of journals or the crisis of scientifi c and 
scholarly publishers. This article also gives insights into license-related problems – the 
formal functioning of bases or repositories. A notable example of a formal settlement of 
this question is Creative Commons licenses offering a wide range of schemes. Some cen-
ters have already decided to use these licenses in order to make their materials accessible 
as well as make sure that copyrights are protected and the accessible sources are rationally 
used. Such general ideological and license assumptions are merely the fi rst steps in the 
development of e-science. The paper also discusses issues of knowledge expansion and the 
awareness of “open” solutions with all ensuing benefi ts.

Abstrakt. Artykuł zarysowuje e-naukę jako współczesne środowisko dla rozwoju nauk 
humanistycznych i ośrodków naukowych oraz interdyscyplinarną płaszczyznę komuni-
kacji pomiędzy tymi ośrodkami czy ich pracownikami. Przedstawione zostało mocne po-
wiązanie ogólnego nurtu e-science z działaniami z kategorii Open Access i Open Source. 
Ogólny pomysł na e-naukę materializuje się właśnie poprzez coraz szersze propagowanie 
tych dwóch kategorii. W artykule nie tylko rozpatrywana jest przyszłość nauki zbudo-
wanej na „otwartych” podwalinach, ale jest w nim zawarty również zwrot ku teraźniej-
szym problemom nauk humanistycznych, związanym m.in. z kolekcjonowaniem źródeł 
naukowych i ich fi nansowaniem. E-nauka ma stanowić odpowiedź na takie problemy, jak: 
kryzys dozwolonego użytku, kryzys cenowy, kryzys czasopism czy kryzys wydawnictw 
naukowych. Opracowanie przybliża także problematykę licencyjną – formalne funkcjono-
wanie baz czy repozytoriów. Wyróżniającym się przykładem formalnego uporządkowania 
tego problemu jest – niezwykle elastyczny – zbiór licencji Creative Commons. Niektóre 
ośrodki już zdecydowały się na użycie tej licencji, aby móc, z jednej strony, udostępniać 
swoje materiały, z drugiej zaś – zadbać o zachowanie praw autorskich i racjonalne wyko-



ŁUKASZ JESZKE140

rzystane upublicznionych źródeł. Takie ogólne założenia ideowe czy licencyjne stanowią 
dopiero początek drogi dla rozwoju e-nauki. W artykule poruszone zostały kwestie posze-
rzania wiedzy oraz świadomości o „otwartych” rozwiązaniach wraz z płynącymi z tego 
korzyściami.

E-nauka (e-science) czy też Nauka 2.0 (Cisek 2008) staje się dziś ideowym i tech-
nologicznym środowiskiem dla źródeł rozpowszechnianych w nurcie Open Access 
czy Open Source. Liczne przykłady otwartych rozwiązań wskazują na rosnące zna-
czenie tego typu źródeł w pracy naukowej. „Otwartość” tychże działań umożliwia 
szerokie i elastyczne zastosowania, skrojone na potrzeby danej działalności nauko-
wej. Odpowiadają one ideom upowszechniania nauki, wiedzy i kultury – mającego 
wręcz wymiar globalny.

E-nauka to właściwy sposób rozwiązywania poważnych problemów, takich jak 
rosnące koszty, ogromny przyrost źródeł czy kłopoty związane z licencjami (permis-
sion crisis, pricing crisis, serials crisis, crisis in scholarly publishing). Koszty i wy-
siłki instytucji (głównie bibliotek), które należy ponieść, aby sprostać wymaganiom 
technicznym oraz licencyjnym (ulegającym ciągłym zmianom), w wypadku niektó-
rych, płatnych baz są niebagatelne, a granica dozwolonego użytku jest i tak często 
trudna do jednoznacznego ustalenia – Suber (2003) pisze wręcz o kryzysie dozwolo-
nego użytku (permission crisis).

Kolejnym jest kryzys cenowy (pricing crisis), również wyróżniony przez Subera 
(2003), który – z punktu widzenia biblioteki – wiąże się z rosnącymi kosztami zakupu 
źródeł. W innym opracowaniu spotkamy się z określeniem kryzys czasopism (serials 
crisis) (Open access… 2006), co się sprowadza praktycznie do tego samego – wzrost 
cen czasopism uniemożliwia zakup wszystkich (czy choćby większości) i powoduje 
konieczność analizy potrzeb oraz bardzo drobiazgowego wyboru tych najważniejszych 
tytułów kosztem wielu pozostałych. W czasach, gdy informacja nabiera szczególnego 
znaczenia, dokonywanie tego typu statystycznych wyborów nie jest zjawiskiem po-
zytywnym i – znowuż – wymaga od instytucji (biblioteki) aktywizacji dodatkowych 
środków koniecznych do przeprowadzania tego typu analiz. Właśnie biblioteki stają 
się głównymi ośrodkami borykającymi się z wymienionymi powyżej „kryzysami”. To 
zwykle na nich ciąży przecież obowiązek dostarczania uczelni jak największej ilości 
wysokojakościowych publikacji przy jednoczesnym racjonalnym zarządzaniu fi nan-
sami. Open Access jako przejaw e-nauki to również możliwość zwiększenia liczby 
publikowanych źródeł w ramach działalności jednostki naukowej. Pozwalają na to 
racjonalne koszty takiej formy wydawania (uczelnia zazwyczaj posiada już niezbęd-
ną infrastrukturę) z jednoczesnym szerokim do nich dostępem. W ten sposób można 
przezwyciężyć – dość ogólnie nazwany – „kryzys wydawnictw naukowych” (crisis in 
scholarly publishing) (Willinsky 2003).

Ułatwienia w wymianie myśli naukowej oraz przynajmniej częściowe rozwią-
zanie wspomnianych problemów to wystarczające argumenty, aby uznać pomysł na 
e-naukę za sprzyjający rozwojowi. Według Johna Taylora idea ta ma się opierać na 
„globalnej współpracy w kluczowych sferach nauki i na infrastrukturze nowej gene-
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racji, która ją umożliwia” (za: David i in. 2006). Terminologia ta nie jest w żadnym 
razie ostateczna. Zamiast o e-science można mówić także o e-research, co w wypad-
ku dyscyplin humanistycznych ma bardziej akuratny wydźwięk, przy czym termin 
e-nauka wydaje się obejmować najszerzej opisywane zjawisko (Jankowski 2007: 
552).

Nauka 2.0 opiera się na społecznym oddziaływaniu nauki i jej współtworzeniu. 
Oznacza nowy wymiar komunikacji w nauce i w swym znaczeniu do komunikacji 
głównie się odnosi. Trudno jednoznacznie powiedzieć, czym jest, stanowi na pewno 
swoistą ścieżkę rozwoju, coraz wyraźniej rysującą się na horyzoncie, m.in. dzięki 
wykorzystaniu możliwości drzemiących w „otwartych źródłach”. Według Sabiny Ci-
sek (2008: 2) ten nowy wymiar nauki można rozpatrywać w kontekście komunikacji, 
organizacji, funkcjonowania nauki w społeczeństwie oraz istoty nauki i naukowości. 
Sam termin nawiązuje do trendu Web 2.0 i powstałych w związku z nim portali spo-
łecznościowych. Szerzej rzecz ujmując, w tej „nowej” wersji Internetu to odbiorca 
kreuje treść i dokonuje jej oceny. Te same zasoby zostają wykorzystane w inny spo-
sób, odbiorca otrzymuje dodatkowe funkcjonalności, czytelnik ma szansę stać się 
autorem. Pomysły i narzędzia związane z Web 2.0 przekładają się na Naukę w we r -
  sji 2.0. Mechanizmy wiki czy kanały komunikacji (jak np. RSS) przenikają do aktu-
alnych rozwiązań naukowych stosowanych m.in. na potrzeby dziedzin humanistycz-
nych, co potwierdzają liczne ich implementacje.

E-nauka nierozerwalnie wiąże się z zasobami technologicznymi, rozbudową 
szybkich sieci komputerowych, rozwojem oprogramowania i sprzętu – koniecznymi 
w związku z przyrostem zasobów (Hey, Trefethen 2003; Jankowski 2007). Jednak 
w miarę rozwoju e-nauki podkreśla się nie tylko jej stechnicyzowany wymiar, ale 
również społeczne oddziaływanie. W świetle rozważań o cyberinfrastrukturze można 
odnieść wrażenie, iż to nauki przyrodnicze zapoczątkowały szersze wykorzystanie 
narzędzi internetowych. Tak naprawdę dyscypliny humanistyczne starają się nie po-
zostawać w tyle (Schroeder, Fry 2007: 567–568). Jednak ich rozwój – w kontekście 
e-nauki – jest cały czas silnie związany z postępem w informatyce. Sytuacja może 
wyglądać dwojako. Z jednej strony, nowe możliwości informatyczne są zdecydowa-
nym bodźcem dla rozwoju dyscypliny, z drugiej zaś – sama dyscyplina, ze względu 
na swoje potrzeby, wymusza inne, lepsze rozwiązania techniczne. Już dziś powstało 
sporo aplikacji i środowisk Open Source. Ośrodki naukowe – humanistyczne – nie 
muszą więc pełnić służebnej roli względem nauk informatycznych. Mają możliwość, 
korzystając z dobrodziejstw licencyjnych darmowego oprogramowania, samodzielnie 
kształtować swoje sieciowe miejsce pracy.

Jeżeli więc uznamy, że e-nauka ma się stać przyszłym środowiskiem dyscyplin 
humanistycznych (i nauki w ogóle), to propagowanie „otwartych źródeł” stanowi jed-
ną z możliwych dróg rozwoju. Rozwój ten, w sferze komunikacji naukowej, wiąże 
się z szybszym i szerszym upowszechnianiem publikacji (idei, wyników badań, in-
formacji naukowej), ułatwieniami w prowadzeniu dyskusji naukowej. Przyczynia się 
do większej interdyscyplinarności i otwartości nauki, rozwinięcia współpracy oraz 
współautorstwa (Cisek 2008). Większa dowolność i łatwość w wygłaszaniu opinii 
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oraz konstruowaniu teorii pomoże uwolnić się od, czasem zaśniedziałych, naukowych 
paradygmatów. Co prawda istnieje ryzyko, że ta wolność po części sprowadzi się do 
propagowania tez niepotwierdzonych, ale z drugiej strony – ułatwiona komunikacja 
to również pomoc w szybszej weryfi kacji takich tez. W tym rozumieniu swobodny 
dostęp do wiedzy nie jest wręcz możliwy w wypadku zastosowania zamkniętych roz-
wiązań. Użycie Open Access i Open Source dziś to kształtowanie nowego modelu 
e-nauki na przyszłość.

Repozytoria o otwartym dostępie i wydawnictwa elektroniczne to dziś najbardziej 
znamienna materializacja e-nauki, obejmująca nie tylko dyscypliny humanistyczne, 
ale ogromne zasoby wiedzy z różnych dziedzin. Można dywagować nad wpływem 
tego nurtu na kształt dyscypliny, zastanawiać się, jak zmiany w komunikacji nauko-
wej wpłyną na rozwój badań, jednak na dziś wydaje się, że najwięcej konkretów, 
przykładów i pogłębionych analiz dostarcza właśnie ruch Open Access.

Ruch ten to przede wszystkim bezpośrednia odpowiedź na problemy trapiące dys-
cyplinę, w tym dwa zasadnicze: pricing crisis oraz permission crisis. Sfera proble-
mów związanych z fi nansowaniem coraz liczniejszych wydawnictw nie jest niczym 
zaskakującym i obejmuje nawet nieco zasobniejsze ośrodki akademickie. Współczes-
na nauka musi jednak przezwyciężyć jeszcze jedną barierę, jaką są zapisy licencyjne 
i systemy ograniczające dostęp do źródeł. Problem ten powraca przy każdej praktycz-
nie debacie związanej z przyszłością komunikacji naukowej. Jeżeli zgodzić się z Pe-
terem Suberem (2003), to Open Access jest rozwiązaniem dla e-nauki. Oczywiście 
o ile konsekwentnie celem takich baz będzie znoszenie barier.

Przykłady wdrożeń są obiecujące i – co ważne – zwykle mocno osadzone w idei 
„wolności dostępu” oraz wykorzystujące otwarte rozwiązania technologiczne. Idąc 
dalej, jeżeli e-nauka oznacza rozwój, to OA jest jedną z możliwych i zalecanych dróg 
w tym kierunku. Suber podkreśla, że problemy związane z dozwolonym użytkiem 
źródeł (zwykle przecież opłaconych przez dany ośrodek naukowy) poważnie zaburza-
ją komunikację w nauce i wymianę publikacji. Niestety, rozwiązania informatyczne 
w tym wypadku nie zawsze stoją po stronie idei wolnego dostępu. Jednym z „wro-
gów” upowszechniania źródeł jest DRM (Digital Rights Management) – system, któ-
ry poprzez szyfrowanie danych w założeniu ma uniemożliwić nielegalne ich udo-
stępnianie, choć z praktyki stosowania wyłania się mechanizm szczegółowej kontroli 
wykorzystania materiału. Następuje to poprzez nakładanie poważnych barier, które 
ograniczają prawo do osobistego, dozwolonego użytku pozyskanego źródła. Rozwią-
zanie to zdecydowanie wykracza poza samo uznanie autorstwa, co więcej, wymusza 
na odbiorcach posiadanie kompatybilnego sprzętu oraz oprogramowania, żeby moż-
liwe było udostępnienie materiału. Aby pokonać trudności tego rodzaju, konieczne są 
alternatywne modele ochrony praw autorskich. Jednym z nich, promowanym w świe-
cie e-nauki, jest naturalnie Creative Commons. Ramy formalne są przecież konieczne 
w dyscyplinach, ale muszą być nastawione na twórczy obrót źródłami. Zarówno bu-
dowa licencji CC, jak i jej wymiar praktyczny potwierdzają szeroką użyteczność.

Licencja (właściwie zbiór licencji) Creative Commons uznawana jest za niezwy-
kle wyważony sposób sformalizowania autorstwa, z jednej strony, i dozwolonego 
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użytku – z drugiej. Stanowi uniwersalną metodę ustalania, w jakim zakresie autor 
pozwala na wykorzystanie swojej pracy. Celem nie jest tworzenie barier dla dostę-
pu do źródeł, ale uwolnienie ich na przejrzystych zasadach, z możliwością dalszego 
rozpowszechniania. Popularność rozwiązanie to zdobywa na gruncie Internetu, czyli 
w miejscu, gdzie „otwarte źródła” są najbardziej aktywne. CC wykorzystywana jest 
zarówno w ochronie prywatnych dzieł (strony domowe), jak i baz danych (artykuły, 
grafi ki, media). Przykładem może być chociażby Domena Internetowych Repozyto-
riów Wiedzy (http: //www.dir.edu.pl), gdzie materiały są udostępniane na zasadzie CC 
Uznanie Autorstwa. Za popularyzowaniem i rozbudową licencji z tej grupy stoi orga-
nizacja Creative Commons (http: //creativecommons.org). Celem, który sobie stawia, 
jest racjonalne podejście do praw autorskich i – co ważne – wspomniane stworzenie 
jasnych zasad nimi rządzących. Ta relatywnie nowa (powstała w 2001 r.) organizacja 
czerpie pewne idee z GNU (General Public Licence) – licencji, która stosowana jest 
w sferze oprogramowania, a niezbyt często w stosunku do innych źródeł. Przyjęto 
jednak podobne założenia, jak i sposób realizacji. Każdy użytkownik Internetu ma 
łatwy dostęp do Creative Commons – mają to gwarantować poradniki i kreatory, dzię-
ki którym można zbudować licencję wedle własnych potrzeb. Jednocześnie trwają 
ciągłe prace nad lokalizacją licencji na potrzeby różnych krajów – powstają oddziały 
Creative Commons (w Polsce: http: //creativecommons.pl). Zbiór licencji CC ma cha-
rakter swoistych modułów, które dobiera się w zależności od potrzeb autora źródła. 
Licencja ta otwiera drogę dla innowacji – nie tylko tej naukowej – na przeszkodzie 
której stoją często prawa autorskie. Co do ich zasięgu, cały czas prowadzone są dys-
kusje, zależnie od konkretnego ustawodawstwa wysuwane są różne wnioski. Z dru-
giej strony mamy sferę źródeł publicznych (public domain), gdzie panuje praktycznie 
zupełna dowolność w wykorzystaniu materiałów tego typu. Creative Commons ze 
swoim rozwiązaniem sytuuje się pośrodku. Popularność tego właśnie modelu poka-
zuje jego niezwykle praktyczną stronę.

Ciekawą modyfi kacją i przystosowaniem licencji Creative Commons jest Creative 
Archive opracowana przez BBC (http: //creativearchive.bbc.co.uk). Jest to rozwinię-
cie idei CC dla potrzeb publicznego archiwum, gdzie – ujmując w skrócie – dodano 
osobne zapisy o publicznym odtwarzaniu materiałów. Dodać należy, że ten projekt 
odnosi się konkretnie do potrzeb otwartych archiwów brytyjskich, więc wydaje się 
mniej uniwersalny niż CC, choć przykład jest inspirujący.

W Polsce, gdzie notabene korzystanie z Creative Commons zdecydowanie nie 
jest popularne, licencja ta jest szczególnie potrzebna w nauce. Alek Tarkowski (2007) 
zwraca uwagę na poważny brak tego typu rozwiązań prawnych. Po pierwsze, posia-
damy rozbudowane prawo autorskie, uniemożliwiające twórcze korzystanie ze źródeł 
i jednocześnie nieprzystosowane do publikacji elektronicznych, a już zupełnie odbie-
gające od pomysłów na Open Access. Z drugiej strony, uwidacznia się często zupeł-
na ignorancja i brak poszanowania prawa autorskiego w świetle, powszechnego cały 
czas, nielegalnego wykorzystania zasobów, czyli popularnego „piractwa”. W naszej 
perspektywie naukowej Creative Commons oraz inne, równie ważne „otwarte” dzia-
łania, okazują się wręcz konieczne. Wypełniają legislacyjną pustą przestrzeń, gdzie 
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na chwilę obecną nie ma praktycznie żadnych zasad. Nie będzie zbyt wielu inwestycji 
w nową, wolną formę komunikacji naukowej, jeżeli nie ureguluje się tej przestrzeni, 
nie stworzy klimatu dla jej rozwoju. Nie tylko technologicznego, prawnego czy ideo-
wego. Wiele zależy tu od postawy autora, który wyraża zgodę na upowszechnianie 
swojej pracy. To autor decyduje się (bądź nie) np. na dodanie źródła do bazy OA. Stąd 
wynika konieczność informowania samych badaczy o takiej formie publikowania, 
o nowych rodzajach naukowej komunikacji, o praktycznych systemach licencyjnych. 
Bez takich działań samo wdrożenie repozytoriów nie przyniesie wymiernych korzyści 
w duchu e-nauki. Na taką potrzebę wskazuje Suber (2004a: 16), prezentując cztery 
zasadnicze drogi upowszechniania OA wśród autorów:

Edukacja autorów na temat 1. Open Access.
Pomoc w udostępnianiu prac w bazach.2. 
Znoszenie barier dla autorów publikujących w OA.3. 
Zachęcanie autorów do uczestnictwa w OA.4. 

Takie działania są konieczne, ponieważ świadomość korzyści płynących z no-
wych form komunikacji powiązanych z coraz popularniejszym ruchem Open Access 
jest cały czas niewielka. Dopóki badacze nie zobaczą drzemiących w tej idei szerokich 
możliwości upowszechniania wyników swoich badań i wymiernego zysku, nie można 
liczyć na ich szerszy udział. Nie twierdzę, że tradycyjne formy publikowania prac są 
już przeżytkiem, ale należy poznać i wykorzystywać nowe narzędzia, skoro stają się 
coraz bardziej dostępne. Duża w tym miejscu jest rola ośrodków naukowych i biblio-
tek oraz instytucjonalnych repozytoriów. Najważniejsza jest współpraca wszystkich 
stron. Repozytoria instytucjonalne odpowiadają na lokalne potrzeby konkretnego 
ośrodka i wydaje się, że są najłatwiej „przyswajalnym” – dla pracowników nauko-
wych – wymiarem e-nauki. Na chwilę obecną archiwizacja własnej pracy w bazach 
nie budzi aż takiej niepewności, jak publikowanie stricte elektroniczne. Długotermi-
nowa archiwizacja wyników badań prowadzonych w danej instytucji przyczynia się 
do ich upowszechnienia, uporządkowania, podniesienia prestiżu jednostki naukowej 
oraz ograniczenia kosztów działania biblioteki (Rychlik, Karwasińska 2007). Ogólny 
brak wiedzy na temat Open Access jest zasadniczą barierą dla rozwoju w tej materii. 
Takie wnioski płyną z przeprowadzonych w środowisku naukowym ankiet (Swan, 
Brown 2004).

Na drodze rozwoju e-nauki poprzez otwarte źródła stoi także specyfi ka dziedzin 
humanistycznych (Suber 2004b). Mniejsza presja w dążeniu do Open Access wynika 
m.in. z niższych (w porównaniu do nauk przyrodniczych czy ścisłych) cen publika-
cji tradycyjnych. Z problemem kosztów pozyskania publikacji w wersji drukowanej 
oraz ich przechowywania borykają się głównie biblioteki i uczelnie, w mniejszym 
zaś stopniu odczuwają go sami pracownicy naukowi. Dziedziny humanistyczne to 
również mniejsze fundusze na badania. W związku z tym administratorzy baz huma-
nistycznych nie mogą często sobie pozwolić na pobieranie opłat za dodawanie źródeł. 
Brak więc środków na rozwój i powstawanie nowych baz. Pewną rolę odgrywają 
tu również czynniki zewnętrzne. Istnieje zdecydowanie większa presja społeczna na 
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darmowe udostępnianie wyników badań w wypadku np. nauk biomedycznych, które 
są przecież hojnie przez obywateli dotowane i często mają dla nich ogromne zna-
czenie praktyczne. Niewielka użyteczność oraz mniejsze środki fi nansowe zaangażo-
wane w dyscypliny humanistyczne nie budzą aż tak powszechnego zainteresowania 
społecznego.

Szersza konieczność tworzenia repozytoriów w naukach przyrodniczych czy ści-
słych wynika również z dynamicznej ich struktury. Wyniki badań każdy ośrodek pra-
gnie jak najszybciej opublikować. Nowe odkrycia mogą całkowicie zmienić spojrze-
nie na dany problem, a pojawiają się one niezwykle często. Presja czasu i konieczność 
szybkiej publikacji materiału nie jest aż tak widoczna w humanistyce. Także forma 
publikacji odgrywa swą rolę w tym porównaniu – domeną humanistów są książki, 
a nie – bardziej przyjazne w archiwizacji – artykuły. Nie zmienia to faktu, że i w dzie-
dzinach humanistycznych istnieje potrzeba uporządkowania i ułatwienia dostępu 
do – coraz liczniejszych – źródeł. Popularniejsze niż kiedyś współautorstwo również 
wymaga nowych, prostszych form komunikacji w nauce.

Być może mniejszy niż w innych dyscyplinach, ale znaczący jest zysk z wdroże-
nia baz o wolnym dostępie w wypadku humanistyki. Jest to uwolnienie się od dużych, 
tradycyjnych wydawnictw, które wykorzystują swoją pozycję podczas ustalania po-
lityki cenowej. Często jest ona niekorzystna z punktu widzenia zarówno autora, jak 
i czytelnika. Duże bazy, dostarczające liczne czasopisma, to oszczędność kosztów 
stałych oraz niższe ceny ze względu na efekt skali w sprzedaży. Także ośrodki aka-
demickie oszczędzają, kupując tytuły w pakiecie z jednej bazy lub tworząc własne 
repozytoria.

Przed dyscyplinami humanistycznymi otwierają się nowe możliwości. Nie należy 
się spodziewać rewolucji czy przełomu. Nauka wchodzi po prostu w inną fazę. Stu-
diując dostępne analizy i obserwując działanie dotychczasowych projektów, należy 
zdawać sobie sprawę, iż droga ku otwarciu nauki wymaga wysiłku każdej z zainte-
resowanych stron. E-nauka może się okazać ścieżką rozwoju, ale tylko wtedy, gdy 
jej mechanizmy – w sposób racjonalny i poprzedzone rzetelnymi analizami – zo-
staną wprowadzone do świata nauki. W chwili obecnej przestrzeń e-nauki wypełnia 
się narzędziami, które można wykorzystać. Internetowe społeczności zorganizowane 
wokół ośrodków naukowych oddają do dyspozycji aplikacje i swoje zaangażowanie. 
Kolejne problemy łączące się z e-science są rozwiązywane, a stereotypy dotyczą-
ce niskiej jakości publikacji czy braku poszanowania prawa autorskiego obala się. 
Co niezwykle wartościowe, walka ze stereotypami nie odbywa się na płaszczyźnie 
obietnic i jałowych dyskusji, ale poprzez konkretne działania. Ustalane są standardy, 
protokoły, kanały komunikacji i oprogramowanie napisane na potrzeby określonych, 
często bardzo specjalistycznych zastosowań. Choć odnosi się wrażenie, że w wypad-
ku dziedzin humanistycznych siła oddziaływania tego nowego nurtu jest nieco wytłu-
miona, to warto spojrzeć szerzej.

Silne powiązanie nauki z Internetem i jego globalne oddziaływanie wynika prze-
cież nie tylko ze zmiany sposobu komunikacji w samej nauce, ale z przemian, któ-
re obejmują praktycznie całe współczesne społeczeństwo. Rozwój e-nauki rodzi się 
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z rozległego kontekstu. Popularność ruchu Open Access czy licencji Creative Com-
mons to miliony użytkowników niebędących naukowcami i badaczami. Są to roz-
wiązania uniwersalne, łączące naukowość z potrzebami społecznymi. Nauka nie była 
dotąd tak blisko ludzi. Dodatkowo samo środowisko akademickie często promuje 
i udostępnia te popularne rozwiązania. Jest to na pewno wielki zysk dla dyscyplin hu-
manistycznych, które mogą nawiązać bezpośredni kontakt ze społeczeństwem. Inną 
miarą zysku są też oszczędności fi nansowe uczelni i bibliotek, które mogą okazać się 
znaczne, np. w wypadku wdrożenia repozytoriów instytucjonalnych.

W dyskusji o wprowadzaniu rozwiązań dla e-nauki sporego znaczenia nabiera 
indywidualne podejście samych zainteresowanych, ich motywacje i potrzeby, chęć 
zmian. Zarówno nauka, dyscypliny humanistyczne, jak i każdy człowiek stają dziś 
przed wyborem, którego konsekwencje zostaną poniesione w niedalekiej przyszłości. 
Możemy wybrać otwarte, wolne rozwiązania lub godzić się na model pod hasłem 
DRM. DRM jako symbol ograniczania praw do dysponowania źródłami to – przynaj-
mniej z pozoru – bezpieczna i spokojna przystań dla nauki i przeciętnego użytkow-
nika. Kontrolowany dostęp, monitorowana działalność, ograniczenie przestrzeni. To 
jednak również utrwalenie istniejących problemów z prawami autorskimi czy kosz-
tami wydawnictw na czele. Czy umocnienie barier będzie korzystne dla dyscyplin 
humanistycznych?

Na pewno ważne jest, żeby zrozumieć, iż tzw. e-nauka wyrosła już z miana tech-
nologicznej i ideowej nowinki. W chwili obecnej należy traktować ją jak przedłużenie, 
rozwinięcie komunikacji naukowej i sposobów publikowania źródeł. Na pytanie, jak 
to zrobić, w swoim opracowaniu zasugerowałem odpowiedź – poprzez zastosowanie 
„otwartych źródeł”. W świetle wielu już istniejących implementacji i ich oddziaływa-
nia myślę, że to właściwy kierunek działań, na który nas stać.
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ARTUR DARIUSZ KUBACKI

Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych

Abstract (Professional Liability of Sworn Translators and Interpreters). The paper 
aims to discuss the development of the professional responsibility of sworn translators 
in Poland. At the outset the author discusses the general policy of the Committee on the 
Professional Responsibility of Sworn Translators (KOZ) at the Ministry of Justice (legal 
framework, procedures, kinds of punishments and rulings, defense opportunities, respon-
sibilities of committee members). He then goes on to investigate the question of profes-
sional responsibility from the translator’s and interpreter’s perspective. The second part of 
the paper is an overview of the cases which have so far been considered at the hearings 
in front of the disciplinary committee. Finally, the paper discusses changes postulated by 
Polish legislators involving the professional responsibility of sworn translators as well as 
a set of guidelines designed to prevent translators from making mistakes which might be 
penalized by the KOZ.

Abstrakt. Celem artykułu jest omówienie rozwoju odpowiedzialności zawodowej tłuma-
czy przysięgłych w Polsce. Na początku przedstawione zostaną zasady działania Komisji 
Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych (KOZ) w Ministerstwie Sprawie-
dliwości (ramy prawne, procedura postępowania, rodzaje wydawanych kar i orzeczeń, 
możliwości obrony, zadania członków Komisji). Następnie rozważymy kwestię odpowie-
dzialności zawodowej z perspektywy tłumacza. Natomiast w drugiej części wystąpienia 
omówione zostaną przypadki, które były dotychczas rozpoznawane na rozprawach pro-
wadzonych przed komisją dyscyplinarną. Na koniec przedstawimy proponowane przez 
polskiego ustawodawcę zmiany legislacyjne w zakresie odpowiedzialności zawodowej 
tłumaczy przysięgłych oraz zbiór wytycznych mających chronić tłumaczy przed popełnie-
niem błędów mogących skutkować ukaraniem przez KOZ.

1. Wprowadzenie

Celem referatu jest omówienie zasad odpowiedzialności zawodowej tłumaczy 
przysięgłych w Polsce w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawnych, 
tj. ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (DzU nr 273, 
poz. 2702 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych. W pierwszej części referatu 
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nakreślimy rys historyczny rozwoju odpowiedzialności zawodowej tłumacza przy-
sięgłego, a potem zdefi niujemy pojęcie „odpowiedzialność zawodowa tłumacza 
przysięgłego”. Następnie przedstawimy zasady działania Komisji Odpowiedzialno-
ści Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych (KOZ) w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
a w szczególności ramy prawne, procedurę postępowania, rodzaje wydawanych przez 
KOZ kar i orzeczeń, możliwości obrony oraz zadania członków Komisji, w tym 
członków będących czynnymi tłumaczami przysięgłymi. Natomiast w drugiej części 
wystąpienia omówimy przypadki, które były dotychczas rozpoznawane na rozpra-
wach prowadzonych przed komisją dyscyplinarną. W tym celu zaprezentujemy dane 
statystyczne dotyczące liczby i rodzaju spraw, jakie wpłynęły do KOZ. Na koniec 
przedstawimy proponowane przez polskiego ustawodawcę zmiany prawne w zakre-
sie odpowiedzialności zawodowej, a także sformułujemy zalecenia mające chronić 
tłumaczy przysięgłych przed popełnieniem błędów mogących skutkować ukaraniem 
przez KOZ.

2. Odpowiedzialność zawodowa – spojrzenie wstecz

Uregulowanej prawnie odpowiedzialności zawodowej podlega wiele grup za-
wodowych, szczególnie osoby wykonujące tzw. wolny zawód (np. lekarz, architekt, 
księgowy, doradca podatkowy) lub zawód zaufania publicznego (notariusz, adwokat, 
radca prawny, syndyk, biegły sądowy)1. Zgodnie z nieobowiązującym już rozporzą-
dzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądo-
wych i tłumaczy przysięgłych (DzU nr 18, poz. 112 z późn. zm.) tłumacze przysięgli 
byli ustanawiani przede wszystkim na potrzeby organów wymiaru sprawiedliwości 
i organów ścigania. Byli – krótko mówiąc – pomocnikami procesowymi. Ich rola 
sprowadzała się do pomocy w przesłuchaniu podejrzanych, obwinionych lub oskar-
żonych oraz świadków, a także do sporządzania tłumaczeń dokumentów z języka ob-
cego i na język obcy. Kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych sprawowały 
sądy okręgowe (wcześniej wojewódzkie), przy których zostali ustanowieni tłumacze 
przysięgli, a które były właściwe ze względu na ich stałe miejsce zamieszkania. Pre-
zes sądu okręgowego lub wyznaczony przez niego pracownik sądowy (zasadniczo 
byli to prezesi sądów rejonowych podlegających pod obszar właściwości danego sądu 
okręgowego ustanawiającego tłumacza przysięgłego) przeprowadzali raz w roku kon-
trolę działalności tłumaczy, czyniąc odpowiednią wzmiankę w prowadzonych przez 
nich repertoriach. Ich zadaniem była kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności 

1  Trybunał Konstytucyjny wyjaśniał, że „zawód zaufania publicznego” to zawód polegający na ob-
słudze osobistych potrzeb ludzkich, wiążący się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia oso-
bistego i zorganizowany w sposób uzasadniający przekonanie społeczne o właściwym dla interesów 
jednostki wykorzystywaniu tych informacji przez świadczących usługi. Wykonywanie zawodu zaufania 
publicznego określane jest dodatkowo normami etyki zawodowej, szczególną treścią ślubowania, tradycją 
korporacji zawodowej czy szczególnym charakterem wykształcenia wyższego i uzyskanej specjalizacji 
(zob. wyrok TK z 7 maja 2002 r., SK 20/00, OTK ZU nr 3A/2002, poz. 29).
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prowadzenia repertoriów oraz pobierania wynagrodzenia określonego w obowiązu-
jących przepisach. Ponadto mieli zagwarantowane przez rozporządzenie prawo do 
sprawdzania jakości tłumaczeń za pośrednictwem znawców danego języka, wglądu 
do akt i ksiąg tłumacza, a także żądania wyjaśnień od tłumacza w sprawach pełnionej 
przez niego funkcji. Jedyną restrykcją, z jaką tłumacze musieli się wtedy liczyć, było 
zwolnienie ich z pełnionej funkcji przez prezesa sądu okręgowego z ważnych powo-
dów, do których w szczególności zaliczano nienależyte wykonanie czynności przez 
tłumacza przysięgłego.

Jednakże szybko okazało się, że tłumacze przysięgli otrzymują więcej zleceń od 
klientów indywidualnych i fi rm niż od sądu, prokuratora czy policji. Ze statystyki 
przeprowadzonej w 2004 r. wynika, iż tłumaczenia na rzecz instytucji wymiaru spra-
wiedliwości stanowiły zaledwie 10% wszystkich zleceń realizowanych przez tłuma-
czy przysięgłych. Pozostałą pracę wykonywali na rzecz innych podmiotów (klientów 
indywidualnych i instytucjonalnych). Stąd pojawiła się potrzeba uregulowania zawo-
du, a nie funkcji tłumacza przysięgłego w randze ustawy opierającej się na założeniu, 
że zawód ten jest nie tylko zawodem wolnym, ale przede wszystkim zawodem za-
ufania publicznego wykonywanym na rzecz całego społeczeństwa. Pociągnęło to za 
sobą wprowadzenie do ustawy odpowiedzialności zawodowej, która charakteryzuje 
prawie wszystkie zawody zaufania publicznego. Odpowiedzialność ta zachodziłaby 
wtedy, gdyby tłumacz przysięgły nie wypełniał zadań nałożonych na niego z mocy 
ustawy albo wykonywał te zadania nienależycie lub nierzetelnie.

Jak należy zdefi niować odpowiedzialność zawodową tłumaczy przysięgłych? 
Udzielając odpowiedzi na to pytanie, możemy posłużyć się defi nicją przedstawioną 
na stronach internetowych fi rmy Corporate Services, Business & Legal Translation, 
której portal w całości poświęcony jest problematyce tłumaczenia specjalistyczne-
go (w tym poświadczonego). Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych 
została tam zdefi niowana jako „konsekwencje prawne, jakie może ponieść tłumacz 
przysięgły za niestosowanie się do wymagań ustawy o zawodzie tłumacza przysięg-
łego”. Odpowiedzialność zawodowa to nic innego jak odpowiedzialność dyscyplinar-
na, którą w odniesieniu do pewnej grupy zawodowej zazwyczaj wymierza komisja 
dyscyplinarna. Nie należy jej mylić z odpowiedzialnością cywilną za produkt (tłuma-
czenie), której podlegają tłumacze (nie tylko przysięgli) na gruncie przepisów prawa 
cywilnego zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej (np. odpo-
wiedzialności cywilnej w Niemczech dotyczą m.in. artykuły U. Dauma, 2001, oraz 
P.A. Schmitta, 1997).

3. Odpowiedzialność zawodowowa z perspektywy prawnej

Obowiązujące obecnie rozwiązania prawne wyznaczające zasady odpowiedzial-
ności zawodowej tłumaczy przysięgłych pomieszczone zostały w rozdziale czwartym 
(a ściślej ujmując, w jego dziewięciu artykułach) ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. 
o zawodzie tłumacza przysięgłego (DzU nr 273, poz. 2702 z późn. zm.). Zgodnie 
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z cytowaną ustawą powołano do życia nową instytucję prawną, jaką jest odpowie-
dzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych (art. 21 ust. 1).

Tłumacze przysięgli podlegają odpowiedzialności zawodowej, po pierwsze, za 
niewypełnienie zadań bądź obowiązków ustawowych, wynikających z art. 8 ust. 2, 
art. 14, 15, 17 ust. 1, art. 18 ust. 2 oraz art. 19 ww. ustawy. Chodzi tutaj głównie o wy-
konywanie powierzonych zadań ze szczególną starannością i bezstronnością zgodnie 
z zasadami wynikającymi z przepisów prawa (art. 14 pkt 1), zachowanie w tajemni-
cy faktów i okoliczności, z którymi zapoznali się w związku z wykonywanym tłu-
maczeniem (art. 14 pkt 2), oraz obowiązek doskonalenia kwalifi kacji zawodowych 
(art. 14 pkt 3). Oprócz tego przesłanką odpowiedzialności jest niewykonanie tłu-
maczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, 
prokuratora, policji oraz organów administracji publicznej bez szczególnie ważnej 
przyczyny uzasadniającej odmowę (art. 15), brak prowadzenia repertorium (art. 17 
ust. 1) oraz uchybienie obowiązkowi umieszczania na wszystkich poświadczonych 
tłumaczeniach odpowiedniej adnotacji, numeru z repertorium oraz informacji o po-
chodzeniu pierwotnego tekstu (oryginał, tłumaczenie, odpis) (art. 18 ust. 2). Ponad-
to obowiązkiem tłumacza jest zgłoszenie ministrowi sprawiedliwości zmian danych 
objętych wpisem na listę w terminie 30 dni od daty powstania okoliczności uzasad-
niającej zgłoszenie zmiany (art. 8 ust. 2). Dodatkowo tłumacz przysięgły, który uzy-
skał uprawnienia do wykonywania zawodu, jest ustawowo zobligowany do złożenia 
wzoru podpisu oraz odcisku pieczęci ministrowi sprawiedliwości, ministrowi właści-
wemu do spraw zagranicznych oraz wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce 
zamieszkania tłumacza (art. 19). Oprócz niewypełnienia wymienionych ustawowych 
zadań (obowiązków) drugą przesłanką odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przy-
sięgłych jest także nienależyte i nierzetelne wykonywanie tłumaczeń, o czym stanowi 
art. 21 ust. 1 zd. 2 ustawy.

Z tytułu odpowiedzialności zawodowej można orzec wobec tłumacza przysięgłe-
go następujące kary (art. 21 ust. 2):

upomnienie;• 
naganę;• 
zawieszenie prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego na okres • 

od 3 miesięcy do 1 roku;
pozbawienie tłumacza przysięgłego prawa wykonywania zawodu, z możliwo-• 

ścią ubiegania się o jego ponowne nadanie nie wcześniej niż po upływie 2 lat od po-
zbawienia i po ponownym złożeniu egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Jak wynika z przepisu art. 21 ust. 1 ustawy, mamy do czynienia z zamkniętym 
katalogiem kar, które można nałożyć na tłumacza przysięgłego z tytułu odpowiedzial-
ności zawodowej.

Organem władnym do prowadzenia postępowania w sprawie odpowiedzialno-
ści zawodowej tłumacza przysięgłego jest Komisja Odpowiedzialności Zawodowej 
Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości (KOZ). Natomiast jedyny-
mi podmiotami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowa-
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nia wobec tłumacza przez KOZ są wojewoda oraz minister sprawiedliwości (art. 24 
ust. 2). Oprócz przypadków działania tych organów z własnej inicjatywy mogą one 
także żądać wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej na 
skutek prośby skierowanej w tym zakresie przez podmioty zlecające sporządzenie 
tłumaczeń (klientów indywidualnych i instytucjonalnych).

Minister sprawiedliwości (art. 29 ust. 1) powołuje członków KOZ na czas nie-
określony w drodze zarządzenia. W każdej chwili może on odwołać członka KOZ 
ze sprawowanej przez niego funkcji. Komisja składa się z 9 członków, z których:

4 osoby wskazuje minister sprawiedliwości, –
4 osoby wskazują organizacje zrzeszające tłumaczy (stowarzyszenia tłumaczy  –

TEPIS oraz STP reprezentują po 2 osoby),
1 osobę wskazuje minister właściwy do spraw pracy. –

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej została powołana 1 września 2005 r. 
zarządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 31.08.2005 r. w sprawie powołania 
KOZ tłumaczy przysięgłych (DzU Min. Spr. nr 5, poz. 21)2. Jej skład (5 prawników 
i 4 fi lologów) gwarantuje wysoki poziom kompetencji merytorycznych podczas roz-
patrywania spraw i wydawania orzeczeń, gdyż umożliwia powiązanie wiedzy prawni-
czej z wiedzą językoznawczą. Oba rodzaje wiedzy są niezbędne do stwierdzenia, czy 
tłumaczenie wykonano z należytą starannością i czy jego jakość odpowiada wymaga-
niom stawianym tłumaczeniom poświadczonym.

Komisja prowadzi postępowania na podstawie ustawy o zawodzie tłumacza 
przysięgłego, a w wypadku braku uregulowań ustawowych w oparciu o odpowied-
nie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (DzU 
nr 89, poz. 555 z późn. zm.) dotyczące postępowania uproszczonego.

Tłumacz przysięgły, wobec którego wszczęto postępowanie, może ustanowić 
obrońcę spośród tłumaczy przysięgłych, adwokatów lub radców prawnych (art. 24 
ust. 4). Nie musi on brać udziału w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności tłu-
macza. Należy zaznaczyć, że jego nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzy-
muje postępowania (art. 24 ust. 3), a wstrzymuje postępowanie jedynie nieobecność 
usprawiedliwiona.

Ustawa zawiera także zamknięty katalog rodzajów orzeczeń, jakie może wydać 
KOZ (art. 25 ust. 1). Po przeprowadzeniu postępowania KOZ uniewinnia tłumacza 
przysięgłego od zarzutu, orzeka wobec niego karę lub umarza postępowanie. Instan-
cją odwoławczą od orzeczeń KOZ jest sąd apelacyjny właściwy ze względu na miej-
sce zamieszkania tłumacza przysięgłego (art. 26 ust. 1).

Orzeczoną karę wobec tłumacza przysięgłego odnotowuje się w jego wpisie na li-
stę (art. 21 ust. 3). Należy przy tym podkreślić, że informacja o nałożeniu kary nie jest 
podawana do publicznej wiadomości (art. 9 ust. 3 i art. 10). Kara orzeczona z tytułu 

2  Na marginesie należy dodać, że członkowie KOZ co dwa lata biorą udział w specjalistycznym 
szkoleniu organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem szkoleń jest wymiana doświad-
czeń pomiędzy prawnikami (prokuratorami) a językoznawcami (tłumaczami) zasiadającymi w Komisji.
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odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego ulega zatarciu z mocy prawa, 
jeżeli od daty uprawomocnienia orzeczenia o karze upłynęły:

2 lata – w wypadku kar upomnienia i nagany,• 
3 lata – w wypadku cięższych kar, tj. zawieszenia prawa wykonywania zawodu • 

tłumacza przysięgłego na okres od 3 miesięcy do 1 roku lub pozbawienia go tego 
prawa (art. 23 ust. 1).

Zatarcie ukarania skutkuje całkowitym wymazaniem kary oraz usunięciem wpisu 
o karze z listy tłumaczy przysięgłych (art. 23 ust. 2).

Ponadto należy podkreślić, że nie sądy okręgowe, lecz wojewodowie sprawują 
obecnie kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych (art. 20). W ich gestii leży 
kontrola prawidłowości i rzetelności prowadzonych przez tłumaczy repertoriów oraz 
wysokości pobieranych stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
wykonane na rzecz sądu, prokuratora, policji oraz organów administracji publicznej. 
Stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na rzecz in-
nych zleceniodawców są regulowane przez rynek i nie podlegają kontroli wojewo-
dy. W ramach sprawowanej kontroli wojewoda może żądać okazania przez tłumacza 
przysięgłego repertorium, a także udzielenia przez niego wyjaśnień w formie pisem-
nej lub ustnej, dotyczących wykonywanych czynności, w tym informacji zawartych 
w repertorium. Jeżeli wojewoda podczas kontroli stwierdzi, iż tłumacz przysięgły nie 
wykonywał czynności przez okres dłuższy niż 3 lata, informuje on o tym fakcie mini-
stra sprawiedliwości, który na mocy decyzji może zawiesić tłumacza przysięgłego na 
okres 5 lat (art. 11 ust. 1). Natomiast skreślenie tłumacza przysięgłego z listy nastę-
puje na skutek śmierci tłumacza, wniosku samego zainteresowanego, prawomocnego 
orzeczenia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego lub 
niespełnienia wymogów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3, 4. Są nimi: posia-
danie obywatelstwa polskiego lub jednego z państw członkowskich UE albo państw 
członkowskich EFTA, pełna zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność za 
przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo prze-
ciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego (art. 12).

4. Odpowiedzialność zawodowa z perspektywy tłumaczy

Jak słusznie stwierdza Pieńkos (2003: 390–391), nie istnieją uniwersalne i ścisłe 
granice swobody tłumacza i zakresu odpowiedzialności wobec wszystkich rodzajów 
przekładów. Jednak w wypadku oceny przekładu specjalistycznego ścisłość i wier-
ność jako kryterium mają zasadnicze znaczenie. Celem takiego przekładu – jak wie-
lokrotnie podkreśla ten wybitny polski juryslingwista – jest maksymalne zbliżenie się 
do oryginału.

Dotychczas ustawodawca nie ustalił, w jaki sposób należy oceniać jakość oraz 
stronę formalną sporządzonych tłumaczeń poświadczonych. Wyznacznikiem umie-
jętności tłumaczenia jest egzamin na tłumacza przysięgłego. Jego celem jest stwier-
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dzenie, czy jakość tłumaczeń wykonanych przez kandydata na tłumacza przysięgłego 
odpowiada pod względem translacyjnym oraz formalnym wymaganiom stawia-
nym tłumaczeniom poświadczonym i sądowym i czy w związku z tym kandydatowi 
można wystawić ocenę pozytywną, uprawniającą do wpisania go na listę tłumaczy 
przysięgłych prowadzoną przez ministra sprawiedliwości. Ustawodawca zadbał je-
dynie o sformułowanie egzaminacyjnych kryteriów oceny tłumaczenia pisemnego 
i ustnego, które mogą stanowić przesłankę oceny tłumaczeń poświadczonych sporzą-
dzanych przez wpisanych na listę tłumaczy przysięgłych. W części pisemnej i ustnej 
egzaminu zespół egzaminacyjny ustala jego wynik osobno dla każdego z 4 tekstów 
(2 pisma sądowe, urzędowe lub prawnicze tłumaczone pisemnie i ustnie z j. obcego 
i 2 na j. obcy). Wynik egzaminu stanowi sumę punktów przyznawanych za poniższe 
elementy oceny: do 10 pkt. za zgodność treści przekazanej w tłumaczeniu z treścią 
oryginału (strona merytoryczna tłumaczenia), do 15 pkt. za terminologię i frazeologię 
subjęzyka specjalistycznego, do 10 pkt. za poprawność gramatyczną, ortografi czną 
i leksykalną (leksyka niespecjalistyczna), do 10 pkt. za zastosowanie rejestru (stylu 
funkcjonalnego) języka właściwego dla danego rodzaju tekstu oraz do 5 pkt. za zna-
jomość formalnych zasad wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych w wypadku 
egzaminu pisemnego, natomiast dla egzaminu ustnego – za poprawność fonetyczno-
intonacyjną, dykcję i płynność wypowiedzi.

O zasadach wykonywania tłumaczenia pisemnego mówi Polska Norma PN-
-EN 15038 – Usługi tłumaczeniowe. Wymagania dotyczące świadczenia usług. Zgod-
nie z zawartą w niej defi nicją tłumaczenie pisemne polega na przeniesieniu przez 
tłumacza znaczenia wyrażonego w języku źródłowym na język docelowy i stworze-
nie w ten sposób tekstu zgodnego z zasadami systemu języka docelowego. Podczas 
procesu translacji tłumacz powinien zwrócić uwagę na następujące elementy:

Terminologię: zgodność z terminologią specjalistyczną danej dziedziny i ter-1. 
minologią stosowaną przez klienta lub inną dostarczoną terminologią, jak również 
zachowanie spójności terminologicznej w całym tłumaczeniu;

Gramatykę: składnię, ortografi ę, interpunkcję, typografi ę, znaki diakrytyczne;2. 
Leksykę: spójność leksykalną i frazeologię;3. 
Styl: zgodność z własnymi lub otrzymanymi od klienta wytycznymi dotyczą-4. 

cymi stylu, w tym odnoszącymi się do rejestru językowego i wariantu języka;
Aspekty kulturowe: zwyczaje lokalne i normy regionalne;5. 
Formatowanie;6. 
Grupę docelową i cel tłumaczenia.7. 

Bardziej przydatnym kompendium zasad etyki i praktyki zawodowej (tj. sporzą-
dzania tłumaczeń poświadczonych przez tłumaczy przysięgłych) jest niewątpliwe 
Kodeks tłumacza przysięgłego wydany w 2005 r. przez Wydawnictwo TEPIS. Doku-
ment ten został opracowany przez Radę Naczelną Polskiego Towarzystwa Tłumaczy 
Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS oraz przedstawicieli Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Zbudowany jest z 70 paragrafów zawartych w 2 działach: pierwszy 
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poświęcony jest zasadom etyki zawodowej, drugi obejmuje zasady praktyki zawodo-
wej. Zasady etyki zawodowej uwzględniają takie aspekty, jak:

godność tłumacza jako osoby zaufania publicznego, –
obowiązek zachowania staranności i wierności, –
obowiązek zachowania szczególnej bezstronności, –
uzasadniona odmowa wykonania tłumaczenia, –
niemożność wykonania tłumaczenia, –
obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, –
obowiązek doskonalenia kwalifi kacji zawodowych, –
obowiązek korzystania z pomocy warsztatowych, –
prawo dostępu do materiałów pomocniczych, –
prawo do konsultacji z rodowitym znawcą języka, –
obowiązek dzielenia się wiedzą, –
obowiązek pomocy w wypadkach losowych zleceniodawców, –
solidarność koleżeńska i międzynarodowa. –

Natomiast zasady praktyki zawodowej odnoszą się do tłumaczenia pisemnego 
(rozdz. 1) oraz tłumaczenia ustnego (rozdz. 2). Regulują one m.in. przedmiot tłuma-
czenia poświadczonego, układ grafi czny translatu, wprowadzanie uwag i wzmianek 
tłumacza (np. o kierunku tłumaczenia, zewnętrznych cechach dokumentu, pieczę-
ciach, godle państwowym, logo, poprawkach i zmianach, powtarzających się elemen-
tach tekstu), formy nazwisk w językach fl eksyjnych, zasady transkrybowania, trans-
literowania i tłumaczenia nazw własnych, miejscowości, obiektów fi zjografi cznych, 
świadectw i dyplomów. Ponadto podano tu reguły tłumaczenia części dokumentu, 
sposób pisania dat w tłumaczeniu oraz łączenia i pieczętowania tłumaczeń wielo-
stronicowych. W odniesieniu do tłumaczenia ustnego zadbano m.in. o takie kwestie, 
jak: ochrona danych tłumacza, stanowisko pracy tłumacza ustnego, ustalenie zakresu 
i technik tłumaczenia czy przerwy w tłumaczeniu.

Należy zaznaczyć, że zarówno norma PN-EN, jak i zasady etyczno-formalne 
TEPIS są jedynie zaleceniem, a nie prawem. W wypadku tłumaczy przysięgłych same 
organizacje zawodowe starają się dbać o wysoki poziom etyczny przedstawicieli tego 
zawodu i prestiż społeczny tej grupy zawodowej. Zdaniem ministra sprawiedliwości, 
a także członków KOZ standardy określone w Kodeksie tłumacza przysięgłego winny 
być stosowane w wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego, niezależnie od przy-
należności danego tłumacza do określonego stowarzyszenia tłumaczy.

5. Dotychczasowa działalność KOZ

Jak już zaznaczyliśmy, Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przy-
sięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości działa od 1 września 2005 r. W tym blisko 
trzyletnim okresie rozpatrzyła 75 wniosków. W tabeli 1 zestawiono dane statystyczne 
dotyczące wpływu spraw do KOZ, podmiotów składających wniosek, rodzaju orze-
czonej kary oraz odwołań złożonych od wydanych orzeczeń.
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Ta b e l a  1. Dane statystyczne dotyczące spraw przed KOZ

Rok Liczba
wniosków

Podmiot składający 
wniosek Orzeczona kara Odwołanie

2005 15 9 wojewoda 9 upomnień
3 nagany
1 postępowanie umorzone (rzecz osądzo-
na)

brak
6 minister

sprawiedliwości

2006 20 3 wojewoda 10 upomnień
2 nagany
2  kary zawieszenia wykonywania zawo-

du: jedna na okres 6 miesięcy, druga na 
okres 1 roku

1  postępowanie umorzono
(czyn popełniony przed wejściem ustawy 
w życie)

W 5 przypadkach minister sprawiedliwości 
skierował wniosek do KOZ o sporządzenie 
uzasadnienia do wydanego orzeczenia

brak
17 minister

sprawiedliwości

2007 28 3 wojewoda 16 upomnień
3 nagany
1 postępowanie umorzono
1 uniewinnienie

1
(Sąd 

Apelacyjny)
23 minister

sprawiedliwości

stan
na
30.06.
2008

15 – 10 upomnień
2 nagany
2 postępowania umorzono
1 uniewinnienie

brak
15 minister

sprawiedliwości

Jak wynika z przytoczonych danych, z roku na rok do KOZ trafi a coraz więcej 
spraw. Z pracy tłumaczy niezadowolone są nie tylko instytucje publiczne, jak sąd czy 
prokuratura, ale także klienci prywatni (fi rmy, osoby fi zyczne).

Formułowane we wnioskach zarzuty dotyczyły niewypełniania zadań i obo-
wiązków przez tłumaczy przysięgłych albo wypełniania tych obowiązków w sposób 
nienależyty lub nierzetelny. Zasadniczo można podzielić je na uchybienia formalne 
i merytoryczne.

Do najczęstszych uchybień formalnych należało wykonywanie tłumaczeń po-
świadczonych z języka, do którego dany tłumacz nie posiadał stosownych uprawnień 
(w głównej mierze dotyczyło to tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego wykonu-
jących tłumaczenia poświadczone z języka niderlandzkiego; zdarzył się także przy-
padek wykonania tłumaczenia dokumentów urzędowych na język szwedzki i duński 
przez germanistę). Do innych uchybień formalnych należy zaliczyć m.in.:

niedotrzymanie terminów zakreślonych przez sądy bez usprawiedliwienia  –
zwłoki,

niestawienie się na rozprawę sądową (bez powiadomienia sądu i usprawiedli- –
wienia się),
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odmowa wykonania tłumaczenia na rzecz instytucji państwowej (starostwo po- –
wiatowe) bez wyjaśnienia jej przyczyny,

odmowa wykonania tłumaczenia na rzecz sądu z powodu innych obowiązków  –
służbowych,

nieodebranie akt z sądu do tłumaczenia pomimo doręczenia postanowienia są- –
dowego,

niewłaściwe zabezpieczenie repertorium prowadzonego w formie elektronicz- –
nej, wskutek czego doszło do utraty wszystkich danych (brak wydruków komputero-
wych repertorium),

nieumieszczenie bądź umieszczenie nieczytelnego odcisku pieczęci okrągłej na  –
sporządzonym tłumaczeniu poświadczonym,

nieumieszczenie w formule poświadczającej informacji o tym, czy tłumaczenia  –
dokonano z oryginału czy z odpisu i do jakiego języka tłumacz został ustanowiony,

niepoinformowanie ministra sprawiedliwości w ustawowym terminie o zmia- –
nie stałego miejsca zamieszkania,

przekazanie zlecenia wykonania tłumaczenia poświadczonego innemu tłuma- –
czowi bez zgody sądu,

udostępnianie przez tłumaczy przysięgłych biurom tłumaczeń kartek  – in blanco 
zawierających odcisk pieczęci tłumacza i jego podpis, na których drukowane są tłu-
maczenia przygotowane przez nieuprawnione do tego osoby,

niezachowanie uzyskanych informacji o kliencie w tajemnicy. –

Uchybienia merytoryczne polegają na kwestionowaniu rzetelności dokonanych 
tłumaczeń. Chodzi tu głównie o takie przewinienia, jak:

pominięcie w tłumaczeniu istotnego fragmentu tekstu, co miało wpływ na wy- –
nik toczącego się postępowania sądowego,

wybiórcze tłumaczenie niektórych rubryk skutkujące pominięciem istotnych  –
elementów w tłumaczeniu (np. w wypadku dokumentów samochodowych),

nadinterpretacja dokonanego tłumaczenia w taki sposób, iż urzędnik USC nie- –
właściwie ocenił stan faktyczny i nie zażądał przedstawienia przez Ambasadę Fran-
cji zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa (uwaga tłumacza na 
akcie urodzenia miała następujące brzmienie: „Zgodnie z prawodawstwem francu-
skim brak wzmianki umieszczonej na marginesie aktu urodzenia oznacza, iż osoba 
urodzona, wymieniona w akcie, nie zawarła związku małżeńskiego, a więc jest ona 
odpowiednio kawalerem lub panną”; innym przykładem nadinterpretacji tłumacze-
nia jest rozszerzające tłumaczenie nazwy medycznej „disposable medical brush” jako 
„medyczna szczoteczka cytologiczna jednorazowego użytku”, mimo że wyraz „cyto-
logiczna” nie występuje w dokumencie źródłowym),

błędy merytoryczne w tłumaczeniu wywołujące określone skutki prawne, –
liczne błędy w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego, gramatyki  –

i stylistyki występujące w tłumaczeniu poświadczonym,
błędy w odwzorowaniu dokładnego układu dokumentów tabelarycznych, jak  –
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np. protokoły, skutkujące brakiem tłumaczenia wierszy tabeli lub niepodawaniem ar-
tykułów aktów prawnych,

brak tłumaczenia pieczęci umieszczonych w tekstach wyjściowych. –

Oczywiście nie jest możliwe stworzenie zamkniętego katalogu rad lub wytycz-
nych mających uchronić tłumaczy przed popełnieniem błędów mogących skutkować 
ukaraniem tłumacza przysięgłego przez KOZ. Bazując jednak na wieloletnim do-
świadczeniu czynnego tłumacza przysięgłego, a także na przypadkach stanowiących 
przedmiot rozpraw przed KOZ, spróbujemy udzielić kilku rad tłumaczom przysię-
głym, w szczególności będącym dopiero na początku kariery w tym zawodzie, które 
mogą ich uchronić przed niebezpieczeństwami jego wykonywania. Rady te nasuwają 
się same po lekturze wyżej wymienionych przykładów niewłaściwego wywiązywa-
nia się przez tłumaczy przysięgłych z nałożonych przez ustawę obowiązków. Aby 
zapobiec wizycie przed KOZ, przede wszystkim należy poważnie traktować wszelkie 
pisma z sądu, prokuratury czy policji, tj. w pierwszym rzędzie je odbierać. W wy-
padku niemożności wykonania zlecenia, np. z powodu dużej ilości pracy, choroby 
lub wyjazdu, należy pisemnie powiadomić zleceniodawcę (np. sąd), powołując się na 
zagwarantowane w ustawie prawo do odmowy wykonania tłumaczenia ze względu 
na ważne przyczyny. Ponadto zawsze można negocjować z nim termin wykonania 
tłumaczenia. Należy pamiętać o kwestiach formalnych podczas sporządzania tłuma-
czenia poświadczonego. Należą do nich takie elementy, jak określenie języka, z jakie-
go tłumaczymy, opis pieczęci znajdujących się w tekście wyjściowym, umieszczenie 
formuły poświadczającej zawierającej datę, numer repertorium oraz stwierdzenie, 
czy tłumaczenie sporządzono z oryginału, odpisu, skanu lub faksu. Należy pamiętać 
o czytelnym przystawieniu własnej pieczęci na tłumaczeniu oraz umieszczeniu pod-
pisu pod formułą. W odniesieniu do kwestii merytorycznych istotnych w procesie 
tłumaczenia należy korzystać nie tylko ze słowników mono- i bilingwalnych, ale tak-
że tekstów paralelnych, budując swoją własną bazę terminologiczną. Niezbędne jest 
także ustawiczne podnoszenie swoich kwalifi kacji.

6. Projektowane zmiany ustawowe w zakresie odpowiedzialności 
zawodowej tłumaczy przysięgłych

Przepisy projektu nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego dotyczą-
ce odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidują stricte administracyjny tryb wymie-
rzania kar w drodze decyzji ministra sprawiedliwości. Tym samym ma zostać zniesio-
na Komisja Odpowiedzialności Zawodowej. Uchylone zostaną przepisy proceduralne 
dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec tłumaczy przysięgłych, a także 
zniesiona zostanie kontrola sądowa orzeczeń dyscyplinarnych poprzez odwołanie do 
sądu apelacyjnego, która jest sprawowana, zanim orzeczenia te staną się wykonalne. 
Z katalogu kar dyscyplinarnych stosowanych wobec tłumaczy przysięgłych ma zostać 
usunięta kara zawieszenia prawa wykonywania zawodu, choć jej dalsze istnienie jest 
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jak najbardziej celowe, gdyż umożliwia ona wymierzenie adekwatnej kary za wykro-
czenie dyscyplinarne, w przypadku gdy kara nagany byłaby zbyt łagodna, zaś kara 
odebrania prawa do wykonywania zawodu – zbyt surowa.

Natomiast specyfi ka zawodu tłumacza przysięgłego wymaga, aby naruszenia 
obowiązków były oceniane przez osoby dysponujące wiedzą fachową w zakresie wy-
konywania tego zawodu. Na tym założeniu oparta jest instytucja Komisji Odpowie-
dzialności Zawodowej, której członkowie są powoływani częściowo spośród kandy-
datów zgłoszonych przez organizacje zrzeszające tłumaczy, a więc przede wszystkim 
spośród praktyków (tłumaczy przysięgłych bądź językoznawców). Tymczasem wedle 
projektu orzekanie w sprawach dyscyplinarnych tłumaczy przysięgłych należałoby 
w istocie do urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy nie muszą być zorien-
towani w zawiłych często kwestiach fi lologicznych lub dotyczących warsztatu pracy 
tłumacza.

Nadto z projektu wynika, że decyzja ministra sprawiedliwości o wymierzeniu 
kary dyscyplinarnej, w szczególności kary odebrania prawa do wykonywania zawo-
du, miałaby rygor natychmiastowej wykonalności. Dopiero po odebraniu prawa do 
wykonywania zawodu zainteresowany mógłby się odwołać do sądu administracyj-
nego. Nawet jeżeli taka skarga okazałaby się skuteczna, tłumacz przysięgły i tak nie 
mógłby wykonywać zawodu do czasu zakończenia postępowania przed sądami admi-
nistracyjnymi, czyli w praktyce przez okres około dwóch lat.

Natomiast obecnie od orzeczenia Komisji Odpowiedzialności Zawodowej słu-
ży odwołanie do sądu apelacyjnego i, w razie jego wniesienia, dopiero orzeczenie 
sądowe powoduje wymierzenie kary dyscyplinarnej. Ten system niewątpliwie daje 
zainteresowanemu większe możliwości obrony w postępowaniu dyscyplinarnym. Ma 
to znaczenie szczególnie w sytuacji, w której miałaby mu zostać wymierzona kara 
odebrania prawa wykonywania zawodu, skutkująca utratą dotychczasowego źródła 
utrzymania.

Wreszcie skreślenie przepisów o przedawnieniu i zatarciu skazania może prowa-
dzić do sytuacji, w której kara dyscyplinarna będzie na zawsze ciążyć na obwinio-
nym, co wydaje się rozwiązaniem niesprawiedliwym.

7. Wnioski

Niewątpliwie instytucja Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy 
Przysięgłych jest potrzebna i doskonale wypełnia wyznaczone jej zadania. Tłuma-
cze przysięgli mają ustawowo zagwarantowane prawo do „sprawiedliwego procesu”, 
a takim jest postępowanie przed KOZ. Proponowana przez ustawodawcę likwidacja 
tej instytucji przede wszystkim pozbawiłaby tłumacza przysięgłego prawa do obrony 
i przedstawienia własnych argumentów oraz do ich bezstronnej oceny zarówno przez 
prawników, jak i doświadczonych tłumaczy przysięgłych praktyków.

Podkreślić należy również fakt, że dotychczasowa działalność Komisji ma także 
charakter prewencyjny. Wyniki jej pracy są bowiem przedstawiane na stronach in-
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ternetowych stowarzyszeń tłumaczy, w tym Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz 
Stowarzyszenia Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz w czasopi-
smach przez nie wydawanych. Powtarzające się w pierwszym etapie funkcjonowania 
KOZ naruszenia przestały obecnie występować z powodu ich upublicznienia. Od-
nosi się to głównie do wykonywania tłumaczeń z języka niderlandzkiego przez tłu-
maczy języka niemieckiego, którzy nie mieli stosownych uprawnień do tłumaczenia 
z tego języka. Jednocześnie członkowie Komisji, którzy są tłumaczami przysięgłymi, 
omawiają na wspomnianych stronach internetowych i w czasopismach fachowych 
także inne przypadki naruszeń, które były przedmiotem rozpoznawania na rozpra-
wach, oczywiście z pełnym poszanowaniem ochrony danych osobowych stron pro-
cesowych. Działalność ta pomaga w kształtowaniu norm etyki zawodowej i kanonów 
profesjonalnego postępowania.
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Obieg informacji w świetle
Prawa upadłościowego i naprawczego

Abstract (Information Circulation in The Light of the Bankruptcy and Reorganization 
Law). The author discusses communication-related problems in the light of the bankruptcy 
and reorganization law regulations. Having defi ned the concepts of information and com-
munication, he goes on to list elements which have an impact on the effectiveness of 
communication. Then the author defi nes bankruptcy and determines conditions for insol-
vency capacity. He specifi es the kinds of bankruptcy and presents communication-related 
problems in the face of bankruptcy. In the fi nal section, he argues that in the context of 
bankruptcy, communication is subject to adjustments, whose range is strictly defi ned by 
the bankruptcy and reorganization law regulations. In his conclusion, the author proposes 
further insights into the area of communication.

Abstrakt. Autor przedstawia zagadnienia związane z komunikacją w świetle regulacji 
Prawa upadłościowego i  naprawczego. Defi niuje terminy informacja i komunikacja. 
Wymienia elementy wpływające na skuteczność komunikacji. Następnie defi niuje upa-
dłość i określa, kto posiada zdolność upadłościową. Precyzuje typy upadłości, przedsta-
wia zagadnienia związane z procesem komunikacji w obliczu upadłości. Konstatuje, że 
w  aspekcie upadłości komunikacja podlega daleko idącym regulacjom. Ich zakres jest 
ściśle określony przez przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego. Formułuje wnioski 
i zaleca kierunki dalszych dociekań w  zakresie komunikacji.

1. Wstęp

Każdy kolejny etap rozwoju ludzkości charakteryzuje się coraz to innymi atrybu-
tami. Jeszcze stosunkowo niedawno była to energia elektryczna czy też ciągłe dążenie 
do podnoszenia możliwości produkcyjnych. Obecnie jest nim informacja. Stała się 
ona wartością, „(…) która obok zasobów kapitałowych, rzeczowych i ludzkich może 
nawet osiągnąć poziom, który często decyduje o istnieniu i rozwoju fi rmy” (Jabłoń-
ski 2003: 16). Trudno nie zgodzić się z tą myślą. Przecież żyjemy w erze informacyj-
nej. Erze, w  której codziennie doświadczamy masowego komunikowania się. Czasie, 
w którym stopniowo znoszone są wszelkie bariery, a nawet granice państw. Co więcej, 
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jesteśmy członkami społeczeństwa informacyjnego, w którym to właśnie informacja 
może z  powodzeniem zastępować różne dobra, a nawet aktywa czy zasoby. Jednakże 
należy zadać sobie pytanie – co to właściwie jest informacja? Istnieje wiele jej defi ni-
cji – pomimo faktu, że jest pojęciem pierwotnym, trudno defi niowalnym. „N. Wiener 
wprowadzając pojęcie informacji stwierdza, że «(…) jest ona jak gdyby nazwą treści 
pochodzących ze świata zewnętrznego». Jeden z  twórców teorii informacji R. Ashby 
uważa, że «(…) informacja to przekazywanie różnorodności». (…) W. Falkiewicz: 
«Informacja jest czynnikiem, który zwiększa naszą wiedzę o  otaczającej nas rzeczy-
wistości»” (Kisielnicki, Sroka 2005: 13–14). Dla dalszych rozważań na potrzeby tego 
opracowania zostanie przyjęta defi nicja podana przez J. Kisielnickiego i  H. Srokę 
(2005), według której informacja to taki rodzaj zasobów, który pozwala na zwiększe-
nie naszej wiedzy o nas i otaczającym nas świecie.

Należy również zauważyć, że informacja to tylko jeden aspekt obecnych cza-
sów. Po to, by skutecznie mogła ona tworzyć trwałą przewagę konkurencyjną, musi 
zachodzić zjawisko komunikacji. Pojęcie komunikacji wywodzi się od łacińskiego 
terminu communicatio (przekazywanie wiadomości). Współcześnie przyjmuje się, że 
komunikacja to przepływ informacji. Jego celem jest „(…) nie tylko wyrównywanie 
poziomu wiadomości między nadawcą a  odbiorcą informacji (wymiana znaczeń), ale 
także budowanie porozumienia, łączności, współudziału, krótko mówiąc – tworzenie 
wspólnoty” (Filipiak 2004: 14).

Komunikacja występuje w  każdym przedsiębiorstwie i  ma zasadniczy wpływ 
na jego wyniki ekonomiczne, osiąganie zakładanych celów, kształtowanie atmosfery 
pracy, stosunki międzyludzkie czy kształtowanie obrazu wizerunku danej jednostki 
organizacyjnej w  świadomości ludzi (klientów, odbiorców, dostawców, kooperantów, 
banków i  innych organizacji fi nansowych itp.). Według J. Fiske i J. Hartleya istnieje 
szereg czynników wpływających na skuteczność procesu komunikacji. Zaliczyli oni 
do tego zbioru takie elementy, jak:

monopol źródła komunikacji (im jest on większy, tym silniejszy wpływ na od-  –
biorcę lub wyraźniejsza korzyść nadawcy),

zgodność z istniejącymi opiniami, przekonaniami i skłonnościami odbiorcy   –
(komunikacja jest tym bardziej skuteczna, im przekaz jest bardziej zgodny z istnieją-
cymi opiniami),

źródło (komunikacja jest bardziej skuteczna w przypadku, gdy źródło ma opi-  –
nię doświadczonego i obiektywnego, o wysokim statusie),

społeczne tło, grupa lub grupa odniesienia pośrednicząca w procesie komuni-  –
kacji (mają wpływ niezależnie od tego, czy jest to akceptowane czy też nie) (Fiske, 
Hartley 1980: 79 za Kotler 1994: 548–549).

Ponadto, należy zauważyć, że można wyróżnić trzy zasadnicze role komunikacji:
Umożliwianie kontaktów z ludźmi;1. 
Przekazywanie i  pozyskiwanie informacji (rola informacyjna);2. 
Przekazywanie wiadomości o  podjętych decyzjach i  pojawiających się pro-3. 

blemach (rola decyzyjna).
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2. Upadłość

Upadłość jest stanem, którego zasadniczą podstawą ogłoszenia jest niewypłacalność 
dłużnika. Pod tym pojęciem należy rozumieć (zgodnie z art. 11) stan, w którym dłużnik 
nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. „Wymagalność zobowiązań oznacza 
stan, w  którym wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej 
mu wierzytelności” (Witosza 2007: 32). Innymi słowy, dochodzi do sytuacji, w której 
dłużnik nie spłaca swoich długów. Dotyczy to zarówno zobowiązań prywatnopraw-
nych, jak i  publicznoprawnych. Nieistotne jest również, „(…) czy nie wykonuje wy-
magalnych zobowiązań pieniężnych czy też niepieniężnych. Niewykonywanie zarówno 
jednych, jak i  drugich powoduje, że dłużnik jest niewypłacalny” (Jakubecki, Zedler 
2003: 41–41). Należy w  tym miejscu zwrócić uwagę, że „dla określenia, czy dłużnik 
jest niewypłacalny nieistotna jest przyczyna niewypłacalności ani zakres niespłaconych 
długów. Wystarczy, że nie płaci nawet małych należności” (Zedler 2003: 27). Niewy-
płacalność ma miejsce zarówno w  przypadku, gdy jego bezpośrednią przyczyną jest 
brak odpowiednich środków, ale również wówczas, gdy dłużnik nie wykonuje swoich 
zobowiązań z innych przesłanek. Oczywiście w  przepisach Prawa upadłościowego 
i naprawczego przewidziano pewne regulacje szczegółowe. Zgodnie z art. 12 ust. 1 
nawet w  przypadku istnienia pewnych niespłaconych zobowiązań, o  ile ich suma nie 
przekracza 10% tzw. wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika, a  ich opóźnienie 
trzech miesięcy i jednocześnie nie ma charakteru trwałego, sąd może oddalić wniosek 
o  ogłoszenie upadłości. Musi zaistnieć jednakże warunek – oddalenie wniosku o  ogło-
szenie upadłości nie może spowodować pokrzywdzenia wierzycieli. Oczywiście należy 
zdawać sobie sprawę, że opóźnienie w  wykonywaniu zobowiązań dotyczy zarówno 
zobowiązań pieniężnych, jak i  niepieniężnych. Ponadto trzymiesięczny okres opóźnie-
nia należy liczyć od pierwszego dnia opóźnienia. Użyte w artykule określenie „wartość 
bilansowa” jednoznacznie precyzuje podstawę wyceny, jaką stanowi w tym przypadku 
bilans (Witosza 2007: 34–36). Równolegle należy zauważyć, że gdy niewykonywanie 
zobowiązań ma charakter trwały albo oddalenie wniosku może spowodować pokrzyw-
dzenie wierzycieli, artykuł 12 ust. 1 nie ma zastosowania. „Termin «pokrzywdzenie 
wierzycieli», o  którym mowa w art. 11 ust 2 – wobec braku odrębnej regulacji w Prawie 
upadłościowym i  naprawczym – należy interpretować zgodnie z  jego treścią przyjętą 
w prawie polskim. (…) o  pokrzywdzeniu wierzycieli można mówić wtedy, gdy wsku-
tek określonej czynności dłużnik stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był 
przed dokonaniem czynności” (Jakubecki, Zedler 2003: 46).

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1–3 sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, 
jeżeli:

majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów po-  –
stępowania,

majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym,   –
zastawem skarbowym lub hipoteką morską w taki sposób, że pozostały jego majątek 
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.
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Powyższe przypadki nie mają zastosowania wtedy, gdy obciążenie majątku dłuż-
nika jest bezskuteczne według przepisów ustawy albo gdy dłużnik dokonał innych 
czynności prawnych bezskutecznych według przepisów ustawy.

Odpowiednia konstrukcja przepisów ustawy gwarantuje ponadto, że upadłość 
może zostać ogłoszona przez sąd po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. 
Celem tego postępowania jest ustalenie, czy dany przedsiębiorca (dłużnik) posiada 
odpowiednią zdolność upadłościową oraz czy dodatkowo zachodzą określone czyn-
niki stwarzające odpowiednie podstawy do ogłoszenia upadłości. „Przez zdolność 
upadłościową należy rozumieć przymiot umożliwiający prowadzenie postępowania” 
(Witosza 2007: 20). Zdolność upadłościową posiada przedsiębiorca. Zgodnie z art. 5 
ust. 2 jest nim osoba fi zyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niepo-
siadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Co wię-
cej, mogą nim być również (art. 5 ust. 3): spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością 
i  spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnicy osobowych 
spółek handlowych, wspólnicy spółki partnerskiej oraz oddziały banków zagranicz-
nych (w rozumieniu przepisów prawa bankowego). Jednakże oddziały przedsiębiorcy 
już takiej zdolności nie posiadają. Ponadto nie można ogłosić upadłości (art. 6): Skar-
bu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych samodzielnych zakła-
dów opieki zdrowotnej, instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy 
oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą, osób fi zycznych pro-
wadzących gospodarstwo rolne oraz uczelni. Brak zdolności upadłościowej „zawsze 
prowadzi do oddalenia wniosku o  ogłoszenie upadłości, a nie jego odrzucenia czy 
zwrotu” (Jakubecki, Zedler 2003: 28).

Drugim aspektem rozpatrywanym podczas postępowania upadłościowego jest 
orzeczenie, czy istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości. Należy w  tym zakresie 
mieć na względzie fakt, że zgodnie z art. 10 upadłość ogłasza się w  stosunku do dłuż-
nika, który stał się niewypłacalny. „Jako zasadniczą podstawę ogłoszenia upadłości 
przyjmuje się niewypłacalność dłużnika” (Gurgul 2005: 44).

Jeżeli (zgodnie z art. 14 ust. 1) jest prawdopodobne, że w drodze układu wierzy-
ciele zostaną zaspokojeni w  wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przepro-
wadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, ogłasza 
się upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu. Jednoczenie w myśl art. 14. 
ust. 2 nie będzie prowadzone postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia 
układu, jeżeli dotychczasowe zachowanie dłużnika nie rokuje, że układ będzie wyko-
nany (chyba że układ przewiduje likwidację). Zgodnie z  art. 15 w  razie braku jakich-
kolwiek przesłanek do ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu ogłasza 
się upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika. Jednocześnie (w myśl art. 17) 
sąd może zachować dużą elastyczność postępowania. W  konsekwencji można doko-
nać zmiany z  postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku 
dłużnika na ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Oczywiście taka 
zmiana musi mieć odzwierciedlenie w  zmieniających się okolicznościach w  cza-
sie prowadzenia postępowania w  przedmiocie ogłoszenia upadłości. Istnieje również 
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możliwość przeprowadzenia odwrotnej zmiany, tzn. z  postępowania o ogłoszeniu 
upadłości z możliwością zawarcia układu na postępowanie o  ogłoszeniu upadłości 
obejmującej likwidację majątku dłużnika. Na zmianę takiego postępowania przy-
sługuje złożenie zażalenia z wyłączeniem przypadku zmiany, która wynika z  usta-
wy. Ma to miejsce w dwóch przypadkach: po uprawomocnieniu się postanowienia 
odmawiającego zawarcie układu (zgodnie z art. 289) oraz jeżeli sąd uchyla układ 
(art. 304). Dodatkowo „postępowanie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania 
upadłościowego jest natychmiast skuteczne i  wykonalne bez względu, czy zostało 
zaskarżone czy nie” (Jakubecki, Zedler 2003: 54).

3. Komunikacja w aspekcie upadłości

Zagadnienia związane zarówno z  obiegiem informacji, jak i  realizacją komuni-
kacji w  aspekcie stanu upadłości są wyraźnie uregulowane przepisami Prawa upa-
dłościowego i  naprawczego. Procedura wszczęcia postępowania upadłościowego za-
początkowuje wniosek o  ogłoszenie upadłości. Może go zgłosić dłużnik, jak również 
każdy jego wierzyciel (art. 20). Ponadto istnieje rozszerzony katalog osób, które taki 
wniosek mogą również zgłosić. Aktualny stan prawny prezentuje tabela 1.

Ta b e l a  1. Przepisy szczegółowe dotyczące osób mogących zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości

Lp. Podmiot, którego dotyczy wniosek Osoba uprawniona do zgłoszenia wniosku

1 Spółka jawna
Spółka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna

Każdy ze wspólników odpowiadających bez 
ograniczenia za zobowiązania spółki

2 Osoby prawne
Jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej, którym odrębna ustawa przy-
znaje zdolność prawną

Każdy, kto ma prawo je reprezentować sam lub 
łącznie z  innymi osobami

3 Przedsiębiorstwa państwowe Organ założycielski

4 Jednoosobowa spółka skarbu państwa Minister właściwy do spraw skarbu państwa

5 Osoba prawna, spółka jawna, spółka partnerska 
oraz spółka komandytowa i  komandytowo-ak-
cyjna będące w stanie likwidacji

Każdy z  likwidatorów

6 Osoba prawna wpisana do krs Kurator

7 Dłużnik, któremu została udzielona pomoc 
publiczna o  wartości przekraczającej 100 000 
euro

Organ udzielający pomocy

Źródło: Prawo upadłościowe i naprawcze
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Ponadto istnieją szczegółowe przepisy regulujące dodatkowe kwestie związane 
ze złożeniem wniosku o  ogłoszenie upadłości. Zgodnie z  art. 7 ogłoszenie upadłości 
w  przypadku śmierci przedsiębiorcy jest możliwe na wniosek, który należy złożyć 
w terminie do jednego roku od momentu jego śmierci. W  konsekwencji każdy wnio-
sek złożony po tym terminie w  tej sprawie zostanie oddalony! Osobami uprawnio-
nymi do złożenia tego wniosku są wierzyciele, spadkobiercy, małżonek oraz każde 
z  jego dzieci (nawet gdy nie dziedziczy po nim spadku). W  przypadku spadkobier-
ców konieczne jest stwierdzenie nabycia spadku dokonane prawomocnym postano-
wieniem sądu. Podobnie można żądać ogłoszenia upadłości osoby fi zycznej, która 
była przedsiębiorcą, jeżeli od dnia wykreślenia jej z rejestru KRS nie upłynął jeszcze 
rok. Żądanie ogłoszenia upadłości zapoczątkowuje złożenie we właściwym sądzie 
stosownego wniosku. Istnieje również możliwość żądania ogłoszenia upadłości osoby 
fi zycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą wtedy, gdy nie dopeł-
niła ona obowiązku jej zgłoszenia w KRS lub też innym właściwym rejestrze (zgodnie 
z  art. 9). W  tej sytuacji także znajduje zastosowanie okres jednego roku, identycznie 
jak w przypadku art. 8. Wniosek złożony po upływie tego terminu ulega oddaleniu. 
Przepisy prawa regulują również kwestie związane z  wymogiem zgłaszania wniosku 
o  ogłoszenie upadłości. Zgodnie z  przepisami ustawy w tym przypadku mamy do 
czynienia z dwoma sytuacjami. „Obowiązek złożenia tego wniosku ciąży, pod rygo-
rem odpowiedzialności odszkodowawczej, na osobach wymienionych w art. 21 ust. 1 
i 2. Pozostałe osoby (…) posiadają jedynie prawo do złożenia wniosku o  ogłoszenie 
upadłości” (Pabis 2006: 8). Osobami mającymi obowiązek złożenia wniosku o ogło-
szenie upadłości są: dłużnik, a w przypadku osoby prawnej (lub też innej jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa nadaje 
zdolność prawną) – osoba lub osoby, które mają prawo go reprezentować.

Termin złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest wyraźnie sprecyzowany 
tylko w  przypadku dłużnika. „Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż obowiązek zło-
żenia wniosku o  ogłoszeniu upadłości (…) powinno nastąpić w  terminie 14 dni od 
dnia zaistnienia powyższych przesłanek, tj. od dnia zaprzestania wykonywania wy-
magalnych zobowiązań lub od dnia, w którym wartość długów przekroczyła wartość 
majątku dłużnika” (Witosza 2007: 53). Pełen zbiór danych, które powinien zawierać 
(zgodnie z art. 22 ust. 1, art. 23, art. 23 ust. 2) wniosek o  ogłoszenie upadłości dłuż-
nika przedstawia tabela 2.

Jednocześnie w przypadku, gdy dłużnik nie załączył do wniosku powyższych 
dokumentów (art. 23 ust. 3), powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je 
uprawdopodobnić.

„Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć 
oświadczenie na piśmie, co do prawdziwości danych zawartych we wniosku (…) 
Jeżeli oświadczenie to nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność 
za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku 
o ogłoszenie upadłości” (Pabis 2006: 10–11). Dodatkowo przepisy ustawy (art. 25 
ust. 3) regulują kwestie niezłożenia oświadczenia przez dłużnika. W  takim przypadku 
wniosek podlega zwrotowi bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia. Odmienna 
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Ta b e l a  2. Informacje, które powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika

Lp. Informacja

Dane podstawowe

1 imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo fi rmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a  gdy 
dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna – reprezentantów spółki lub osoby prawnej 
i  likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w  przypadku spółki imiona i nazwiska oraz 
miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczeń

2 oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika
3 wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie
4 informację, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów 

wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o  ostateczności rozrachunku 
w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru 
nad tymi systemami

5 informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 8.7.2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowane-
go systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

6 określić, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z  możliwością zawarcia układu czy o  ogłoszenie 
upadłości obejmującej likwidację majątku

Jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą wpisanym do KRS lub innego, właściwego rejestru
1 odpis z  rejestru

Dane dodatkowe

1 aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników
2 aktualne sprawozdanie fi nansowe, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku 

sporządzania go – bilans sporządzony do celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż 
trzydzieści dni przed złożeniem wniosku

3 spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z  nich oraz ter-
minów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz 
z datami ich ustanowienia

4 oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w  terminie sześciu mie-
sięcy przed dniem złożenia wniosku

5 spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z  określeniem 
wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty

6 wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi
7 informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zasta-

wów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpi-
sowi w księdze wieczystej lub rejestrach, jak również o  prowadzonych innych postępowaniach 
sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika

8 informację o miejscu zamieszkania i adresie reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwida-
torów, jeżeli są ustanowieni

9 informację o miejscu zamieszkania i adresie reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwida-
torów, jeżeli są ustanowieni

Jeżeli dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
1 propozycje układowe wraz z propozycjami fi nansowymi wykonania układu
2 rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do 

prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie tego rachunku
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sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza 
wierzyciel. Zgodnie z art. 24 powinien on uprawdopodobnić swoją wierzytelność 
oraz (o ile wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu) dołączyć 
wstępne propozycje układowe.

Wszystkie pisma muszą być składane we właściwym sądzie. Poprzez sformu-
łowanie „właściwy sąd” należy dalej rozumieć sąd upadłościowy, którym jest sąd 
rejonowy – sąd gospodarczy. Sądem gospodarczym właściwym (ze względu na poło-
żenie geografi czne) dla danego przedsiębiorcy jest sąd znajdujący się w rejonie głów-
nego przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorca ma zakłady w różnych lokalizacjach ze 
względu na obszar jurysdykcji poszczególnych sądów i trudno ustalić, który z tych 
zakładów jest główny, to właściwy jest każdy z  tych sądów. „Sprawy upadłościowe 
zgodnie z  tradycją przekazane są do kompetencji sądów gospodarczych, będących 
jednostkami organizacyjnymi (wydziałami) sądów rejonowych. Pojęcie sądu upadło-
ściowego (…) ma funkcjonalny charakter. Nie chodzi bowiem o odrębną jednostkę 
organizacyjną sądów powszechnych, lecz o  wyodrębnienie kompetencji” (Jakubecki, 
Zedler 2003: 55).

We „właściwym sądzie” wniosek rozpatrywany jest w składzie trzech sędziów 
zawodowych. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym (art. 27 ust. 1 i 3). 
Istnieje jednak możliwość przeprowadzenia rozprawy. Postanowienie w sprawie ogło-
szenia upadłości sąd wydaje w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku. „Prze-
kroczenie terminu nie wywołuje negatywnych konsekwencji i po jego przekroczeniu 
czynności sądu mogą być skutecznie wykonywane” (Witosza 2007: 65). Ponadto 
(zgodnie z  art. 30 ust. 1) sąd może w  razie potrzeby wysłuchać dłużnika oraz wierzy-
ciela będącego wnioskodawcą, a  w sprawie upadłości przedsiębiorstwa państwowe-
go albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa także odpowiedni organ założycielski 
albo przedstawiciela ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. W razie trud-
ności ze złożeniem osobistym zeznań dopuszczalne jest również odebranie od niego 
wyjaśnień pisemnych z podpisem notarialnie poświadczonym. Przesłuchanie odbywa 
się po pisemnym wezwaniu na posiedzeniu lub rozprawie (ewentualnie przez odebra-
nie pisemnego oświadczenia). W  postępowaniu o ogłoszenie upadłości sąd z  urzędu 
przeprowadza postępowanie zabezpieczające (art. 36). Ma ono miejsce niezależnie 
od faktu, kto złożył wniosek. Jest ono dokonywane niezwłocznie (art. 38 ust. 1) przed 
faktem ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego (art. 38 ust. 2). Zadania tym-
czasowego zarządcy sądowego polegają na zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli – co 
w konsekwencji zabezpiecza majątek dłużnika przed uszczupleniem. Nadzoruje on 
działania dłużnika oraz sprawdza sposób zarządzania majątkiem. Sporządza sprawoz-
danie fi nansowe na dzień uprawomocnienia się postanowienia o  ustanowieniu tym-
czasowego nadzorcy sądowego oraz okresowe sprawozdania ze swojej działalność, 
jak i spis wierzytelności. Zgodnie z art. 42 na postanowienia co do sposobu zabezpie-
czenia przysługuje zażalenie.

W  momencie ogłoszenia upadłości zabezpieczenia w postaci tymczasowego nad-
zorcy sądowego upadają (art. 43). Sąd w toku dalszej działalności powołuje wstępne 
zgromadzenie wierzycieli. Sytuacja ta ma miejsce wtedy, kiedy istnieją przesłanki, że 
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dalsze postępowanie będzie prowadzone z  możliwością zawarcia układu. Wstępne 
zgromadzenie wierzycieli nie jest zwoływane w trzech przypadkach:

Kiedy jest oczywiste, że dalsze postępowanie może być prowadzone tylko 1. 
w  celu likwidacji majątku upadłego;

Kiedy przeprowadzenie wstępnego zgromadzenia wierzycieli pociąga za sobą 2. 
nadmierne koszty;

Gdy suma spornych wierzycieli przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności 3. 
(Jakubecki, Zedler 2003: 115).

Wstępnemu zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy sędzia. Na zgromadzeniu 
może zostać podjęta decyzja o dalszym sposobie prowadzenia postępowania upadło-
ściowego (art. 45 ust. 1). Może ono także wyrazić opinię co do wyboru osoby syndy-
ka, nadzorcy sądowego albo zarządcy. Ponadto wierzyciele na wstępnym zgromadze-
niu mogą zawrzeć układ. Co więcej, podczas jego trwania sporządzony zostaje przez 
tymczasowego nadzorcę sądowego (pod nadzorem sędziego) spis wierzytelności.

Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie 
o ogłoszeniu upadłości (art. 54 ust. 1). Dane zawarte w tym postanowieniu zawiera 
tabela 3.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne z  dniem jego 
wydania. Ponadto postanowienie o ogłoszeniu upadłości podaje się niezwłocznie do 
publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie w MSiG oraz opublikowanie w dzien-
niku o zasięgu lokalnym (art. 53 ust. 1). Postanowienie doręcza się syndykowi, nad-
zorcy sądowemu i zarządcy, dłużnikowi (lub jego spadkobiercy), wierzycielowi (lub 
wierzycielom), który wnioskował o  wszczęcie, innym osobom (nie wierzycielom), 
które wnioskowały o  wszczęcie postępowania, organowi założycielskiemu w przy-

Ta b e l a  3. Dane umieszczone przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości

Lp. Dane umieszczone w postanowieniu

1 Imię i nazwisko, nazwa albo fi rma, miejsce zamieszkania albo siedziba upadłego dłużnika

2 Sposób prowadzenia postępowania

3 Czy i w jakim zakresie upadły będzie sprawował zarząd swoim majątkiem, jeżeli postępowanie 
będzie prowadzone z możliwością zawarcia układu

4 Wezwanie wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące

5 Wezwanie osób, którym przysługuje prawo oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieru-
chomości należącej do upadłego

6 Wyznaczony sędzia-komisarz oraz syndyk albo nadzorca sadowy, albo zarządca

7 Godzina wydania postanowienia, jeżeli upadły jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu 
rozrachunku papierów wartościowych
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padku przedsiębiorstwa państwowego, ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Pań-
stwa, prezesowi Narodowego Banku Polskiego (o ile upadły był uczestnikiem syste-
mu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych), Przewodniczącemu 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (gdy upadły jest spółką publiczną). Na po-
stanowienie o  ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie tylko upadłemu!

W  przypadku upadłości obejmującej likwidację majątku upadły traci prawo za-
rządu, możliwość korzystania i  rozporządzania mieniem, które wchodzi do masy 
upadłości. Ponadto zostaje powołany syndyk. Jego zadanie polega na zarządzaniu 
majątkiem upadłego, zabezpieczaniu go przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy za-
braniem przez osoby postronne. Co więcej, przystępuje on niezwłocznie do jego li-
kwidacji. W  razie wystąpienia trudności z  objęciem majątku upadłego czynności te 
wykonuje komornik. Takie umocowanie prawne syndyka nakłada na niego również 
pewne obowiązki bezpośrednio związane z  obiegiem informacji. Ma on obowiązek 
ujawnienia postępowania o  ogłoszeniu upadłości w  księgach wieczystych oraz we 
wszystkich rejestrach, do których jest wpisany majątek upadłego. Dodatkowo syndyk 
zawiadamia o  fakcie upadłości: wierzycieli, komornika (w rewirze którego znajduje 
się miejsce zamieszkania dłużnika czy miejsce jego siedziby), placówki pocztowe1, 
banki (oraz inne instytucje, z  którymi upadły zawarł umowę o  udostępnianie skrytki 
sejfowej lub też złożył pieniądze czy też inne przedmioty), przedsiębiorstwa przewo-
zowe, spedycyjne, domy składowe – w  których znajdują się lub istnieje podejrzenie, 
że się znajdują towary należące do upadłego, przesyłki adresowane do niego. Ponadto 
obowiązkiem syndyka jest dopełnienie wszelkich formalności związanych z  ewen-
tualnymi roszczeniami pracowników (m.in. uzyskanie informacji odnośnie do nieza-
spokojonych roszczeń, ich sprawdzenie oraz przekazanie do stosownej administracyj-
nej jednostki organizacyjnej) oraz zebranie i  uwiarygodnienie wszelkich informacji 
(może ich żądać od organów administracji rządowej i  samorządowej) mających na 
celu ustalenie wszystkich składników masy upadłościowej.

W  przypadku ogłoszenia upadłości z  możliwością zawarcia układu mogą mieć 
miejsce dwa przypadki. Pierwszym jest sytuacja, w której ustanowiono zarząd wła-
sny nad całym majątkiem upadłego. W  konsekwencji zostaje ustanowiony nadzor-
ca sądowy. Natomiast gdy upadłego pozbawiono zarządu (całości albo tylko części 
majątku) – zarządcę sądowego. Listę obowiązków nadzorcy sądowego przedstawia 
tabela 4.

Nadzorcy sądowego nie dotyczy obowiązek ujawnienia postanowienia o  ogło-
szeniu upadłości w  księdze wieczystej oraz innych księgach i  rejestrach czy też we-
zwania przedsiębiorstw przewozowych, spedycyjnych, domów składowych o  wyda-
nie przesyłek i  towarów. Obowiązek ten spoczywa na upadłym sprawującym zarząd. 
To właśnie on powinien zawiadomić właściwe sądy, organy czy też przedsiębiorstwa. 
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w  przypadku zawiadomienia wierzycieli oraz ban-

1  O wszczęciu postępowania upadłościowego zawiadamiany jest ten urząd pocztowy, który doręcza 
korespondencję do przedsiębiorstwa upadłego. W wypadku obsługi przez więcej niż jeden urząd pocz-
towy (np. wtedy, gdy przedsiębiorstwo upadłego dzieli się na mniejsze jednostki organizacyjne) należy 
zawiadomić wszystkie!
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ku. Przyjmuje się, że zarówno nadzorca sądowy, jak i  upadły, któremu powierzono 
zarząd, są z  tego obowiązku zwolnieni. Pozostaje więc kwestia – kto ma ich za-
wiadamiać? Zgodnie z  zasadami obrotu gospodarczego powinien to uczynić upadły, 
któremu pozostawiono prawo zarządu.

Drugi przypadek dotyczy ogłoszenia upadłości z  możliwością zawarcia układu, 
gdy upadłego pozbawiono zarządu (całości albo tylko części majątku). Powołuje się 
w  takiej sytuacji zarządcę sądowego. Lista obowiązków zarządcy sądowego przed-
stawia tabela 5.

Zarządca musi sprawować zarząd w taki sposób, aby powierzony mu majątek 
nie stracił na wartości. Trzeba również zauważyć, że obowiązek ujawnienia posta-
nowienia o  ogłoszeniu upadłości (w księgach wieczystych oraz innych rejestrach) 
spoczywa na zarządcy sądowym tylko w  przypadku, gdy czynność ta nie miała już 
miejsca w  okresie poprzedzającym jego powołanie. Do wymienionych powyżej 
czynności wpływających na obieg informacji należy jeszcze dodać wszelkie te zwią-
zane ze sprawowaniem czynności zarządu (Pabis 2006: 131–155). Obieg informacji 
powinien obejmować wszystkich zainteresowanych – obok samego upadłego również 
jego wierzycieli (jest nim każdy uprawniony do zaspokojenia z masy upadłości bez 
względu na podstawy zaspokojenia)2 oraz innych uczestników rynku (m.in. koope-
rantów, dostawców czy nawet bezpośrednich konkurentów).

2 Uprawnionymi do zaspokojenia z masy są zarówno wierzyciele wpisani na listę wierzytelności, 
jak i  wierzyciele zaspakajani w postępowaniu upadłościowym bez uprzedniego wpisania na listę. Ponad-
to są to również wierzyciele, których wierzytelności są stwierdzone tytułami egzekucji oraz ci, których 

Ta b e l a  4. Lista obowiązków nadzorcy sądowego

Lp. Czynność

Funkcje podstawowe

1 Nadzór nad zarządem własnym upadłego (nie ma prawa wydawania poleceń upadłemu; nie dys-
ponuje środkami przymusu)

2 Sporządzenie sprawozdania fi nansowego

Funkcje dodatkowe

1 Ustalanie składników masy

2 Spis inwentarza

3 Wyrażenie zgody na dokonanie przez upadłego czynności przekraczających zakres zwykłego 
zarządu

4 Wytaczanie powództwa o  uznanie czynności prawnych upadłego za bezskuteczne

5 Udział w  postępowaniu sądowym z  uprawnieniami interwenienta ubocznego

6 Składanie sprawozdań, udział w zgromadzeniach wierzycieli
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4. Wnioski

Sprawna komunikacja stanowi w  czasach społeczeństwa informacyjnego i coraz 
powszechniejszych procesów globalizacyjnych podstawę działania każdego podmiotu 
gospodarczego. Umożliwia efektywną realizację celów narzucanych przez odbiorców 
przy minimalizacji całkowitego czasu niezbędnego do ich wykonania. Sytuacja ta jest 
szczególnie wyraźnie widoczna w przypadku zaistnienia różnego typu zagrożeń i za-
kłóceń. Stosunkowo wolna i podlegająca tylko nielicznym ograniczeniom komunika-
cja pomiędzy uczestnikami rynku ulega znacznej komplikacji, a nawet – w skrajnych 

wierzytelności są bezsporne, posiadają tzw. wierzytelności uprawdopodobnione lub też są stwierdzone 
prawomocnym orzeczeniem sądu albo ostateczną decyzją administracyjną.

Ta b e l a  5. Lista obowiązków zarządcy sądowego

Lp. Funkcje podstawowe

1 Niezwłoczne po powołaniu objęcie w  zarząd majątku upadłego oraz jego zabezpieczenie

2 Dokonanie spisu inwentarza (o ile dotychczas nie został on sporządzony w  toku postępowania)

3 Sporządzenie sprawozdania fi nansowego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (o ile do-
tychczas nie został on sporządzony w  toku postępowania)

Funkcje dodatkowe

1 Ustalenie składu masy

2 Prowadzenie postępowań sądowych dotyczących masy upadłości

3 Składanie sprawozdań związanych z  prowadzeniem przedsiębiorstwa upadłego

4 Ujawnienie postępowania o  ogłoszeniu upadłości w  księdze wieczystej i innych rejestrach

5 Zawiadamianie o ogłoszeniu upadłości wierzycieli (których adresy są znane na podstawie ksiąg 
upadłego)

6 Zawiadamianie o ogłoszeniu upadłości komornika

7 Zawiadamianie o ogłoszeniu upadłości placówki pocztowe

8 Zawiadamianie o ogłoszeniu upadłości banki (oraz różnego typu instytucje, z  którymi upadły 
zawarł umowę o  udostępnianie skrytki sejfowej lub złożył pieniądze lub inne przedmioty)

9 Zawiadamianie o ogłoszeniu upadłości fi rmy przewozowe

Zawiadamianie o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa spedycyjne

Podejmowanie działań związanych z  zaspokojeniem roszczeń pracowników

Branie udziału w zgromadzeniu wierzycieli

Ustalanie listy wierzytelności
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przypadkach – całkowicie ustaje. Sytuacja taka ma bardzo często miejsce w  przypad-
ku upadłości. Pojawiają się regulacje prawne ściśle określające i jasno precyzujące 
wszystkie strony procesu komunikacji. Dodatkowo podane zostają warunki progowe 
oraz terminy, gdyż to właśnie czas jest ogniwem limitującym wszelkie procesy. Po-
nadto należy również stwierdzić, że powyższa analiza powinna być traktowana jako 
wstępne badania, które należy kontynuować. Wydaje się, że badania poszerzone są 
konieczne szczególnie w obszarach słabo jeszcze sprecyzowanych. Przykładem takie-
go właśnie obszaru jest np. w  zakresie ogłoszenia upadłości z  możliwością zawarcia 
układu kwestia zawiadomienia wierzycieli oraz banku. Przyjmuje się, że zarówno 
nadzorca sądowy, jak i  upadły, któremu powierzono zarząd są z  tego obowiązku 
zwolnieni. Pozostaje więc pytanie – kto to ma robić? Zgodnie z obecną interpretacją 
powinien te czynności wykonywać upadły, jednakże argumentacja ta jest mało prze-
konująca.
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RECENZJE

WOJCIECH CHLEBDA (red.), Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 3. Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, ss. 201.

<wreszcie> Coś nowego!

Wszystkie drogi polskiej „wielowyrazologii” (takoż i frazematyki monoseg-
mentalnej) prowadzą niezmiennie i pewnie do jednego niestrudzonego Badacza – 
W.M. Chlebdy. Krajowa frazematyka nie istniałaby w obecnym kształcie (być może 
w sensie sformułowanego teoretycznego programu badawczego w ogóle by nie ist-
niała [w literaturze przedmiotu ukuto nawet przymiotnik o czytelnej strukturze dery-
wacyjnej: „chlebdoidalny”1]), gdyby nie rozwiązania badawcze podjęte skrupulatnie 
w latach 80. przez W. Chlebdę. To ogromna pomyślność, że Autor ten potrafi ł zgro-
madzić wokół siebie entuzjastyczny, zdyscyplinowany i systematycznie pracujący 
Zespół (bowiem obcowanie z zeszytem numer 32 szczęśliwie wskazuje na to, że nie 
mamy do czynienia z efemerydą wydawniczą, lecz jesteśmy świadkami niekapryś-
nego, metodycznego działania, powiedzmy od razu, by nie przedłużać zdania: jesteś-
my świadkami powstawania jednego z najciekawszych wydarzeń w h i s t o r i i  l e k -
s y k o g r a f i i  p o l s k i e j  –  licząc od początku piśmiennictwa w języku polskim do 
dziś, także – na równi z wyrazami aktywności J. Wawrzyńczyka – w leksykografi i 
przekładowej polsko-rosyjskiej).

Sąd powyższy, być może uznany za „przesadzony”, przesadny, quasi-chwalczy, 
na pierwszy rzut oka popadający w kolizję z proporcjami (vs. dzieła typu: Słownik 
języka polskiego autorstwa S. Lindego, Słownik języka polskiego ułożony pod red. 
J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego [nie wszystkie tomy], Słownik 
języka polskiego pod [naczelną] redakcją W. Doroszewskiego, monumentalne [jed-
nak, mimo wszystko, mimo wczesnych panutyskiwań3] dzieło pod red. H. Zgółkowej, 
świeży, rzeczywiście (pozytywnie) zaskakujący a user-friendly Słownik… pod red. 

1  Por. w: Bogusławski 2008: 76.
2  Na początku roku akademickiego 2008/2009 gruchnęła po kraju wieść o ukazaniu się 3. zeszy-

tu Idiomatykonu. Ciekawych, których na pewno nie brakuje, śpieszymy zaspokoić informacją, że kolor 
okładki jest rdzawy (lecz [to sprawa wybitnie gustu] kolor okładki zeszytów poprzednich jest bodaj szla-
chetniejszy).

3  Por.: Waszakowa 1995.
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B. Dunaja czy twardostrukturalny inny słownik Inny... pod red. M. Bańki lub Słownik 
języka polskiego pod red. M. Szymczaka, czyli po gruntownym face-liftingu Uni-
wersalny słownik... pod red. S. Dubisza), będzie w niniejszej recenzji uzasadniany, 
a mamy nadzieję, że i zostanie uzasadniony. Lecz od początku…

Papież polskiej skrzydlatologii – W. Chlebda – to badacz przekonujący. W 1991 r. 
ukazały się Elementy frazematyki. Wstęp do frazeologii nadawcy, podsumowujące 
serię skrupulatnych badań prowadzonych przez tego Autora w latach 80. W roku 2005 
światło dzienne ujrzały Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne – 
rzecz pasjonująca, dojrzała pod względem myśli i języka, wielowarstwowa: sposobna 
do wnikliwych studiów tak w zaciszu czytelni, jak i do wybornej, relaksującej lektury 
w czasie letniej wycieczki, np. pod palmami albo pod namiotem (mówiąc wprost: 
dobrze się <to> czyta). Rozprawa Szkice o skrzydlatych słowach to zbiór tekstów „po 
prostu” ciekawy (określenie ciekawy jest krzywdzące, Szkice są fascynującą epopeją 
skryby W. Chlebdy [„Dziękujemy ci, S.C. Johnson”4], detalicznie notującego eks-
cerpty zbiorowych czy prawie zbiorowych „powiedzonek”, czyniącego szereg pogłę-
bionych uwag o podglebiu fi lozofi cznym, też etno-tożsamościowym). Powtórzmy: 
W. Chlebda to badacz przekonujący – nie poprzestający na wyrywkowym, ilustracyj-
nym, a więc doraźnym omawianiu tzw. skrzydlatych słów czy frazemów (terminolo-
gia rozregulowana), lecz przekuwający swoje teoretyczne rozważania w praktyczne 
(sic!) i systematyczne (sic!) opracowania leksykografi czne (też w rejestry nieciągłe – 
Chlebda 2005: 489–512). W wypadku aktywności naukowej tego Badacza mamy do 
czynienia z sytuacją szczególnie szczęśliwą – teoretyczne, lingwointerpretacyjne roz-
ważania Chlebdy prowadzą do praktycznych opisów współczesnej polszczyzny oraz 
ruszczyzny5. A co to jest praktyczny opis i czym różniłby się od opisu niepraktycz-
nego? Praktyczny to – zaproponujmy defi niens: ‘życiowy’. A co to jest opis życiowy 
(i czym się różni od nieżyciowego)? To jest opis z życia wzięty (na ten przykład bada-
cze poruszający się w modelu generatywnym „tysiąckrotnie” przywołali egzemplifi -
kującą konstrukcję John hit the ball, podczas gdy W. Chlebda podsłuchał w rejestrze 
wspólnym [i ocalił od zapomnienia6]: z impetem w głąb, goło i wesoło, Hallo [albo: 
Hello – P.W.] Dolly!, Bolek i Lolek itp.).

Od razu na wstępie podzielimy się impresją, że tytuł opracowania wstępnego ze-
szytu 3. (Chlebda 2008) – „Idiomatykon na półmetku: wprowadzenie do zeszytu trze-
ciego” wpierw rozczarowuje, przygnębia, trapi, a zaraz potem: niepokoi, kłopocze, 

4  Por.: Chlebda 2005: 135–136. Piszący te słowa dziękuje W. Chlebdzie za Jego „mocne wewnętrzne 
przekonanie” (Chlebda 2005: 39).

5  Por. także Przedmowę do pozycji: Skrzydlate słowa, konstrukcje idiomatyczne, hapaks legomena 
języka rosyjskiego w polskim przekładzie literackim: „Broszura zawiera mikroskopijną cząstkę materiałów 
zaczerpniętych z e-brudnopisu obszernego, liczącego ponad tysiąc stron opracowania, przygotowywane-
go do druku pod tytułem Z materiałów do rosyjsko-polskiego słownika tradycji i praktyki przekładowej 
(…) niniejsza broszurka ma na celu upowszechnienie w środowisku badaczy języka rosyjskiego i polskie-
go – translatologów, leksykografów, ale i «konfrontatywistów» oraz «kontrastywistów» – idei współpracy 
lingwistów teoretyków i tłumaczy praktyków, a w szczególności wykorzystania dorobku tłumaczy na 
potrzeby leksykografi i przekładowej (rosyjsko-polskiej i polsko-rosyjskiej)” (Wawrzyńczyk 2006: 3).

6  Chlebda 2005: 265.
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dręczy. Otóż: należy jak najszybciej i w każdy wręcz sposób (np. przyjęty w kulturze 
śródziemnomorskiej) zachęcić Redaktora i Autorów Podręcznego idiomatykonu…, 
by jak najszybciej byli łaskawi zapomnieć, iż w swojej pracy leksykografi cznej są „na 
półmetku”. Nie można dopuścić, by seria rzeczona zakończyła się na – hipotetycznie 
dziś – piątym, szóstym zeszycie Idiomatykonu. Mamy nadzieję, że Autorzy nie zdo-
będą się na to, by porzucić, odepchnąć zamknięciem 6. zeszytu głodnego „jeszcze 
więcej”, rozpalonego oczekiwaniem na tom siódmy (i rekurencyjnie) czytelnika Idio-
matykonu. W Idiomatykonie rozczytuje się podwójnie wybornie (gdy ów zbiór podsu-
wać pod oko Rosjanina [piszący te słowa to czynił], oko to obserwować, oko [wciąż 
to samo] zmienia średnicę, sygnalizując: „ależ oni to fantastycznie ponotowali, o żesz 
ty!). A cóż ponotowali? O tym (z wyliczeniem działów) niżej.

Jak wiemy z literatury przedmiotu, do spisania (scil. rejestracji) pozostają „grube 
miliony” jednostek języka. Jesteśmy jednocześnie głęboko przekonani, że zinwenta-
ryzowanie jednostki hasłowej odkamieniacz do czajników jest po wielokroć istot-
niejszym zadaniem współczesnej lingwistyki niż opracowanie „kolejnego” słownika 
ogólnego języka polskiego czy opublikowanie kilkuset rozpraw teoretycznych na te-
mat wywoławczego inwariantu: językowy obraz świata…

Piszącemu te słowa chwilami wydaje się, że Autorzy Idiomatykonu w istocie 
sami nie są świadomi, pardon, tego, że ich żmudna, metodyczna, „coroczna” praca 
rejestracyjna i translatorska (ewentualnie ekwiwalentyzacyjna) stanowi obecnie bo-
daj najważniejszy wkład do etnolingwistyki polskiej i rosyjskiej lub wprost: do wie-
dzy o zasobach leksykalnych języka polskiego i rosyjskiego, a poprzez to lingwalne 
medium – do wiedzy o realiach przełomu wieków. Cóż przyjdzie <komu> z tego, 
że po raz setny (frazem) przeczytamy o potrzebie, konieczności, wymogu, planach 
itp. badania wspomnianego już tu językowego obrazu świata, gdy miast niewyraź-
nych i nigdy-nie-zrealizowanych-planów inwestygacyjnych Zespół opolski wydał 
Zeszyt 3. Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego, wyczekiwany niecierpliwie 
przez wiernych czytelników zeszytów 1. oraz 2.

Prężna grupa leksykografi czna, w skład której pod skrzydłami Redaktora 
W. Chlebdy wchodzą leksykografowie-entuzjaści: B. Chlebda, I. Danecka, B. De-
reń, L. Droździk, Ł. Grabowski, R. Marcinkiewicz, T. Milutina, A. Przyszlak oraz A. 
Matkowski (oboje ostatni począwszy od Zeszytu 3.), J. Tarsa, T. Wielg, F. Witkowska 
(a od zeszytu numer 2 F. Witkowska-Michna), przygotowała j u ż  z e s z y t  t r z e c i 
Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego, który jest, podobnie jak opracowania 
wcześniejsze, jednocześnie:

słownikiem w kontynuacji (ukazuje się w tzw. systemie holenderskim),1. 
słownikiem tłumaczeniowym,2. 
słownikiem tematycznym,3. 
słownikiem zwrotów trudnych do tłumaczenia4. 

oraz osobno:
słownikiem nieprzepisywanym,5. 
słownikiem „rewolucyjnym”.6. 
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Idiomatykon określany jest jako: „słownik równocześnie tematyczny, frazeolo-
giczny, przekładowy, komentowany, dydaktyczny, wreszcie – słownik w kontynu-
acji” (Chlebda 2008: 7). Określenie leksykografowie entuzjaści, w zamierzeniu pi-
szącego te słowa aksjopozytywne, winno na poły oddać walor pasji Autorów oraz 
ich (jednak1) niedoświadczenia leksykografi cznego. Niedoświadczenie to nie wpływa 
(jednak2) ujemnie na jakość Idiomatykonu. W pewnym sensie można tu nawet mówić 
o emanacji tzw. leksykografi i naturalnej, postulowanej choćby przez J. Wawrzyńczy-
ka. W historii leksykografi i polskiej mieliśmy już wielce ciekawy przykład opracowa-
nia leksykografi cznego dokonanego przez nieprofesjonalistów (Magierowa B., Kroh 
A., Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny. Sądecka Ofi cyna Wydawnicza, 
Nowy Sącz 1995)7; brak maniery leksykografi cznej pozwala wpisać Idiomatykon... 
jak najbardziej w ramy leksykografi i naturalnej (w tej kwestii we wstępie do Erraty 
dzieł Wawrzyńczyk 2004, 2005, na stronie 4. czytamy: „Właśnie naturalność, unika-
nie niepotrzebnych w istocie komplikacji w budowie słownika, niezmuszanie jego 
użytkowników do wczytywania się w obszerne i zawiłe wstępy teoretyczne, do zapa-
miętywania skomplikowanych zasad posługiwania się słownikiem i długich list skró-
tów umownych oraz symboli leksykografi cznych powinny być cechą wyróżniającą 
leksykografi i, która zasługuje na miano leksykografi i naturalnej”). Poniżej dokonamy 
opisu wyliczonych w 6 punktach wartości.

Po pierwsze: to, że mamy do czynienia ze słownikiem w kontynuacji, zapew-
nia jego aktualność, zdolność reakcji na najnowsze zjawiska językowe; oczywiście, 
„z roku na rok” eksplozji określonej dyscypliny i z nią właściwej jej idiomatyki nie 
oczekujemy, lecz przedział np. 5 lat pozwoli już pewne jednostki języka8 odpowied-
nio dynamicznie wyeksponować. Z drugiej strony, coroczne żniwa w postaci kolekcji 
„zgryw”, „hec” czy innych „odzywek” warto („naprawdę warto”9) notować. Jeżeli 
nie ponotuje ich właśnie ośrodek opolski, zachodzi obawa, że jednostki te przepadną 
w bezkresach tekstów.

Po drugie: aspekt tłumaczeniowy podnosi praktyczność dzieła (zdanie to – w kon-
tekście tego, że opisujemy opracowanie polsko-rosyjskie – wcale nie musi być po-
zbawione zdroworozsądkowego poczucia racji: samo opublikowanie polskojęzycznej 
strony Idiomatykonu jest już w y d a r z e n i e m  l e k s y k o g r a f i c z n y m,  nauko-
wym, by zakończyć wyliczenie; dodanie natomiast do strony polskojęzycznej strony 
prawej mnoży potencjalnych odbiorców dzieła razy dwa). To, że mówimy tu o wa-
lorze (wydawać by się mogło, że w wypadku recenzji słownika polsko-rosyjskiego 
oczywistym) tłumaczeniowym, wcale nie musi być takie ewidentne: Idiomatykon do-
starcza taką porcję cennego materiału leksykografi cznego, nienotowanego wcześniej, 

7  Doszło także do tego, że niezal-słowniczki B. Chacińskiego (ewidentnie antyedukacyjne w sensie: 
antyszkolne, nawet jeżeli antyszkolne kokieteryjnie) paradoksalnie spowodowały przyznanie temu Auto-
rowi tytułu Ambasadora (Młodego; młodym jest się – w świetle Regulaminu przyznawania Tytułu – do 
35 roku życia) Polszczyzny.

8  Chętnie byśmy widzieli – w ogóle we wszystkich zeszytach Idiomatykonu – śmielsze stosowanie 
pojęcia frazem, zwłaszcza w minitekstach poprzedzających serie jednostek przekładowych.

9  Chlebda 2005: 107–108.
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materiału ze wszech miar istotnego dla rejestru polszczyzny w ogóle, że nawet gdyby 
jedynie poprzestać na notowaniu tego materiału, opracowanie to już pozostawałoby 
bardzo cennym wkładem w pracę rejestracyjną dotyczącą materiałów współczesnej 
polszczyzny. Dodatkowo jednak Idiomatykon wprowadza rosyjskie ekwiwalenty tłu-
maczeniowe, co jeszcze ewidentniej podkreśla jego praktyczność. I Polak, i Rosjanin 
(byleby tylko wrażliwi na słowo) przyjmie te wypisy z rzeczywistości (z realu/a) 
z zachwytem (tzn. jeżeli potrafi  się zachwycać w tej kategorii, co nie jest przecież 
obligiem).

A podkreślmy – chociaż omawiana praca samookreślona jest mianem „selektyw-
nego słownika tematycznego” (Chlebda 2006: 7), to najważniejsze jednak w kontakcie 
z Idiomatykonem jest nie to, czego omawiane opracowanie nie zawiera (a mogą „to” 
zawierać liczne słowniki tematyczne), lecz to, jak bogaty jest materiał przygotowany 
w Pracowni (Międzyzakładowej) W. Chlebdy, którego w licznych słownikach tema-
tycznych, słownikach frazeologicznych, wreszcie – w słownikach ogólnych (inaczej: 
narodowych) języka (np. polskiego) nie ma. W dystynktywności tego oto materiału 
kryje się (i ujawnia dociekliwemu czytelnikowi) maestria trzech skromnych, ponad-
stustronicowych zeszytów: wyobraźmy sobie oto, jakiż „poważny” słownik (i jakie 
„poważne” wydawnictwo) odważyłby się wprowadzić do siatek haseł połączenia 
typu: człowiek, który zatrzymał Anglię, rzeźnik z Bagdadu, Porozumienia z Camp 
David czy też historyzmy, np.: walki o Berlin lub trzeci bliźniak itd. Ponieważ, jak 
wiadomo, do odważnych świat należy, dlatego wydaje się, że świat polskich wyrażeń 
idiomatycznych (takoż ich rosyjskojęzycznych ekwiwalentów!) w sporej (także por. 
wspomnianą aktywność J. Wawrzyńczyka) mierze (i słusznie) „należy” do Zespołu 
W. Chlebdy. „Wyłuskiwanie” bowiem tego typu wielowyrazowców jest zadaniem ty-
leż pasjonującym, co i skomplikowanym. O ile materiał pobierany jest z „gotowych”, 
już wcześniej opracowanych zbiorów10, sprawa nie nastręcza tak wielkich trudności, 
jednak gdy Autorzy detalicznie kolekcjonują poszczególne wyrażenia, np. z tekstów 
prasowych, praca ta może rzeczywiście pochłaniać ogromne zasoby energii, sprawiać 
dylematy, komplikować się. Wyodrębnianie bowiem to czynienie – wspomóżmy się 
celnym ujęciem A. Bogusławskiego – „awansu do raczej majestatycznej roli «jedno-
stek języka»” (Bogusławski 2008: 68).

Komplikacje owe rodzą się na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim dla ję-
zyków fl eksyjnych, a takim nieszczęśliwie dla automatyzacji ekscerpcji jest – przy-
pomnijmy – język polski, powstaje trudność technologiczna. Innymi słowy: trudno 
e-zautomatyzować proces poszukiwania połączeń wyrazowych11. Po drugie: badacza, 

10  W sensie zbiorów np.: Encyklopedia muzyczna, Przewodnik operowy, np. dla działu Tytuły (2). 
Muzyka sceniczna.

11  Otóż problem poszukiwania kolokacji dla języka np. angielskiego został podjęty w niezliczonej 
liczbie prac, por. m.in.: Barnbrook 2007, Cantos-Gomez, Sánchez 2001, Čermák, Klégr 2004, Clave-
au, L’Homme 2006, Daudaravičius, Marcinkevičienė 2004, Dayrell 2007, Dernowicz 2007, Nessel-
hauf 2005, Piskorski, Sydow 2007, Przepiórkowski i in. 2007, Rodríguez i in. 2007, Sagot 2007, 
Ste fa nowitsch, Gries 2003, Suzuki, Fukumoto 2007, Todirascu i in. 2007, Williams 2002, 2005, Yama-
saki 2008; omówienie ogólne w: Siepmann 2005.



RECENZJE182

pracującego zwłaszcza z materiałem leksykalnym wprowadzonym do polszczyzny 
w tzw. (frazematycznych) ostatnich latach, a więc w dużej mierze z materiałem neolo-
gicznym, w tym także neoskrzydlatologicznym, bardzo często dotyka wątpliwość na-
tury rejestracyjnej: notować daną jednostkę językową czy nie notować tej jednostki. 
Czy mamy do czynienia z odtwarzalnym (w tym miejscu odwołujemy się już do teorii 
Chlebdy [1991]12) faktem językowym, czy jednostka ta znajdzie się „na dłużej” (jak-
kolwiek byśmy „na dłużej” defi niowali) w hasłowniku danego języka. Na te pytania 
badacz oczywiście nie zawsze13 znajdzie natychmiastową odpowiedź. W tym miejscu 
ujawnia się zatem szlachetna odwaga badawcza osób, które podejmują ryzyko leksy-
kografi cznego ujęcia (często też opisania14) jednostek języka in statu nascendi, jedno-
stek o losie wysoce, ponadprzeciętnie niepewnym (por. autokrytykę w: Bogusławski 
2008). Mówimy tu naturalnie o aspekcie praktycznym konstruowania słowników, bo-
wiem z rejestracyjnego punktu widzenia każde, nawet pojedyncze pojawienie się da-
nej jednostki słownikowej już upoważnia badacza do jej skrytego skolekcjonowania.

Po trzecie: to, że zastosowano układ tematyczny Idiomatykonu, przekonuje 
o przemyślanej strukturze opracowania, ujawnia spory nakład pracy analitycznej, 
wiedzy onomazjologicznej Autorów, trafnej oceny dystrybucji fragmentów Uniwer-
sum, dążność do precyzji à la UKD. Zaproponowanie ontologii idiomatykonów uznać 
można za jedną z najistotniejszych cech omawianej tu pracy. Otóż Autorzy odchodzą 
od trywialnego, mechanicznego układu alfabetycznego na rzecz wysublimowanego 
układu typu tezaurusowego. (Układ alfabetyczny doskonale sprawdzi się natomiast 
w planowanym tomie zbiorczym).

Po czwarte: Idiomatykon cechuje podjęcie najwyższej próby badawczej: brak tam 
stosunkowo łatwych do tłumaczenia jednowyrazowych ekwiwalentów typu: mama 
– мама, twardy – твёрдый; Autorzy od razu biorą „byka za rogi”15 (a nie za ogon), 
zwracając się ku najniedefi niowalnej warstwie języka, tłumacząc, a wpierw w y o d -
r ęb n i a j ą c  j e d n o s t k i  j ę z y k a  p o l s k i e g o  i  r o s y j s k i e g o, czyli takie „pe-
rełki” idiomatyki (bądź frazematyki polisegmentalnej), jak: głupi jak noga stołowa, 
głupi jak but <z lewej nogi>, dom dwurodzinny X bliźniak, kogo ćmi ząb. O wy-
odrębnianiu – czynności ultrasubtelnej, danej absolutnie utalentowanym (tu jednak 
pracowitość nie wystarczy, do głosu dochodzi po prostu „czucie” języka, pewne wy-
czulenie słuchu, zdolności operacyjne itp.) – jeszcze poniżej.

Po piąte: siatka haseł Idiomatykonu jest w największym stopniu siatką autorską 

12  Por. także A. Bogusławskiego ujęcie odtwarzalnych wielowyrazowców (Bogusławski 1989).
13  Oczywiście, można przeszukiwać odpowiednio obszerne korpusy tekstowe w poszukiwaniu jed-

nostki odtwarzalnej. Co powinien jednak uczynić badacz, gdy napotka jednostkę wielowyrazową wystę-
pującą w zgromadzonych przez niego tekstach tylko jednokrotnie, a o idiomatyczności (frazematyczno-
ści) której jest przekonany na podstawie innych prócz kwantytatywnych przesłanek. (Innych, czyli jakich? 
Takich: „na czuja”).

14  Por.: „Idiomatykon jest słownikiem komentowanym, co znaczy, że nie poprzestaje na mechanicz-
nym zrównaniu jednostek lewej i prawej strony (translandów i translatów), ale wyposaża je – tam, gdzie 
wydało się to nam niezbędne – w niewielkie komentarze opisowe” (Chlebda 2006: 9). 

15  Podobnie jak J. Wawrzyńczyk (2000).
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(być może same spisy-rozdziały nie są spisami będącymi wynikiem ekscerpcji teksto-
wych, jednak ich niekonwencjonalny dobór-pobór16 wart jest najwyższego uznania), 
walor to niezwykły. W praktyce leksykografi cznej bowiem trudno o odnalezienie ta-
kich siatek haseł, w których autorzy nie „sugerowaliby się” inwentarzami poprzedni-
mi. Że tak się nie stało, że Idiomatykon niesie wiano naprawdę nowego materiału lek-
sykalnego, że aby się o tym przekonać, wystarczy złożyć teoriomnogościowo siatki 
połączeń wielowyrazowych największych słowników ogólnych języka polskiego oraz 
odjąć od tego zbioru siatkę Idiomatykonu. Osoby, które przeprowadzą we własnym 
zakresie ten test, pojmą, o czym tu się wspomina (dla niecierpliwych czy zapraco-
wanych: Podręczny idiomatykon... przynosi potężną dawkę materiału nienotowanego 
dotychczas leksykografi cznie).

Po szóste: przychodzi Autorom tłumaczyć (rekonstruować relację ekwiwalencji?) 
na język rosyjski wiele polskich idiomów (ogólnie: jednostek wielowyrazowych) po 
raz pierwszy w historii.

Najważniejszą oczywiście (też zależy dla kogo co) cechą Idiomatykonu jest jego 
przekładowość, „co oznacza, że jego priorytetem informacyjnym jest podawanie 
drugojęzycznych ekwiwalentów jednostek hasłowych” (Chlebda 2006: 8). Słowem 
wprowadzenia terminologicznego: obiekty przekładu (w Idiomatykonie – jednostki 
języka polskiego) nazywane są translandami, natomiast ich rosyjskojęzyczne odpo-
wiedniki – translatami (inaczej: ekwiwalenty, odpowiedniki przekładowe). Cechą 
konstytutywną Idiomatykonu jest to, że zamysłem Autorów było ustalenie takich 
relacji przekładowych (nie transliteracyjnych), by jednostka translatowa stanowiła 
autentyczny, tekstowy odpowiednik rosyjskojęzyczny, niejako nawet pod względem 
konstrukcji gramatycznej gotowy do podstawienia w tłumaczonym tekście (to cecha 
zresztą w ogóle leksykografi i epoki „post-Mirowiczowej”17). Odpowiednik podykto-
wany praktycznym, tradycyjnym użyciem w języku rosyjskim, por. np. Flip i Flap.

Idiomatykon, jakkolwiek przez Autorów określany, jak już powiedzieliśmy, „selek-
tywnym słownikiem tematycznym”, przynosi nadzwyczaj (selekcja w wyodrębnieniu 
działów, lecz na szczęście nie selekcja w uwzględnieniu jednostek „do uwzględnie-

16  Komplikacja podziału materiału na grupy tematyczne jest różna. Najbardziej trywialne może się 
wydawać np. osiągnięcie podziału na zbiory: Potrawy, Nazwy miejskie itp. Są to – mniej lub bardziej – 
zbiory zamknięte, często już opisane, „ontologicznie skategoryzowane” (e-książki kucharskie, e-atlasy 
geografi czne, ustrukturyzowane dane encyklopedii elektronicznych, system odsyłaczy, dane Wikipe-
dii itp.). Sprytnym (i bardzo dobrze!) rozwiązaniem było także skorzystanie np. z witryny http://www.
poniedzialek.pl, w której ujmuje się spisy naklejek (etykiet, napisów informacyjnych) wraz z opisem. 
Katalog ów wyśmienicie nadaje się na składnik grupy: Napisy miejskie. Otóż trzeba sobie zdawać sprawę, 
że tylko t a k i e  celne posunięcia: a) koncepcyjne, b) poszukiwawcze, c) ekscerpcyjne, wreszcie – d) re-
jestracyjne mają w XXI wieku rację bytu; są zasadne, owocne, racjonalne i potrzebne. Dobrze, że Autorka 
tego działu skorzystała (m.in., także obok pracy J. Wawrzyńczyka; zeszyt 2., s. 89) z tego rodzaju metod 
poszukiwań. Jednakże w wypadku takich działów, jak: Polityka w mediach, Dokumenty itp. nie ma (bodaj) 
tak opracowanego zbioru, z którego można natychmiast skorzystać. W tych miejscach ujawnia się właśnie 
detaliczna, cenna, wymagająca podkreślenia i aprobaty robota Autorów Idiomatykonu.

17  Por. pary przekładowe ustalone w WSRP (Wawrzyńczyk 2004), np.:
интервентский – interwenta / interwentów, 
департаментский – departamentalny / departamentu
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nia”) obszerny materiał opisujący wybrane dziedziny życia. Dziedziny te podzielono 
na poszczególne działy: Artykuły spożywcze, Napisy na opakowaniach, Komputer 
i jego użytkowanie, Kosmetyki, Miary i zbiory, Nazwy własne. Antroponimy, Nazwy 
własne. Toponimy, Organizacje, instytucje, urzędy, funkcje, Polityka w dzisiejszych 
mediach, Peryfrazy, Skrzydlate słowa, Telefon i jego użytkowanie. Tytuły (1). Dzieła 
literackie; zeszyt 2. dostarcza kolejną, sporą porcję materiału: Dokumenty, Emotywy, 
Komparatywy, Kosmologizmy, Miary i zbiory (2). Ludzie i zwierzęta, Napisy miejskie 
(1), Nazwy osobowe (2). Ludzie fi lmu i teatru, Peryfrazy (2). Przydomki osobowe, 
Polityka w mediach (2), Potrawy, Skrótowce, Skrzydlate słowa (2), Tytuły (2). Muzyka 
sceniczna.

Tom trzeci obejmuje tematy: Dom, mieszkanie, porządki, Historyzmy (1). Od sta-
rożytności po rok 1945, Komparatywy (2). Porównania właściwe, Medycyna, Miesz-
kańcy masowej wyobraźni, Napisy miejskie (2), Nazwy własne. Antroponimy (3). 
Ludzie estrady, Przysłowia, Rekreacja (1). Wspinaczka skałkowa i sportowa, Scena 
rockowa, Sport (1). Dyscypliny, konkurencje, związki i federacje, Tytuły (3). Dzieła 
fi lmowe do roku 1945. Praktycznym i bardzo dobrym pomysłem jest przypomnienie 
w zeszycie trzecim zawartości zeszytu 1. i 2. oraz wielkoduszne uchylenie rąbka ta-
jemnicy w zakresie planowanej zawartości zeszytu 4.

Zacznijmy od określenia, jaki t y p  j e d n o s t e k  j ę z y k o w y c h  notuje Idioma-
tykon. We Wstępie do zeszytu 1. czytamy, że jest to:

słownik nie wyrazów, ale jednostek wielowyrazowych, które w języku polskim utarły się już 
i ustabilizowały tak pod względem swej struktury (składu leksykalnego), jak i znaczenia lub 
oznaczania; można je nazwać „całostkami idiomatycznymi” lub „małą idiomatyką” polszczyzny 
(Chlebda 2006: 7).

Zeszyt 3. konsekwentnie podtrzymuje obrany punkt widzenia jednostek opisu, 
które:

w sytuacyjnie uwarunkowanych tekstach, kontekstach, wypowiedziach – są odtwarzane, reproduko-
wane jako utarte całostki językowe, niejako „przygotowane” przez system języka dla obsłużenia tych 
właśnie a nie innych sytuacji (przy czym przez „obsłużenie” rozumiemy werbalizowanie sytuacyjnie 
uwarunkowanych znaczeń odnośnych pól tematycznych) (Chlebda 2008: 7).

I jeszcze:
Idiomatykon jest słownikiem frazeologicznym w tym szczególnym rozumieniu terminu „frazeolo-
gia”, które obejmuje ogół wielowyrazowych jednostek nominatywnych o charakterze utrwalonych 
w języku całościowych znaków werbalizujących pojęcia, sądy, oceny, emocje. Z tego punktu wi-
dzenia słownik nasz zrównuje w prawach klasyczne idiomy (...), frazeologizmy o charakterze in-
ternacjonalnym, jak biblizmy (...) czy mitologizmy (...), dalej skrzydlate słowa (...), przysłowia (...), 
adresatywy (...), nazwy własne postaci realnych i fi kcyjnych (...), złożone nazwy i przydomki geo-
grafi czne (...), emotywy (...), wielowyrazowe tytuły (...), nazwy miar (...) i im podobne utrwalone 
i odtwarzalne wielowyrazowce („całostki idiomatyczne”) (Chlebda 2006: 8).

Problem wyróżniania jednostek językowych (odwołując się do licznych opraco-
wań A. Bogusławskiego [także por. komentarz w: Kosek 2008], chyba można już 
mówić o „jednostkologii”) jest w ogóle czynnością operacyjną o niezwykłej subtel-
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ności (pojęcie subtelności, nadzwyczaj nieostre, pozostawmy tutaj bez dodatkowych 
wyjaśnień, gdyż pojęciu temu [w kontekście czynności lingwistycznych] w praktyce 
można poświęcić monografi ę lub kilka). Oto, co na ten temat pisze M. Danielewiczo-
wa w nietuzinkowej pracy autorstwa A. Bogusławskiego oraz M. Danielewiczowej 
Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III):

Pamiętając o tym, że w języku naturalnym jest bardzo wiele jednostek wielowyrazowych, trzeba 
zachować należytą czujność, by nie pomylić ich z  pewnymi, uzualnymi, co prawda, ale jednak 
połączeniami. Taką utrwaloną konstrukcją jednostek jest np. wyrażenie ktośi może spać spokojnie. 
Zauważmy, że czasownik może wymienia się tu z innymi frazami czasownikowymi, np.: Janek 
chciałby spać spokojnie., Janek pragnie spać spokojnie., Janek lubi spać spokojnie., Janek marzy 
o tym, by spać spokojnie., Janek nie wie, co to znaczy spać spokojnie (Bogusławski, Danielewi-
czowa 2005: 12)

oraz:
Zadanie polegające na identyfi kacji rzeczywistych bytów językowych rzadko było w historii myśli 
językoznawczej traktowane do końca serio. Bo też jest to zadanie bardzo trudne, stawiające badacza, 
który ten program zaakceptuje, w  sytuacji stałego zobowiązania, a nawet konieczności. Jeśli się 
bowiem raz coś we właściwym świetle zobaczyło, to potem nie można, chyba że za cenę samookła-
mywania się lub rozmyślnego fałszowania rzeczywistości, pokazywać tej rzeczy inaczej niż w jej 
integralności (Bogusławski, Danielewiczowa 2005: 12).

I ostatni cytat z pracy A. Bogusławskiego oraz M. Danielewiczowej (lecz cytat 
tylko M. Danielewiczowej):

W językoznawstwie, a właściwie w całej nauce z fi lozofi ą na czele, rzeczą absolutnie podstawową 
jest właściwe wyodrębnienie przedmiotu opisu. Chodzi bowiem o to, żeby opisywać to, co jest, nie 
zaś to, czego nie ma [podkr – P.W.] (Bogusławski, Danielewiczowa 2005: 12).

Przechodząc do omawiania konkretnego opracowania Idiomatykonu, zastanówmy 
się, co dla Autorów recenzowanego tomu „j e s t ”? Czytamy: „można nawet sądzić, 
że dla wielu językoznawców takie połączenia wyrazowe, jak np. aneks kuchenny, 
listwa przypodłogowa, bitwa pod Płowcami (...) (a są to właśnie jednostki hasłowe 
niniejszego zeszytu Idiomatykonu) w ogóle nie należą do frazeologizmów” (Chlebda 
2008: 7). Otóż notowanie właśnie tych/takich jednostek jest dziś sprawą fundamen-
talną, sprawą wręcz priorytetową, powiedzieliby niektórzy: sprawą racji stanu. Czy 
zastosowaliśmy tu hiperbolę? Nie: to właśnie Podręczny idiomatykon polsko-rosyj-
ski jako jedyny na świecie oferuje tak obszerną listę wielowyrazowych odtwarzal-
nych jednostek języka polskiego. Jeszcze inną kwestią jest to, że należałoby zbadać, 
czy Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski ma swój odpowiednik dla jakichkolwiek 
innych dwu języków. Gdyby rzeczywiście idea A. Bogusławskiego wyodrębniania 
jednostek języka subtelnie była dorobkiem stricte krajowym (dorobkiem A. Bogu-
sławskiego, następnie rozumnie powiększanym [bo o to chodzi] przez Zespół pod 
red. W. Chlebdy), a prace rejestracyjne W. Chlebdy, kontynuując ten wątek, podej-
mowałyby to zadanie na sposób idiomatykonowy, jest wielce prawdopodobne, że na 
taką skalę (moc materiału [w sensie: liczba kardynalna], zakres tematyczny itp.) pracy 
takiej nie ma. W tym ujęciu mamy do czynienia ze zjawiskiem zupełnie niezwykłym. 
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Kto wie, być może (nawet na ultragęstym rynku bytów leksykografi cznych) zasadne 
jest tu mówienie o nowym typie słownika w ogóle. Piszący te słowa jest w stanie 
„w każdej chwili” wybrać się z ewentualnymi oponentami Idiomatykonu (o ile ktoś 
miałby na tyle nierozwagi) do dowolnej księgarni, w której znalazłby kilka, a wręcz 
kilkanaście słowni(cz)ków frazeologicznych, w których po raz n-ty notuje się jed-
nostki typu: pięta Achillesa, powiesić coś na kołku, (ktoś jest) w stroju adamowym, 
podczas gdy tylko Idiomatykon, jako opracowanie wyjątkowe, notuje: odkamieniacz 
do czajników, Krecik oraz piekarnik z termoobiegiem (na marginesie: rzeczywi-
ście – odkamieniacz do czajników, a nie odkamieniacz do czajnika). Uważamy za-
tem, że zanotowanie A.D. 2008 hasła odkamieniacz do czajników czy kuchenka 
do zabudowy jest nieporównanie ważniejsze niż zanotowanie zanotowanego już 
koń trojański czy syzyfowe prace18. Czytelnik w roku 2108 z chęcią weźmie do ręki 
(wyświetli na ekranie?) e-Idiomatykon i dowie się, jaką formę miały ówczesne (nam 
współczesne) kuchenki. Entuzjaści studiujący systematycznie „Encyklopedię Guten-
berga” (do których piszący te słowa się zalicza), entuzjaści w ogóle piśmiennictwa 
XIX wieku wiedzą, o czym tu jest mowa. W. Chlebda fotografuje potomnym kolek-
cją wielowyrazowców rzeczywistość tak, jak nie robi tego na taką skalę nikt inny! 
Słownik ogólny języka polskiego przekaże, że istnieje takie urządzenie, jak kuchenka 
(nawet: elektryczna, gazowa, mikrofalowa), lecz nie (zawsze) dowiemy się z niego, że 
istnieje takie urządzenie, jak kuchenka do zabudowy (obiekt przygotowany technolo-
gicznie do zamknięcia go w dodatkowym opakowaniu – w zabudowie). Spójrzmy na 
pasjonujący fragment wspomnianej Wielkiej ilustrowanej encyklopedji powszechnej 
Wydawnictwa Gutenberga (hasło: Kuchenne piece):

Kuchenne piece. Pierwotnie gotowano potrawy w naczyniach, zawieszonych lub ustawionych nad 
wolnym ogniem, płonącym na palenisku pod okapem; sposób ten do dzisiejszego dnia praktykowa-
ny jest we wsiach. P. k. z blachą żelazną, rurą do pieczenia i kotłem na wodę pojawia się dopiero 
w XVII. w. Piece takie muruje się z cegły, ustawia z kafl i, lub składa z płyt żelaznych, zewnątrz emal-
jowanych, a wewnątrz wyścielonych szamotą. W zakładach, gotujących masowo potrawy proste, 
n. p. więzieniach, przytułkach, używa się zamiast pieców, kotłów o podwójnych ścianach, ogrzewa-
nych krążącą między ścianami parą wodną. (...) Najidealniejsze pod względem czystości w obsłudze, 
bezpieczeństwa od pożaru i wyzyskania ciepła, są kuchnie elektryczne, przy których ciepło wydzie-
lają zwoje drutów oporowych, przez które przepływa prąd elektryczny. (...)

Otóż w trybie leksykografi cznym t y l k o  dzięki Idiomatykonowi dowiemy się, 
że na przełomie XX i XXI wieku istniał taki obiekt, jak kuchenka do zabudowy 
(także i zmywarka, i lodówka, i pralka, i pochłaniacz, i kuchenka mikrofalowa, czyli 
„mikrowela” aka „mikrofala”). Być może za 20–30 lat na jednostki recenzowanego 

18  Aby być precyzyjnie zrozumianym: nie chcemy postponować w tym miejscu rozważań frazeogra-
fi cznych w typie skrupulatnej pracy S. Skorupki, A.M. Lewickiego czy S. Bąby. Te oto rejestry, te oto 
badania trafnie lokują się w rejonach zasłużenie wysokich not (żaden tekst omowny im już nie jest w sta-
nie szkodzić). Na uwadze mamy jednak w tym miejscu położenie akcentu nie na to, by strywializować 
notację „frazeologizmów znanych”, lecz by odpowiednio zwaloryzować notację rzeczy nie ponotowa-
nych. Zapyta ktoś: ale po co notować? Nie mamy na tak postawione pytanie dobrej odpowiedzi. Po prostu 
powtórzymy roztropne uzasadnienie W. Chlebdy: „bo są” (Chlebda 2005: 39).
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leksykonu spoglądać będziemy tak, jak dziś spoglądamy na takie „hity frekwencyjne” 
lat 70. i 80., jak: harcówka, jodyna, peweks, spruć19. Faktografi a ta ma dla ludzkości 
kolosalne znaczenie, nie da się, nie sposób tego kroku leksykografi cznego przecenić. 
W tym sensie można mówić o Zespole W. Chlebdy nie tylko jako o Pracowni Leksy-
kografi cznej, lecz o zespole encyklopedystów. Mamy tu naturalnie do czynienia („tym-
czasem”) z siatką haseł, z hasłownikiem, choć niektóre rozwinięcia artykułów hasłowych 
noszą miniznamiona encyklopedyzmu (rozumianego np. w sensie tzw. leksykografi czne-
go znaczenia nr 2 Uniwersalnego słownika języka polskiego); por. blokada Leningradu 
[1941–1943]: „w nawiasach kwadratowych zamykamy wszelkie wyjaśnienia bieżące 
(doraźne) pochodzące od autora danego działu; mikrodefi nicje, przyporządkowania do 
dat, miejsc, autorów, rozwiązania skrótów itp.” (Chlebda 2008: 14). Pozostając przy 
omawianiu rozdziału Historyzmy (zeszyt 3.), na uwagę zasługuje także 60 przypisów-
-informacji faktografi cznych dołączonych do tego rozdziału. Jeszcze kilka przykła-
dów minikomentarzy opisowych20, np. w postaci „mikrodefi nicji”:

jak zaczarowany [będąc pod silnym wrażeniem czegoś]
bóg wojny [Napoleon Bonaparte]

Idiomatykon subtelnie także, gdy potrzeba, różnicuje numerowane tzw. znaczenia 
leksykografi czne (pojęcie nieostre, lecz w tym wypadku pozostawmy je bez dodatko-
wego uzasadniania):

Czerwone Diabły [piłkarze:
1. reprezentacji Belgii;
2. Manchesteru United21]

Osobne komentarze, wymagane dla odpowiedniego zrozumienia propozycji ekwi-
walencji, wprowadza się za pomocą cyfrowych odsyłaczy (do komentarzy umiesz-
czonych na końcu odpowiedniego działu), por.:

ludzie10 w białych fartuchach [osoby zatrudnione w służbie zdrowia]
10 Zamiast ludzie także: panie, panowie.

Dla niektórych działów uwagi te zamykają się w kilku zdaniach, dla innych przy-
bierają postać rozprawek translatorycznych (np. w dziale Potrawy [Zeszyt 2.] ujęto 
56 [„smacznych”] przypisów wyjaśniających).

Nawet pamiętając o powyżej wyróżnianych informacjach dodatkowych, uzupeł-
niających, Idiomatykonowi w obecnej postaci można by pochopnie zarzucić, iż jest to 
jedynie spis, rejestr, „dwusłupek” translandowo-translatowy. Idąc drogą krytyki: rejestr 

19  Przykłady, na które zwrócił uwagę piszącemu te słowa najwybitniejszy bodaj ekspert w zakresie 
e-językoznawstwa polonistycznego – R. Wołosz.

20  „Komentarze obszerniejsze przenoszone są na koniec danego działu jako przypisy oznakowane 
standardowymi odsyłaczami cyfrowymi” (Chlebda 2006: 12).

21  Także kibice narodowej drużyny futbolowej Korei Południowej (붉은 악마) i – zapewne – kilku-
nastu innych klubów sportowych (por. http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Devils).
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par przekładowych nie będzie pełnowartościowym opracowaniem językoznawczym 
w sensie monografi i teoretycznej (krajowy przykry uzus zazwyczaj niskiej oceny prac 
stricte leksykografi cznych, choćby i rewolucyjnych, na rzecz waloryzacji opracowań 
teoretycznych, choćby i miałkich lub wtórnych treściowo). W wypadku Idiomatykonu 
rzecz przestawia się wręcz przeciwnie. Dowodzi tej perspektywy opis zmagań pod-
jętych w trakcie opracowania rozdziału Komparatywy: „takie cechy, jak «wesołość», 
«opitość», «zziajanie» w ogóle nie stanowią w ruszczyźnie obiektów porównania!” 
(Chlebda 2008: 10). Otóż wydaje się, że dopiero praca nad Idiomatykonem nasunęła Au-
torom szereg wniosków natury strukturalnojęzykowej. Bez tej jakże ogromnej kolekcji 
materiału, bez spojrzenia na problem w jego złożoności ,wypływającej z praktycznego 
zadania ustalenia ekwiwalencji polsko-rosyjskiej itp. żadne ustalenia teoretyczne nie 
byłyby możliwe. Pozwólmy sobie na poetykę katarynkową: masa materiału funduje 
opis systemu, masa materiału ujawnia dystynkcje jednostek językowych, masa mate-
riału odróżnia mówienie o języku poważnie (aż do przejęcia) od mówienia o języku 
niefrasobliwie, masa materiału zapewnia wreszcie odpowiednio bogatą „dietę” (Bogu-
sławski, Danielewiczowa 2005: 27). Stąd rola idiomatykonu (już jako typu publikacji) 
fundamentalna, a cała praca Zespołu opolskiego przypomina rzeczowe, owocne, pie-
czołowite studia młodogramatyków, często zastępowane dziś kogni-coś <tam> przy-
czynkowymi impresjami bez wyjściowej bazy metodologicznej i końcowego wniosku 
(nie boczylibyśmy się z samą „kognietykietą”, gdyby ktokolwiek był w stanie [a nie 
wykluczamy tego a priori, zajmujemy pozycje otwarte, chętne] w sposób zdyskretyzo-
wany nakreślić, w jakiej przestrzeni metryczno-pojęciowej, w jaki sposób wypełnionej 
wymiarami i w nich cechami, będzie opisywał rzeczywistość językową; innymi słowy: 
ponieważ istnieją nietuzinkowe koncepcje opisu uniwersum, np. M-teoria, dopusz-
czamy myśl, że ogląd kognitywny także mógłby udostępnić narzędzia oglądu świata 
tak, jak nie czyni tego np. semantyka językoznawcza; dopóki natomiast nie widzimy 
szczególnych udogodnień poznawczych [bądź też np. oszczędności czasu] płynących 
ewentualnie ze strony kogni-, pozostawiamy względną nowinkę w spokoju).

Z pracy nad Idiomatykonem wypływają nie tylko wnioski strukturalnojęzyko-
we, ale i fi lozofi czne (górna półka mówienia o języku). Ostrożne, nienachalne, jed-
nak – znać – przemyślane: „W porównaniach, jak się wydaje, w sposób szczególny 
przejawia swe działanie zasada relatywizmu językowego: rzeczywistość jest jedna 
[podkr. – P.W.], ale poszczególne języki etniczne – nawet bliskie – rozczłonkowują 
ją, hierarchizują i wartościują jej elementy po swojemu (...)” (Chlebda 2008: 10). 
Generalne sugestie tego typu znane są językoznawcom od czasu opracowań choćby 
Edwarda Sapira oraz Benjamina Lee Whorfa, lecz to dopiero szczegółowe (i  m a s o-
w e ) badania materiałowe, np. idiomatyczne, ukazują, „o czym w ogóle mówimy”. 
Idiomatykon w swym kształcie jest zatem esencją esencji (tj. kwintesencją) etnolin-
gwistyki; od jego lektury powinni wychodzić badacze próbujący się zmierzyć z opi-
sem nieogarnialnego oceanu językowego opisywanego w kontekście swego bogactwa 
relatywnej nominacji. Idiomatykon daje to, czego nie dał „nie-Idiomatykon” (może 
wyłączając „Sondy”): urywek (początek, mamy nadzieję) rejestru „grubych milio-
nów”, ilustrującego jednostkami języka przecież to, co w języku prymarne: myśli. 
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W tych „milionach” (grubych) dopiero warto rekonstruować wiedzę etnoligwistyczną 
– czy raczej po prostu: wiedzę. Seria, cykl, rytm, inwariant: wejrzenie w te konfi gu-
racje daje właśnie lingwistyczna notacja masowa. Idiomatykon, jako praca z rozma-
chem – czytelnik trzyma za słowo: „na półmetku pierwszej serii” (Chlebda 2008: 
18), w okolicach zeszytu „nastego” ujawni, chcemy, eksplozją materiału latentne pra-
widłowości etnolingwistyczne! Językową optykę społeczno-grupową można bowiem 
badać wówczas, gdy zanotowaliśmy wszystkie wypowiedzi z danej wsi czy osiedla lub 
zakładu pracy. Wszystkich wypowiedzi nie zanotujemy. Ale zapewne (prawem Zipfa) 
w pewnym momencie (tj. w chwili opracowywania kolejnego zeszytu opolskiego) 
nastąpi osiągnięcie tzw. masy krytycznej, pozwalającej już w sposób odpowiedzialny 
orzekać o kwestiach językowej świadomości. S.B. Linde o bogactwie rejestracji:

Od Idiomatykonu zatem oczekujemy jednego: profuzji danych lingwistycznych, 
zwłaszcza w postaci jednostek wielowyrazowych. Nie jest rzeczą dla Rzeczy spra-
wiedliwą, że w rozpatrzeniu lingwistycznym podświadomie bierze się na celownik 
słowa, nie jednostki języka. Oto wdzięczny przykład. W rozdziale Kulturowe funk-
cje języka, w tekście otwierającym opus monumentalne Współczesny język polski 
(Bartmiński 2001b, wyd. 2), czyli w artykule Język w kontekście kultury J. Bartmiń-
ski wskazuje:

Nowe nazwy są efektem dostrzeżenia nowych zjawisk (np. orbitować, frustracja, populizm), wyna-
lezienia nowych przedmiotów (laser) czy instytucji (marketing), ale często tylko interpretacji zja-
wisk znanych. W języku są zmagazynowane także wytwory działań kulturowo-językowych: formuły 
etykiety grzecznościowej (dobrodzieju, towarzyszu, pani), wzorce wypowiedzi stosownych do oko-
liczności (...) (Bartmiński 2001a: 20)

Zwróćmy uwagę: wszystkie te przykłady to (podprogowo pewno wyróżnione) 
„jednowyrazowce”. A język w kontekście kultury to również „wielowyrazowce”.

Odnosząc się w ogóle do pomysłu Idiomatykonu jako zbioru notującego jednostki 
wielowyrazowe, należy wspomnieć, że językoznawstwo polonistyczne w roku 2005 
wzbogacono pozycją więcej niż intrygującą. We wspomnianym roku 2005 w Koło-
brzegu obchodzono 750-lecie nadania praw miejskich, natomiast z językoznawczego 
punktu widzenia wydarzeniem rangi nieprzeciętnej było wydanie pracy A. Bogu-
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sławskiego oraz M. Danielewiczowej, którzy opracowali trzecią w serii (mowa tu 
o sondach osobno wykonanych we współautorstwie z T. Garnysz-Kozłowską oraz 
J. Wawrzyńczykiem) Sondę słownikową (tj. Verba polona abscondita). Fenomenal-
nie, z ogromnym wyczuciem języka, z wręcz nieprawdopodobną lingwoempatią, 
znawstwem najbardziej subtelnej warstwy języka – idiomatyki czy wręcz frazema-
tyki, notowane:

_ _i, nie tam _  j ◦
_ < tak > jak tylko można naj--_i ◦
_ bez < żadnych > wstępów ◦
_ cała w pretensjach ◦
_ co ktośi za jeden ◦ [co‗ ktośi ‗za‗jeden]; drugorzędne: [co‗ktośi 
za‗jeden]
_ co to za jeden ◦ [co‗to‗za‗jeden]; drugorzędne: [co‗to za‗jeden]
_ coś tam coś tam ◦ [coś‗tam‗coś‗tam]
_ cuzamen do kupy ◦ [_ cuzamen‗do‗kupy]
_ czy jakoś tak ◦ [_ czy‗jakoś‗tak]

wzbudzają podziw, uznanie, a także zdrową, twórczą, mobilizującą zazdrość. Co praw-
da A. Bogusławski ujawnił szereg (ewentualnie obciążających jedynie Jego własny ra-
chunek22) falstartów w ekspedycji fenomenów językowych (produktów) do Panteonu 
jednostek języka, jednak (przyjmując, że A. Bogusławskiego charakteryzowałyby sta-
lowe nerwy) tę opinię można dla rozpoczynających przygodę z „Sondami” chwilowo 
pominąć (chyba winno się tę opinię nawet kryć przed ew. czytelnikami „Sondy III”, 
ujawniając rzecz później, warsztatowo, seminaryjnie, z szeregiem glos, uzasadnień, 
kontemplacji itp.)23, by nie odciągać (i tak nielicznych) czytelników od „Sondy III”.

Poniżej uwypuklimy sens opracowywania idiomatykonów w perspektywie hi-
storycznej. Lata 70. to pierwsze sondy słownikowe A. Bogusławskiego. O (ówczes-
nej) egzotyczności notowanych tam jednostek wspomina I. Kosek (2008). Wówczas 
przychodzą lata 80., w których rozpoczyna się trwająca do dziś aktywność badawcza 
W. Chlebdy. Aktywność ta przejawia się w materiale Indeksów monografi i (-ij) Chleb-
da 1991, Chlebda 2005 czy wreszcie w serii: Podręczny idiomatykon… Jednak… być 
może jest tak, że b e z p o w r o t n i e  straciliśmy okazję zapoznania się z katalogiem 
idiomów (wyrażeń o charakterze pragmatycznym, fatycznym, emotywów, zgryw, hec 
itp.) współczesnych Samuelowi Lindemu. Także nie poznamy już frazematyki miesz-
kańców powiatu gostyńskiego z czasów kultury ceramiki sznurowej nadodrzańskiej. 

22 Bogusławski 2008: 76.
23 Aby wyrazić się precyzyjnie: „Sondy” to (naszym zdaniem) jedna z najcenniejszych rzeczy, któ-

re A. Bo gusławski przekazał myśli językoznawczej (kontrastując choćby „Sondy” z pracą tego Autora: 
Język w słowniku. Desiderata..., należy powiedzieć, że o ile ta druga jest projektem-postulatem [z rozma-
chem, jednak: do realizacji lub nie], to „Sondy” są faktem). 
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Rozlokowanie stanowisk archeologicznych pozwala czasem odnaleźć pół roboczego 
toporka kamiennego z granitu, lecz w wypadku rekonstrukcji jednostek językowych 
zadanie to wygląda zgoła odmiennie. Powie ktoś: „ale za 100 lat dzisiejsze teksty 
pozostaną (w przeciwieństwie do toporków, szpil czopowatych bądź innych znalezisk 
luźnych) nienaruszone w postaci elektronicznej”. Zgoda, lecz wyodrębnianie jedno-
stek językowych jest zajęciem współczesnych (co prawda Słownik polszczyzny XVI 
wieku wyróżnia pole: Szereg, lecz jest to raczej rejestr kolokacji, realnych walencji, 
nie odtwarzalnych [w masowej reprodukcyjności24] frazemów). Możliwie obfi te in-
wentarze frazemów mogą opracować wyłącznie użytkownicy danego języka (z jego 
właściwą frazematyką). Wszelkie rekonstrukcje – choć możliwe (por. niżej) – dadzą 
obraz szczątkowy zaledwie, pełen domysłów. Idiomatykon zatem – jako refugium dla 
jednostek języka – przechodzi z fazy opracowania naukowego w służbę Słowa.

Jeszcze jeden przykład. Dwudziestolecie międzywojenne, choć pozostawiło w spu-
ściźnie setki tysięcy dokumentów tekstowych (wiedzą o tym nieprzygodni użytkownicy 
dLibry), to w wypadku realizacji W. Chlebdy arcydoskonałej idei masowego notowania 
„odtwarzalnych wielowyrazowców” mogą wystąpić poważne problemy operacyjne, 
związane z ograniczonością stylistyczną materiału poddawanego wyzyskiwaniu (dys-
ponujemy dziś, naturalnie, setkami zeskanowanych gazet, jednak masowe wydobycie 
z nich „czystego” tekstu w technice OCR, tj. skanowanie do warstwy tekstowej – grani-
czy z cudem). Przykładowo, kto jeszcze zdoła ponotować odtwarzalne wielowyrazowce 
(frazemy) uroczego dwudziestolecia międzywojennego oraz z lat powojennych, typu:

Kto wygrał na loterii?
I i II ciągnienie
Co usłyszymy przez radio?
Uśmiechnij się!
Restauracje i Śniadalnie
Tanie źródła zakupów
Komu winszujemy
Ważniejsze telefony:
Komenda MO
Miejskie Pogotowie Ratunkowe

24  Chlebda 2005: 39.
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Do Szan. [ownych] Czytelników
wkład oszczędnościowy
książeczka imienna
książeczka bezimienna
„Myśl o przyszłości i oszczędzaj”
Sprzedaż przymusowa
podatek spożywczy

Na marginesie jedynie można dodać, że kwestią determinacji jedynie jest opraco-
wanie lub nie zasobu frazemów przedwojennych. Piszący te słowa stara się (w ramach 
mocy przerobowych oraz zdolności niełatwego pozyskania materiału tekstowego) zre-
konstruować wycinek choćby idiomatykonu (frazematykonu, sond itp.) wspomniane-
go wyżej okresu (tj. dwudziestolecia międzywojennego); por. np.

Jednostka Ilustracja tekstowa

dobrowolna 
licytacja

„Słowo Pomorskie” 1922.06.29
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Jednostka Ilustracja tekstowa

dobrowolna 
licytacja

„Polska Zachodnia” 1928.08.01

„Polska Zachodnia” 1928.02.08

licytacja 
przymusowa

„Polska Zachodnia” 1928.08.01

„Polska Zachodnia” 1928.02.08
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Jednostka Ilustracja tekstowa

poleca jak najtaniej

„Słowo Pomorskie” 1922.08.23

 „Słowo Pomorskie” 1924.08.24

wózek na gumach

 „Słowo Pomorskie” 1922.08.26

 „Słowo Pomorskie” 1922.05.25

udzielam rad <fachowych>

„Słowo Pomorskie” 1922.05.25
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Jednostka Ilustracja tekstowa

udzielam rad <fachowych>

 „Gazeta Bydgoska” 1925.08.26

dramat erotyczny

 „Gazeta Bydgoska” 1925.08.26

 „Gazeta Bydgoska” 1925.09.22

damskie czesanie

 „Gazeta Bydgoska” 1925.09.22

 „Gazeta Bydgoska” 1925.10.02
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Jednostka Ilustracja tekstowa

po cenach konkurencyjnych

 „Gazeta Bydgoska” 1925.08.26

 „Słowo Pomorskie” 1924.06.01

długoterminowe raty

 „Słowo Pomorskie” 1924.06.01

 „Gazeta Bydgoska” 1925.10.28
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Piszący te słowa także zbiera materiał dla opracowania fotofrazematykonu języka 
rosyjskiego, por. 5 par fotoekscerpcji „podejrzanych” o frazematyczność oraz kilka 
przykładów „luzem”:
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Powróćmy do polszczyzny. Podobnie (źle) sytuacja przedstawia się dla lat po-
wojennych. Pewne konstrukcje już idiomatyki obejmuje Słownik języka polskiego 
pod red. W. Doroszewskiego. Jednak komplikację rejestracji frazematyki (czy choć-
by idiomatyki) ukażmy na jednym przykładzie. Słownik języka polskiego pod red. 
W. Doroszewskiego nie notuje połączenia z wyrazem gitara, typu:

Stare Miasto, Stare Miasto,
Wiernie Ciebie będziem strzec,
Mamy rozkaz Cię utrzymać,
Albo w gruzach twoich lec:
Halinka – sanitariuszka,
Jaka gitara dziewuszka

(Lao Che – Stare Miasto)

Nie mamy teraz oczywiście na uwadze tego, że określony słownik nie notuje pew-
nej jednostki języka, gdyż to zagadnienie (zasady kwalifi kacji detalicznej konkretnej 
jednostki do siatki haseł) nie jest warte w ogóle dyskusji (ponieważ zawsze znajdzie-
my „w detalu” jednostkę nie ponotowaną leksykografi cznie). Interesuje nas jednak 
problem tzw. rozwiązań systemowych. Pojawia się zagadnienie natury ogólnej: ile 
(setek, tysięcy, milionów?) tego typu „odtwarzalnych wielowyrazowców” (tu w przy-
kładzie, jakkolwiek ujawnia się klasa otwarta – z elementem: gitara dziewuszka, to 
systemowo mamy do czynienia z wielowyrazową frazematyczną, odtwarzalną kon-
strukcją: gitara ktośi [mianownik] / cośi [mianownik]) utraciła leksykografi a polska? 
Otóż właśnie istota novum opracowania Idiomatykonu polega na tym, że przed szero-
ko zakrojonymi badaniami W. Chlebdy jednostki te – systemowo – „nie istniały”. Jed-
nostki te oczywiście istniały w takiej samej (?) liczbie, jak i dzisiaj, jednak to właśnie 
W. Chlebda przesunął ten fragment leksykonu do rejestrów expressis verbis. Rodzi 
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się wobec tego n a d z i e j a: ile tego typu konstrukcji uratuje – wprawnym „okiem 
i uchem” Autorów Idiomatykonu – opolskie wydawnictwo… Powyższe rozważania 
uściślimy na pewnym przykładzie.

Analogicznego rozdziału VI – bodaj jednego z najciekawszych w zeszycie 2. i 3. 
Podręcznego idiomatykonu… – już dziś dla napisów miejskich lat 50. nikt nie zre-
konstruuje, jest po prostu za późno o około pół wieku (można podjąć próbę rekon-
strukcji napisów miejskich lat 40. czy 60. ze starych fotografi i, fi lmów, „cudem” nie 
zamalowanych napisów opuszczonych kamienic [lecz kto tam będzie chodzić? – jest 
niebezpiecznie i źle pachnie] itp., lecz skala wyniku nie będzie zbyt imponująca; jest 
tragedią, że ludzkość prawdopodobnie nieodwracalnie straciła możliwość zapoznania 
się z katalogiem polskich [a być może i rosyjskich] napisów miejskich np. lat 50. XX 
wieku; tę samą tragedię [precyzyjnie stosujemy to określenie, znana nam jest defi ni-
cja tragedii] upatrujemy w utracie materiału napisów na opakowaniach). Tymczasem 
Barbara Chlebda – w kolejnej już części (2) wyśmienicie archiwizuje ten typ etykiet 
miejskich (por. także rejestrację J. Wawrzyńczyka z początku lat 80.). Powtórzmy: 
Podręczny idiomatykon... – ze względów archiwizacyjnych – to jedno z najistotniej-
szych przedsięwzięć naukowych przełomu wieków (gdyż mamy Słownik warszawski, 
ale nie mamy słowniczka napisów na opakowaniach). Kto wątpi w to, że rejestracja 
napisów na opakowaniach czy napisów miejskich jest jedną ze źrenic etnolingwisty-
ki, tego raczej nie warto przekonywać. Rzecz ociera się po prostu o czucie tej sprawy, 
o aksjomatykę. Albo badacz tę rzecz czuje, albo nie, przy czym hipotetyczny obóz 
„czujących” (a do niego już niehipotetycznie zaliczyć można na pewno Zespół opol-
ski) powinien skupić własną energię właśnie na rejestracji tego typu faktów języko-
wych niż trwonić ją na prelekcje uzasadniające.

Jeszcze o typie notowanych jednostek. Otóż językoznawstwo polonistyczne jest do-
skonale zaznajomione z faktem, że istnieje frazeologizm np. wrzucać (coś) do jednego 
worka, podczas gdy Zespół W. Chlebdy notuje leksykografi cznie po raz pierwszy jed-
nostki typu: Wolno palić, Chroń las, Sklep mięsny X Mięso wędliny. Obserwując dorobek 
naukowy poszczególnych badaczy, bibliografi e itp., można stwierdzić, że – o czym już 
wspomniano wyżej – o ile początek prac rejestracyjnych tego typu datuje się na drugą 
połowę lat 70. ubiegłego wieku (inspiracje A. Bogusławskiego, za którym szli badacze 
młodsi: J. Wawrzyńczyk, W. Chlebda, J. Mędelska i młodsi: M. Danielewiczowa itd.), to 
rozmach (tematyczny – we Wstępie do zeszytu 3. czytamy, że przewidziano opracowanie 
ok. 60 działów tematycznych), objętość pracy – kilkanaście tysięcy jednostek przekłado-
wych – powoduje, że Podręczny idiomatykon..., doczekawszy się wydania zbiorczego, 
stanie się bezcenną skarbnicą polskich oraz rosyjskich wielowyrazowców. Skarbnicą re-
jestru, lecz także: skarbnicą pozwalającą „z lotu ptaka” spojrzeć na problem tych szcze-
gólnych jednostek języka na tle całego (w ogóle: co to jest cały25?) systemu językowego. 

25  W. Chlebda (2005) biegle (słowa uznania wobec tego Badacza należą się tym bardziej, że 
W. Chlebda nie jest raczej językoznawcą zorientowanym stricte komputerowo) uwypukla problem okre-
ślenia w polszczyźnie, gdy dokonuje korpusowej weryfi kacji potwierdzenia kolokacji czarna dziura w 3 
alternatywnych korpusach „(sub)polszczyzn” (Wydawnictwa Naukowego PWN, T. Piotrowskiego i wła-
snym: niee-).
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Autorzy zresztą są świadomi faktu, że dopiero masa kilkunastu tysięcy jednostek skłoni 
(ambitnych badaczy, być może) do „teoretycznej refl eksji nad realnym udziałem odtwa-
rzalnych wielowyrazowców w ogólnej masie systemowych zasobów języka, nad ich 
nadzwyczajnym zróżnicowaniem strukturalnym, gatunkowym i znaczeniowym” (Chleb-
da 2008: 12). Mamy tu zatem do czynienia z ideałem (tj. ponownie: w paradygmacie, 
w którym jest to właśnie ideał) roboty naukowej: holotypowa masa materiału pozwala 
formułować sądy natury teoretycznej, być może i szerzej: fi lologicznej, etnolingwistycz-
nej, fi lozofi cznej, tożsamościowej wreszcie itp. Powracając do kwestii rejestracyjnej, 
W. Chlebda zwraca uwagę: „Nie sądzę, aby cały ten zbiór był przydatny dla potrzeb 
leksykografi i ogólnej: jego ewentualny transfer do siatek hasłowych słowników jedno-
języcznych i przekładowych powinna poprzedzać staranna weryfi kacja [taka w praktyce 
nie istnieje, staranna weryfi kacja przyjmuje kształt „widzimisiowy”, o co zresztą trudno 
mieć żal – P.W.] zgromadzonych intuicyjnie jednostek w komputerowych korpusach tek-
stowych obu języków i równie staranna selekcja (...)” (Chlebda 2008: 12). Naturalnie, 
„cały ten zbiór (...) przydatny dla potrzeb leksykografi i ogólnej” nie będzie. Lecz tylko 
w sensie przeniesienia go do słowników ogólnych w postaci tzw. 1:1. Natomiast mate-
riał Podręcznego idiomatykonu... stanie się dla leksykografi i ogólnej materiałem, którego 
już żadne wydawnictwo oraz żadna pracownia, o ile serio traktuje swoje prace leksyko-
grafi czne, zignorować nie może. Co więcej: składowe połączeń notowanych w rejestrze 
Idiomatykonu mogą wręcz spowodować rozbudowę siatek haseł leksykografi i ogólnej 
(cokolwiek „ogólna” czy „narodowa”, czy „wielka” miałaby tu znaczyć). Jednostki re-
jestrowane przez Zespół opolski „wskoczą” zapewne pod prototypowe trójkąty, nable, 
romby i kwadraty, lecz także i powiększą po prostu siatki haseł. Nie wszystkie. Oczywi-
ście, nie wszystkie. Ale dzisiaj nie wiemy jeszcze, które nie. Zatem należy notować moż-
liwie szerokie spektrum idiomatyczne („szerokie spektrum idiomatyczne” – a mówiąc 
wprost: notować maksymalną liczbę jednostek języka).

O a s p e k c i e  d y d a k t y c z n y m  Podręcznego idiomatykonu… Należy także 
podkreślić, że – o czym każdy językoznawca wie – warstwa frazeologiczna języka 
stanowi leksykalnie, syntaktycznie, pragmatycznie, komunikacyjnie, kulturowo itp. 
(w jakimkolwiek subsystemie by warstwę tę rozpatrywać) najbardziej subtelną, złożo-
ną, polidimensjonalną warstwę języka. Subtelność ta przejawia się choćby w sposób 
bardzo oczywisty, a mianowicie w praktycznej trudności w zakresie akwizycji związ-
ków frazeologicznych. O ile obcokrajowiec jest w stanie przyswoić sobie frazeolo-
gizm, np. pięta Achillesa (notabene: niekłopotliwy frazeologiczny internacjonalizm, 
przynajmniej w kulturze śródziemnomorskiej; o relatywizacji tej często lingwiści zaj-
mujący się zjawiskami internacjonalizacji zapominają), potrafi  w odpowiedniej sytu-
acji komunikacyjnej odwołać się do tego frazeologizmu, jest w stanie uwzględniać 
akomodacje składniowe itp., o tyle problemem dla osób uczących się danego języka 
będzie akwizycja warstwy idiomatycznej (a właściwie: frazematycznej [Wypożyczal-
nia sukien ślubnych, żeglarstwo w klasie Finn itd.]). Warstwa ta jest najbardziej epi-
stemicznie pokomplikowaną, uwikłaną w rozmaite konteksty kulturowo-historyczne 
sferą języka. Nie chcem, ale muszem, przepraszamy za usterki, weź przestań, zero 
tolerancji, hańba domowa, gruba kreska, Gdzie ci mężczyźni?, Polska gola! itd. Gdy 
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tylko rozpoczynamy „wmyśliwanie się” w katalog sytuacji, w których (i wobec kogo, 
i po ilu minutach itd.) wolno nam użyć połączenia wielowyrazowego: „weź przestań”, 
gdy wyliczamy zbiór blokad komunikacyjnych odrzucających to połączenie, wydaje 
się, że dotykamy nieogarnialnego wszechświata, pankosmosu frazematyki. Kosmos 
ten – jako pierwszy w Polsce (szerzej?) – dostrzegł i zaczął opisywać na tę skalę (bo 
skala tu jest ważna, gdyż sprowadzając rzecz do radykalnych dystynkcji [a zatem 
po prostu: do dystynkcji], jednostki te zainteresowały już [w pewnym {nie małym 
zresztą} zakresie] A. Bogusławskiego) W. Chlebda. Jest zatem w Zespole Redaktora 
W. Chlebdy pierwiastek romantycznej postawy, nakazującej – pomimo tak czy owak 
(frazem celowy tu) nieukańczalnej pracy (vide: „grube miliony”) – zmierzyć się na 
gruncie polonistyki oraz komparatystyki polsko-rosyjskiej po raz pierwszy na tę wła-
śnie skalę w historii myśli lingwistycznej z niepojętym ogromem materii odtwarzal-
nych wielowyrazowców (też i frazemów monosegmentalnych).

Z powyższymi uwagami wiąże się bezpośrednio problem konstrukcji p o d r ę c z-
n i k a  p r z e z n a c z o n e g o  d o  p r o c e s u  d y d a k t y c z n e g o . Otóż, jak wiado-
mo (wiedzą to np. certyfi kowani nauczyciele języka polskiego jako obcego [dawne-
go] MENiS-u), wyróżnia się szereg paradygmatów nauki języka jako obcego, m.in.: 
metodę gramatyczno-tłumaczeniową, audiolingwalną, komunikacyjną, przy czym 
wydaje się, iż obecnie dominuje w glottodydaktyce ujęcie komunikacyjne. W roku 
1984 W. Martyniuk przedstawił – jak się później okaże – rewolucyjny podręcznik 
do nauki języka: Mów do mnie jeszcze. Podręcznik ten ukazuje, że na poziomie już 
średnio zaawansowanym nie preparowane teksty, lecz teksty składające z autentycz-
nych wielowyrazowych jednostek języka stanowią o atrakcyjności oraz metodycznej 
użyteczności podręcznika. Podręczny idiomatykon... wybornie oferuje cały katalog 
takich autentycznych wielowyrazowych odtwarzalnych „cegiełek”, z których można 
– szczególnie w procesie dydaktycznym – konstruować teksty służące do nauki języ-
ka polskiego oraz rosyjskiego. Student, który uczy się z podręcznika takiego jak Idio-
matykon..., zwyczajnie czuje, że nie jest przez autora oszukiwany, że styka się z praw-
dziwym tekstem, nie z laboratoryjnie opracowanym ekstraktem językowym. Stan ten 
koresponduje z tym, co bardzo często powtarza się w relacjach osób, które nabywały 
zdolności językowe za pośrednictwem podręczników do nauki języka obcego, opano-
wały daną gramatykę, leksykę (a nawet frazeologię!) w sposób tzw. perfekcyjny, po 
czym już w kwadrans po przybyciu do danego kraju, np. na lotnisku, w jednej chwili 
orientowały się, że cały dotychczasowy proces osiągania zdolności komunikacyjnej 
niejako mija się z rzeczywistością językową. Mija się, gdyż język w komunikacji to 
przede wszystkim idiomatyka, raczej: frazematyka. Ktoś, kto zna nawet „wszystkie 
końcówki deklinacji”, prędzej czy później (prędzej) zorientuje się, że język to kon-
glomerat elips: Gdzie reszta? Daj mi chwilę. Faktem jest, że... Czym mogę służyć? Co 
zamierzasz zrobić? Ja też Cię kocham. Bez obaw. Nie bądź głupi. Czy my się znamy? 
Jakieś pytania? Nic nie rozumiem. Czy to nie wspaniale? Co ty powiesz? Ja nic nie 
wiem. Jak poszło? Dobrze wyglądasz. Idź już. Co ty kurwa robisz? Jak miło. Co ty 
gadasz? Do czego zmierzasz? Jak wam idzie? Co to ma być? Dobrze się bawisz? Co 
za niespodzianka. Coś w tym rodzaju.... i tysiące, tysiące jeszcze...
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Podręczny idiomatykon... kategorycznie, mamy nadzieję, zniechęci apologetów 
badań tzw. języków sztucznych do marnowania swej energii. Język sztuczny nigdy 
nie wytworzy piękna w postaci: Dla kogo pracujesz? Ja nie żartuję. Czy ktoś mnie 
słyszy? Dokąd się wybierasz? Bez jaj. Idź sobie! Bez odbioru. Gdzieś ty był? Co to 
za różnica? Coś ty powiedział? Co z tobą nie tak? Idę z tobą. Bez komentarza. Jakiś 
takiś. Daj Pan spokój. O w cholerę! Łe Jezu. Cuś pięknego. Idź spać. Bawcie się 
dobrze. Cofnąć się! A to jest idiomatyka, a to jest etnolingwistyka, a to jest nauka 
dopiero (ściśle rzecz biorąc: porcja danych – warunek sine qua non26 wypowiadania 
się na temat języka). I wówczas z niej – dydaktyka! Celowość użycia Idiomatykonu 
jako pomocy w dydaktyce języka rosyjskiego ukazuje choćby fakt opuszczania czło-
nu odojcowskiego w patronimicach współczesnej ruszczyzny.

W zakresie struktury artykułu hasłowego Podręcznego idiomatykonu… warto za-
uważyć kilka istotnych rozwiązań (ilustracje przykładowe z trzech zeszytów).

1.  Możliwość opuszczenia komponentu fakultatywnego oznacza się znakami < >. 
Komponent ten może mieć postać:

pojedynczego wyrazu jako fakultatywnego składnika idiomu, np.: zły 
<jak> wszyscy diabli
prefi ksu jednego ze składników translandu, np.: <psych>edelic folk
cząstki wyrazu (morfem, litera), np.: лыс<ый> как колено
sygnału zaimkowego, np.: goi się <co> jak na psie

Przykładowo sprawdziliśmy, czy rzeczywiście (rzeczywiście – tj. na podstawie 
e-tekstów, które <akurat> posiadamy) wprowadzone do Idiomatykonu komponen-
ty fakultatywne występują fakultatywnie. Autorzy celnie oznaczyli fakultatywność 
(fragment kilkusetlicznego zbioru) np. frazemu:

Tak więc cieszył się jak wszyscy diabli, wycieczki oprowadzał

Deszcz zacina, zimno jak wszyscy diabli, wszyscy solidarnie:

Blondwłosą! Seksowną, jak wszyscy diabli!
Hanna zaśpi, jest zła jak wszyscy diabli. Deszcz leje.

że ludzie są mu życzliwi jak wszyscy diabli! Taki swój chłop!

Tadeusz. I reklamował jak wszyscy diabli bo był zradiofonizowany.

skwarkami boczku. Tłuste jak wszyscy diabli, ale nie sposób się

które ciężkie, jak wszyscy diabli, wiszą zaspane

26  Choć por. odmienne stanowisko w: Bobrowski 1993 (tamże cztery „możliwe podejścia do danych 
językowych”, s. 18). W innym miejscu: „(...) badacz skazany jest na posługiwanie się własną kompetencją 
językową, natomiast dane znalezione w tekstach są dla niego pomocniczą metodą dopełnienia i potwier-
dzenia własnej kompetencji językowej, są więc swego rodzaju indeksem. Ta pomocnicza metoda jest 
i pożyteczna, i potrzebna, aczkolwiek nie jest najważniejsza ani jedyna z uprawnionych. Można zatem 
krótko powiedzieć, że z metodologicznego punktu widzenia nie ma różnicy pomiędzy tym, czy badacz 
czerpie dane z własnej kompetencji językowej [lecz własna kompetencja językowa ukształtowała się na 
podstawie tekstów {i tak rekurencyjnie} – P.W.], czy też dane znalezione gdzieś poza nią na swój sposób 
interpretuje. Możemy tu mówić jedynie o różnicy technicznej” (Bobrowski 1993: 20). 
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Gorąco jak diabli, woda wspaniała

Bilety idą jak diabli. Jeszcze nigdy tak nie

Zimno jak diabli! Ale przecież jest mróz,

Wiało jak diabli, a do tego na zmianę

indywidualiści, kłótliwi jak diabli, a gdy grają w jednej

dla przyjemności - wstyd jak diabli. A jednak ja... Czwarta

Było głośno jak diabli. Ona sobie lubiła popić -

Lepkie miał ręce jak diabli. Co mu wpadło w ręce, to

Łupnęło, jak diabli! - mówiła nam wystraszona

Smakosz, czyli szpetny jak diabli Potwór-Kanibal, lubujący

2.  Ukośnik / denotuje wzajemną wymienialność składników rozdzielonych tym 
znakiem, np.:

mokry / suchy kaszel
(kto stosuje / zastosował leczenie)
kto traci / stracił przytomność / świadomość

3. Sygnał rozłączności oznacza się symbolem X. Rozłączność („silniejsza” niż 
oznaczana ukośnikiem) dotyczy dwu samodzielnych jednostek języka wchodzących 
w relację bliskoznaczności, lecz pozostających w formalnej autonomiczności. Dodat-
kowo ukośnik może ulec zdwojeniu.

4.  Zastosowanie oznaczenia Ø wydaje się j e d n y m  z  n a j c i e k a w s z y c h 
r o z w i ą z ań  Podręcznego idiomatykonu… Nie ma nic skomplikowanego w ustale-
niu relacji przekładowej: noga – нога… O wiele trudniejszym zadaniem jest uzna-
nie, że w języku L2 nie istnieje odpowiednik tekstowy translandu L1. Znak ten jest 
używany wówczas, „gdy zaproponowany odpowiednik rosyjski nie funkcjonuje jako 
jednostka systemu języka rosyjskiego, tzn. wtedy, gdy proponujemy dosłowną kal-
kę frazeologiczną z języka polskiego, zapożyczenie lub skonstruowany przez autora 
działu odpowiednik funkcjonalny” (Chlebda 2008: 14). Lecz to nie wszystko, co do-
tyczy zastosowania znaku Ø. Po znaku tym Autorzy proponują możliwe tłumaczenia 
danego idiomu [lub wyraźmy się precyzyjniej: danej jednostki języka], lecz „podany 
w nawiasach kwadratowych ekwiwalent zastępczy może być co prawda w tekście 
rosyjskim użyty, ale najlepiej z takim czy innym operatorem obcości” (Chlebda 2008: 
14). W tym jednym wypadku mamy do czynienia nie z pracą polegającą na wyodręb-
nianiu jednostek języka po stronie translatowej, lecz – faktycznie – na ustalaniu relacji 
ekwiwalencji międzyjęzykowej lub mówiąc wprost: na („dziewiczym”) tłumaczeniu 
danego idiomu. Uważamy, że umiejętne stosowanie w Podręcznym idiomatykonie... 
znaku Ø jest wręcz majstersztykiem aktywności translatorycznej. Podsumujmy:

– dla translandów, dla których nie można (takie kwestie, jak ewentualne 
ograniczenie warsztatu leksykografa, właściwe każdej pracy naukowej, 
pomijamy) ustalić relacji przekładowej, proponuje się znak zera:
żółty jak słoma Ø,
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– gdzie próbuje się ustalić najbliższy (znaczeniowo) możliwy ekwiwalent 
języka rosyjskiego lub kalkę językową [жёлтый как солома]

5.  W zeszycie 3. wprowadza się także użyteczny symbol ≅, będący przybliżeniem 
ekwiwalencji paremicznej, także – czego brak w z. 2. – znak ≈ dla przybliżenia odpo-
wiedników funkcjonalnych komparatywów.

6.  W nawiasy kwadratowe [ ] ujmuje się (minus oznaczenie z punktu 4.) 
tzw. minidefi nicje leksykografi czne (ew. informacje uściślające, np. daty). Czynność 
ta nosi już znamiona aktywności „poważnej” (tj. dobrze subsydiowanej) pracowni 
leksykografi cznej i należy od razu powiedzieć, że niektóre defi nicje użyte przez Auto-
rów pojawiają się w polskiej leksykografi i (absolutnie) po raz pierwszy. Ładnie praca 
ta ujawniła się np. w rozdziale II, III i VIII zeszytu 2., w rozdziale III zeszytu 3.

7.  Idiomatykon wprowadza po stronie translatów oznaczenia akcentowe. Grafi cz-
na rekonstrukcja tych znaków jest bardo pożądana: źródła leksykografi czne, zwłasz-
cza przekładowe, nie mogą się obyć bez informacji tego typu, zwłaszcza że wiele 
jednostek Idiomatykonu zostaje wprowadzonych do leksykografi i po raz pierwszy 
(osobnym problemem jest to, że w wypadku ustalania akcentu dla np. neologizmów 
czynność ta niesie dodatkowe komplikacje). Rozwiązanie grafi czne oznaczenia ak-
centuacji także oddaje ducha współczesnej leksykografi i przekładowej rosyjsko-pol-
skiej (notacja w dolnej frakcji zbieżna z notacją Wawrzyńczyk 2004, 2005; odmiennie 
jednak, gorzej, w publikacji: Wawrzyńczyk 2008, Nowy słownik rosyjsko-polski...). 
Autorzy uściślają także kwestię akcentuacji litery ё: „Kreskę akcentową stawiamy 
także pod faktycznie akcentowanym ё (...), bo chociaż uważa się, że sylaba zawiera-
jąca tę literę jest w języku rosyjskim akcentowana zawsze, są jednak wypadki (w wy-
razach złożonych lub zapożyczonych z innych języków), kiedy mimo występowania 
w wyrazie litery ё akcent pada na inną sylabę tego wyrazu” (Chlebda 2008: 15).

8.  W zakresie artykułów hasłowych z czasownikiem w centrum wyróżnia się 
frazy oraz zwroty. Indykatorem frazowości jest zastosowanie wielkiej litery. Zwroty 
czasownikowe zapisuje się inicjalną małą literą, a cechuje je tzw. otwartość, co z kolei 
zaznaczane jest poprzez tzw. sygnały zaimkowe (tak polskie, jak i rosyjskie). Novum 
leksykografi cznym (niekoniecznie absolutnym, lecz w każdym razie jest to podejście 
awangardowe) jest zastosowanie form fi nitywnych jako bardziej naturalnych (podob-
nie por. „Sondy” A. Bogusławskiego oraz Współautorów), pobranych wprost z mate-
rii języka, z jego realnych użyć, a nie z abstrakcyjnego systemu słownikowego. Pary 
aspektowe oddziela się wspomnianym wcześniej ukośnikiem.

9.  Idiomatykon wprowadza również (lecz niezbyt liczny) katalog kwalifi kato-
rów dla sporadycznego uwypuklenia dodatkowych informacji leksykografi cznych, 
np.: pot., rzad., ang. Autorzy jednak formułują ten opis „niejako «przy oka-
zji», a więc w wypadkach, kiedy rozróżnienie odcieni znaczeniowych warian-
tów stylistycznych albo pragmatycznych skutków użycia różnych wariantów 
jednostki może być istotne dla komunikacji” (Chlebda 2008: 16). Tu, cóż, silne 
z m e t a f o r y z o w a n i e  opisu lingwistycznego – por. Bobrowski 1993: 152.
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Czytamy: „Wydaje się nam, że Idiomatykon przynosi wystarczająco wiele transla-
torskich informacji głównych i pomocniczych, by stanowić dla tłumaczących pomoc 
istotną. Aby z niej skorzystać, użytkownik naszego słownika, który ma do przetłuma-
czenia pewien tekst polski, powinien przede wszystkim wyróżnić w nim (...) wielo-
wyrazowe jednostki języka, czyli te ciągi wyrazów, które stały się w naszym języku 
całościowymi – a więc gotowymi, już ukształtowanymi, odtwarzalnymi – nazwami 
osób, instytucji, obiektów, pojęć, sądów czy ocen” (Chlebda 2006: 17). Praca lek-
sykografi czna przeciążona metaleksykografi czną aparaturą wzbudzić może dysgust, 
podczas gdy Idiomatykon, praktyczny i podręczny zbiór wielowyrazowców, można 
studiować systematycznie, dla celów naukowych, praktycznych-przekładowych, ale 
i warto spis ten poczytać przygodnie, dla wrażeń.

Jak przekonują nas wyniki badań bibliometrycznych (m.in. Nowak 2006), zacho-
dzi bardzo ścisła korelacja pomiędzy liczbą publikacji autora a ich jakością. W ana-
lizach bibliometrycznych nazywa się ten stan wskaźnikiem korelacji i jest to jeden 
z podstawowych parametrów używanych do metrycznej oceny efektywności nauko-
wej autora. W skrócie można powiedzieć, że: „ten, kto dużo publikuje, ten publikuje 
prace wartościowe”. Inaczej: „w świecie naukowym liczy się ten, kto dużo publi-
kuje”, natomiast „ten, kto dużo publikuje, pisze bardzo wartościowe rzeczy”. Staty-
stycznie jest zatem tak, że autorzy cieszący się wysoką liczbą publikacji zazwyczaj 
(a statystycznie: zawsze) legitymują się bardzo wysokim uznaniem (np. w ramach 
oceny peer review). W tym kontekście liczba przewidywanych sześciu tomów Pod-
ręcznego idiomatykonu... musi (via współczynnik korelacji) gwarantować bardzo wy-
soki poziom merytoryczny. Na marginesie można jedynie wspomnieć o dziesiątkach 
prac samego W. Chlebdy, poruszających od strony teoretycznej kwestie tu omawiane 
w centrum. Rzeczywiście, jest tak, że Idiomatykon to wydawnicze ukoronowanie do-
tychczasowych, jeszcze przedhabilitacyjnych rozważań i rozwiązań W. Chlebdy, nie 
zawsze i dziś wyraźnie dostrzeganych w przestrzeni nauki. Idiomatykon zatem nie 
jest chwilowym niemetodologicznym, doraźnym kaprysem wydawniczym, lecz głę-
boko (przypomnijmy, że Elementy frazematyki... ukazały się w roku 1991, a o jakości 
tej pracy niech świadczy potrzeba jej wznowienia w roku 2003, zjawisko osobliwe 
w wypadku zaniedbanej przez Czytelnika książki naukowej) przemyślanym opisem 
zasobu idiomatycznego współczesnej polszczyzny. Staranność, nienonszalanckość 
w podejściu do zadania tworzenia Idiomatykonu ujawnia choćby obszerny rozdział 
Corrigenda (Zeszyt 2.), w którym formułuje się szereg koniecznych korekt. Zacho-
wanie to przypomina zacne postawy autorskie, a na myśl może tu przychodzić np. po-
nadtrzydziestostronicowa Errata do wspomnianych już w tej recenzji słowników pod 
red. J. Wawrzyńczyka. Ewentualne przemilczenie tych błędów mogłoby przynieść 
jedynie efekt przeciwskuteczny.

Wpisując się w tu podejmowaną poetykę idiomatycznych wielowyrazowców, ko-
rzystając ze schematu Polska gola!, piszący te słowa formułuje wskazówkę: Opole 
Idiomatykonu!
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ILONA KOUTNY, Natural Language Processing for Hungarian Speech Synthe-
sis. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, ss. 198.

Technologia języka czerpie z osiągnięć wielu dyscyplin naukowych. Jej szczegól-
nie mocno rozwijanymi obecnie działami są synteza i rozpoznawanie mowy, przekład 
komputerowy oraz modelowanie zachowań komunikacyjnych na potrzeby kompute-
rowych systemów dialogowych. W zasadzie we wszystkich tych zastosowaniach ist-
nieje potrzeba tworzenia mechanizmów przetwarzających dla różnych podsystemów 
języka, w tym składni, morfologii, fonetyki i semantyki. Coraz szerzej brane są pod 
uwagę również uwarunkowania pragmatyczne, sytuacyjno-kontekstowe. Trudności 
napotykane przy modelowaniu pozornie prostych zjawisk językowych prowadzą do 
refl eksji nad trafnością stosowanych metod oraz naturą psychicznych mechanizmów 
odpowiadających za kompetencję językową i komunikacyjną. Wydaje się, że rozwój 
technologii mowy i zapotrzebowanie na jej produkty pociągnęły za sobą w najbardziej 
rozwiniętych krajach szybszy rozwój niektórych badań lingwistycznych. Dostrzec 
można wyraźny związek między osiągnięciami technologii mowy w poszczególnych 
krajach a ich siłą ekonomiczną i wagą przywiązywaną w nich do rozwoju badań, 
których zastosowanie w praktyce jest kwestią odleglejszej przyszłości. Wśród krajów 
Europy Środkowej Węgry zajmowały przez długi czas w tej dziedzinie wyróżniającą 
się pozycję. Wydaje się, że specyfi ka i odrębność języka węgierskiego, stawiająca 
tamtejszych językoznawców w swoistym „regionalnym osamotnieniu”, przyczyniła 
się, paradoksalnie, do samodzielnego podejmowania przez nich ambitnych zadań ba-
dawczych.

Wszechstronnie wykształcona na Węgrzech Ilona Koutny pracuje od wielu lat 
w Polsce, w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Po-
znaniu, lecz duża część jej dorobku to prace związane z językiem węgierskim, często 
realizowane we współpracy z węgierskimi naukowcami. Recenzowana pozycja jest 
ukoronowaniem bogatego dorobku naukowego autorki. Integruje ona w niej swoje 
osiągnięcia związane z komputerowym przetwarzaniem i formalną analizą języka 
naturalnego. Chociaż książka ma charakter syntetyczny i, z konieczności, Autorka 
omawia wiele zagadnień jedynie na poziomie ogólnym, nie można tej pracy odmówić 
wyraźnego rysu indywidualnego. Czytelnik dostrzeże zapewne wyraźnie ukierunko-
wany tok wywodu Autorki oraz zdecydowane podążanie wybraną ścieżką. W opinii 
piszącego te słowa to cechy pożądane. Praca spełnia wymogi naukowości, a jedno-
cześnie daje wyobrażenie o indywidualnych poglądach Ilony Koutny na szerszą pro-
blematykę.

Na wstępie Autorka omawia podstawowe uwarunkowania komunikacji człowiek-
-komputer. Bierze tutaj pod uwagę szereg czynników, w tym również czynnik afek-
tywny, chociaż ten ostatni w nieco ograniczonym zakresie. Jest to decyzja świadoma 
i w pewnej mierze uzasadniona, lecz przypuszczalnie wielu czytelników może być 
rozczarowanych brakiem szerszego przedstawienia tej intensywnie badanej w ostat-
niej dekadzie tematyki. Autorka pragnęła zapewne uniknąć wikłania się w omawianie 
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problemów, które na obecnym etapie rozwoju technologii mowy języka węgierskiego 
nie mają pierwszorzędnego znaczenia. Trudno jednak od nich uciec w jakimkolwiek 
kontekście, gdyż ściśle wiążą się z możliwością pełniejszego modelowania ludzkich 
zachowań językowych.

Ilona Koutny przedstawia zarys problematyki syntezy mowy wraz z odpowiedni-
mi przykładami. Ten fragment tekstu podsumowuje prezentacją jej ogólnego modelu. 
Dalej omawia kolejne kroki przetwarzania językowego związanego z syntezą mowy. 
Wyróżnia (a) przetwarzanie wstępne, (b) analizę morfologiczną, (c) analizę syntak-
tyczną oraz (d) konwersję grafem–fonem (dla syntezy mowy z tekstu). Podział ten 
wyznacza tematykę dalszej części książki, w której wymienione zagadnienia zostają 
zaprezentowane bardziej detalicznie. Wcześniej jednak zapoznaje czytelnika z tech-
nikami przetwarzania języka naturalnego zastosowanymi w wybranych, powszechnie 
znanych systemach syntezy mowy (MiTalk, Bell Labs, Festival, Profi vox). Ich dobór 
wydaje się trafny, gdyż obejmuje systemy różnorodne pod względem funkcjonowa-
nia, dostępności oraz okoliczności powstania. Być może warto byłoby przedstawić 
nieco szerzej syntezę korpusową, o której Autorka jedynie wspomina, oraz naszkico-
wać problemy z pogranicza przetwarzania językowego, które się pojawiają w jej im-
plementacjach i świadczą o tym, że metody „siłowe” (brutal force approach) w tech-
nologii języka nadal nie stanowią panaceum.

W części poświęconej automatycznemu rozpoznawaniu mowy Autorka wskazuje 
na najistotniejsze problemy związane z tym zadaniem. Wiele z nich pozostaje, jak 
wiadomo, rozwiązanych zaledwie w ograniczonym stopniu lub jedynie dla wybra-
nych języków. Podsumowanie tej partii tekstu stanowi uproszczony model systemu 
automatycznego rozpoznawania mowy ciągłej. Zawiera on wszystkie niezbędne kom-
ponenty, lecz czytelnik mógłby oczekiwać nieco szerszego opisu ich potencjalnych 
interakcji, zwłaszcza w kategoriach podobieństw lub różnic w stosunku do analogicz-
nych procesów zachodzących w umyśle w czasie przetwarzania językowego.

Odrębny rozdział Ilona Koutny poświęciła charakterystyce języka węgierskie-
go. To trafna decyzja, gdyż czytelnikowi nieznającemu języka węgierskiego dopiero 
uważna lektura tego rozdziału umożliwi pełne zrozumienie i docenienie zawartych 
w książce przykładów. Autorka omawia słownictwo oraz system słowotwórczy, sys-
tem fonetyczno-fonologiczny, morfologiczny oraz kluczowe dla własnej pracy badaw-
czej własności węgierskiej składni: strukturę zdaniową, frazową oraz topic-focus.

Stosunkowo dużo miejsca poświęca Autorka zagadnieniom specyfi ki intonacyjnej 
języka węgierskiego oraz generowania konturów intonacyjnych na potrzeby syntezy 
mowy. Tworzenie swoistych „gramatyk intonacyjnych”, które wyznaczają pewną 
liczbę dopuszczalnych melodii wypowiedzi dla danego języka, ma wartość praktycz-
ną. Autorka zdaje sobie sprawę, że takie podejście nieco ogranicza, lecz przyjmuje je 
jako akceptowalne na danym etapie badań i rozwoju technologii języka. Pomijając 
dyskusyjną możliwość konsekwentnego powiązania kategorii, na przykład, zdanio-
wych z pewnymi melodiami wypowiedzi, warto zwrócić uwagę na niezwykłą siłę 
kontekstu jako czynnika modyfi kującego intonację.

Refl eksję nad rolą składni w języku, a nawet samym sposobem rozumienia skład-
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ni wzbudza stwierdzenie, że „constituent order not relevant on the syntactic level gets 
its meaning on the communication level”. Autorka pragnie tutaj zapewne zaznaczyć, 
iż dowolność lub niepełne zdeterminowanie struktury zdania przez reguły syntaktycz-
ne pozostawia miejsce na manipulowanie składnikami wypowiedzi, i manipulowanie 
w tym zakresie odgrywa rolę na poziomie komunikacyjnym. Wydaje się, że trudno 
bez uwzględnienia uwarunkowań konkretnego kontekstu (w tym nawet czynników 
psychicznych) ocenić, co jest w danej wypowiedzi komunikacyjnie relewantne, a – co 
za tym idzie – jakie elementy formy językowej przyczyniają się w największym stop-
niu do przekazu. Jakkolwiek to sytuacja trudna z metodologicznego punktu widzenia, 
należy ją zaakceptować z nadzieją, że w najbliższym czasie badacze zdołają zapano-
wać nad olbrzymią liczbą czynników obecnych w procesie komunikacji.

Wiele uwagi Autorka poświęciła gramatyce zależności (dependencji) dla języ-
ka węgierskiego, w której stworzenie była osobiście zaangażowana. Jej szczególnie 
istotnym wkładem w tym zakresie jest udział w sformułowaniu „morfemowej grama-
tyki zależności” (morpheme-based dependency grammar). Opis ten powstał z myślą 
o zastosowaniach w technologii mowy, szczególnie zaś w przekładzie komputero-
wym. Autorka przedstawia ogólny zarys koncepcji gramatyki zależności, a następnie 
opisuje różne klasy jej jednostek pod kątem własności morfosyntaktycznych. Klasy 
syntaktyczne wyznacza na podstawie podobieństwa morfologicznego i składniowego 
„zachowania” ich elementów. Zaproponowana klasyfi kacja obejmuje również morfe-
my związane, co stanowi istotne novum.

Przez pryzmat gramatyki zależności Ilona Koutny szczegółowo analizuje struk-
tury topic-focus. Zauważa, że badania wychodzące z podobnych założeń prowadzono 
już wcześniej (np. prace Krujiffa i Duchier). Warto odnotować, że język węgierski 
należy do lepiej zbadanych pod tym kątem i literatura naukowa z tego zakresu jest 
stosunkowo bogata. Jak wiadomo, terminy topic i focus bywają różnie rozumiane 
i stosowane. Operuje nimi na różnych poziomach analizy, często zdając się na intu-
icję czytelnika. Świadczy to zarazem o wadze i trudności problemu. Chociaż sama 
koncepcja takiego rozczłonkowania wypowiedzi nie jest nowa, nadal powstaje wiele 
interesujących prac z tego zakresu. W kontekście książki Ilony Koutny warto zwró-
cić uwagę na nową publikację E. Kiss (Topic and Focus: Two Structural Positions 
Associated with Logical Functions in the Left Periphery of the Hungarian Sentence), 
jak i opublikowaną w bieżącym roku nakładem wydawnictwa Springer książkę pod 
redakcją Lee, Gordona i Buringa Topic and Focus. Cross-linguistic Perspectives on 
Meaning and Intonation. Można też w tym miejscu wspomnieć o rozprawie doktor-
skiej K. Szendrői’a (Focus and the syntax-phonology interface).

Kolejną część rozprawy poświęcono wstępnemu przetwarzaniu oraz analizie 
morfologicznej tekstów węgierskich. Poprzedzono ją opisem słownika walencyjnego, 
który stanowi istotny element przedstawionego dalej systemu przetwarzania języka 
naturalnego. Odrębnie potraktowano system analizy morfologicznej na potrzeby syn-
tezy mowy z tekstu. Autorka przedstawia schemat analizy lingwistycznej, który nosi 
znamiona uniwersalności, chociaż został stworzony z myślą o języku węgierskim. 
Omawia kilka problemów normalizacji tekstu wejściowego. Są one związane z obec-
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nością znaków interpunkcyjnych i specjalnych. Ponownie, są to z jednej strony pro-
blemy w znacznej mierze uniwersalne, dotyczące przetwarzania większości języków 
indoeuropejskich (np. interpunkcja), z drugiej – w większym stopniu specyfi czne dla 
danego języka (np. kwestie rozwijania liczebników zapisanych w postaci numerycz-
nej).

Autorka zauważa, że „słowom zdaniowym” (sentential words), to znaczy funkcjo-
nującym jako zdania (np. „Tak.”, „Dobrze.”, „Nie.”), przypisuje się z góry szczególne 
kontury intonacyjne. Jednak zwraca również uwagę, że słowa te mogą w zwięzły spo-
sób przekazywać informację o stanie emocjonalnym lub postawie mówcy, jak również 
organizować konwersację. Czy zatem czynnik emocjonalny nie wpływa jednak na re-
alizację prozodyczną takiej wypowiedzi w niepomijalnym stopniu? Eksperymentalna 
weryfi kacja tego stwierdzenia w konkretnych przypadkach może wydać się zadaniem 
stosunkowo prostym, lecz zaproponowanie modelu kompleksowego, uwzględniają-
cego wszelkie istotne czynniki, na pewno byłoby znacznym wyzwaniem.

Autorka proponuje zastosowanie do analizy morfologicznej programu HUMOR 
(High-speech Unifi cation Morphology) napisanego przez Proszeky’ego. Ten spraw-
dzony system wykazuje się znaczną uniwersalnością i odpornością na błędy. Wyni-
ki działania analizatora morfologicznego muszą być jednak ponownie przetworzone 
w celu przygotowania ich do wykorzystania w systemie analizy składniowej. Przy-
kładowo, HUMOR nie wyodrębnia kategorii słów (zaimków) pytajnych. Niekiedy 
pojawiają się wymagające naprawy błędy lub analizy, których wynik należałoby ujed-
noznacznić.

Stosunkowo obszerny rozdział szósty traktuje o analizie struktury składniowej 
zdań w języku węgierskim. Znaczna część tego rozdziału opiera się na własnych 
opracowaniach Autorki i stanowi jej oryginalny wkład. Autorka opisuje formalnie 
struktury różnych typów fraz, proponuje metody lokalizacji topika i fokusa, okreś-
lania modalności oraz analizy zdań złożonych. W ostatnim podrozdziale w zarysie 
przedstawia proces parsingu z zastosowaniem parsera autorstwa Olaszi’ego. Wiele 
wskazuje, że Autorka sprostała trudnemu zadaniu stworzenia formalnego i użyteczne-
go zarazem opisu gramatycznego węgierszczyzny, a przedstawione w tym rozdziale 
koncepcje znajdą szereg zastosowań praktycznych.

Omawiając związki między składnią a prozodią, Autorka podkreśla, że zarówno 
zakres tych dziedzin, jak i relacje między zjawiskami składniowymi i prozodyczny-
mi, są różnie rozumiane. Ilona Koutny pisze, że prozodia jest w dużej mierze deter-
minowana przez treść tekstu, a pozostaje pod wpływem intencji oraz emocji mówcy, 
podczas gdy związek prozodii ze składnią pozostaje niejasny. Intonacji przypisuje 
Autorka funkcję gramatyczną, emfatyczną oraz funkcję związaną z postawą mówcy, 
przy czym zaznacza, iż w dalszej części pracy skupia się na jej funkcji gramatycz-
nej. Ilona Koutny przedstawia model intonacji węgierskiej, w którego opracowaniu 
uczestniczyła, a który powstał na podstawie wieloletnich badań nad generowaniem 
przebiegów intonacyjnych w syntezie mowy węgierskiej. Wprawdzie można sięgnąć 
do cytowanych przez Autorkę pozycji, ale czytelnik byłby w bardziej komfortowej sy-
tuacji, mogąc znaleźć w książce więcej informacji o realizacji wspomnianych badań, 
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w tym o sposobie dobierania wypowiedzi do „zbioru typowych zdań”, o metodach 
prowadzenia analiz intonacyjnych oraz sposobach opisu intonacji. Część wątpliwości 
rozwiewa zawartość aneksu oraz materiał dźwiękowy zamieszczony na stronach in-
ternetowych wskazanych w publikacji. Owocem przedstawionych w tej części analiz 
jest kompletny opis reguł, dzięki którym system może generować melodię wypo-
wiedzi węgierskich. Reguły te dotyczą, między innymi, rozmieszczania granic fra-
zowych, rozkładu akcentów oraz procesu przypisania wypowiedzi odpowiedniego 
przebiegu intonacyjnego. Nie ulega wątpliwości, że zaproponowane reguły zawierają 
konieczne uproszczenia. Autorka szerzej ich jednak nie komentuje, co stawia wobec 
trudnego zadania czytelnika nieposiadającego wyobrażenia o dozwolonej wariantyw-
ności realizacji prozodycznej pewnych typów zdań.

Ilona Koutny weryfi kuje zaproponowany system modelowania intonacji węgier-
skiej na podstawie testów percepcyjnych. Jest to krok naturalny, lecz warty podkreśle-
nia, gdyż nie zawsze w pełni doceniany. Test polega w tym wypadku na zestawieniu 
własnego modelu z rezultatami działania prostego systemu syntezy intonacji, stoso-
wanego wcześniej w syntezatorze Profi vox. Ocenie poddawano naturalność brzmienia 
wypowiedzi. W większości przypadków uległa ona poprawie, chociaż – jak zastrzega 
Autorka – wyniki dla poszczególnych zdań bardzo się różniły.

W dalszej części pracy poruszono zagadnienia wyższych poziomów przetwa-
rzania w syntezie mowy: kontekstu dyskursowego oraz czynnika emocjonalnego. 
Ta część opracowania ma charakter ogólnego przeglądu zagadnień i zjawisk, które 
Autorka w większości świadomie wyklucza – przynajmniej na bieżącym etapie – ze 
swojego modelu generowania prozodii. Warto jednak zwrócić uwagę na podrozdział 
traktujący o markerach dyskursowych, gdyż ilustruje on, jak efektywnie można wy-
korzystać w technologii języka strukturalnie proste elementy wypowiedzi.

Ostatni rozdział książki poświęca Ilona Koutny wybranym zastosowaniom syn-
tezy mowy. Koncentruje się tutaj szczególnie na aplikacjach związanych ze wspoma-
ganym komputerowo nauczaniem języków obcych oraz systemach przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych. W tym kontekście opisuje ona stworzony przez siebie 
w latach 90. system PAROLERN, który zawiera rozwiązania nadal pod pewnymi 
względami aktualne. PAROLERN powstał z myślą o nauczaniu węgierskiego oraz 
esperanto. Szczególnie interesująca jest ta jego część, która umożliwia dialog ucznia 
z komputerem. Ma ona jednak znaczne ograniczenia (brak systemu rozpoznawania 
mowy oraz dostępność jedynie dla języka esperanto). W kontekście rozważań nad 
skutecznością metod komputerowego wspomagania nauczania warto byłoby tutaj 
opisać, między innymi, system SuperMemo. Warty wzmianki w kontekście mutlimo-
dalnego wspomagania nauki języków obcych jest z pewnością również projekt PELT, 
realizowany w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Mowy i Języka UAM, a powsta-
ły w wyniku współpracy z zespołem projektu Colorado Literacy Tutor.

Jednym z omówionych przykładów zastosowań technologii języka i syntezy 
mowy w pomocy dla niepełnosprawnych jest system BLISSVOX, oparty na tzw. sys-
temie komunikacji ułatwionej, zaproponowanym przez Blissa. Podczas gdy w języku 
angielskim formy kolejnych słów odpowiadających symbolom systemu BLISS nie 
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zmieniają się najczęściej w znaczącym stopniu w trakcie łączenia w pełną wypo-
wiedź, to w językach fl eksyjnych pojawia się problem zastosowania odpowiednich 
form, odpowiadających intencji mówcy oraz strukturze gramatycznej wypowiedzi ge-
nerowanej na podstawie sekwencji wybieranych symboli. Ilona Koutny uczestniczyła 
w próbie rozwiązania tego problemu dla języka węgierskiego poprzez utworzenie 
odpowiedniego odrębnego modułu programowego. Zasady jego działania omówiono 
w końcowej części rozdziału dziesiątego.

Recenzowana rozprawa stanowi spójną i przemyślaną całość, z której przebija 
umiejętność syntetycznego myślenia Autorki, oparta na wieloletnim doświadczeniu 
naukowym. Wyraźnie zdefi niowana struktura tekstu pozwala z łatwością śledzić tok 
jej rozumowania i podążać zaplanowaną przez nią ścieżką. Jest to jednak ścieżka 
stosunkowo wąska i gdy czytelnik sam zechce z niej zejść, łatwo znajdzie taką moż-
liwość. Prócz wartości naukowej, w odczuciu piszącego te słowa, praca Ilony Koutny 
ma walory dydaktyczne. Może posłużyć jako przystępny przewodnik po wybranych 
zagadnieniach technologii języka i mowy, oferujący nie tylko zwięzłe objaśnienia teo-
retyczne najistotniejszych zagadnień, ale i liczne przykłady rozwiązań technicznych 
oraz konkretnych implementacji. Chociaż duża część studiowanych zagadnień jest 
związana z językiem węgierskim, to dla czytelnika pragnącego wyrobić sobie wy-
obrażenie na temat głównych problemów technologii języka książka będzie stanowiła 
doskonały punkt wyjścia i pierwszą lekturę.

W dobie wąskich specjalizacji napisanie tego rodzaju multidyscyplinarnej pracy 
wymaga wielkiej wiedzy, odwagi oraz doświadczenia. Książka Ilony Koutny daje 
zintegrowany obraz przetwarzania języka na potrzeby technologii mowy. Spełniając 
wymogi naukowości, jest zarazem napisana przystępnie i przejrzyście. Z pewnością 
powinna znaleźć się w bibliotece osoby pragnącej się zajmować lub zajmującej się 
technologią języka, ale wiele interesujących faktów może w niej znaleźć również 
hungarysta lub ugrofi nista.

Maciej Karpiński

MARCIN LEWANDOWSKI, Język subkultury punków. Wydawnictwo „Poznańskie 
Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, ss. 154.

Ostatnie lata przyniosły szereg publikacji poświęconych rozmaitym odmianom 
języka polskiego. Najbardziej intensywnie rozwijają się, jak się wydaje, badania nad 
socjalnymi wariantami języka, a szczególnie językami subkultur młodzieżowych, 
prowadzone zwłaszcza w ramach socjolingwistyki. Omawiana tutaj książka Marcina 
Lewandowskiego, której przedmiotem jest język subkultury punków, świetnie wpisu-
je się w zasygnalizowany powyżej nurt. Choć subkultura punków, najbardziej bodaj 
radykalny nurt kontestacji młodzieżowej, szczytowy okres rozwoju ma już za sobą, 
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nie znikła jeszcze, a jej język, ciekawy sam w sobie jako jeden z głównych elemen-
tów budowania więzi grupowej, a zarazem depozytariusz swoistego obrazu świata 
i wartości wyznawanych przez grupę, wchodził w nieuniknione relacje z innymi od-
mianami polszczyzny, także wpływając na nie w pewnym stopniu, i stąd wart jest 
z pewnością, dla tych chociażby powodów, głębszego namysłu.

Za cel badań postawił sobie Marcin Lewandowski przedstawienie „językowego 
portretu subkultury punków z wyeksplikowaniem różnic i podobieństw pomiędzy ich 
językiem środowiskowym a współczesną polszczyzną” (str. 8). Podstawę rozważań 
stanowi zgromadzony przez autora materiał językowy (pochodzący z dwóch głów-
nych źródeł – gazetek, tzw. fanzinów, i stron internetowych). Ten obszerny zbiór 
ponad tysiąca jednostek leksykalnych pozwolił w sposób kompetentny zrealizować 
zamierzone cele, czego widomym znakiem są cztery kolejne rozdziały omawianej 
książki.

Autor, jak już wspomniano, przyjmuje perspektywę socjolingwistyczną i konsek-
wentnie rozpoczyna rozważania od ogólnej charakterystyki badanego środowiska, 
jego genezy i historii, a zwłaszcza ideologii, na którą składają się protest, prowoka-
cja i parodia (str. 13). Przedstawia również ukazujące się poza ofi cjalnym obiegiem 
alternatywne pisma punkowskie (fanziny), z których pochodzi znacząca część anali-
zowanego materiału językowego, i zwraca m.in. uwagę na wszechobecną w nich pro-
wokację i ekstrawagancję językową, manifestującą się chociażby w postaci niestan-
dardowej ortografi i i składni, a także dominującą zbieżność wykorzystanych środków 
wyrazu typową raczej dla języka mówionego niż pisanego. Analizowany język śro-
dowiskowy zostaje zaliczony do socjolektów, mimo pewnej nieostrości tego pojęcia 
i braku powszechnej zgody odnośnie do ostatecznej typologii odmian polszczyzny. 
Przekonująco brzmią jednak argumenty na rzecz takiego właśnie zaklasyfi kowania 
tej odmiany (autor czasami posługuje się też terminem slang), m.in. pokazanie, że 
jej leksyka odnosi się zarówno do życia profesjonalnego, jak i nieprofesjonalnego tej 
subkultury, a ponadto cechują ją jednocześnie ekspresywność i zawodowość.

Jednym z zasadniczych celów badań socjolingwistycznych jest rekonstruowanie 
językowego obrazu świata zawartego w języku ogólnym oraz we wszelkiego rodza-
ju odmianach. I temu właśnie zagadnieniu poświęca Lewandowski najobszerniejszy, 
bo liczący ponad 50 stron, rozdział swojej książki traktujący o językowym obrazie 
świata subkultury punków. Zadanie badawcze zrealizowane zostało w trojaki spo-
sób (str. 33): poprzez interpretację znaczeń zgromadzonych jednostek leksykalnych, 
ustalenie ich motywacji semantycznej i analizę łączliwości semantycznej określeń 
kluczowych pojęć. Całość materiału została sklasyfi kowana w postaci dziesięciu ka-
tegorii semantyczno-leksykalnych, przy czym, jak zaznacza autor (str. 34), jest to 
podział w pewnym stopniu subiektywny.

Pierwszą omawianą kategorią, drugą po muzyce pod względem liczby zebranych 
jednostek leksykalnych, jest człowiek (25,4% repertuaru). Mamy więc z jednej strony 
określenia punków po części żartobliwe (np. punsiol, punek), a po części emocjo-
nalnie neutralne (załoga) lub wartościujące dodatnio (schizol) i ujemnie (klejopunk), 
a z drugiej – nazwy odnoszące się do skinheadów, głównych przeciwników ideolo-
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gicznych – te są wyłącznie negatywne (faszol, naziol). Osobną podgrupę stanowią 
nominacje człowieka, głównie, choć nie wyłącznie, ze względu na jego charakter, 
ponownie konsekwentnie dzielone na zabarwione dodatnio (czadziarz), neutralne 
(gościu) i pejoratywne (szmata). Natomiast w świetle używanego przez punków ję-
zyka modelowy uczestnik tej subkultury jawi się jako osoba oryginalna, inteligentna, 
uczciwa, autentyczna, prostolinijna (str. 44).

Kolejne dwie kategorie, poświęcone instytucjom i autorytetom (3,25% repertu-
aru) oraz pieniądzom i pracy (6,6%), są zdecydowanie mniej obszerne, ale pozwalają 
poczynić dość zaskakujące ustalenia, jak to o zaniku czy też zdecydowanym osłabie-
niu konfl iktu międzypokoleniowego i indyferentyzmie w stosunku do świata polityki 
i większości instytucji, ale nie dotyczy to już kontestowania Kościoła katolickiego 
(czarni) czy policji (psy). Jeżeli natomiast chodzi o pieniądze, to nietrudno zgadnąć, 
że z jednej strony generalnie ich brakuje (należy więc je skołować), ale z drugiej – 
wiele rzeczy robi się za darmo (za friko) bez oczekiwania korzyści materialnych. 
Z kolei językowy obraz pracy jest zdecydowanie negatywny (orka).

Ponieważ omawiana subkultura w znacznej mierze związana jest z muzyką, stąd 
też kategoria poświęcona tej kwestii jest najobszerniejsza (25,6%). Wyróżnione przez 
autora podkategorie (np. nazwy zespołów muzycznych, instrumentów, instrumenta-
listów, sposobów śpiewania, grania i imprez koncertowych) pozwalają wniknąć nie 
tylko w świat nazw, ale również, a może przede wszystkim, w wyznawane przez pun-
ków wartości, takie jak epatowanie agresją (bluzg) czy nasycanie wypowiedzi wul-
garyzmami. Dodajmy, że analiza niektórych tekstów piosenek daje również podstawę 
do stwierdzenia, że programowy bunt punków może mieć charakter nihilistyczny.

W następnej części, poświęconej językowi punków (4,15% repertuaru), czytamy 
(str. 61), że środowisko to dąży do maksymalnej ekspresji, próbując jednocześnie czę-
ściowo chociażby osłabić językową stereotypowość. Język jest przez punków z jednej 
strony traktowany dość podejrzliwie, jako np. nośnik treści banalnych, ale z drugiej 
strony ze świadomością, że trudno poza dostępny język wyjść. Zamiast więc manipu-
lować za pomocą języka (ściemniać), należy mówić w sposób zabawny (jajczenie). 
Jest w podejściu punków do języka spora doza naiwności, a ich eksperymentom języ-
kowym daleko chociażby do dokonań dadaistów.

Kategoria dotycząca uczuć, emocji i stanów psychicznych obejmuje 8,2% reper-
tuaru językowego punków i, podobnie jak w poprzednich przypadkach, obok określeń 
aprobatywnych (odjazd) obejmuje też elementy wyrażające dezaprobatę (słabić). Na 
pole dotyczące seksu (6,6%) składają się zarówno wulgaryzmy znane z języka potocz-
nego, jak i eufemizmy (te klocki). Trzecią pozycję pod względem liczby jednostek lek-
sykalnych stanowi kategoria dotycząca używek (17%), a konkretnie alkoholu (alko) 
i narkotyków (towar). Choć środki odurzające stanowią niejako element defi niujący 
omawiane środowisko, ich językowy obraz nie jest bynajmniej wyłącznie pozytywny 
(upalony). Przedostatnie z wyróżnionych przez autora pól, dotyczące przemocy, jest 
najmniej obszerne (3%), co jest zgodne z ideologią punkowską, odrzucającą, przynaj-
mniej intencjonalnie, agresję. Leksyka tutaj pochodzi głównie z gwar przestępczych 
(skroić). W sposób odrębny traktuje autor ostatnią kategorię, obejmującą ideologię 
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(ze względu na brak w niej leksyki swoistej oraz potocznej i slangowej), skupiając 
się na trzech kluczowych pojęciach dotyczących światopoglądu subkultury: punku, 
faszyzmie i komercji, z których pierwsze ma konotacje pozytywne, a dwa pozostałe 
zdecydowanie negatywne.

Rozdział trzeci traktuje o osobliwościach leksykalno-stylistycznych i mechaniz-
mach ekspresji w socjolekcie punków. Osoba z zewnątrz dostrzega obfi tość wulga -
ryz mów występujących w tej odmianie, co ma być zamierzoną prowokacją obyczajo-
wą, przy czym, jak ustalił autor, nie służą one wyłącznie do komunikowania emocji 
negatywnych, ale również pozytywnych. Często funkcjonują też one jako słowa klu-
cze o właściwościach polisemicznych, co, zauważmy, prowadzi jednak do zubożenia 
języka, a nawet jego pewnej pidżynizacji.

Ponieważ o neosemantyzmach i zapożyczeniach z innych odmian polszczyzny 
autor pisał już w rozdziale drugim, mówiąc o leksyce punków w tej części koncen-
truje się głównie na neologizmach formalnych, anglicyzmach oraz innowacjach fra-
zeologicznych i stylistycznych. Większość neologizmów w omawianym socjolekcie 
powstaje przez derywację, której efektem są przede wszystkim augmentativa (depre-
cha) i deminutiva (balanżka), przy czym przy bliższej analizie materiału okazuje się, 
że zgrubienia nie służą wyłącznie do wyrażania emocji negatywnych, a zdrobnienia – 
pozytywnych. Wśród konstrukcji komponowanych przeważają złożenia, z których 
część jest wynikiem zamierzonego dążenia do groteskowego lub komicznego przed-
stawiania zjawisk (trupożerca).

Zapożyczenia obcojęzyczne w socjolekcie punków pochodzą głównie z języka 
angielskiego, przy czym część mechanizmów dotyczących tego zjawiska charakte-
rystyczna jest również dla innych odmian polszczyzny, np. popularność konstrukcji 
z takimi przedrostkami jak ekstra-, hiper-, mega- czy super-. Rozdział trzeci kończą 
rozważania na temat innowacji frazeologicznych i stylistycznych. I tu, podobnie jak 
w częściach wcześniejszych, znajdujemy erudycyjne objaśnienia wielości zjawisk 
językowych i społecznych ilustrowane licznymi przykładami, spośród których wspo-
mnijmy jedynie o dwóch innowacjach: wymieniającej (włożyć szpadelkiem do głowy) 
i rozwijającej (zrobić coś z biegu i z marszu), które wraz z innymi środkami leksykal-
no-stylistycznymi w zamierzony sposób mają naruszać normy i konwencje, zresztą 
nie tylko językowe.

Podstawę ostatniego rozdziału, poświęconego analizie dyskursu w socjolekcie 
punków, stanowią wywiady (lub ich parodie) z reprezentantami badanej subkultury 
zamieszczone w fanzinach i Internecie, mające zazwyczaj formę potocznej rozmowy, 
a nie typową dla tego gatunku prasowego. Autor wykorzystuje tu koncepcję hierar-
chicznego układu wywiadu i spośród sześciu możliwych elementów koncentruje się 
na czterech: interakcji, module, sekwencji i wymianie. Język interakcji jest potoczny, 
a wykorzystywane w trakcie wywiadów stylizacje stanowią formę zamierzonego ko-
mizmu językowego. W badanym materiale stwierdzono obecność trzech modułów 
włączanych bezpośrednio w dominujący typ interakcji. Są to: rozmowa potoczna, 
ankieta i przesłuchanie. Natomiast analiza kilkunastu wywiadów pod kątem występu-
jących w nich sekwencji tematycznych pozwala autorowi stwierdzić, że dominującą 
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ich właściwością jest stereotypowość i powtarzalność. W kończącej rozdział części 
traktującej o wymianie, czyli najmniejszej jednostce dialogowej, autor wskazuje m.in. 
na charakterystyczne dla analizowanych wywiadów występowanie licznych komen-
tarzy i ocen, czego zazwyczaj nie spotyka się w typowych wywiadach prasowych.

Omawiana książka jest cenna nie tylko ze względu na wnikliwe przedstawienie 
języka subkultury punków, ale również ze względu na przekonujące potraktowanie 
kwestii ogólniejszych, takich jak istota socjolektu, jego miejsce wśród odmian pol-
szczyzny czy wzajemne oddziaływanie odmian na siebie. Jej lekturę warto polecić 
językoznawcom różnych specjalności (poczynając od socjolingwistów, po leksykolo-
gów), socjologom, etnologom czy kulturoznawcom. Ponieważ na murach nadal poja-
wiają się napisy „Punk is not dead”, ewentualnie w wersji skróconej „Punk not dead”, 
dla zewnętrznego obserwatora oznacza to, że subkultura, a więc także jej język, nadal 
istnieją, a zatem ulegają zmianom. Być może warto w przyszłości ponownie się jej 
bliżej przyjrzeć. Szczęśliwie jest kompetentny badacz, który może zechce dociekania 
w tym obszarze kontynuować, a jeśli nie, wyznaczone przezeń standardy badawcze 
znacząco ułatwią pracę ewentualnym kontynuatorom. Dodajmy, że perspektywę roz-
ważań można też zmienić, przyjmując np. koncepcje wypracowane na gruncie etno-
logii, gdzie podobne środowiska traktowane są jako nowe plemiona. O jeszcze jednej 
kwestii warto wspomnieć. Gdy mówi się o grupach, należy pamiętać, że składają się 
one z jednostek i czasami pojedynczy los oraz dokonywane wybory mogą pomóc 
spojrzeć na dane środowisko w odmienny sposób. Tak się złożyło, że gdy przystę-
powałem do pisania tego omówienia, natknąłem się na wywiad („Rzeczpospolita” 
10/11.02.2008) z Szymonem Modrzejewskim, punkiem z charakterystyczną fryzurą 
w kształcie grzebienia, który od ponad dwudziestu lat naprawia nagrobki na zdewa-
stowanych i zapomnianych cmentarzach Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Roztocza, 
obecnie w ramach Nieformalnej Grupy Kamieniarzy „Magurycze”. Idee punkowskie 
mogą więc też przybrać taki właśnie wyraz – protestu przeciwko odchodzeniu w nie-
pamięć i niezgody na koniec dawności.

Stefan Wiertlewski

ELIZA PIECIUL-KARMIŃSKA, Językowy obraz Boga i świata. O przekładzie teologii 
niemieckiej na język polski. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, ss. 250.

Książka Elizy Pieciul-Karmińskiej składa się z czterech rozdziałów. W pierw-
szym autorka przedstawia podstawy metodologiczne w zakresie czterech wymiarów: 
a) teologicznego, b) terminologicznego, c) translatorycznego na poziomie terminów 
oraz d) hermeneutycznego. Omawiając wymiar teologiczny, wskazuje na problemy 
wynikające z nieprzystawalności językowego obrazu świata teologii polskiej i nie-
mieckiej. Analizując wymiar translatoryczny, zwrócono uwagę na dużo bardziej 
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precyzyjny aparat terminów technicznych, jakim dysponuje język specjalistyczny 
teologii niemieckiej. Autorka przedstawia klasyfi kację technik przekładu terminów, 
ograniczoną do czterech wykorzystujących środki języka wyjściowego lub docelo-
wego. Do technik wykorzystujących środki języka wyjściowego zalicza zapożycze-
nia i neologizmy, natomiast do technik wykorzystujących środki języka docelowego 
terminy docelowe i parafrazy. Zwraca uwagę, że w metodzie hermeneutycznej istotne 
znaczenie odgrywa interpretacja tłumaczonego tekstu dokonywana w oparciu o  iden-
tyfi kację struktur znaczeniowych, która pociąga za sobą wybór właściwej strategii 
tłumaczeniowej. W tym samym rozdziale została przedstawiona 3-etapowa herme-
neutyczna metoda analizy translatorskiej. Obejmuje ona:

analizę hermeneutyczną terminu wyjściowego;1. 
analizę kontrastywną, polegającą na porównaniu terminu wyjściowego z ter-2. 

minem docelowym;
ocenę przekładu, polegającą na opisie skutków wyboru danego terminu doce-3. 

lowego jako ekwiwalentu terminu wyjściowego ze względu na wynikający z terminu 
językowy obraz świata.

Autorka dokonuje analizy językowego obrazu świata w przekładzie teologii nie-
mieckojęzycznej na język polski w trzech płaszczyznach, tj:

poziom analizy językowego obrazu świata (cechy językowego obrazu świata, 1. 
czyli relacja język a myślenie, oraz językowy obraz świata w kontekście konkretnego 
tekstu);

poziom translatologiczny, nazywany inaczej poziomem namysłu nad naturą 2. 
przekładu (przekład jako rekonstrukcja językowego obrazu świata), oraz

poziom treściowy, który ze względu na rodzaj tekstów analizowanych przez 3. 
autorkę polega na empirycznej analizie przekładu terminów teologicznych.

W rozdziale drugim autorka dokonuje analizy pięciu wybranych terminów nale-
żących do języka niemieckiej teologii. Na ich przykładzie pokazuje przymus zasto-
sowania techniki przekładu wynikający z sytuacji translatorskiej. Do analizowanych 
terminów należą: Tun-Ergehen-Zusammenhang, Sühne, Verkündigung, Leben-Jesu-
Forschung, Alleinwirksamkeit Gottes. Omawiając powyższe terminy, badaczka do-
głębnie przedstawia znaczenie, w jakim funkcjonują w języku teologii niemieckiej, 
a następnie analizuje potencjalne ekwiwalenty, ostatecznie dokonując wyboru najbar-
dziej według niej adekwatnego w danej sytuacji translatorskiej.

W rozdziale trzecim omawia różnice pomiędzy techniką a strategią przekładu 
oraz przedstawia koncepcję hermeneutyki przywłaszczenia oraz hermeneutyki do-
słowności. Hermeneutyka przywłaszczenia wykorzystuje strategię udomowienia, na-
zywaną także domestykacją, czyli bazuje na dostosowaniu świata wyjściowego do 
wymogów świata docelowego. Autorka analizuje przywłaszczenie na poziomie ję-
zyka oraz na poziomie treści, a następnie wysuwa tezę, iż przywłaszczenie językowe 
może być traktowane jako przywłaszczenie językowego obrazu świata. Swoją tezę 
obrazuje przykładami zaczerpniętymi z przekładu na polski książki Heinricha Bolla 
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pt. Zwierzenia klauna. Udowadnia, że w wyniku przyjętej przez tłumacza strategii 
translatorskiej językowy obraz świata oryginału (stereotypowy katolicyzm niemiecki) 
został zastąpiony polskim językowym obrazem świata (stereotypowym katolicyzmem 
polskim). A zatem w wyniku procesu przekładu doszło do wykreowania różnych ob-
razów świata przedstawianych czytelnikowi oryginału i przekładu.

Omawiając koncepcję hermeneutyki dosłowności, autorka podkreśla, że nie nale-
ży jej rozumieć jako przekład słowo w słowo. Zaznacza, że przekład doskonały w teo-
rii przekładu jest utożsamiany z uzyskaniem pełnej synonimiczności pomiędzy tek-
stem wyjściowym i  docelowym. Hermeneutyka dosłowności, w przeciwieństwie do 
hermeneutyki przywłaszczenia, bazuje na wykorzystaniu językowego obrazu świata 
docelowego poprzez jego modyfi kację w celu zapoznania czytelnika z obcością języ-
kowego obrazu świata tekstu wyjściowego za pośrednictwem terminów rodzimych, 
które są modyfi kowane (np. poprzez poszerzenie ich znaczenia), a także bez pośred-
nictwa pojęć znanych czytelnikowi (np. w postaci terminów-cytatów). Do technik 
zapewniania ekwiwalentów zgodnych z koncepcją hermeneutyki dosłowności E. Pie-
ciul-Karmińska zalicza:

kategorię tworzenia terminu na przykładzie neosemantyzmu oraz –
kategorię cytowania terminu wyjściowego. –

W hermeneutyce dosłowności uznaje się, że językowe obrazy świata języka wyj-
ściowego i  docelowego są w pewnym stopniu nieprzystawalne.

W rozdziale czwartym autorka przedstawia koncepcję przekładu jako rekonstruk-
cji językowego obrazu świata. Omawia problem różnic w językowym obrazie świata 
w języku wyjściowym i docelowym w kontekście konieczności podejmowania przez 
tłumacza decyzji dotyczących techniki/strategii przekładowych. Następnie powołuje 
się na Steinera, który twierdzi, że przekład może być jak:

inkarnacja, czyli wprowadzanie nowych systemów myślowych do języka do-1. 
celowego, bądź

infekcja – narzucenie interpretacji świata typowej dla wyjściowego językowe-2. 
go obrazu świata.

Autorka wyciąga wniosek, że na potrzeby przekładu językowy obraz świata po-
winien być analizowany na poziomie teologii w zakresie:

badania języka fachowego teologii,1. 
rekonstrukcji i opisu słownictwa danego teologa bądź nurtu badań teologicz-2. 

nych oraz
badania słownika religijnego będącego kluczowym elementem komunikacji 3. 

kulturowej.
Z punktu widzenia poziomu badań translatorycznych należy prowadzić badania 

w zakresie opisu przekładu jako:
rekonstrukcji językowego obrazu świata (tłumacz jako interpretator, przekład 1. 

jako infekcja lub inkarnacja),
konfrontacji z odmiennym językowym obrazem świata.2. 
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Jeżeli chodzi o poziom badań językowego obrazu świata, autorka zwraca uwagę 
na konieczność prowadzenia badań nad jego partykularnym wymiarem, czyli rekon-
strukcji mającej na celu analizę odmiennych tradycji interpretacji świata, a nie uni-
wersalistycznego poszukiwania „nieskażonych” znaczeń.

Praca ta jest niewątpliwie pionierską. Zawiera bardzo szczegółowe analizy za-
kresu znaczeniowego wybranych terminów teologii niemieckiej i polskiej. Jest jedną 
z niewielu pozycji dotyczących przekładu specjalistycznego. Należy zauważyć, że 
bardzo wnikliwa analiza pól semantycznych terminów przedstawionych w rozdziale 
drugim wskazuje na jej dogłębną wiedzę z zakresu teologii. Czytelnik może chwi-
lami odnieść wrażenie, że książka dotyczy bardziej teologii niż przekładoznawstwa 
ze względu na obszerne wywody teologiczne autorki. Wydaje się to jednak nieunik-
nione w przypadku dokonywania analizy terminologii jakiegokolwiek języka specja-
listycznego tam, gdzie rzeczywistość językowa czy językowy obraz świata języka 
wyjściowego znacznie różni się od językowego obrazu świata języka docelowego. 
Uzasadnienie decyzji w zakresie strategii/techniki tłumaczeniowej tam, gdzie apa-
rat terminologiczny języka wyjściowego i  docelowego są nieprzystawalne, wymaga 
głębokiej znajomości dziedziny, której dotyczy tłumaczony tekst. Jest to związane 
z  tym, że tylko osoba dobrze obeznana z dziedziną jest w stanie rzeczywiście stwier-
dzić, czy pola znaczeniowe terminu języka wyjściowego pokrywają się z jego po-
tencjalnymi ekwiwalentami istniejącymi w języku docelowym. W razie wystąpienia 
rozbieżności w polach znaczeniowych terminu wyjściowego i  docelowego tłumacz 
musi podjąć decyzję, czy dokonać przywłaszczenia docelowego językowego obra-
zu świata czy też rekonstrukcji wyjściowego językowego obrazu świata. Wcześniej 
wspomniane komentarze teologiczne przywołane przez autorkę z punktu widzenia 
czytelnika-tłumacza mogą się wydać nazbyt obszerne. Niemniej, biorąc pod uwagę, 
iż odbiorcami większości tekstów, z których zostały zaczerpnięte analizowane termi-
ny, są teolodzy, wydaje się, że różnice znaczeniowe przywołane przez autorkę mogą 
być dla nich ważne. Książka z punktu widzenia adepta przekładu tekstów specjali-
stycznych zyskałaby jednak na dynamice, gdyby zawierała mniej cytatów ze źródeł 
teologicznych, a bardziej koncentrowała się na głównych różnicach pomiędzy polami 
znaczeniowymi terminów języka wyjściowego, tworzących swoisty językowy obraz 
świata teologii niemieckiej, oraz ich potencjalnymi ekwiwalentami.

Przekład specjalistyczny należy do dziedzin interdyscyplinarnych. Łączy w so-
bie przekładoznawstwo oraz znajomość dziedziny specjalistycznej, której dotyczy 
tłumaczony tekst. Nakłada to na tłumacza wymóg posiadania szerokiej wiedzy. Bę-
dąc czynnym zawodowo tłumaczem tekstów specjalistycznych, niewątpliwie autor-
ka wykazała się dogłębną znajomością literatury z zakresu przekładoznawstwa oraz 
teologii.

Do tej pory pojawiały się liczne publikacje dotyczące przekładu literackiego. 
Stosunkowo wiele prac poświęcono także problemom przekładu Biblii. Należy tutaj 
zauważyć, iż przekład tekstów teologicznych, jakim zajmuje się autorka, znacząco 
odbiega od przekładu biblijnego. Publikacje dotyczące przekładu specjalistycznego 
należą wciąż do rzadkości na polskim rynku, dlatego książka Elizy Pieciul-Karmiń-
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skiej wydaje się istotną pozycją, dzięki której adepci przekładu będą mogli się zapo-
znać z wybranymi problemami tłumaczenia terminologii specjalistycznej w oparciu 
o teorię językowego obrazu świata.

Aleksandra Matulewska

Dwa nowe słowniki inwersyjne: PIOTR WIERZCHOŃ, Indeks a tergo jednostek 
przekładowych „Wielkiego słownika rosyjsko-polskiego z kluczem polsko-rosyj-
skim”. Porządek translatowy. Wydawnictwo TAKT, Warszawa 2006, ss. XXXIX, 
2019; PIOTR WIERZCHOŃ, Indeks a tergo jednostek przekładowych „Wielkiego 
słownika rosyjsko-polskiego z kluczem polsko-rosyjskim”. Porządek translan-
dowy. Wydawnictwo TAKT, Warszawa 2007, ss. LXIV, 2011.

Indeksy a tergo są bardzo przydatnym i powszechnie dziś wykorzystywanym na-
rzędziem w badaniach językoznawczych. Ukazujące się co pewien czas nowe indek-
sy, prezentujące słownictwo uporządkowane według końcowych elementów wyrazu, 
świadczą o wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na tego typu opracowania. Dotychcza-
sowe indeksy a tergo rejestrowały z reguły zasób wyrazów jednego języka. Najczę-
ściej układano je do określonego rodzaju słownika lub sporządzano na podstawie 
słownictwa utworów wybranego pisarza czy poety. Omawiane Indeksy a tergo Piotra 
Wierzchonia wyróżniają się na tle podobnego rodzaju prac leksykografi cznych przede 
wszystkim swoją zawartością, która sprawia, że są to dzieła oryginalne i wyjątkowe, 
niezwykle pomysłowe i prekursorskie we współczesnej leksykografi i. Jednocześnie 
stanowią one imponujące swoją objętością kompendia translatologiczne. Na podkreś-
lenie zasługuje szybkość, z jaką opracowano oba Indeksy: pierwszy powstał w ciągu 
roku, natomiast drugi został ułożony i opublikowany w niespełna rok po ukazaniu się 
drukiem pierwszego.

Każdy z wymienionych Indeksów a tergo zawiera ok. 120 tysięcy elementarnych 
jednostek przekładowych, czyli różnorodnych par wyrazów, związków wyrazowych 
rosyjskich i polskich odpowiednio uporządkowanych. Indeksy sporządzono na pod-
stawie materiału leksykalnego Wielkiego słownika rosyjsko-polskiego z kluczem pol-
sko-rosyjskim pod red. Jana Wawrzyńczyka (PWN, Warszawa 2004). Wyboru tego 
słownika dokonano nieprzypadkowo, jest to bowiem najpełniejszy słownik rosyjsko-
-polski, nowocześnie opracowany, ujmujący szeroko słownictwo współczesnego języka 
rosyjskiego, w tym również słownictwo najnowsze oraz pokaźny zasób nazw własnych.

Zasadniczą część pierwszego słownika stanowi właściwy Indeks (s. 1–2010), któ-
ry poprzedza Przedmowa (s. V) i wprowadzenie (s. VI–XXXIX), a zamyka Dodatek 
(s. 2011–2019). W zwięzłej Przedmowie autor wymienia podstawę leksykalną Indeksu 
a tergo i zamieszcza podziękowanie Wydawnictwu Naukowemu PWN za udostępnienie 
tekstu Wielkiego słownika rosyjsko-polskiego do przekształceń automatycznych umoż-
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liwiających wygenerowanie Indeksu. Część wprowadzająca do Indeksu a tergo składa 
się ze Wstępu, czterech krótkich rozdziałów i Zakończenia. We Wstępie autor eksponuje 
polskie osiągnięcia w zakresie konfrontacji przekładowej języka polskiego i rosyjskiego, 
daje ogólną charakterystykę Indeksu i określa jego przeznaczenie. W kolejnych rozdzia-
łach zaprezentowano metodę tworzenia Indeksu a tergo. Ukazano w nich poszczególne 
etapy opracowania materiału słownikowego i zilustrowano je przykładami. W wyniku 
rozmaitych operacji przeprowadzonych na tekście, a polegających na usunięciu z arty-
kułu hasłowego wszelkich informacji gramatycznych, kwalifi katorów, różnych wska-
zówek, ciągów wyrazów ujętych w nawiasy, likwidacji znaków grafi cznych i inter-
punkcyjnych, powstał korpus jednostek przekładowych. Hasła rosyjskie z oznaczonym 
miejscem akcentu podano czcionką prostą pogrubioną, natomiast odpowiedniki polskie 
czcionką prostą jasną. Cały materiał leksykalny rozmieszczono w układzie a tergo jed-
nostek polskich według alfabetu, w którego skład weszły odpowiednio uszeregowane 
znaki alfabetu polskiego i znaki innych alfabetów, występujące głównie w wyrazach ob-
cych włączonych do Indeksu. Ustalono również porządek rozmieszczenia znaków nie-
literowych przy podawaniu materiału polskiego. W niektórych jednostkach przekłado-
wych na końcu odpowiednika polskiego wystąpił inny niż litera znak, np. cyfra, kropka, 
wykrzyknik itp. Dla uzyskania przejrzystości i zachowania jednolitości alfabetycznej 
indeksu postanowiono takie jednostki wyłączyć z układu a tergo, a ich spis zamieścić 
w Dodatku. Spis ten zawiera 371 jednostek przekładowych. W większości są to skróty 
i skrótowce, niektóre utarte zwroty i konstrukcje syntaktyczne oraz wyrazy specyfi cznie 
rosyjskie, które nie mają jednowyrazowych odpowiedników w języku polskim. W roz-
dziale poświęconym omówieniu wybranych danych liczbowych, charakteryzujących 
Indeks a tergo, zwraca uwagę lista 296 najczęstszych polskich odpowiedników wyra-
zów rosyjskich. Najwyższe miejsca zajmują na niej wyrazy: robić, wpaść, poruszyć, 
ściągnąć, wpadać, minąć, ściągać, zrobić, przejść, rzucać, rzucić, spaść, ściskać, znik-
nąć. Według moich obliczeń jest na tej liście 251 czasowników, 21 rzeczowników, 18 
przymiotników, 3 przysłówki i 3 przyimki. W Zakończeniu autor próbuje odpowiedzieć 
na pytanie, w jakich badaniach Indeks może być użyteczny i wskazuje na rozmaite moż-
liwości jego wykorzystania przez badaczy różnych specjalności.

Materiał leksykalny umieszczono w jednej kolumnie na każdej stronie. Nad ko-
lumną znajduje się wspomniany alfabet, w którym większa od pozostałych litera, wy-
drukowana grubą czcionką, wskazuje na końcową literę wyrazu polskiego. Pozwala 
to na szybkie odszukanie odpowiedniej części indeksu, która zawiera wyrazy zakoń-
czone na tę literę. Dotychczas w tym celu umieszczano zazwyczaj w górnej części 
stronicy określony element fi nalny znajdujących się na niej wyrazów. Poszczególne 
części indeksu różnią się pod względem zasobu wyrazów. Najliczniej są reprezento-
wane jednostki przekładowe na literę Ć (26 919 par przekładowych), Y (17 864 pary) 
i A (15 956 par). Zajmują one łącznie 994 strony, co stanowi 49% objętości Indeksu. 
Natomiast na stronach zawierających wyrazy zakończone na Á, Ä, Ă są jedynie po 
dwie pary przekładowe, a pod literami Ú,Ů,Ū występują pojedyncze pary wyrazów, 
głównie nazwy własne.

Materiał słownikowy Indeksu został opracowany dokładnie i starannie, ściśle we-
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dług zasad podanych w części wprowadzającej. Konsekwentnie przestrzegano pod-
stawowej zasady: jednej wyodrębnionej jednostce (wyrazowi, wyrażeniu) rosyjskiej 
odpowiada zawsze jedna jednostka polska. Zasada ta dotyczy również wariantów or-
tografi cznych, np.: klaunada – клоунада, clownada – клоунада, klownada – клоуна-
да (s. 21), Bazylea – Базель, Bazyleja – Базель (ss. 28, 88), wariantów fl eksyjnych, 
np.: żyrafa – жираф, żyrafa – жирафа (s. 29), wariantów słowotwórczych, np.: teo-
retyczny – теоретический, teoretyczny – теоретичный (s. 1833). Rosyjskiemu wy-
razowi najczęściej odpowiada jeden polski wyraz, a w odosobnionych wypadkach 
morfem niesamodzielny, np.: более – -ej (s. 1192), более – -szy (s. 1968). Wielo-
znaczne wyrazy rosyjskie uległy rozbiciu na poszczególne znaczenia i w zależności 
od zakończenia polskiego odpowiednika znalazły się w różnych częściach Indeksu, 
np.: земля – ziemia, земля – gleba, земля – grunt.

Nie udało się, niestety, autorowi Indeksu uniknąć drobnych błędów i omyłek. Po-
minięty w jednostce przekładowej wyraz, najczęściej zaimek 3. os. lp., jest sygnalizo-
wany przez wielokropek, np. у ... аллергия к – jest uczulony na (s. 175), у ... истре-
пались нервы – zszarpał sobie nerwy (s. 1951). Jednakże w niektórych jednostkach 
po przyimku nie ma wielokropka, np.: у испарина – ma poty (s. 1867), у шалит 
– pobolewa (s. 242, brak tu po czasowniku rosyjskim nazwy organu, części ciała, 
np. сердце, печень itp.), у завидное здоровье – ma zdrowie godne pozazdroszczenia 
(s. 57). Dosyć często spotyka się w jednostkach przekładowych opuszczone wyrazy 
(podaję je w nawiasach kwadratowych), np.: [без] соображения – bez pojęcia (s. 37), 
[чек] без обеспечения – czek bez pokrycia (s. 38), уроженка [юга], уроженец [юга] 
– pochodząca(y) z południa (s. 53), [не] суть важно – bez znaczenia (s. 56), [сахар-
ный] завод – cukrownia (s. 64), [обеденное] время / время [обеда] – pora obiadowa 
(s. 243), [замести] следы – zatrzeć ślady (s. 1697), электричка – [pociąg] elektrycz-
ny (s. 1830), нефтеочистительный [завод] – rafi neria ropy (s. 1845) itp. Ponadto 
na s. 680 przy haśle заесть молодость dwukrotnie zamieszczono niewłaściwy pol-
ski odpowiednik zmarnować/ zniszczyć miłość, poprawny odpowiednik zmarnować/ 
zniszczyć młodość jest na s. 676. Niektórym wyrazom rosyjskim przyporządkowano 
dwa polskie odpowiedniki, innym tylko jeden, np.: запахнуть – zacząć pachnieć/ za-
pachnieć (s. 571), зареветь – zaryczeć (s. 583). Można by w takich wypadkach, bez 
uszczerbku dla całości indeksu, ograniczyć się do jednego, krótszego odpowiednika.

Drugi słownik swoją budową przypomina pierwszy indeks a tergo. Właści-
wy Indeks (s. 1–2003) poprzedza krótka Przedmowa (s. V) i część wprowadzająca 
(s. VI–LXIV), a zamyka Dodatek (s. 2004–2011). W Przedmowie autor zapewnia 
użytkownika Indeksu, że opracowując materiał, starał się usunąć jak najwięcej uste-
rek i mankamentów, zauważonych w poprzednim indeksie, aby nie znalazły się w tek-
ście indeksu translandowego. W części wstępnej wyjaśnia, jakim celom może służyć 
dwujęzyczny indeks a tergo i w jaki sposób może być wykorzystany, następnie przed-
stawia metodę tworzenia Indeksu (zastosowaną wcześniej w indeksie translatowym), 
charakteryzuje układ a tergo oraz omawia wybrane dane liczbowe jednostek rosyj-
skich i odpowiedników polskich. Zamieszczona na ss. LVI–LVIII tabela ukazuje 189 
najczęstszych rosyjskich odpowiedników wyrazów polskich, których liczba zawiera 
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się w przedziale od 21 do 9 jednostek. Na najwyższych miejscach w tabeli znajdują się 
wyrazy: идти, уйти, за, сбивать, сбить, уходить, перехватить, завести, уста-
новка. Novum stanowi podjęcie przez autora tematu grafemowego porządkowania 
danych, którego zarys zamieszcza pod asteronimem w rozdziale II części wstępnej. 
W Zakończeniu omawia sprawę edycji książki, przekonująco uzasadniając, dlaczego 
tak obszerny Indeks a tergo wydrukowano jednoszpaltowo i wydano w jednym tomie. 
Podobnie jak w poprzednim słowniku, część materiału wyłączono z właściwego In-
deksu i umieszczono w Dodatku. Zawiera on 389 jednostek przekładowych, których 
odpowiednik rosyjski kończy znak nieliterowy.

Materiał słownikowy rozmieszczono w układzie a tergo jednostek rosyjskich, 
a więc w porządku translandowym, według współczesnego alfabetu (oczywiście z po-
minięciem litery ъ, niewystępującej na końcu wyrazów rosyjskich). Hasła rosyjskie 
z oznaczonym akcentem podano czcionką prostą jasną, natomiast odpowiedniki pol-
skie czcionką pogrubioną, z wyjątkiem haseł będących napisami i skrótowców pisa-
nych wielką literą typu ПАРКОВКА ЗАПРЕЩЕНА, РАН, ЮНЕСКО, które złożono 
wersalikami. Wyrazy rosyjskie w większości występują w Indeksie w postaci podsta-
wowej, ale nierzadko spotyka się formy fl eksyjne oraz związki wyrazowe kończące 
się wyrazem niesamodzielnym. Oddzielne części indeksu różnią się pod względem 
liczby elementarnych jednostek przekładowych. Najliczniej są reprezentowane jed-
nostki, w których rosyjski wyraz kończy się na literę ь – 31 740 par przekładowych, 
й – 22 596, а – 12 297 i я –11 829 . Zajmują one 1284 strony, czyli 64% objętości 
Indeksu. Natomiast do najmniej licznych należą jednostki przekładowe z wyrazem 
rosyjskim zakończonym na literę б – 191 par, ё – 114, э – 37, i щ – 25, które zajmują 
367 stron, co stanowi 18% Indeksu.

Warto odnotować, że i w tym Indeksie materiał leksykalny opracowano starannie 
i konsekwentnie. Niedociągnięć i pomyłek jest niewiele. Są to przeważnie błędne, 
opuszczone lub przestawione litery, np.: omyłkowe litery w wyrazie bezużyteczność 
(s. LX), litera б zamiast в przed -ый w wyrazie тысячерублевый (s. 604), przez co 
znalazł się on nie na swoim miejscu, opuszczono literę o po з w nazwie miasta Золо-
тоноша (s. 202), przestawione są końcowe litery w polskim wyrazie czerpanie przy 
rosyjskim haśle землечерпание (s. 316), w wyrazach Zwier’kov, Chor’kov (s. 235) 
i alfabet Morse’a (s. 299) litery rozdziela spacja (brak oznaczenia miękkości i apo-
strofu), nie oznaczono miejsca akcentu w części wyrazów na -ович (s. IX, X), powtó-
rzono cyfrę 5 w kolejnym przypisie (s. XXX, XXXI), przy polskim odpowiedniku 
wyrazu Первомай (s. 456) brakuje liczebnika 1, omyłkowo zamieszczono hasło кинг-
стонец na s. 471 wraz z fragmentem przymiotnika ский (powtórzona omyłka z Klu-
cza polsko-rosyjskiego, s. 1053), brak natomiast tego hasła na s. 1250, hasła РуНет 
(s. 1159) i Рунет (s. 1160) znalazły się nie na kolejnych, lecz na różnych miejscach, 
brakuje spacji w polskim odpowiedniku hasła переучиваться (s. 1881) itp.

W niektórych jednostkach przekładowych spotyka się opuszczone wyrazy. Zwykle 
zostaje pominięty wyraz rosyjski, np.: [из] колеи (s. LXI, LXIII), walcownia – [про-
катный] завод (s. 279), być [na] utrzymaniu – состоять [на] иждивении (s. 412), [хло-
пать, бить] в ладошки (s. 421), в ладоши (s. 454), być nieszczerym – [кривить] душой 
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(s. 603), совестью (s. 1809), уроженка [юга] – s. 80, posadzka jak lustro – [паркет] 
зеркальный (s. 786), z uczuciem – [с] выражением – brak litery е przed м (s. 927) – 
hasło powinno być na s. 918, burza włosów – [копна, шапка] волос (s. 1138), wydrzeć 
tajemnicę – [вырвать] секрет (s. 1161), уроженец [юга] – s. 1247, modlitwy, modły 
[o] zdrowie (s. 1270), myszkować wzrokiem – шмыгать [глазами], pociągać [nosem] 
– шмыгать [носом] – s. 1457, байховый [чай] – s. 632 – niepotrzebnie rozdzielono 
wyrazy związku stałego, por. кирпичный чай (s. 457), pomieszać szyki – [испортить 
всю] обедню (s. 1806), odnaleźć się – [отыскать, разыскать] себя (s. 1815) itp.

Jeśli chodzi o inne usterki dotyczące polskich odpowiedników, to odnotować 
trzeba zamieszczenie przy haśle rosyjskim dwóch różnych wyrazów, które stanowić 
powinny oddzielne jednostki, np.: zaopatrzenie, zaprawa – заправка (s. 34), odwle-
kanie, zwłoka – оттяжка (s. 57), mąka, mączka – мука (s. 110), pręt, witka – хворо-
стина (s. 147), odstępca, odszczepieniec – отступница (s. 189), отступник (s. 848), 
zob. także odpowiedniki przy wyrazach ухо (s. 1073), передёрнуть (s. 1749), зиж-
диться (s. 1940), вылиться (s. 1952). Niewłaściwy odpowiednik polski zmieszczono 
przy haśle отдавать последний долг – żywić szczególne upodobanie (s. 260). Przy 
haśle отдавать особое предпочтение (s. 348) jest błędny polski odpowiednik odda-
wać ostatnią posługę, brak natomiast hasła проявлять особую склонность. Pewne 
polskie odpowiedniki mogą budzić zdziwienie użytkownika Indeksu, dopóki nie od-
gadnie ich sensu lub nie odkryje intencji autora, np. zwierzęta gospodarskie – пере-
гон скота (s. 173), tramwaj – пересечение с трамвайной линией (s. 459). W obu 
wypadkach chodzi o znak drogowy, może więc dla jasności warto było dodać wyraz 
znak, a odpowiednik ująć w cudzysłów, zob. też odpowiednik te rzeczy – клубничка 
(s.112), czyli rzeczy nieprzyzwoite, sprośne, lubieżne.

Przy podawaniu jednostek przekładowych zaczynających się rosyjskim przy-
imkiem y stosuje się po nim wielokropek, który zastępuje najczęściej opuszczony 
zaimek osobowy, np. ma – у ... есть (s. 1699). Tutaj, podobnie jak w pierwszym In-
deksie a tergo, nierzadko pojawiają się usterki związane z pominięciem wielokropka, 
niekiedy też jakiegoś wyrazu, np.: leci, wypada z rąk – у валится из рук (s. 894), 
zatkało – у заложило [грудь, уши] – s. 1044, mieni się w oczach – у рябь в глазах 
(s. 1227). Wydaje się, że można byłoby ich uniknąć, podając odpowiedni zaimek za-
miast wielokropka, np. ma – у него, нее есть. Jednostki przekładowe, które powinny 
znaleźć się w Dodatku, zostały ujęte w Indeksie, np. rosyjskie skróty i ich polskie 
odpowiedniki: rubel – руб. (s. 208), płk – полк. (s. 870), człowiek, os. – чел. (s. (907), 
lokal, zastępca – пом. (s. 936), okręg – окр. (s. 1105) itp.

Wymienione uchybienia, drobne usterki i pomyłki nie utrudniają zasadniczo ko-
rzystania z Indeksów i nie umniejszają ich wartości i użyteczności. Korzystać z nich 
zapewne będą badacze wielu specjalności. Zawarty w nich materiał może stać się 
podstawą rozmaitych słowników i materiałów dydaktycznych. Są one dowodem, że 
leksykografi a jest dziedziną, która stwarza znaczne możliwości realizowania nowych, 
interesujących koncepcji i idei. Oba Indeksy stanowią ważki wkład autora w rozwój 
polskiej leksykografi i dwujęzycznej.

Marian Wójtowicz
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