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Quebec French – the Struggle for National Identity

Abstrakt (Język quebecki – walka o tożsamość narodową). autorka prezentuje dąże-
nie mieszkańców Quebecu do niepodległości, któremu towarzyszy walka o tożsamość 
narodową i prawo do własnego języka. Na wstępie skupia się na procesie kształtowania 
się niepodległości Quebecczyków na płaszczyźnie historycznej i społecznej. Następnie 
rozpatruje zagadnienie bilingwizmu w kanadzie i zajmuje się językiem quebeckim, poda-
jąc konkretne przykłady językowe poświadczające istnienie oryginalnej odmiany języka 
francuskiego, którą posługują się Quebecczycy, oraz ilustrujące stosunek mieszkańców 
Quebecu do języka angielskiego. autorka podkreśla również rolę literatury w procesie 
kształtowania się tożsamości narodowej Quebecczyków.

Abstract. This paper addresses an issue of “linguistic human rights” . The author discusses 
the endeavours of the inhabitants of Quebec to gain independence as well as their struggle 
for their language and identity. First, the paper focuses on the process of gaining independ-
ence for the Quebecois on the historical and social planes. then, the author introduces the 
notion of bilingualism in Canada and goes on to examine the Quebecois language. Specific 
linguistic examples are presented providing convincing evidence that the language used 
by the Quebecois constitutes an original variety of French. the final part of the paper ex-
amines the role of literature in the process of the development of the Quebecois national 
identity .

1. Introduction

under article 26 of the International Covenant on Civil and Political rights, which 
was also signed by Canada, 

all persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protec-
tion of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons 
equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, lan-
guage, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. 

Article 27 of the same International Covenant further stipulates: 
In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such 
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minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy 
their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language.

the first subparagraph of article 2 of the Declaration on the rights of Persons Be-
longing to National or Ethnic, religious and Linguistic Minorities reads as follows: 

Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities have the right to enjoy 
their own culture, to profess and practise their own religion, and to use their own language, in private 
and in public, freely and without interference or any form of discrimination.

there is no doubt that language plays a significant role in the process of shaping 
any national identity. Speaking the same language gives people the feeling of national 
community, of belonging to a certain culture formed by history and politics. In this 
paper I will try to present the struggle of the residents of Quebec for their national 
identity. First and foremost, I will try to emphasize the importance of their own lan-
guage, a variety of French known as Quebec French, which is a means of expressing 
the national motto of the Belle Province, “je me souviens” (“I remember”, which 
may be construed as remembering everything that happened throughout the history 
of Quebec). Furthermore, I will briefly set out the events in the history of Canada 
which shaped the sense of national identity for the inhabitants of Quebec and which 
stimulated the need for creating an independent Quebec state. In the next part of the 
text I will concentrate on the sphere of language. I will discuss the phenomenon of 
bilingualism in Canada, which reflects the relations of English and French, the two of-
ficial languages. I will also explain the ambiguities of the two levels of Quebec French 
defence, namely the defence of French against English and the defence of Quebec 
French against the French language spoken in France. I will also show how the aver-
sion to using anglicisms in Quebec is manifested in the dictionaries of the Quebec 
language and additionally will cite some examples of Quebec forms that are not used 
or are unknown in the “European” French. Finally, I will illustrate the struggle of the 
Quebecois for their national identity on the literary example of Les Têtes à Papineau 
by Jacques Godbout. 

2. The struggle of the Quebecois for national identity in the historical 
perspective 

I will start with a brief review of some historical events that are momentous both 
for Quebec and for Canada . The contemporary identity of Canadians has to a consider-
able extent been influenced by the cultures of the immigrants arriving in Canada. the 
immigrants include, among others, people from asia, a great number of Europeans, 
and also people from Latin America . They all contribute to the image of the Canadian 
identity. the first peoples to settle in Canada were amerindians and Inuits. the am-
erindians most probably reached Canada some 35 thousand years ago through what 
is now the Bering Strait, whereas the Inuits started to populate the territory 1–3 thou-
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sand years ago. then, around the year 1000 Vikings tried to settle across the northern 
shores of Newfoundland. Before the European colonization started, the civilization 
of the indigenous Canadians had been flourishing. In 1497 Jean Cabot, a sailor from 
Genoa in the service of the British Navy, discovered the western coast. afterwards, in 
1534 a French sailor named Jacques Cartier reached Canada itself (Grabowski 2001: 
35). He conquered and explored the region around the Saint Lawrence river and 
named it New France. In 1605 the French established Port royal and then in 1608 
Quebec (Grabowski 2001: 36). In 1633 Canada officially became a French province. 
the territory to the north and west of New France (Nouvelle France) was under the 
British rule of the Hudson Bay Company, which was established in 1670 with a view 
to engaging in trade in hides and furs. at this point it should be stressed that at first 
the representatives of the European cultures in question lived peacefully alongside 
each other . 

However, when in 1745 British troops took the French fort of Louisbourg in Nova 
Scotia, fierce fighting broke out between the English and the French for supremacy 
(Grabowski 2001: 96). In 1759 the British army captured the Quebec stronghold and 
in the following year the city of Montreal. In accordance with the agreement reached 
in the treaty of Paris in 1763, France had to relinquish her dominions in Canada, 
which became a British colony. In 1774 Great Britain issued the so-called Quebec 
act which guaranteed the French population, among other things, the right to speak 
French (Grabowski 2001: 117). the Quebec act is a very important document which 
has found its reflection in the contemporary cultural and linguistic distinctness of 
Quebec. Moreover, it enabled the French Canadians to keep their Catholic religion 
and a separate culture (Lacoursière 1995: 386).

as a result of the massive influx of British colonists from Europe at the end of 
the american War of Independence (1755–1783), the French minority was afraid  
of losing their national identity. the situation became even more dramatic when the 
loyalists escaping from the american revolution arrived. a large number of new Eng-
lish-speaking inhabitants caused tensions in relations with the local Francophones. 
Subsequently, the Constitution act of 1791 divided the province of Quebec into up-
per Canada and Lower Canada. In upper Canada the British colonists constituted the 
majority, whereas in Lower Canada the French colonists prevailed. In 1837 an upris-
ing against the English broke out in Quebec but was quickly suppressed. In 1840 both 
these parts were again joined into the Province of Canada (Lacoursière 1996: 433). In 
1867 England proclaimed the so-called British North america act under which the 
state of Canada was created. Establishing the state of Canada was supposed to prevent 
an annexation of the province by the united States. In 1885 the east and the west of 
the country were linked together by the Canadian Pacific railway, the construction 
of which was one of the most significant events in the history of the country. In 1931 
Canada and other British dominions gained independence and membership of the 
British Commonwealth of Nations. In 1969, in an attempt to alleviate the tension 
between people of French and British origin, French was accepted as the second of-
ficial language of Canada, after English (Grabowski 2001: 250). In 1977 the National 
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assembly of Quebec adopted the so-called Bill 101 (Charter of the French Language) 
under which French became the only official language in Quebec (Grabowski 2001: 
258). the British North america act expired only as recently as in 1981. In its place 
the British Parliament enacted the Canada act, which gave all legislative power to 
the Canadian parliament. this was disadvantageous to Quebec and its independence 
aspirations (abramowicz 1999: 55). 

Subsequently, the call for “La Belle Province” to be separated from the anglo-
phone Canada intensified. the demand of the Quebec separatists from the 70s more 
or less reads as follows: 

We are the descendants of several thousands of French settlers. We have a separate culture, language, 
and sense of national identity. as a matter of fact we are a separate nation and as such we have the 
right to self-determination. If the peoples of africa or asia have the right to their own states, we are 
all the more entitled to that right (kumor 2006). 

undoubtedly, the political issues centred around the claim of an ethnically homo-
geneous state. the boundary was clearly defined: “British” Canada on the one side, 
and “French” Quebec on the other . In 1956 the report of the Royal Commission for 
Constitutional affairs explicitly stated that the descendants of the 10 thousand French 
colonists who settled in Quebec in the 17th and 18th centuries constituted “a nation – 
a socially homogeneous whole defined by its culture” (kumor 2006). It was the desire 
to defend their culture against the overwhelming deluge from England and the united 
States that was behind the separatist movement. the separatists claimed that if they 
did not have their own state, which would protect their language and customs, not only 
would their language become extinct but also the traditions and customs cultivated by 
whole generations. the basis for the defence of all these social goods was supposed 
to be the ethnically homogeneous state of Quebec with its own Quebec language 
laden with cultural connotations. the concept of the state’s homogeneity meant that 
it would expect immigrants to assimilate and adjust to the French-speaking core. the 
reason for this was the fact that immigration had always been perceived in Quebec as 
a kind of threat. Subsequently, as a part of the Canadian confederation, Quebec was 
granted the right to establish an immigration policy that would be independent of the 
federal authorities. However, at the time of the government of Prime Minister trudeau 
in the early 70s, the idea of Canadian statehood changed. the principle of equality for 
all immigrant cultures – the officially promoted “multiculturalism” – was adopted, in 
which a mosaic of national societies has one common denominator, namely respect 
for liberal values such as freedom, tolerance, and security. this notion of statehood 
was embodied in the constitutional reform whose final stage was the enactment of the 
Charter of rights and Freedoms (Charte canadienne des droits et libertės) in 1982. the 
constitution undermined the former role of Francophones within the Canadian state 
and as a matter of fact lined them up with other ethnic/linguistic groups. the ensuing 
attempts to amend the fundamental statute at the conference in Meech Lake and then 
again in Charlottetown were unsuccessful. In the opinion of numerous separatists the 
multicultural state is a state in which the French culture of Quebec is not adequately 
exposed, the bilingualism and other protective measures notwithstanding. the radical 
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separatists therefore constantly see their final resort in an ethnically homogeneous 
state, an idea which is losing popularity in the contemporary world of globalization, 
federalist initiatives, and mass migration.

3. The phenomenon of bilingualism and diglossia in the case of Canada

Although French is a minority language in Canada and the English language is 
spoken in most of its parts, Canada is undoubtedly a bilingual country. this finds 
confirmation in the 2001 Census. about 5,231,500 people reported at that time that 
they were bilingual, compared with 4,841,300 five years earlier, which is an 8.1% 
increase. In 2001, these individuals represented 17.7% of the population, up from 
17.0% in 1996. Nationally, 43.4% of Francophones reported that they were bilingual, 
compared with 9.0% of anglophones. Within Quebec, the growth in the bilingual-
ism rate from 1996 to 2001 was even greater than in the previous five-year period. 
In 2001, two out of every five individuals (40.8%) reported that they were bilingual, 
compared with 37.8% in 1996 and 35.4% in 1991. Outside Quebec, however, the rate 
remained almost unchanged at 10.3% in 2001 compared with 10.2% in 1996 (Census 
of Canada 2001). 

In this context I would like to say a few words about bilingualism in general. 
as Suzanne romaine says, bilingualism rests not on linguistic or other evidence but 
rather on political and cultural ideology. according to her, it is no accident that this 
linguistic theory originated in the cultural climate of western Europe and the major 
Anglophone countries approaching monolingualism and the ethos of “one state-one 
language” with special significance. a minority from a global perspective, monolin-
guals are very powerful and often impose their languages on others, who, as a result, 
have no choice but to be bilingual (romaine 1995: 6). romaine follows the opinion 
expressed by Skutnabb-kangas (1988: 13) saying that monolingualism is an illness 
which should be eradicated and believes that bilingualism must be cultivated rather 
than overcome . 

although Jakobson claims that for him bilingualism is the fundamental problem 
of linguistics (Jakobson 1953: 19), it is an interdisciplinary phenomenon which should 
be studied by sociolinguists, psycholinguists and teachers. While popular opinion has 
it that a bilingual is someone who knows two languages fluently, the concept of bi-
lingualism is a more complex notion. according to Mackey (1967: 555) there are 
four questions to be addressed in a description of bilingualism: degree, function, al-
ternation and interference. the issue of degree of bilingualism concerns proficiency. 
Joseph Conrad, a novelist, is a good example here. He had an excellent command of 
written English, but apparently always spoke with a strong Polish accent. Function 
focuses on the uses a bilingual speaker has for the languages. alternation treats the 
extent to which the individual alternates between the languages. Interference has to do 
with the extent to which he manages to keep the languages separate (romaine 1995: 
12). Furthermore, Mackey (1968: 565) also lists a number of factors such as age, sex, 
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intelligence, memory, language attitude and motivation which are likely to influence 
the bilingual’s aptitude. 

another issue is that it is very often so that knowledge and use of a language is 
an economic necessity. Such is the case with English for many speakers of French in 
provinces of Canada where Francophones are a minority (romaine 1995: 31).

Bilingualism is also connected with some types of linguistic change induced by 
contact, namely convergence and simplification. romaine refers to the case described 
by Beniak, Mougeon and Valois (1984/5) for Ontarian French/English bilinguals. In 
French it is possible to express the idea of location or direction to a person’s home by 
using a prepositional phrase headed by “chez” followed by a personal pronoun, or one 
headed by “à”, e.g. “Je reste chez moi”/”Je reste à la maison” – “I stay (at) home”. 
the English translations of these examples show the strong similarity between the 
French pattern “à la maison” and English “at home” . Romaine sees the possibility that 
the increasing choice of the French alternative with “à” is indicative of an influence 
from English (romaine 1995: 73). the more French is in intense contact with English 
at the local level and the more bilingual speakers there are, the more likely it is that 
“à la maison” will be used in the local variety of French. the speakers who use French 
less frequently are more susceptible to English influence. Consequently, the French of 
some speakers is converging towards English.

another linguistic phenomena which also applies to Canada, in particular to Que-
bec and Quebec French, is the phenomenon of diglossia. the term was originally 
used by Ferguson (1972: 232) to refer to a specific relationship between two or more 
varieties of the same language in use in the speech of a community in different func-
tions. For Fishman (1980: 7) the difference between diglossia and bilingualism is 
that diglossia represents an enduring societal arrangement. He came up with (1967) 
a schematization of the relationship between bilingualism and diglossia and suggested 
four possibilities: both diglossia and bilingualism, diglossia without bilingualism, bi-
lingualism without diglossia and neither diglossia nor bilingualism. the second case, 
diglossia without bilingualism, is of interest to us. It was characterized by Fishman 
(1980: 7) as an instance of political or governmental diglossia in which two or more 
differently monolingual entities are brought together under one political roof . Canada 
is a case in point with the institutional protection for more than one language at the 
federal level, although in individual territories monolingualism is widespread (ro-
maine 1995: 36).

4. The conflict of Anglophones and Francophones

as statistics show, Canada is one of the most segregated countries in the world. In 
1971, 87.8% of all Canadians who spoke primarily French at home lived in Quebec. 
93.9% of all Canadians primarily English lived in the remaining parts of Canada. In 
1999, the proportion of Francophones in Quebec rose to 89.9%, and the proportion of 
anglophones outside Quebec reached 95.9%. as yet, nothing suggests that segrega-
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tion is likely to be reversed in the near future (Cotrau 2003: 40). In the preface to the 
second edition of the work by Suzanne romaine we can read that bilinguals rarely 
make a conscious choice to be bilingual. 

Where more than one language exists in a community, they are rarely equal in status. Languages 
and language varieties are always in competition, and at times in conflict. Choice of the particular 
language is symbolic of various social and political divisions (Romaine 1995: XIV) . 

Quebec is an arena of such a conflict. Some time ago an attempt was made by the 
Quebec government to support the “equal status” of the French language by law. 
a regulation was introduced which required all signs to be in French only. the law 
represented the ability of the Quebec government to control and maintain the French-
ness of Quebec in the midst of a predominantly anglophone Canada. However, an-
glophones in Quebec and elsewhere felt that the signs represented an assault on in-
dividual rights. Ironically, in 1988 the Canadian Supreme Court ruled against such 
signs in French only regarding them as a violation of Quebec’s own Charter of Hu-
man rights (romaine 1995: XIV). Looking at the conflict from a narrower perspec-
tive, Montreal, which is a great centre of English-French contact in North america, 
might be viewed as a battleground between the French language and culture of Que-
bec and the English-speaking Canadians and americans who surround the French 
Canada (Lieberson 1972: 231). Dramatic as the term battleground might sound, this 
expression clearly emphasizes the harsh French-English relations in the city and the 
potential danger that one day one language (English) will expand excessively at the 
cost of the other (French) . The metropolitan area facilitates the maintenance of the 
French tongue and the bicultural society in Canada providing home for some 40% 
of Quebec’s population. according to the 1961 census, more than 800,000 inhabit-
ants speak only French, nearly 500,000 only English, and more than three-quarters 
of a million are bilingual. the examination of linguistic trends in Montreal indicates 
that the place is not a great mixer and melting pot of diverse cultures, quite con-
trary to most american cities where populations with diverse linguistic origins have 
eventually become monolingual within a few generations. Montreal has maintained 
equilibrium. Consequently, Montreal as a French-speaking centre provides Canada 
with a complete French-language society, which, due to the size of the city, covers 
rural areas as well as a modern metropolis contacting the outside world (Lieberson 
1972: 232).

5. Linguistic features of Quebec French

European French is phonetically, graphically, grammatically, lexically, semanti-
cally and stylistically similar to Parisian French. Due to the distance between Quebec 
and France, the language used by the inhabitants of the Belle Province differs consid-
erably from the French spoken in France. the differences are numerous. the majority 
of Quebec inhabitants who are of French origin refer to their language as “Québécois” 
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or “Quebec French”. Subsequently, Quebec manifests a strong need for autonomy in 
a variety of spheres . 

the dictionaries of Quebec French are heavily burdened with ideology and are 
full of identity-related elements . The dictionary Dictionnaire de la langue québécoise 
is a case in point. Its author, Léandre Bergeron, openly writes in the foreword that he 
provides words and their definitions for “them”, meaning Quebecois, and not for the 
French people, who are “their cousins” (Bergeron 1980: 7). He says he has no inten-
tion of translating their “speech” (“parlure”), Quebec French, for the French readers. 
Irrespective of whether he really does so or not (see the criticism of Bergeron’s in-
consistency by Danielle trudeau, 1983), Bergeron’s objective is to define their words 
using their own phrases and expressions, disregarding the standards of Paris: and he 
wants to do it “taking primarily and exclusively into account the readers from Que-
bec” (Bergeron 1980: 7). 

the Quebecois want to distinguish themselves from the French through their lan-
guage. the Quebecois lexis provides numerous examples in support of this claim. 
there are differences in the French and the Quebecois spelling, for example in the de-
monstrative pronoun “icitte” (French “ici”, “here”) and the personal pronoun “moé” 
(French “moi”, “me”). there are visible differences in the syntax and the word order 
in the Quebecois French sentences such as in “Donne-moé-lé!” (in French “Donne-le-
moi!”, “give it to me!”) (Bergeron 1980: 323). among the specific forms that can be 
encountered in Quebec French are the following: regionalisms and archaisms, “amer-
indianisms” (features from indigenous languages), canadianisms, and anglicisms. the 
regionalisms and archaisms include words and phrases which are used on an everyday 
basis in Quebec French, but which are no longer commonly used in France or oc-
cur only in certain regions. Such words include, among others, adonner – ‘convenir’ 
(Picardie, Normandie) – ‘suit, fit’; il mouille – ‘il pleut’ (Bretagne) – ‘it is raining’; 
berceuse – ‘un fauteil à bascules’ – ‘a rocking chair’; dépense – ‘garde-manger’ – ‘lar-
der, pantry’; se gréer – ‘s’habiller’ – ‘get dressed’ (abramowicz 1999: 85). among 
the lexical items from indigenous languages we can also name a few examples such 
as wapiti or caribou – ‘rennes d’amérique’ – ‘american reindeer’; achigan, maski-
nongé – ‘poissons’ – ‘fish’ or sagamité – ‘corn soup’. there are also canadianisms, 
French words and phrases created in Canada for naming some phenomena specific for 
that country: amanchure – ‘machin’ – ‘a thing, something’; banc de neige – ‘amas de 
neige’ – ‘a snowbank’; piasse – ‘dollar’ – ‘dollar’; tuque – ‘bonnet’ – ‘a bonnet’. 

the use of anglicisms and the attitude of Francophones towards them are particu-
larly interesting. the inhabitants of Quebec use such English words as ‘fun’ or ‘joke’ 
on an everyday basis. However, in the Dictionnaire des canadianismes by Gaston Du-
long, next to both these words the reader will find the crossed zero symbol [Ø], which 
means that the form is to be ‘removed’ (à proscrire). this illustrates the predominant 
tendency in Quebec and the attitude towards all anglicisms. In Dictionnaire des ca-
nadianismes we can read that even though ‘joke’ is a form to be ‘removed’, at the 
same time it is commonly used across all of Quebec as indicated by another symbol 
[+++] (Dulong 1989: 289). In Dictionnaire des anglicismes the expression ‘c’est une 
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joke’ is considered incorrect and several French alternatives are offered: ‘c’est farce, 
tour, blague, attrape, canular’ (‘this is a prank, trick, joke’) (Dulong 1989: 189). In 
Dictionnaire historique du français-québécois on the other hand, we find the form 
‘fanneux, fanneuse’ (‘funny’), assimilated to French phonology and morphology. In 
Dictionnaire des anglicismes we can learn that the form ‘fun’ is incorrect and that it 
should be replaced with the French words ‘plaisir, amusement’ (‘pleasure, amuse-
ment’). the expression ‘c’est le fun’ is also incorrect and the appropriate form is ‘c’est 
amusant, drôle’ (‘it is amusing, funny’) (Forest, Boudreau 1998: 162).

6. Quebecois literature

The struggle of the Quebecois for their national identity is also evident in the nov-
els written in Quebec. I will cite just one typical example here: Têtes à Papineau by 
Jacques Godbout. In the opinion of numerous critics, Godbout is a politically involved 
novelist whose conviction is that every Québécois writer should create “national texts” 
(Smith 1995). Godbout depicts the life of a two-headed man named Charles-François 
Papineau who was born in Montreal. While one of his heads leans towards the English 
side, the other is more French-oriented. Having reached maturity, the heads decide 
to undergo an operation after which an anglophone would be created who would 
not even speak French any more. the novel presents a discussion between the two 
heads in eight consecutive chapters entitled respectively: ‘Firstly’ (‘Premièrement’), 
‘Secondly’ (‘Deuxièment’), and so on. In the last chapter, entitled ‘Finally’ (‘Enfin’), 
the reader finds a letter written in English after the surgery in which it is explained 
that Charles F. Papineau can no longer continue the work started by the two heads, 
as he no longer speaks French. For the people living in Quebec the story is highly 
symbolic and meaningful. François is more French, whereas Charles is more English. 
they both have their own beliefs and opinions. this is a very accurate depiction of 
the bilingual and bicultural society of Quebec. additionally, there are some historical 
allusions in the text such as the name of the protagonist. Papineau refers to the figure 
of Louis-Joseph Papineau, the leader of the Patriots, who at some point started to 
cooperate with the English colonial government. then there is the struggle between 
the two heads, which may symbolise the battle of the Plains of abraham (bataille des 
Plaines d’abraham) which took place in 1759, or the ‘Lower Canada rebellion’ in 
1837 in the region of Montreal (‘rébellion des Patriotes’). Godbout’s two heads were 
defeated, just like the Patriots. apart from that, the heads are to a considerable extent 
subordinated to the pressure of the Church, which in the 1950s actually played an 
important role in Quebec. Moreover, there are also obvious traces of the “révolution 
tranquille”, during which, as abramowicz (1999: 53) says, the national conscious-
ness and modernization of Quebec was enhanced and after which a new national-
ism came into existence which no longer focused on ethno-cultural identity, but was 
rather centred round the idea of establishing a Quebec national state, which has since 
then been the main objective of Quebecois politics. Furthermore, in the book there 
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are also some hints about the visit to Montreal in 1967 of General de Gaulle, who 
made a very symbolic gesture towards the French-speaking minority who wanted to 
separate themselves from the rest of Canada when he shouted from the balcony of the 
town Hall “Vive le Québec libre!” (“Long live free Quebec!”) (abramowicz 1999: 
54). after this gesture the Parti Québécois declared that its main objective was the 
independence of Quebec. Fittingly, in Godbout’s novel the two heads are invited to 
join a conference whose main subject is autonomy, a word that is very meaningful for 
every Quebecois . 

7. Conclusions

In many countries the sense of national identity is strongly connected with the lan-
guage used by a given community. as a result, numerous actions are undertaken, often 
in an institutional form, which are aimed at the protection of the national language 
against excessive foreign influence, in particular against the influence of the omni-
present English language (Bobrownicka 2000: 7). the rapid changes taking place 
within a given national language and resulting from the influence of another language 
are perceived as the expansion of another national culture, which potentially deforms 
or destroys the indigenous national culture and subsequently changes it. Quebec and 
Quebec French provide a good illustration of this phenomenon . Even though the Fran-
cophones of Quebec see the need to defend their national identity through defending 
their language and creating an independent state, history nevertheless shows that their 
desires find no confirmation in referenda. In 1980 and 1995 referenda were held which 
were supposed to give Quebec autonomy and some degree of independence. How-
ever, both of them were unsuccessful. the present government is unable to fix a date 
for another referendum and the whole idea of Quebec nationalism is becoming more 
and more difficult to popularise in the increasingly globalised world. We could even 
assume that an opportunity for independence will never come and that all the consola-
tion to be found is in the John trent words, that in Canada 

the English-speaking majority must not only come to accept the special role of Quebec in protecting 
the French culture but also agree to special rights for the French culture across Canada (Trent et al 
1996: 17) . 

In subparagraph 3 and 4 of article 4 of the Declaration on the rights of Persons Be-
longing to National or Ethnic, religious and Linguistic Minorities we read: 

3. States should take appropriate measures so that, wherever possible, persons belonging to mi-
norities may have adequate opportunities to learn their mother tongue or to have instruction in their 
mother tongue. 4. States should, where appropriate, take measures in the field of education, in order 
to encourage knowledge of the history, traditions, language and culture of the minorities existing 
within their territory. Persons belonging to minorities should have adequate opportunities to gain 
knowledge of the society as a whole.
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Abstrakt (Ochrona języków zagrożonych w świetle przestrzegania językowych praw 
człowieka przez władze). W artykule przedstawiono główne założenia, metody, cele 
i możliwości wprowadzania dwujęzyczności zarówno w życiu prywatnym, jak i oficjalnym 
na obszarach zamieszkiwanych przez mniejszości. Sytuacja wielu europejskich języków 
mniejszościowych jest skomplikowana. Z jednej strony, międzypokoleniowa transmisja 
wielu z nich została przerwana, coraz mniej ludzi używa ich w codziennym życiu, bezpo-
średniej komunikacji z innymi przedstawicielami wspólnoty etnicznej, z rodziną, przyja-
ciółmi, sąsiadami. Z drugiej – wprowadzonych zostało wiele przepisów prawnych i inicju-
je się działania mające na celu ochronę tych języków. autorka omawia sytuację czterech 
języków mniejszościowych Europy (katalońskiego, walijskiego, łużyckiego i bretońskie-
go), koncentrując się zwłaszcza na działaniach podejmowanych przez mniejszości w celu 
ich podtrzymania. Zastanawia się, do jakiego stopnia respektowanie przez państwo kultur 
mniejszościowych i ich praw językowych wpływa na rewitalizację poważnie zagrożonych 
języków i rozważa odpowiedzialność państw, które nie przestrzegają podstawowych praw 
człowieka w zakresie różnorodności kulturowej i językowej.

Abstract. the report presents main assumptions, methods, aims and possibilities of the 
introduction of bilingualism in the areas where minority cultures exist. the report is based 
on an analysis of a few linguistic minorities (the Welsh, the Catalans, the Bretons and the 
Sorbians) and of the specific activities conducted by them to uphold a minority language. 
It is considered to what extent respecting minority cultures and their linguistic rights by 
authorities is significant for the revitalization of seriously endangered languages. Further-
more, the responsibilities of states failing to respect the fundamental human right to cul-
tural and linguistic dissimilarity are discussed .

1. Introduction

In this paper some political rights to use minority languages are presented . Inter-
national laws do not always guarantee the protection of linguistic diversity. No regula-
tions implemented by a state or other superior authority (even those most propitious to 
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minorities) can prove effective in maintaining minority languages, since nothing can 
force individuals to declare themselves members of a minority culture or make them 
use it and transmit it. However, it is possible to reverse the process of language shift as 
shows the example of many endangered languages. In order to succeed, all or at least 
most of the members of a minority culture should get involved . Some of the grass 
root actions taken to preserve the minority language are described on the examples of 
Catalan, Welsh, Sorbian and Breton.

2. The protection of the endangered languages in Europe

the last several years were marked by some changes in international law and in 
specific European regulations concerning the respect for basic linguistic human rights. 
In Europe, there are about 46 million people using about 60 minority languages. this 
constitutes 10 percent of the population of the European union, where only national 
languages are given an official status. although international agreements and declara-
tions (such as the universal Declaration of Linguistic rights, uNESCO) observe the 
right of all people to identify with their mother tongue, to learn it, to use it in official 
situations (school, work, government) and to choose between the official and minority 
languages. In reality, those resolutions do not have real influence on and importance 
for language minorities .

the European union has also introduced international laws that regulate the 
linguistic rights of minorities and emphasize the fact that the cultural and linguistic 
diversity is the most crucial attribute of our continent. these regulations were intro-
duced and written down in the European Charter for regional or Minority Languages. 
European countries were given an opportunity to sign it, but it should be noted that 
its ratification was not obligatory (although new European union member states are 
required to introduce appropriate changes in their constitutions), and that the language 
of this document allowed for considerable latitude in fulfilling its provisions. First of 
all, signing the paper the countries decided which linguistic minorities they would 
protect. Moreover, each country chose which paragraphs or subparagraphs would be 
accepted (signing at least 35 points was required). From the formal point of view, 
the European Charter could be criticized for its imprecise language. tove Skutnabb-
Kangas and Robert Phillipson (1995: 91) point to the fact that 

the formulations include a range of modifications like “as far as possible”, “relevant”, “appropri-
ate”, “where necessary”, “pupils who so wish in a number of considered sufficient”, “if the number 
of users of a regional or minority language justified it”, and a number of alternatives as in “to allow, 
encourage or provide teaching in or of the regional or minority language at all the appropriate stages 
of education” . 

In this way, the countries could apply the signed commitments in a minimal way by 
claiming that a provision was not “possible” or “appropriate”, numbers were not “suf-
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ficient” or did not “justify” a provision, and that it ”allowed” the minority to organize 
teaching of their language, on their own.

So the European countries still bear responsibility for the minority and ethnic lan-
guages on their territory but in fact they do not report to anyone and may not respect 
these languages (the best examples are the attitudes of France and Greece and the lack 
of reaction on the part of the rest of the European union with regard to their failure to 
respect cultural and language minority rights) .

Despite the lack of accurate regulations, the situation of many minority languages 
in Europe has changed. Linguistic and ethnic revival initiated in the 1960s has result-
ed not only in the increase of self-awareness of many cultural minority representatives 
but also in the more or less effective activities they have undertaken.

It would be hard to work out a universal system for preventing the fall of the 
minority languages, even when one limits it to the territory of Europe. Each of those 
languages operates in a different context, and each faces a danger of a different cal-
iber . Every case of a falling language should be studied separately . There are many 
factors to be considered, such as the minority’s history, the level of divergence from 
the language, the loss of prestige of the language and all that results from the above: 
the sense of a negative identity experienced by the members of minority cultures and 
the assimilation into the major culture. On the other hand, we deal with changes in 
lifestyles, with inner and outer migration of the members of minority cultures. the 
economic situation of the regions varies as well. the involvement of the state in which 
the cultural minorities are located has a great significance and provides financial and 
institutional support (or it does not) .

the researchers who deal with the reversing Language Shift (rLS) insist that in 
the process of preserving a language the most important issue is the intergenerational 
transmission and the creation of appropriate conditions to support this process . It is 
much more important than making the language official, which in the case of the 
European minority languages is still utopian. those two factors are often comple-
mentary, because if a state observes the people’s right to use their language in various 
situations, both in private and in public, then that language’s status is acknowledged 
and the conditions for its development are secured .

Making a language official is not always the best solution to the problem. the 
situation of minority languages that are the subjects of the existing intergenerational 
transmission (even if it is far from perfect) is totally different than the situation of 
the languages that are not transmitted from generation to generation and are used in 
everyday life only by the oldest generation. Moreover, it is hard to define the territory 
where the minority language users live, especially when we take into consideration 
interstate migration. that is why in some cases it can be hard even to determine the 
community that the specific language laws could refer to. Not all members of the 
minority cultures identify with their language or consider it their mother tongue. We 
often deal with situations in which the natural transmission of a minority language 
was broken a few generations ago and for the new generation the first language (and 
frequently the only language) is the official one.
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It seems that the first step that should be taken is to make people aware that mi-
nority languages are not only valuable but also worth speaking, and that their death 
would be a great loss for our cultural heritage. We should not compare (as some do) 
the process of saving a disappearing language to saving some species of plants or 
animals. Languages are not objects that could be saved but processes of social inter-
action that characterize a given group. If this way of communication does not fulfill 
its tasks, the persuasions made by linguists, educators and politicians will not change 
people’s attitudes toward such a language and if the community ceases to use it, it will 
not be saved. However, it is possible to reverse this process as could be shown by the 
example of many endangered languages. In order to succeed, all or at least most of the 
members of the minority culture should get involved, which means making sacrifices 
and commitments. It is obvious that not everyone would concede to it. In a situation 
where the responsibility for saving a language is thrust upon a community by some 
people (like activists or teachers) or where the use of that language is artificially re-
suscitated by the law, that language is condemned to extinction.

Grass-root actions initiated by citizens, and not governments, are also needed to 
draw people’s attention not only to the importance of saving their language but most 
of all to the possibility of using it which, in turn, would make them identify them-
selves with the language and the community. Countless examples show that making 
a language official or imposing regulations upon people will not change the position 
of a language within a community. Many countries rely on national or international 
regulations more than on local actions . Far too much emphasis is often placed on the 
official policy, which, if accompanied with the lack of precise actions on the lower 
level, can have a reversed effect. although the control over the language used at work, 
by the government and in the sector of education may be the means to revive the lan-
guage, it should not be a priority (Nettle & romaine 2000: 178).

Joshua Fishman (2001: 466) places the “officialisation” of a language on the last 
(no 1) position in his Stages of reversing Language Shift Scale (the Gradem Inter-
generational Dislocation Scale). He claims that we would reverse the process of los-
ing a language if we provided it with a place in society. Setting up unrealistic goals 
and ignoring small-scale success will bear no fruit. Fishman (1989: 401) says: 

Language policy on behalf of endangered languages must assure the intimate vernacular functions 
first, and, if possible, to go on from there, slowly building outward from the primary to the secondary 
institutions of inter-generational mother-tongue continuity. the entry-level work sphere is a must; 
the more advanced work-sphere is a maybe. Diglossia is a must (with safely stabilized spheres exclu-
sively for the endangered language); monolingual economic autonomy or political independence are 
maybes. Widespread quest of the vernacular intimacy functions is a must; language spread into the 
higher reaches of power and modernity is a maybe.

Fishman does not deny the importance of officialising a language and its legal equal-
ity with an official language. Nevertheless “officialisation” is the last step in prevent-
ing the language from vanishing as it gives the language a much better position in 
the country (minority languages and the work put into their revival do not end in the 
moment of officialisation).
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Joshua Fishman (1989) mentions Catalan as an example of a minority language 
that fulfills all the eight points on his scale. It is the only minority language in Europe 
that is not recognized as an endangered one, its position on the international arena 
is rather powerful and intergenerational continuity is effectively provided. Catalan 
is used not only by home-family-neighborhood communities, but also on all levels 
of public and official life as it is recognized in Catalonia in Spain as a co-official 
language. the Catalan language can be used in official written documents, in printed 
matter of the administration, in oral contact between the officials and the public, in 
contractual documents, in magazines, sign boards and publications, in opinions, pub-
lic announcements, institutional publicity etc. Furthermore, the use of Catalan is pro-
moted in society. It becomes more and more important to know the language if one 
lives on its historic territory. But still the work is not finished.

Welsh is an example of a language that has successfully managed to achieve the 
reversing language shift. Its position in Wales is powerful and the rapid drop of inter-
generational transmission has been slowed down. Let me now present the undertaken 
actions and their meaning for the Welsh community.

In Wales the official languages are English and Welsh. English is used by all peo-
ple and is the major linguistic means of communication. However, Wales is officially 
bilingual with about 21 percent of people speaking Welsh and an appreciable percent-
age of people (especially young) who know the basis of the Welsh language. Welsh is 
an excellent example to show that strong attachment of the linguistic community to 
its own language and culture could be appreciated by the country despite the earlier 
unfavorable regulations .

after the World War II, Welsh was recognized but its use in the official life (courts, 
administration), even after the Welsh Language act of 1967, was limited. activists in 
Wales quickly realized that that language would never be alive if the people did not 
start speaking it and if it was not connected to all areas of life. People were afraid to 
execute their right to use Welsh, because they were not sure if their language compe-
tence allowed them to use it in official situations or if they could be understood and 
socially accepted. Often, they did not realize that that was possible. Moreover, as 
they were bilingual they thought that it would be quicker and easier to settle matters 
in English. three acts (the Education act of 1988, the Welsh Language act of 1993 
and the Government of Wales act of 1998) concerning education, language rights and 
governance provided an important starting point to make people realize their right to 
use Welsh. the departments and organizations that were to introduce a precise plan of 
teaching Welsh were established. It started from beginners level – to show ordinary 
people the possibilities of using Welsh in everyday life.

the Welsh Language Board was responsible for increasing the number of Welsh-
speakers, providing more opportunities to use the language, changing the habits of 
language use, encouraging people to take advantage of the provided opportunities and 
strengthening Welsh as a community language. the main emphasis was placed on ac-
tive cooperation between local organizations and individual activists. With the help of 
Mentrau Iaith (language enterprise agencies) the Welsh-speaking people were encour-



NICOLE DOłOWy26

aged and convinced to use their language in everyday life. the purpose of that was to 
create places where people could use the language; to promote Welsh in communities 
with the cooperation of the local authorities, organizations and individual people; to 
introduce Welsh in business areas; to promote bilingualism at work; to encourage 
people to continue learning Welsh; to give practical help to adults; to assimilate Welsh 
speakers and help them define their needs, to work on additional materials for learn-
ing and using Welsh; to give information about the local opportunities to learn the 
language and to support the local economy (Williams 2000: 45).

Because everyone in Wales is bilingual and can speak English at any moment, lin-
guistic animators were appointed. they actively supported bilingualism on the local 
level by being active as social workers, nurses/health visitors/mid-wives, working in 
police services, local authorities or health trusts, and ambulance or fire services. their 
role was to establish a new bilingual framework in order to improve a good practice or 
to prepare the ground for an implementation of work-place language plans by adopt-
ing the best case examples from other sectors (Williams 2000: 48–49). they created 
programs to support parents who wanted to raise bilingual children by providing them 
with access to advice and different materials including CDs of Welsh nursery rhymes 
for the parents to sing with their children, bilingual activity books and newsletters 
containing information on how different families had gone about the task of bringing 
their children up bilingually (Edwards 2004: 89).

Obviously, one cannot overvalue the bilingual education that was introduced to 
Wales by the Education reform act of 1988. It gave every inhabitant in Wales the 
chance to study in Welsh and put others under an obligation to learn Welsh as a foreign 
language .

thanks to all those activities focusing on the introduction and promotion of the 
Welsh language, it was possible to stop the fall of Welsh or even spread it on a mono-
lingual (English only) territory .

Sorbian is an example of a language that is bilingually almost absent despite the 
fact that it is protected by laws adopted in Saxony and Brandenburg and by the ratifi-
cation of the European Charter by Germans. although Sorbs officially have the right 
to study in their language (and to learn it) and use it officially in public, it is still 
impossible to use Sorbian in those fields due to the lack of personnel who would 
speak the language, and because of the notion that important business matters can-
not be settled in the Sorbian language. though a few programs have been introduced 
to rescue this vanishing language (like the Witaj-project, immersion education etc.), 
not many grass root initiatives have been set up to encourage minorities to use it in 
public. as a result the language was pushed totally into the non-official in-house area 
and thus has started to disappear. unfortunately, the lack of strong impulses and the 
people’s unwillingness to use their mother tongue have caused a steady decrease in 
the number of people using this language. Sorbian is often considered useless. thus, 
while state support and a prominent role in the education system are important factors 
in language revival, they cannot be expected to reverse an already changed linguistic 
demography (May 2001: 141).
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In the case of the minority languages used in the countries that do not recog-
nize (or recognize in a limited way) people’s right to use unofficial languages, all 
the rLSer’s activities are shifted to local campaigns, which encourage the members 
of a minority culture to use their language. Breton in France could serve as a good 
example. France does not recognize the existence of cultural and linguistic minorities 
in its territory. Nevertheless, Bretons initiated an ethnical revival movement and since 
the 1970s a significant change in Bretons’ self-awareness has occurred. this change 
is a result of a desire to learn their language and to show people that it could still be 
saved. the taken steps were mainly artistic and spare time activities (the very popular 
fest-noz, Celtic circles, etc). Bilingual and immersive education was introduced but 
with no official financial support, and due to an unfavorable public policy it has not 
been widespread. However, while observing small initiatives that showed the liveli-
ness of the language and culture more and more people felt the need to save the lan-
guage and to get involved in those activities. But there are still too few active people 
and no opportunities to use the Breton language in everyday life. Without the people’s 
knowledge of the real value and utility of the language it is hard to convince them to 
invest their free time and money in learning it .

the power of the Breton movement and the involvement of more and more people 
could cause only a partial change in the official policy of the state. a similar situation 
occurred at the end of the 1970s, when Charte culturelle bretonne (Charter of Breton 
Culture) was signed and the official organizations that supported the Breton culture 
were created.1 Nowadays, the activists count on bigger and much more radical chang-
es in the French policy toward linguistic minorities.

3. Conclusions

these few examples show that a state’s linguistic policy toward the minorities co-
existing in its territory is of great importance to the reversing Language Shift process, 
even if it is not sufficient. Legislation is significant as it does not only sanction the ba-
sic language rules but also creates appropriate infrastructure where laws could be ex-
ecuted. the minorities’ rights are often purely theoretical, they remain only in a form 
of a formal record and are not respected because its potential users stay unaware of 
their right to choose the language. therefore, introducing bilingualism requires not 
only adequate legal regulations but, above all, the involvement of all the people who 
those regulations regard . 

1 Le Conseil Culturel de Bretagne (Kuzul Sevenadurel Breizh), L’Institut Culturel de Bretagne 
(Skol Uhel ar Vro), L’Office de la langue bretonne (Ofis ar brezhoneg) and L’agence technique 
culturelle régionale de Bretagne.
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MarciN lewaNDowSki

Metaphors from Other Sports in the Language  
of Soccer – Evidence from English and Polish 

Abstrakt (Metafory z innych dyscyplin sportowych w języku piłki nożnej na przy-
kładzie języka angielskiego i polskiego). Przedmiotem artykułu jest analiza metafor 
futbolowych wywodzących się z leksyki innych dyscyplin sportowych, takich jak m.in.: 
boks, lekkoatletyka czy żeglarstwo. Materiał językowy, zaczerpnięty z anglo- i polskoję-
zycznych stron internetowych, został pogrupowany i omówiony z uwzględnieniem domen 
źródłowych (tj. konkretnych dyscyplin sportowych). korzystając z teorii metafory Lakoffa 
i Johnsona, autor poddaje analizie cztery nowe metafory pojęciowe: MECZ PIłkarSkI 
tO POJEDyNEk BOkSErSkI, ryWaLIZaCJa FutBOLOWa tO WyŚCIG, DruŻyNa 
PIłkarSka tO StatEk oraz MECZ PIłkarSkI tO PartIa SZaCHÓW .

Abstract. this paper investigates soccer metaphors that have been drawn from the vo-
cabularies of other popular sports, such as boxing, track and field athletics, sailing, etc. 
the language material, which comes from English and Polish language sports websites, 
has been grouped and discussed according to source domains (i.e., specific sports). Draw-
ing on Lakoff and Johnson’s theory of metaphor, the author analyzes four new concep-
tual metaphors: a SOCCEr MatCH IS a BOXING BOut, SOCCEr COMPEtItION IS 
a raCE, a SOCCEr tEaM IS a SaILING VESSEL, and a SOCCEr MatCH IS a GaME 
OF CHESS .

1. Introduction

Metaphor in the language of sport has been the subject of a number of publica-
tions. Let us list just a few of the major trends to date. Some studies have focused 
on the transfer of sports-related vocabulary to other fields, such as politics (Zieliński 
2002) or business (Jurek-kwiatkowska 2005). Other research has been concerned 
with military rhetoric echoed in sports metaphors (romaine 1994; kowalikowa 1997; 
Beard 1998). Finally, there are a number of studies on the use of metaphors in par-
ticular sports, including chess (Mišić Ilić 2008; Simớ 2009), cycling (Wiertlewski 
2008, 2009), or soccer (Matulina, Ćoralić 2008; Nordin 2008; anchimbe 2008). the 
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last three contributions reflect yet another trend: they have all been written in a cross-
cultural and cross-linguistic perspective (the authors compare and contrast soccer 
metaphors from various languages) .

a contrastive approach will also be applied in the following paper. We will ana-
lyze English and Polish soccer metaphors which have been incorporated from the 
vocabularies of other sports. By doing so, we hope to attain two objectives. Firstly, 
we wish to demonstrate which sports, or in other words which source domains, have 
contributed the greatest number of items, and what kind of linguistic image they have 
generated in the language of football .1 It turns out that a number of the metaphorical 
borrowings are not only used in the social variety in question, but also occur in the 
standard varieties of Polish and English .2 this collection of metaphors will not be 
complete mainly because soccer metaphors which can be found in standard Polish 
and English (move the goalposts, a level playing field, strzelić samobója, dostać żółtą 
kartkę) will be excluded from the spectrum of interest. Nevertheless, it is hoped that 
these findings will provide some new statistical insights into the origins of sports 
metaphors in everyday language .

Secondly, the analysis will prove or disprove the existence of differences between 
Polish and English soccer vocabularies in regards to the kind of source domains (spe-
cific sports) from which the actual metaphors have originated. as many of these do-
mains are likely to overlap, we will demonstrate whether there are any differences in 
the proportion of items borrowed from both languages.

Football, as a highly competitive sport, has earned great popularity and has been 
generating enormous tension in almost every corner of the world. as was argued in 
a previous paper on football language (Lewandowski 2008), in many contemporary 
languages it is possible to distinguish several subvarieties of soccer language, each 
of which is marked by a set of distinctive features of style, grammar and vocabulary 
(naturally, with a certain degree of overlap). Sportswriters and sportscasters around 
the globe attempt to outdo one another in using original and vivid terms to break away 
from language clichés when they write and talk about the world’s most popular game. 
a number of these terms, having been drawn from other lexical areas, are of a meta-
phorical nature .

the paper will be based on the framework of conceptual metaphor as defined by 
Lakoff and Johnson (1980) in their classical monograph Metaphors We Live By . Un-
der this approach, metaphor is not merely perceived as a figure of speech but as a tool 
which structures our thought, behavior and perception, and constructs the surround-
ing world. Language can thus be seen as a reflection of our thoughts. By providing 
numerous examples from various fields (arGuMENt IS War, tIME IS MONEy, 
LIFE IS A JOURNEy), Lakoff and Johnson argue that metaphorical thinking is indeed 
omnipresent in our lives .

1 For reasons of style the terms football and soccer will be used interchangeably in this paper.
2 as Beard (1998: 53) rightly put it, “the relationship between sport and metaphor is a two-way one, 

however, not only are many sporting terms metaphorical in origin, drawing on other fields of activity for 
their semantic connection, but sport increasingly acts a source of metaphors too.”
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[…] metaphor is not just a matter of language, that is, of mere words. We shall argue that, on the con-
trary, human thought processes are largely metaphorical. this is what we mean when we say that the 
human conceptual system is metaphorically structured and defined. Metaphors as linguistic expres-
sions are possible precisely because there are metaphors in a person’s conceptual system. 

(Lakoff, Johnson 1980: 6)

If we agree with Lakoff and Johnson that the essence of metaphor lies in the un-
derstanding of one concept in terms of another, let us demonstrate then how football 
can be perceived in terms of other sports .

2. Methodology

I have collected a corpus of data from English and Polish, totaling 250 words 
and phrases. the English corpus numbers 140 items, while the Polish one 110 (some 
source domains have contributed single terms, and these items will not be taken into 
account in this analysis). What these words and phrases have in common is that most 
of them function as key terms in specific sports (other than soccer), and have accord-
ingly been assigned to relevant categories, such as boxing, track and field, sailing, 
tennis, chess, etc. Sometimes, however, it was difficult to explicitly allocate some 
terms to one specific category as their origin was unclear or doubtful. In such cases, 
these assignments were made on a subjective basis, the major criterion being the fre-
quency of occurrence in a particular field of sport.3 It also needs to be emphasized 
that the collected linguistic material excludes a portion of soccer vocabulary which 
was once borrowed from shooting terminology. the reason is obvious: such words as 
fire, shoot, shot, target became integrated into the football lexicon a long time ago, 
gradually losing their metaphorical status . For a substantial time they have been used 
to denote basic concepts and actions in a soccer match, which is why it would not be 
appropriate to include them in this corpus of data . 

a few words need to be said about the sources of the material. the English data 
were collected from the official websites of two major football bodies – fifa.com and 
uefa.com – both of which give extensive coverage to all top soccer events. anoth-
er online source, goal.com, is one of the most reputable and popular soccer portals. 
regarding the Polish data, these were also compiled from three different online re-
sources: sport.pl, sports.pl and interia.pl. the first two are the official online services 
of Gazeta Wyborcza (the biggest Polish daily) and Przegląd Sportowy (the oldest and 
most popular Polish sports daily), respectively. the last one is one of the most recog-
nizable web portals in Poland with an extensive sports section offering a wide range 
of football-related news. Practically all of the texts found on these websites were 
written no later than five years ago, which means that the compiled vocabulary is 
up-to-date . Additional sources of reference include a dictionary of English and Polish 

3 One such example is the phrase pole position, which is strongly associated with F1 races. However, 
historically it comes from horseracing .
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sports terms (Jankowski 2004) and several online glossaries of sporting terminology. 
A complete list of sources can be found in the bibliography section .

In the case of the largest source domains, the linguistic data are displayed in a ta-
ble format to facilitate contrastive analysis. Columns 1 and 3 list English and Polish 
lexical items, while columns 2 and 4 include genuine examples of usage, all of which 
come from the above-mentioned sources. It should be noted that each quotation’s 
grammar and spelling is that of the original writer. If there is no corresponding equiva-
lent term in the other language (cases of zero equivalence), an appropriate column 
provides an italicized explanation in the respective language. What follows each table 
is a short description of the compiled data. Other source domains, which have contrib-
uted fewer items, are discussed together in a separate section.

3. Presentation and analysis

We shall now go on to present and discuss all categories of metaphors (source 
domains), beginning with the most extensive one.

3.1. Boxing

the table includes 38 English and 27 Polish words and phrases coming from the 
world of boxing. Except for one item, which is listed in the last row, all Polish terms 
have their metaphorical English equivalents.

Just like soccer, boxing is a sport that arouses great emotions worldwide. It could 
be argued, however, that in some ways the rules of a boxing bout are clearer and easier 
to follow than those of a football match. Competition is restricted to a boxing ring, the 
size of which is about 200 times smaller than that of a soccer field, and involves two 
athletes (in soccer 22). throughout its long history, boxing has earned a reputation 
of a highly spectacular sport which embodies extreme competitiveness. It is no coin-
cidence then that it gave rise to a number of metaphors occurring in sports and non-
sports contexts. Boxing has thus become a source domain contributing metaphorical 
terms that help us understand more abstract concepts from target domains – in this 
case football .

Drawing on Lakoff and Johnson’s framework, it would be legitimate to propose 
the conceptual metaphor a SOCCEr MatCH IS a BOXING BOut . This analogy 
will become more obvious if we supply a few examples from the table above. Soc-
cer teams just before they enter the field (or to use a boxing analogy, the ring) are 
compared to boxers in their corners before the start of a boxing match. Football sides 
and players are also perceived as boxers from various weight classes. upper weight 
classes usually designate top teams (super heavy, heavyweight, welterweight) while 
lighter weights tend to be used disapprovingly (lightweight, bantam weight) . These 
references seem to be more common in English (interestingly, the Polish data corpus 
contains only terms designating heavy weights). another striking feature of this rep-
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t a b l e  1. Boxing terms

English word/
phrase Sample sentence Polish word/

phrase Sample sentence

1 2 3 4
bantam weight the two men tangled like bantam 

weight fighters in one tussle on 
the touchline near the halfway 
line .

waga kogucia 

bell tonight at the Weserstadion the 
bell rings again, pitting the two 
northern heavyweights together 
for the second of four meetings .

gong 

blow; punch Shakhtar Donetsk dealt 
Olympique Marseille’s uEFa 
Cup ambitions a blow with a 2-0 
home win;
if ever there was an african 
champion able to go pound-for-
pound, punch-for-punch with 
world football’s heavyweights, 
Egypt are surely that team .

cios Potrafimy, kiedy rywal już słania 
się na nogach, zadać decydujący 
cios i to jest nasz atut.

blow below the 
belt; 
low blow

Blow below the belt: Inter made 
Lampard bid on Scolari’s first 
day; 
yossi Benayoun’s 92nd-minute 
goal came as a low blow to a Ful-
ham side that looked like repeat-
ing the goalless draw achieved at 
anfield.

cios poniżej 
pasa

Czuję się jak Gołota, który dostał 
cios poniżej pasa – mówi trener 
Stawowy.

bob and weave He thus began a meandering, jaw 
dropping solo run, that saw him 
bob and weave through the whole 
Arsenal defense .

unikać ciosów

body blow Lyon conjured up two late goals 
to earn a point and deal Fioren-
tina’s confidence a body blow.

cios na korpus, 
potężny cios 

boxer Like a boxer on the ropes, Chel-
sea simply refuse to go down.

bokser Wisła ostatnio choć nie zachwy-
ca, ale spokojnie wszystkich 
punktuje jak doświadczony bok-
ser w ringu.

boxing match the second half quickly turned 
into a boxing match as tempers 
started to flare.

bokserski 
pojedynek

Od tego momentu mecz przy-
pominał pojedynek bokserski 
dwóch niezbyt silnych, ale am-
bitnych zawodników – akcja za 
akcję, cios za cios.

bout Capello has a selection headache 
ahead of Wednesday’s bout.

walka
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challenger the Greens’ great rivals, aEk 
athens FC, were pitted against 
Málaga CF after the sole remain-
ing Spanish challenger defeated 
Leeds United AFC .

pretendent Potknięcia Bayernu nie wykorzy-
stał pretendent do mistrzowskie-
go tytułu HSV Hamburg.

clinch aalborg’s Martin Pedersen gets 
in a clinch with Manchester’s 
Wayne rooney.

klincz W pierwszej połowie spotkanie 
wyglądało jak bokserski klincz 
godnych siebie rywali.

corner In the blue corner were Croatia, 
one of the tournament’s form 
teams boasting three wins from 
three in their group; 
turkey loitered ominously in the 
red corner, having gained a for-
midable reputation as the tourna-
ment’s comeback kings.

narożnik Choć serce każe rzucić się do 
ataku, zapędzić rywala do naroż-
nika, rozsądek podpowiada, że 
należy racjonować siły.

cruiserweight Brazil have an attacking force 
built like a band of cruiserweight 
boxers.

waga do  
86,2 kg . 

decisive blow this time, it was the Norwegian 
John Carew who delivered the 
decisive blow. 

decydujący 
cios 

Po tym festiwalu niewykorzysta-
nych szans decydujący cios zadał 
zespół kSZO.

double blow Nigeria were delivered a double 
blow ahead of a game against 
Australia . 

podwójny cios Podwójny cios rozbił kompletnie 
drużynę PSV.

exchange of 
blows 

atletico …have managed to turn 
every game into an event, into an 
exchange of blows without rea-
son or explanation.

wymiana 
ciosów

W końcówce kibice oglądali wy-
mianę ciosów, ale gole zdobywał 
lider .

guard the tie moved into extra time 
with both sides moving like 
heavy weight boxers no longer 
able to think clearly enough to 
keep their guard up.

garda Zawodnicy schowani za podwój-
ną gardą sporadycznie kontrata-
kowali.

hard/heavy 
blow 

It was a hard blow for Beenhak-
ker to take.

silny cios to był wielki test naszego cha-
rakteru. W ostatnich dniach do-
staliśmy silny cios z lewej, silny 
cios z prawej, ale dziś znów sto-
imy twardo na nogach.

heavyweight this was the heavyweight bout 
expected of England’s top two 
as they produced a final to re-
member; Heavyweights meet in 
Group B. 

waga ciężka Derbowe starcie Odry Wodzisław 
z GkS katowice było jak walka 
bokserów wagi ciężkiej.

hook the more these two superb teams 
probed and tested, like two pow-
erful middleweights wary of the

sierpowy ruch przymierzył prawym sier-
powym już po… 40 sekundach 
gry!

cont . Tab . 1
1 2 3 4
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other unleashing a thumping 
right hook, the more you had to 
feel sorry for John arne riise’s 
calamitous moment the previous 
night at anfield.

knock down 
(v.,n.)

after so many rounds of battle, 
with one heavyweight getting 
knocked down and then bounc-
ing up again, the mutual respect 
between both sides has grown.

posłać na de-
ski; nokdaun 

W drugiej urugwajczyk Varela 
potrzebował czterech minut, by 
posłać Legię na deski;
Zanim sędzia na dobre wyliczył 
Polonię i wznowił walkę, „Czar-
ne koszule” zaliczyły drugi nok-
daun .

knockout Spartak suffer technical knock-
out .

nokaut Drugi gol byłego snajpera atleti-
co Madryt podłamał gości i roz-
począł ich nokaut.

lightweight Ivan romero’s Ecuador team 
showed their defensive qualities 
in their opening game by hold-
ing Chile to a goalless draw, but 
looked lightweight up front.

waga lekka 

middleweight As four years have passed since 
the last ‘middleweight’ final be-
tween FC Porto and aS Monaco.

waga średnia 

on points austria were clearly the better 
side tonight: if it was a boxing 
match, austria would have won 
clearly on points .

na punkty Wydaje mi się, że, gdyby to była 
walka w ringu, taka na punkty, to 
wygralibyśmy.

on ropes Liverpool left on the ropes after 
Branislav Ivanovic lands one-two 
combination .

na linach Należy racjonować siły. Żeby 
nie opaść z sił i nie oprzeć się na 
linach. Gramy przecież w ponad 
30-stopniowym upale.

outscore Losing their first two matches to 
the uSa and Costa rica, they 
were outscored 5-0 on the ag-
gregate .

wypunktować Wypunktowali nas jak wytrawny 
bokser – skomentował po meczu 
Jerzy Wyrobek, szkoleniowiec 
Zagłębia.

parry Fisting, blocking, punching, sav-
ing, parrying, Egypt’s 20-year-
old captain did it all to thwart an 
exasperated Colombian attack.

sparować uderzał mocno, z dystansu, ale 
Lehmann zdołał sparować strzał 
na róg.

ring European heavyweights get back 
in the ring .

ring Piłka tylko dlatego nie przelecia-
ła przez siatkę, że trafiła w bram-
karza, nokautując go jak bokser 
rywala na ringu.

ringcraft yesterday Chelsea provided a fur-
ther demonstration of how effec-

sztuka bokser-
ska 

cont . Tab . 1
1 2 3 4
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ertoire is the frequency of the word blow (and its Polish equivalent cios), which often 
combines with adjectives (double, decisive, decydujący, podwójny) . This noun (oc-
casionally, punch appears in similar contexts) is used figuratively to refer to various 
turning points in a soccer game such as loss of a key player, scoring a match winner 
goal or a booking. a convincing or big win is compared to a knockout or knockdown . 
a team on the losing side can be seen as a boxer leaning on the ropes . Judging by the 
number of analogies, it can be argued then that in many ways football is perceived in 

tively Wenger’s players can be 
undermined, on this occasion by 
opponents steeped in ringcraft .

round Liverpool v Chelsea Round Five: 
Liverpool and Chelsea meet in 
the Champions League for the 
fifth season running. 

runda W dogrywce oba zespoły poszły 
na wymianę ciosów, ale też piłka-
rze wyglądali jak bokserzy pod-
czas 12. rundy na ringu.

sparing partner ukraine have finally found a de-
cent sparring partner as they 
prepare for an important UEFA 
EurO 2004.

sparingpartner udanie wypadł debiut tony’e-
go Mowbraya w roli menedżera 
Celtiku Glasgow, choć pierwszy 
sparingpartner nie należał do klu-
bów z wysokiej półki.

stun arsenal stunned Chelsea, 2-1, 
handing the Premier League 
leaders their second loss in four 
home matches .

ogłuszyć (cio-
sem)

super heavy-
weight 

By the following May, the lone 
super heavy-weight, Bayern, had 
not only been eclipsed as champi-
ons, but pushed down into fourth 
place .

waga super-
ciężka 

Manchester czy Chelsea? Finał 
wagi superciężkiej

throw in the 
towel 

Grant refuses to throw in towel. rzucić ręcznik Po stracie drugiego gola z rzu-
tu karnego trener gości ryszard 
Wieczorek powinien rzucić ręcz-
nik i poddać drużynę.

welterweight In boxing terms, that’s like drop-
ping from welterweight to light-
weight – which is exactly what 
this current Arsenal team are .

waga  
połśrednia 

Second, 
cornerman 
– the official 
attendant of 
a contender in 
a boxing match

sekundant Na szczęście nie rzucił go [ręcz-
nika] na murawę niczym sekun-
dant słaniającego się na nogach 
boksera.

cont . Tab . 1
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terms of boxing – the most representative of all combat sports.4 Most of this terminol-
ogy echoes war rhetoric, which is one of the distinctive features of sportswriting and 
sportscasting (Beard 1998: 35).

3.2. Track and field and horse racing

Metaphors from track and field and horse racing will be discussed in one section 
as they seem to yield a very similar image in the target domain .

track and field athletics, sometimes referred to as the queen of sports, is the sec-
ond largest contributor after boxing with 36 terms (21 from English and 15 from 
Polish). Some of these items can also be found in other source domains, and have 
accordingly been marked with a single asterisk (if they also occur in horse racing 
terminology in their literal meanings) and two asterisks (if, besides horse racing, they 
appear in sailing terminology, which will be discussed in section 3.3).5

the set of horse racing metaphors consists of 14 English and 9 Polish items, mak-
ing up a total of 23. What follows is a listing of terms that are solely used in horse 
racing contexts. 

as mentioned above, it is legitimate to discuss terms from the above two domains 
together since they give rise to another conceptual metaphor, namely SOCCER COM-
PETITION IS A RACE. the usage examples demonstrate that competition involves 
a wide range of football events, including domestic leagues, international club com-
petitions (the Champions’ League, the Europa League), and big international events 
(the FIFa World Cup, continental championships). the SOCCER COMPETITION IS 
A RACE metaphor applies in particular to loanwords from track and field athletics6 
and horse racing, though some concepts are only associated with the former.

Football teams are thus compared to runners or horses (race horse) participating 
in a race (usually a long-distance one: marathon) which includes obstacles (hurdles) . 
at first, teams get ready for a competition (get set, on one’s marks) and finally show 
up in the starting blocks, or on the starting line (the two phrases being metaphors for 
the start of a competition), hoping that they will not suffer a setback in the early stages 
of the competition (i.e. they will not commit a false start). When teams get going, they 
may compete fiercely like horses running neck and neck. Some sides want to set the 
pace (they are compared to pacesetters who dictate their own rules) just as runners or 
horses do in a race; others try to catch or find a second wind, especially after suffering 
a few defeats. Past the halfway point, teams gradually start getting ready for finish – 
the final and key stage of every competition, where trophies are decided. Exhausted 

4 Also note the phrase on points (and its Polish equivalent na punkty), which in soccer language oc-
curs in hypothetical statements usually expressing the speaker’s (writer’s) dissatisfaction with a final score 
which does not reflect the conduct of the game (see relevant examples).

5 In fact, the overwhelming majority of these terms can be found in the glossaries of all other racing-
based sports such as car racing, cross-country skiing, cycling, rowing, speedway, to name just a few. 

6 although by definition track and field is a set of events involving running, jumping, throwing and 
walking, it is apparent that all terms borrowed into the language of soccer refer to running events. 
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t a b l e  2. track and field terms

English word/
phrase Sample sentence Polish word/

phrase Sample sentence

1 2 3 4
baton there is a widespread belief 

amongst Tricolor fans that the 
time has come for Blanco to pass 
the baton onto a younger genera-
tion .

pałeczka W zaistniałej sytuacji pałeczkę 
w sztafecie pożądanych towarów 
transferowych przejął bramkarz 
Grzegorz kasprzik.

clear a hurdle the heavyweights all cleared the 
first hurdle in asia’s 2010 FIFa 
World Cup South africa™ quali-
fying section .

pokonać/
przeskoczyć 
przeszkodę* 

Wszystko zaczęło się od porażki 
w 1956 r., a po raz ostatni górnicy 
przeskoczyli stołeczną przeszko-
dę w sezonie 1983/84.

dead heat ** Dead heat in Differdange. Lux-
embourg and Estonia shared the 
spoils as their UEFA European 
Under-21 Championship cam-
paigns ended with a 1-1 draw.

bieg nieroz-
strzygnięty 

false start** Lyon aggrieved after false start . falstart** Wszak rafał ulatowski powinien 
udowodnić, że falstart Bełchatów 
ma już za sobą.

finish (finish-
ing) line**

Barcelona continue to run away 
with the 2008/09 La Liga title 
as they demonstrate no intent of 
slowing down until they cross the 
finish line.

meta** FC Sion walczący o 5. lokatę na 
mecie sezonu od pierwszych mi-
nut rozpoczął szturm.

finishing 
post**

Dynamo claimed the title last 
term, easing past the finishing 
post eleven points ahead of near-
est rivals Shakhtar.

słupek przy 
mecie 

finishing 
straight* 

the season enters its finishing 
straight .

ostatnia prosta* Potem już ostatnia prosta, czyli 
przygotowania do potyczki z Le-
chem .

get set They get set to meet the South 
Americans again in a dream Fi-
nal .

gotowi 

halfway 
point**

The Champions League and Eu-
ropa League have reached the 
halfway point.

półmetek** Wprawdzie eliminacje do piłkar-
skich MŚ 2010 osiągają dopiero 
półmetek, ale Holandia już teraz 
jest bliska awansu na mundial.

increase the 
pace*

the Czechs increased the pace 
in the second period and captain 
Martin Fillo headed against the 
bar in the 60th minute.

zwiększyć 
tempo* 

Po zmianie stron rzeszowianie 
zwiększyli tempo rozgrywania 
akcji i w 57. minucie objęli pro-
wadzenie.

final/last lap** Hertha visit Hamburg as race en-
ters final lap.

ostatnie 
okrążenie
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marathon after a tense penalty marathon, 
Holland went tumbling out of 
the finals at the hands of inspired 
Nigeria .

maraton Meczem z Cracovią Śląsk roz-
pocznie też prawdziwy maraton 
spotkań u siebie.

on one’s marks Sweden on their marks for Olym-
pic kick-off.

do startu 

outdistance** But the club was outdistanced by 
Manchester United .

zdystanso-
wać**

Juventus turyn w 23. kolejce Se-
rie a będzie starał się zdystanso-
wać aS roma w pościgu za lide-
rem tabeli, Interem Mediolan.

pacesetter While the next day in Group 7 
pacesetters Slovakia welcome 
second-placed Croatia with just 
one point between them.

zawodnik 
narzucający 
tempo; zając 
(colloquial, 
and outdated)

photo finish** Photo finish expected in Norway fotofinisz
relay Ancelotti intends to adopt ‘la 

staffetta’ - an Italian phrase refer-
ring to passing the baton, or giv-
ing the players a half each - and 
Gilardino is ready for the relay.

sztafeta Pałeczka zmieniła właściciela, 
sztafeta biegnie dalej. ronaldin-
ho został w boksie.

second wind toulouse [FC] lost points but 
might find a second wind. It 
won’t be as easy as all that.

drugi oddech Liverpool złapał drugi oddech 
i ma już tylko punkt straty do 
Manchesteru united w tabeli Pre-
mier League .

sprint Sides sprint down finishing 
straight .

sprint Po długim biegu po trzy trofea… 
dla Barcelony rozpoczyna się 
decydujący sprint – wystarczy 
wygrać 10 spotkań, by osiągnąć 
najlepszy wynik w historii klubu.

start (starting) 
line** 

“this is a group stage with four 
teams on the starting line,” he ex-
plained to a press conference . 

linia startu 

starting blocks Just as Porto shot out of the start-
ing blocks at Old trafford so 
united seized the early initiative 
here .

bloki startowe My za to wyglądamy, jakbyśmy 
trochę zostali w blokach starto-
wych. Musimy w końcu rozegrać 
dobry mecz.

heats przedbiegi Jeżeli w przedbiegach o Cham-
pions League rozprawił się z naj-
lepszą polską drużyną, to pewnie 
by rządził w ekstraklasie.

last-gasp suc-
cessa

rzutem na 
taśmę 

W ostatnim sezonie kalmar rzu-
tem na taśmę zdobyło tytuł.

a almost literally: ‘throwing oneself at the tape’. In track and field running events, tapes used to designate finish 
lines (actually, they are still used in marathon and other road races). this ritual, though practically non-existent, has been 
rendered idiomatically and metaphorically in the Polish language .

cont . Tab . 2
1 2 3 4
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as they might be after a long race, teams enter the last lap to sprint down the finish-
ing straight and reach finish line. Sometimes a trophy is won in the last stage of the 
competition or in the final meters of the race (see the Polish metaphorical equivalent 
of last-gasp success) . 

3.3. Sailing

Sailing has contributed the same number of metaphors as track and field (36 in-
cluding 21 from English and 15 from Polish). as was the case in the previous listings, 
English terms prevail, and most Polish words and phrases have their English meta-
phorical equivalents. table 4 shows these items that occur solely in sailing terminol-
ogy .

Some of the sailing terms (e.g., halfway point, outdistance, starting line, and a few 
others marked with a double asterisk) are in line with the SOCCER COMPETITION IS 
A RACE metaphor. However, the spirit of competitiveness, which has come to the fore 
in the metaphors discussed in the previous section, is somewhat absent in most of the 
sailing terminology presented above . These metaphors generate an image of a soccer 
team which is compared to a sailing boat or yacht participating in a regatta or going 
on a long-distance voyage. It is fair then to propose another conceptual metaphor, that 
is: a SOCCEr tEaM IS a SaILING VESSEL. as the examples above show, this team 
should be understood in broader terms – it does not refer just to a collection of play-
ers on the field, but also includes the team’s manager (coach), president, and possibly 
other officials. Let us quote a few examples to prove the validity of this metaphor.

the vessel’s crew (i .e . players) are managed by a helmsman (coach7) steering 
them to success. the helmsman makes sure that his ship sails or navigates safely and 

7 Helmsman is not the most senior rank aboard a ship but since captain has come to denote an on-
field leader of the team, the latter term cannot refer, even metaphorically, to a coach. 

t a b l e  3. Horse racing terms

English word/
phrase Sample sentence Polish word/

phrase Sample sentence

horse race aEk and Olympiakos in two 
horse race .

wyścig koński 

neck and neck the teams are neck-and-neck on 
seven points in Group C and will 
both go through if Real overcome 
Swiss champions FC Zurich.

łeb w łeb Na razie Milan i Juve idą łeb 
w łeb, solidarnie wygrywając 
swoje spotkania.

saddle a series of wins have steadied the 
ship and Lemonis’s side are back 
in the saddle again .

siodło Na tyle, na ile był w stanie, 
poukładał zespół i w siodle się 
utrzymał.

thoroughbred UEFA Cup thoroughbreds reach 
first big hurdle.

koń czystej 
krwi 
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T a b l e  4 . Sailing terms

English word/
phrase 

Sample sentence 
Polish word/

phrase 
Sample sentence 

1 2 3 4
aboard the 33-year-old, who will cap-

tain Argentina against France in 
a Paris friendly this evening, will 
climb aboard the yellow Subma-
rine in the summer having signed 
a three-year contract with the 
Castellón club.

na pokładzie real z Perezem na pokładzie nie-
obliczalne propozycje składał już 
nie raz

aground the traditional Norwegian tac-
tic of pumping long balls to the 
forwards ran aground against the 
powerful yugoslavians.

na mieliźnie PZPN popełnił niewybaczalny 
błąd, zatrudniając Pawła Janasa, 
a kadra pod jego kierownictwem 
wciąż tkwiła na mieliźnie.

berth England received an extra berth 
in the competition for topping the 
Europe-wide Fair Play league.

koja, miejsce 
do spania 

capsize the way his team capsized in the 
second half, conceding two goals 
in the space of 23 minutes.

wywracać się 
do góry dnem

course Barcelona remain on course for 
a treble of trophies this season .

kurs Podział punktów w sobotę spra-
wi, że obie drużyny obiorą na do-
bre kurs na dno tabeli.

crew Lalas picks crew to sail to vic-
tory .

załoga Może go zapewnić Franz Smu-
da i jego załoga w dwumeczu 
z udinese Calcio. Już za dwa 
tygodnie .

drift allbäck threatened just before the 
hour but his effort drifted wide.

dryfować Marek Chojnacki jak na razie 
nie odmienił oblicza gry zespołu 
i arka powoli dryfuje do I ligi.

helmsman It is the oldest story in football - 
when a club is sinking like a ship 
the helmsman has to be replaced .

sternik 53-letni sternik europejskiego 
futbolu rozmawiał także z czes-
kimi politykami.

navigate; sail The Rossoneri navigated the 
second round with relative ease, 
twice overcoming Manchester; 
By contrast, Milan aC sailed 
through Group two with a 100 
per cent record against IFk Göte-
borg, FC Porto and PSV Eind-
hoven .

płynąć; 
żeglować 

Wisła popłynie po mistrza; 
Przekonała się o tym arka Gdy-
nia, która po świetnym początku 
żegluje w dolne rejony tabeli.

skipper He stood in as skipper for the sus-
pended Zinédine Zidane

kapitan

steer Cesar Luis Menotti and Carlos 
Bilardo are the coaches who 
steered the Argentina to victory

sterować; ster trener żółtodziób [...] miał nie 
być i nie był w stanie sterować 
kolekcją megagwiazd futbolu;
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remains on course for its destination. If we translate this into soccer language, it means 
that his team defeats successive opponents and heads for overall success in a competi-
tion. In this sense, overall success (e.g., World Cup qualification, winning the league 
championship or avoiding relegation) is equivalent to reaching the final destination 
by a vessel. Obviously, the voyage may as well end in failure if some problems occur 
on the way – the team may lose a game or a series of games. In that scenario, the ship 
begins to drift, or worse than that, capsizes or runs aground . 

3.4. Chess

the chess corpus includes 20 items: 10 from English and 10 from Polish. 

T a b l e  5 . Chess terms

English word/
phrase Sample sentence Polish word/

phrase Sample sentence 

1 2 3 4
checkmate Aragones certainly has the pieces 

from which to choose his pawns 
and bishops as he attempts to 
checkmate his rivals in Germany 
this summer .

szach-mat, 
dać mata, 
zaszachować

Właściwie jeszcze w I połowie 
reprezentant Wybrzeża kości 
Słoniowej aruna Dindane mógł 
powiedzieć Wiśle „szach mat”; 
W sobotę w łodzi mata Widze-
wowi dała korona; W meczu na 
szczycie galaktyczna drużyna 
dała się uśpić, zaszachować, po-
zwoliła narzucić sobie styl rywa-
la .

chess When over-zealous media quar-
ters might have been hoping for 
some sort of falsely manufactured 
gladiatorial battle… they instead

szachy Mecz w Lizbonie wyglądał jak 
nudna partia szachów, w której 
obu zespołom chodzi wyłącznie 
o remis .

at the 1978 and 1986 FIFa World 
Cups™

Ster madryckiego klubu objął po 
nim obecny szkoleniowiec Walii 
– 60-letni dziś John toshack.

vessel The French club hoping to steer 
a course to the UEFA Cup semi-
finals despite having their vessel 
seriously holed in ukraine last 
week.

statek, okręt 

starboard, port burta kolejny wielki klub, który zna-
lazł się za burtą pucharowej ry-
walizacji to włoska roma.

cont . Tab . 4
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were treated to a game of chess 
between two astute tacticians and 
teams .

chessboard Ottmar Hitzfeld – a grand master 
of modern strategy – with fewer 
players of genius on his side of 
the chessboard .

szachownica Szkoleniowiec przesuwa zawod-
ników jak po szachownicy. Np. 
Junior Diaz grał na lewej pomocy 
i obronie .

defensive move the Portuguese veteran was sac-
rificed for Fabio Grosso in a de-
fensive move by Mancini with 18 
minutes to go .

ruch obronny

gambit Oddly the Italian’s opening gam-
bit was the same as McClaren’s 
18 months before – to exclude 
99-times capped David Beck-
ham .

gambit, ruch

key move another key move was to secure 
21-year-old ukraine forward ar-
tem Milevskiy.

kluczowe 
posunięcie

W przerwie zastąpił go Paweł 
Sasin i było to kluczowe posu-
nięcie.

opening Josef Hickersberger announced 
previously that just as in chess, he 
has a plan for the opening stages . 

otwarcie Gospodarze mieli szansę na fan-
tastyczne otwarcie meczu. Już 
w 2. minucie ustawiony tyłem do 
bramki Dirk kuyt uderzył z pół-
obrotu .

pawn We get paid millions to play 
a game, but we are just pawns 
who sell ourselves to keep this 
system going .

pionek to była prawdziwa bitwa na 
szachownicy. Pionki nie miały 
w niej większych szans.

stalemate Bayern were held to a goalless 
stalemate by a gritty Stuttgart 
side .

pat

starting posi-
tion 

a goalless draw is a good start-
ing position to reach the quarter-
finals.

pozycja 
wyjściowa

Idealna pozycja wyjściowa do 
ataku na pierwsze miejsce dla tre-
nera, który wie, jak przygotować 
drużynę do rundy rewanżowej.

castling (liter-
ally), reshuffle 
(figuratively)

roszada Sir alex Ferguson nie zamierzał 
zwlekać ze zmianami i pierwsze 
roszady w składzie przeprowa-
dził w przerwie meczu.

Perhaps more than any other board game or sport, chess is commonly associated 
as a strategy game to the extent that it has come to epitomize tactics. all of the above 
terms are also used metaphorically in the standard varieties of Polish and English 
from which they entered the respective registers of soccer. 

The image these terms have generated in football language can be subsumed in 
the conceptual metaphor a SOCCEr MatCH IS a GaME OF CHESS. While in the 

cont . Tab . 5
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light of the boxing metaphor a football match is viewed as a physical bout fought 
by two boxers (usually from upper weight classes), the chess metaphor sees a soc-
cer match as a highly elaborate game of tactics and accentuates the role of the coach 
by assigning him a great deal of responsibility for the team’s performance. the head 
coach is indirectly compared to an experienced and renowned chess player who has 
a clear strategy before the game, and who knows what to do with his pawns (play-
ers) on the chessboard (soccer field). He also realizes what implications all gambits 
and moves (tactical decisions such as substitutions or team reshuffling8) may have . 
Finally, he knows how to checkmate (defeat) the opposing team. Interestingly, how-
ever, a football match which is compared to a game of chess is usually perceived as 
rather unexciting and highly predictable (see the quotations for this entry in English 
and Polish) . 

3.5. Other Sports

The other source domains have contributed a relatively small number of meta-
phors to the language of soccer (in each case fewer than 10 for each language). Given 
the negligible amount of data, it is not feasible to propose other conceptual metaphors. 
Instead, we will list the most common metaphors from five other sports, supplying 
examples of usage for some of them in the footnotes. the equivalents will be provided 
in parentheses, and lack of metaphorical correspondence in football language will be 
marked with an asterisk. 

We will begin with card games, which just like chess, have contributed a portion 
of terms to the standard varieties of Polish and English . An ace (as) designates an 
exceptionally skilled player, while a joker (dżoker9) – the one (usually a substitute) 
who can change the course of events on the field, usually in an unexpected manner. 
another metaphor worth noting is deuce10 (dwójka*) – a feat of scoring two goals in 
one game . A deck or pack of cards (talia kart) is used to refer to a team of players . 
Polish playing cards terminology has contributed a few additional words to soccer 
language . The term blotki (low cards*) denotes poorly skilled players as opposed to 
figury11 (court/face cards), i.e. key players in the team who can make a difference on 
the field.

In the English soccer register we will also come across a few traces of cricket 
terminology. For example, the phrase hit for six12 (uderzyć za sześć*), which in cricket 
means ‘score six runs’13, is sometimes used in the passive to refer to a defeat by six 

  8 The Polish term roszada (castling) is often used in this sense .
  9 Jako dżoker wszedł na ostatni kwadrans i rozstrzygnął losy spotkania.
10 thomas Vermaelen scored a deuce, with Eduardo da Silva and Cesc Fabregas completing the 

rout . 
11 Mancini przed rozpoczęciem minionego sezonu zamienił romę na Inter, ale nie był główną figurą 

w talii Jose Mourinho.
12 atlético de Madrid were hit for six at Camp Nou. 
13 Cricketing terms are defined according to http://en.wikipedia.org/wiki/Cricket_terminology#W.
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goals . A sticky wicket14 (grząskie boisko*) owes its etymology to a wet pitch on which 
batting is difficult. Metaphorically, this phrase denotes a tough situation. Finally, an 
innings (runda*) – ‘one player’s or one team’s turn to bat’ – when combined with 
the adjective good is used to mean a long and successful period of time (e .g . a soccer 
career). Since cricket enjoys popularity mostly in the English-speaking corners of the 
world, it is no wonder we do not find any cricketing metaphors in Polish. 

Nor do we come across any rugby metaphors in the Polish soccer register . Rugby 
originated on the British Isles, and shares some of its terminology with football. One 
of the most popular borrowings is a scrum15 (młyn*) – ‘a way of restarting the game 
formed by players bending in three rows’.16 as a metaphor, the term refers to jostling 
and scrambling, usually in the penalty area. a conversion kick (kop podwyższający*) 
in turn is a ball shot very high . Up and under17 (wykop z powietrza*) is defined as 
‘a high short punt onto or behind the defending team’, and is used in a similar meaning 
in soccer language. another interesting expression, which also occurs in ice hockey 
and a few other sports, is sin bin18 (ławka kar*) – perhaps more commonly referred to 
as a penalty box (‘the area where a player sits the time of a given penalty’). In soccer, 
at least for now, there is no sin bin so the term applies to a player’s suspension, mostly 
as a result of bookings. 

Soccer terminology has also borrowed a few words and phrases from the world of 
tennis . A daisy-cutter19 (niskie uderzenie*), also occuring as a cricket term, is a low 
shot skidding along the ground. Game, set, match (gem, set, mecz*) is a term meaning 
that one player has just won the point that has given him the match. Metaphorically, it 
could be used to talk about crowning the team’s effort to win a match or a trophy. Win-
ning the Grand Slam (Wielki Szlem) in tennis is definitely the most prestigious achieve-
ment . In soccer it is employed to refer to a series of four football trophies or four 
consecutive wins20. Finally, the term matchpoint21 (meczbol, piłka meczowa) occurs in 
soccer-related contexts to denote an opportunity to win a match or clinch a title.

The last source domain to be discussed in this paper is wrestling – the only cat-
egory where the Polish terms predominate over the English ones, which might be due 
to the popularity of this sport in Poland in the last three decades of the 20th century . 
The phrase wrestling match22 (pojedynek zapaśniczy) can be used to refer to some of 
the wrestling holds (one of these, a nelson, is actually used metaphorically in soc-

14 By this point, the Italians were batting on a sticky wicket.
15 First, a blast by Zoltan that Seitz made a diving save to his left to stop, and then a scrum in front of 

the goal .
16 rugby terms are defined according to http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_rugby_league_terms 
17 Johan Elmander: (6.5) - Caused panic with his up-and-under for the second goal.
18 the Istanbul side welcome Gökhan Zan back from his time in the sin bin.
19 the former Liverpool goalkeeper tipped aside rosicky’s 35th minute daisy-cutter.
20 Piłkarski „wielki szlem” nie jest jednak nowością dla ajaxu. 
21 We wasted our first match point last week when we lost against [aC] Siena. Now we have another 

opportunity and we want to take it. 
22 Mariusz Lewandowski (6.0): Cost his side the victory through an ill-advised wrestling match with 

Proedl .
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cer language) applied by the players of the opposing teams. Needless to say, such 
techniques usually infringe upon the rules of the game. In the Polish data we will 
come across pasywność23 (passivity, stalling*) or, in other words, passive obstruction, 
which in the world of wrestling means avoiding contact and slowing down the pace of 
the match . The term is applied to teams that play utterly defensive football . Another 
wrestling phrase worth noting is sprowadzić do parteru24 (take down to the ground*), 
which is used in a practically identical meaning in soccer language. Finally, we have 
the phrase rozłożyć kogoś na łopatki25 (pin sb down*). In wrestling, when you pin your 
opponent down, you force the opponent’s shoulders to the mat, which terminates the 
match. In football, the phrase is mostly used to refer to match-winning events. 

4. Conclusions

Our analysis of metaphorical terms from other sports in soccer language has 
found that the largest contributor is boxing to the extent that a soccer match can be 
understood in terms of a boxing match, re-emphasizing the competitive spirit of the 
world’s most popular sport. Further on in the ranking we have track and field athlet-
ics and horse-racing (SOCCER COMPETITION IS A RACE) . Of some prominence 
are also the sailing metaphors (a SOCCEr tEaM IS a SaILING VESSEL) and chess 
terms (a SOCCEr MatCH IS a GaME OF CHESS). among the data we will also 
come across single items from card games, cricket, rugby, tennis and wrestling. re-
garding the source of the analyzed metaphors, it could be argued that they are, by and 
large, grounded in recognizable and popular sports with established traditions. We 
will not encounter equally large sets of terms from more modern sports such as For-
mula 1, speedway, or even cycling and basketball (interestingly, soccer language has 
borrowed a relatively small number of metaphors from other team sports). 

taking a contrastive approach, we will find that the English terms prevail over 
the Polish ones (by a proportion of 56% to 44%). this quantitative discrepancy could 
be attributed to the fact that English has a more extensive sports vocabulary than 
Polish, which should not come as a surprise as the English-speaking countries (nota-
bly the UK and USA) are regarded as the cradle of a large number of contemporary 
sports. However, there are some exceptions to this trend. the Polish lexical repertoire 
does not contain any rugby or cricket metaphors, while the English database includes 
hardly any wrestling terms. this can easily be explained in terms of different socio-
cultural realities. after all, rugby and cricket are inherently British team games to 
the extent that they could be deemed national sports. Wrestling, in turn, used to be 
a popular combat sport in Poland. Interestingly, the proposed conceptual metaphors 
yield an identical image of the world in both languages. However, this should not be 

23 Gdyby to były zapasy Polonia zapewne straciłaby punkt za pasywność.
24 … mówił pomocnik Odry Maciej Małkowski, który zanim korzym został sprowadzony do parteru, 

trafił z bliska w nogi kaczmarka.
25 Drużyna PGE GkS Bełchatów była bliska rozłożenia Lecha Poznań na łopatki.
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interpreted in terms of semantic borrowings, but rather in terms of evidence for the 
existence of language universals.26

Finally, it would be worthwhile to answer the following question: why do soc-
cer writers and casters consistently borrow terms from other sports domains, and use 
them as metaphors? the reasons are the same as for other kinds of lexical transfer to 
and from general sports language. according to Shamsuddin and kamaruddin (2008: 
177–178), writers use metaphors for the purposes of conciseness (language economy), 
emotional value embedded in such terms, and persuasion (to make readers agree on 
a specific point of view). It seems that in the case of soccer language, it is especially 
the last two reasons that figure most prominently.
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Językowy obraz świata zapośredniczony w metaforach 
pojęciowych z obszaru socjolektu rowerowego

Abstract (The Linguistic Image of the World Expressed by Conceptual Metaphors 
from the Area of the Bike Sociolect). The author attempts to describe a section of the 
group imagination of the users of Polish bike slang in which the linguistic activity of 
cyclists and their environment is analysed using the idea of conceptual metaphors . The 
studied metaphors (a BIkEr IS a PILOt aND a BIkE IS a PLaNE and rIDING a BIkE 
IS EatING) allow to reconstruct a part of the linguistic image of the world comprised in 
this variety and show the way it is structured.

Abstrakt. autor przedstawia próbę opisu wycinka grupowej wyobraźni użytkowników 
socjolektu rowerowego, w której działalność językowa rowerzystów i środowiska kolar-
skiego jest analizowana przez pryzmat teorii metafory konceptualnej. Poddane analizie 
metafory pojęciowe (rOWErZySta tO PILOt, a rOWEr tO SaMOLOt i JaZDa Na 
rOWErZE tO JEDZENIE) pozwalają zrekonstruować fragment językowego obrazu świata 
zawartego w omawianej odmianie języka i wskazać na sposób jego ustrukturyzowania. 

Badanie socjalnych odmian języka powinno obejmować rekonstruowanie obec-
nego w nich językowego obrazu świata, przez który rozumie się „zawartą w języku, 
różnie zwerbalizowaną interpretację rzeczywistości dającą się ująć w postaci sądów 
o świecie” (Bartmiński 2006: 12). Ponieważ „Określony sposób odbierania przez 
człowieka otaczającej rzeczywistości odzwierciedla się w języku” (Handke 2008: 
41), a „Najważniejszym narzędziem analizy lingwistycznej jest językowy obraz świa-
ta” (Piekot 2008: 42), pozostaje decyzja dotycząca wyboru stosownych metod ba-
dawczych, które np. umożliwią wgląd w strukturę konceptualną kluczowych metafor 
z wybranego obszaru języka. Jak wykazaliśmy w innym miejscu (por. Wiertlewski 
2008), rolę taką może pełnić teoria metafory konceptualnej, według której „istotą 
metafory jest rozumienie i doświadczanie pewnego rodzaju rzeczy w terminach in-
nych rzeczy” (Lakoff, Johnson 1988: 27). Natomiast sama metafora pojęciowa to 
„Schematyczna relacja odwzorowania między dwiema domenami, zwykle wyrażona 
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w formule X TO y, gdzie X to domena docelowa, a y to domena źródłowa” (taylor 
2007: 708). 

Przedmiotem dociekań w niniejszym tekście jest badanie wycinka językowego 
obrazu świata, zawartego głównie w wybranych metaforach z obszaru socjolektu ro-
werowego, o którym piszemy, używając też terminów język rowerowy i cyklolekt 
(por. Wiertlewski 2005, 2006, 2007a, b, 2008). Jest to też próba spełnienia postulatu 
zgłoszonego np. przez Grabiasa (1997: 83), aby w badaniach socjolingwistycznych 
wyjść poza „etap gromadzenia materiału leksykalnego”. Stąd autor analizuje rzeczy-
wiste komunikaty językowe wytworzone w konkretnych sytuacjach (materiał języko-
wy przywoływany w artykule pochodzi zarówno z tekstów mówionych, jak i zwłasz-
cza pisanych – lista tylko tych ostatnich zamieszczona jest na końcu), aby wykazać, 
że badany dyskurs socjolektalny jest ustrukturyzowany w swoisty sposób. 

Szczególnym obiektem podjętych tutaj badań są trzy wybrane metafory pojęcio-
we (zob. Wiertlewski 2008), porządkujące pewien fragment językowego obrazu za-
wartego w cyklolekcie, przy czym należy podkreślić, że „wykreowany przez grupę 
społeczną i zawarty w języku obraz rzeczywistości nie jest jedynym ‘światem’, w ja-
kim przychodzi członkom tej grupy tkwić” (Grabias 1997: 160). Zacznijmy zatem od 
następujących metafor konceptualnych: 

Rowerzysta to pilot, a rower to samolot

Omawiane w tym miejscu dwie metafory pojęciowe wykazują spory stopień 
uszczegółowienia w analizowanej odmianie języka i choć faktycznie odwołują się do 
dwóch odrębnych domen źródłowych, ze względu na to, że przywołują one wspól-
ną i przenikającą się wzajemnie sferę wyobrażeń, zostały tu potraktowane łącznie. 
W kartotece autora znajduje się ponad 40 jednostek leksykalnych (wliczając derywaty 
i połączenia wyrazowe) reprezentujących powyższą kategorię. Natomiast w opubli-
kowanym kilka lat wcześniej tekście poświęconym słownictwu w prasie rowerowej, 
a więc kwestiom odmiennym niż podejmowane w niniejszym artykule, Maria Wojtak 
wymienia jedynie 3 leksemy z interesującego nas obszaru. autorka pisze:

Świat bików i bikerów jest tworzony w opozycji do świata samochodów i motocykli, ale nie przez 
bezpośrednie przeciwstawienie ujmowane w kategorii swój – obcy. Świat pojazdów mechanicznych 
jest po prostu przemilczany. Przedstawienie roweru jako pojazdu wiąże się z delikatnymi aluzjami do 
maszyn latających i latania – urządzenia sterownicze roweru uzyskują miano kokpitu, a rowerzysta 
jest pilotem, jego czynność pilotażem (Wojtak 2000: 124).

Zauważmy na marginesie, że w socjolekcie rowerowym świat pojazdów mecha-
nicznych, a zwłaszcza samochodów, nie jest bynajmniej przemilczany. O samocho-
dach faktycznie mówi się i pisze stosunkowo rzadko, a jeśli już, to głównie w sposób 
negatywnie nacechowany emocjonalnie (np. blachosmród, blaszka, burakowóz czy 
katamaran). Z drugiej strony wskazać można w prezentowanej odmianie języka za-
pożyczenia pochodzące właśnie z tego obszaru, takie jak np. dzwon (upadek, zderze-
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nie), enduro (typ motocykla, tutaj typ roweru, nazwa konkurencji) czy liczne nazwy 
trików. Ponadto, co ważniejsze, jak pokazujemy poniżej, mamy tu faktycznie do czy-
nienia z ustrukturyzowanymi konceptualizacjami rowerzysty i roweru, które są zde-
cydowanie czymś więcej niż wyłącznie „delikatnymi aluzjami do maszyn latających 
i latania” .

W rekonstruowanym właśnie wycinku językowego obrazu świata rowerem kie-
ruje pilot. Dotyczy to zwłaszcza, choć nie wyłącznie, tzw. ekstremalnych odmian ko-
larstwa, a szczególnie kolarstwa grawitacyjnego, polegającego np. na wykonywaniu 
różnorakich trików w powietrzu, stąd pewnie odniesienia lotnicze. Ilustracją takiego 
użycia jest zdanie Rower w powietrzu zachowywał się spokojnie, nie pochylał się 
samoistnie, utrzymując pozycję, którą zlecił mu pilot. Do identycznego wyobrażenia 
odwołuje się również kolejny przykład: Kelly’s jest stabilny tak bardzo, że niemal 
nie wymaga ingerencji pilota. Pokreślmy jednak, że leksem ten w socjolekcie rowe-
rowym ma dodatkowe odniesienia, które również przez odwołanie się do omawia-
nej sfery wzmacniają skojarzenia lotnicze. Może on mianowicie oznaczać kolarza, 
który na tandemie jedzie z przodu (Załoga tandemu składa się z pilota, który jest 
pełnosprawny, oraz zawodnika, który jest niepełnosprawny. Kiedy pilot nie ma czasu, 
znowu ustawiam rower na trenażer.), albo np. motocyklistę jadącego na przedzie wy-
ścigu – wtedy natrafiamy często na frazę nominalną pilot wyścigu (Najpierw ze startu 
honorowego ruszył pilot wyścigu, a za nim niespiesznie peleton świadom trudności 
czekających go na dzisiejszej trasie.) .

Pilot rowerem, jak się okazuje, nie tylko kieruje – może go także pilotować (Trze-
ba odwagi, żeby na górskich singletrackach pilotować takie badziewie.). kolejny 
derywat, pilotaż, stanowi dalsze uszczegółowienie analizowanej metafory źródłowej 
(Dla doświadczonego downhillowca pilotaż tej maszyny nie będzie sprawiał szcze-
gólnych trudności.). Podobnie jak w samolocie, rowerzysta-pilot ma do dyspozycji 
kokpit – jest to łączna nazwa kierownicy, jej wsporników, rogów i chwytów (Rower 
stworzony do streetu i DJ, ale nie tylko po to, by jeździł, ale by wyglądał: pomarań-
czowy kokpit oraz napinacze E – 13, fioletowa rama i piasty – wszystko to tworzy 
niepowtarzalny wizerunek.) . 

Leksem ster ewokuje skojarzenia zarówno lotnicze, jak i żeglarskie – pozostańmy 
przy tych pierwszych. Oznacza on kierownicę (Puścił ster, przestał kręcić, a rower 
toczył się dalej.) lub kolarzy jadących na końcu grupy, w ogonie (Usadowiłem się 
z tyłu grupy, na tzw. sterze.) . Natomiast stery, leksem powstały w wyniku zabiegu 
kondensacji i występujący zawsze w liczbie mnogiej, to łożyska umieszczone w alu-
miniowych miskach wbitych w ramę, łączące widelec z ramą (Stery łapią luzy, trzeba 
je wymienić.). Ich bardziej oficjalna nazwa to łożyska sterowe. W nowszych rowe-
rach spotyka się stery zintegrowane, czyli pozbawione misek i włożone bezpośred-
nio w przygotowane w ramie gniazdo. również zarejestrowane derywaty słowa ster 
mogą wskazywać na znaczny stopień zakorzenienia omawianego wyobrażenia. Wie-
my już, że rower się pilotuje, ale można też nim sterować (Prosty rower, łatwy w pro-
wadzeniu, może nim sterować nawet dziecko.). Ważne jest, aby był sterowny (Testerzy 
niestety skarżyli się, że maszyna w ostrych zakrętach nie jest sterowna.), a sterowanie 
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proste (Szeroka kierownica z pewnością ułatwia sterowanie.). Wspomniane wcześniej 
stery osadzone są w rurze sterowej, potocznie zwanej sterówką – kolejny przypadek 
uniwerbizacji (Może się też zdarzyć, że sterówka będzie za długa, wtedy albo obcinasz 
ją trochę, albo dodajesz podkładki pod mostek .) . 

Następna grupa uszczegółowień analizowanej właśnie metafory pojęciowej ogni-
skuje się wokół leksemu lot i jego derywatów. Loty są bowiem esencją kolarstwa gra-
witacyjnego (Extreme X6 Comp jest niezwykle skoczny i aż rwie się do lotu. W locie 
jest stabilny.), czyli lotnictwa (Jest to jednak zaleta, szczególnie istotna dla młodych 
i niedoświadczonych adeptów lotnictwa, którym zdarzają się loty w stylu worka karto-
fli.). Nie wszystkie loty rowerem są jednak udane i nie zawsze kończą się szczęśliwie 
– na nazwanie takich sytuacji dysponujemy neologizmem niedolot (Było wielu po-
czątkujących grawitowców, więc zdarzały się niedoloty.) i połączeniami czasowniko-
wymi z jego udziałem, przybierającymi swoistą formę, odbiegającą od standardowe-
go wzorca fleksyjnego znanego z polszczyzny ogólnej. Chodzi mianowicie o wyrżnąć 
niedolota (Na największej hopie Maciek wyrżnął niedolota jak wór ziemniaków .) 
i zaliczyć niedolota (Podczas Mistrzostw Polski 2004 Grzegorz Zieliński zaliczył tam 
niedolota i skończyło się na złamaniu obu nadgarstków .) .

Loty mogą lotnicy rozpoczynać np. na przeszkodach ziemnych, z których rower 
się wybija (Tak powstała hopa, a raczej zespół hop o sporych rozmiarach. Wszyscy 
rowerowi lotnicy na pewno są z tego powodu szczęśliwi.). Mamy wówczas do czynie-
nia z przelotem (Ze względu na sąsiedztwo miejscowej trasy crossowo-maratońskiej, 
która przebiega dokładnie w poprzek toru, wymagane było stworzenie objazdu, a do-
kładnie przelotu nad nią.). Dodatkowo leksem przelot odnosi się także do długości 
trasy przejechanej konwencjonalnie, np. w ciągu jednego dnia (Chciałbym niedługo 
pobić swój dotychczasowy dzienny przelot – aktualnie to 108km.). Zdarzają się rów-
nież przeloty niefortunne (Tam Bartek zaliczył przelot przez kierownicę.), ale i one nie 
zrażają entuzjastów, którym chodzi o odlot, czyli rodzaj euforii odczuwanej w locie .

Natomiast przelotki to przytwierdzone do ramy zaczepy, przez które przecho-
dzą linki prowadzące do przerzutki i tylnego hamulca (Potrzebna mi jest do złożenia 
roweru przelotka, ta umiejscowiona na spodzie mufy, prowadząca tylną i przednią 
przerzutkę.). Z kolei przymiotnik lotny występuje w kilku połączeniach wyrazowych, 
z których najczęściej używane to: lotny start polegający na tym, że kolarz rozpędza 
się przed linią startową i mija ją w pełnym biegu (Uważaj, żebyś podczas lotnego star-
tu nie dał się zamknąć na końcu stawki.), lotny finisz będący oznaczonym miejscem 
na trasie, gdzie pierwsi zawodnicy zdobywają punkty, których suma decyduje o koń-
cowej wygranej (Próbuje mi jak najdalej odjechać, ja dolatuję do niego i szykuje się 
lotny finisz.) oraz lotna premia (Na lotnej premii przewaga ucieczki wynosiła około 
5 minut .) .

również czasownik latać wraz z pochodnymi w znaczący sposób przyczynia się 
do dalszego uszczegółowienia analizowanej domeny źródłowej. rowerem, jak już 
pokazaliśmy, można sterować, można go pilotować, ale także można na nim latać 
(Dla mnie trasa to hardcore. Jak się okazało nie dla wszystkich, bo duża część za-
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wodników latała w samej lycrze, co wyglądało dość komicznie. Tak czy siak, wszyscy 
latali konkretnie.). Przyjrzyjmy się w tym miejscu wybranym derywatom, zaczynając 
od kolejnego neologizmu. Pokonać znaczny dystans w powietrzu lub wykonać zamie-
rzone triki to ulatać (W zawodach latał też Marcin, ale nic specjalnego nie ulatał .) . 
Najpierw należy jednak wybić się z przeszkody, wylecieć (Hopa ma taki profil, że na-
wet niezbyt wprawni bikerzy powinni bez problemów z niej wylecieć.), następnie prze-
lecieć zaplanowany odcinek (Nie zdołał przelecieć nad drugą hopą i skończyło się 
połamaniem widelca.), aby na końcu dolecieć do celu (W czasówce podobny problem 
miał Robercik Kulesza, który minimalnie nie doleciał i pokrzywił koła .) . To ostatnie 
można też oddać za pomocą formy dolatywanie (Trzeba dalej pracować nad poprawą 
pozycji w locie oraz dolatywaniem hop, na których ten trik jest wykonywany.). Żmud-
ne ćwiczenia pozwolą z czasem osiągnąć mistrzostwo i wówczas bez większego wy-
siłku będzie można polecieć hopkę lub traskę (Na początku mojego downhillowania 
ośmieliłem się polecieć traskę w Wierchomli tuż za zawodowcami.) albo po prostu 
polatać (Na średniej hopie skakali zarówno zdeklarowani dirtowcy, jak i pacjenci, 
którzy lubią sobie polatać w każdej konkurencji.). Zawsze warto, zwłaszcza przed 
zawodami, oblatać wszystkie przeszkody (Przed kwalifikacjami były oczywiście tre-
ningi i nasi uczyli się oblatywać kolejne hopki.). Z kolei osoba oblatująca trasę lub 
rower, zwłaszcza do akrobacji powietrznych, to oblatywacz (Dyscyplina 4X istnieje 
już na tyle długo, że pierwsi oblatywacze z początku XXI wieku wreszcie dorośli .) .

rower, podobnie jak samolot, startuje (Znaczna masa roweru sprawia, że startuje 
on powoli.) i ląduje (Jeśli nie dokręcisz trików, od razu ląduj.). Podobnie rzecz ma 
się ze startem i lądowaniem (Rower aż sam wyrywał się do lotu. Przed wstrząsami 
podczas lądowania ratował nas DJ 2, który bardzo dobrze wybierał nierówności oraz 
amortyzował uderzenia.). Do analizowanego obszaru należy także helikopter, będący 
nazwą triku polegającego na zeskoku z obrotem, np. z murka. Zakończmy ten frag-
ment przywołaniem jeszcze jednego czasownika, który choć jest synonimem leksemu 
latać, bardziej kojarzy się z ptakami niż z lotnictwem. Otóż na rowerze można także 
fruwać (Zapomniałem, że jadę rowerem i nagle znalazłem się na szczycie. Fruwałem 
nad skalnymi rumowiskami z łatwością, której nigdy dotąd nie doświadczyłem .) . 

rozwijające się intensywnie w ostatnich kilkunastu latach kolarstwo ekstremal-
ne oferuje swoim coraz liczniejszym zwolennikom nowe możliwości użytkowania 
roweru, co w rezultacie rodzi potrzebę nazywania nieznanych dotąd sytuacji i do-
świadczeń, a w konsekwencji pozwala zwiększać znacząco liczbę uszczegółowień 
omówionych metafor pojęciowych. Jak pokazaliśmy powyżej, część z nich może być 
konceptualizowana za pomocą pojęć już w języku ugruntowanych, odwołujących się 
do domen źródłowych pilota i samolotu, które jednocześnie wywołują liczne cenione 
i pożądane skojarzenia nie tylko z przestrzenią i swobodą, ale również z niemałymi 
umiejętnościami technicznymi niedostępnymi laikom. Pozwala to budować wysoce 
pozytywny wizerunek użytkowników socjolektu rowerowego, a jednocześnie zezwa-
la na znaczący stopień kreatywności językowej polegającej na twórczym wykorzysta-
niu dostępnego już materiału językowego, np. poprzez dołączanie formantów (jak np. 
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w ulatać) lub tworzenie swoistych związków wyrazowych (np. wyrżnąć niedolota, 
oblatywać hopki itd .) .

Natomiast zdecydowanie odmienny charakter ma kolejna z metafor, jaką chciał-
bym poddać analizie.

Jazda rowerem to jedzenie

Jest to jedna z najbardziej rozbudowanych metafor konceptualnych w języku 
rowerowym, odwołująca się do jedzenia jako domeny źródłowej. Metafora ta wy-
korzystuje zapewne najstarsze i najgłębiej zakorzenione formy językowe i sposoby 
mówienia o rzeczywistości. Jak pisze aitchison:

Prawdopodobnie jeszcze na wczesnym etapie rozwoju języka ludzie nazwali siebie, części ciała 
i najbliższe otoczenie (aitchison 2002: 165).

Jedzenie, jak również czynności i sprzęty z nim związane, z pewnością do owego 
najbliższego otoczenia przynależą, a pojęcia dotyczące jedzenia z czasem w wyni-
ku procesu neosemantyzacji, a zwłaszcza metaforyzacji, rozszerzyły swe znaczenia, 
w tym na niektóre zjawiska związane z jazdą na rowerze.

Zgromadzony przez autora materiał językowy obejmuje ponad 80 jednostek 
leksykalnych (włącznie z derywatami i połączeniami wyrazowymi) należących do 
omawianej domeny źródłowej, które w nieodparty sposób przywołują skojarzenia ze 
sferą jedzenia. Choć niektóre z nich funkcjonują również w podobnych znaczeniach 
w polszczyźnie ogólnej, a ich dodatkowy zakres występowania nie ogranicza się wy-
łącznie do socjolektu rowerowego, należy również i je uwzględnić, aby uszczegóło-
wienia analizowanej metafory pojęciowej były maksymalnie wyczerpujące. Leksyka 
dotycząca jedzenia wykorzystywana w cyklolekcie ewokuje kilka wyróżniających się 
grup skojarzeń, dotyczących przygotowania pożywienia, spożywania, przyborów ku-
chennych oraz potraw.

Zacznijmy od jednostek związanych z przygotowaniem jedzenia, które są rów-
nież używane w analizowanej odmianie języka w swoistych znaczeniach. Są to mia-
nowicie leksemy: gotować, mielić, przypalać, roztrzepać, ubijać i zapiekać. Ponieważ 
z zaprezentowanej grupy najbardziej charakterystyczny wydaje się czasownik mielić, 
zacznijmy od niego. Oznacza on jazdę na miękkich przełożeniach, przy których na 
jeden obrót pedałów przypada niewiele obrotów koła (Ja niestety mieliłem dość mięk-
ko. Nie miałem jakoś siły jechać twardziej.). Występuje on również w połączeniach 
wyrazowych, takich jak mielić pedałami (Można siedzieć sobie spokojnie, mielić pe-
dałami, kręcić kierownikiem i tylko słuchać chlupotu tłumików.), mielić na małej tar-
czy (Na tak sztywnym podjeździe wszyscy w zasadzie zaczęli mielić na małej tarczy .) 
czy mielić na młynku – o tym ostatnim wspomnimy w dalszej części tekstu. Związane 
z tym mielenie niejednokrotnie oznacza powolną jazdę z maksymalnym wysiłkiem 
(Podjazdy są bardzo krótkie i można je zawsze z buta pocisnąć, będzie szybciej niż 
mielenie na 22 – 34.). O tej samej sytuacji można również mówić za pomocą kolej-
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nych odnotowanych derywatów, takich jak przemielić (Używałem pulsometru bardzo 
rzadko, ale sporo treningów specjalistycznych przemieliłem na Imagicu .) i zmielić 
(Kelly’s ma dostatecznie miękkie biegi, aby zmielić najbardziej strome podjazdy .) . 
Z kolei zmielić przerzutkę i przemielić przerzutkę oznaczają zniszczenie jej (Gdy ko-
nar wplącze się, a ty zapedałujesz, to możesz zmielić przerzutkę.). konsekwentnie 
zmielenie lub przemielenie przerzutki polega na jej doszczętnym zniszczeniu, czemu 
często towarzyszy połamanie szprych, pogięcie haka i zerwanie łańcucha. Mówi się 
wówczas o zmielonej lub przemielonej przerzutce (Ciesz się, że skończyło się tylko na 
przemielonej przerzutce .) .

kolejny leksem gotować jest źródłem kilku wartych uwagi derywatów. Ugotować 
się znaczy, podobnie zresztą jak w polszczyźnie ogólnej, zmęczyć się (Jeśli inni nie 
przyłączą się, to mogę zawisnąć między ucieczką i peletonem i ugotować się .) . To 
samo znaczenie wyrazić można także poprzez dołączenie kolejnych przedrostków 
i uzyskanie takich derywatów, jak podgotowany (Nie będzie z niego wielkiego pożytku 
na końcówce, już teraz jest dobrze podgotowany.), ugotowany (Jeśli dasz radę poje-
chać z czołówką, to po pierwszej rundzie będziesz ugotowany i będzie chciało ci się 
rzygać.) czy zagotowany (Mimo że byłem już nieco zagotowany, wstałem na pedały 
i szarpnąłem mocno .) .

Natomiast czasownik roztrzepać zarejestrowany został tylko w jednym połą-
czeniu wyrazowym – roztrzepać peleton, co oznacza rozbić, rozerwać grupę ostrym 
tempem, atakiem (A gdzie kapitan Jaskuła? Niech skrzyknie chłopaków, to migiem 
roztrzepią peleton.). Z kolei frazeologizm ubijać nogi i jego imiesłowowy derywat 
ubite nogi komunikują o potwornym zmęczeniu (Nie lubię długich płaskich etapów. 
Nogi mam strasznie ubite na koniec dnia .) .

Jak dowiadujemy się z analizy zebranego materiału, nie tylko potrawa może się 
czasami przypalić. W prezentowanej odmianie przypalać to jechać ostro, szybko, for-
sownie (Do mety jeszcze daleko, a ci zaczęli już przypalać.). Z kolei czasownik za-
piekać stał się źródłem ekspresywnego derywatu zapiek oznaczającego jazdę resztką 
sił, z wielką zawziętością, zazwyczaj na finiszach (No bo widoku idącego na dolnym 
chwycie, na pełnym zapieku i w błocie zawodnika nie da się do niczego porównać .) . 
Możliwa jest też bardziej ekspresywna forma – przypalać na zapieku .

Na drugą grupę skojarzeń zasygnalizowaną powyżej, a dotyczącą spożywania, 
składa się jeszcze liczniejszy zbiór uszczegółowień (głód, gryźć, jeść, lizać, łykać, 
smakować, ssać, żreć) i, podobnie jak w zakończonym fragmencie, niektóre z nich 
funkcjonują w podobnych znaczeniach również w języku ogólnym. Przed przystąpie-
niem do jazdy można czuć głód ścigania (A że na Kampinosie nie byłem z przyczyn 
kasowych i własnej dyspozycji, tym bardziej odczuwam głód ścigania.) czy głód jazdy 
(Pewnie masz rację z tym, że po kilku dniach znowu przyjdzie głód jazdy.), albo być 
głodnym startu lub roweru (Po chorobie jestem tak głodny roweru, że chyba jutro już 
wyruszę .) . 

W socjolekcie rowerowym lizać znaczy prawie dotknąć, potrącić, jak w połącze-
niach wyrazowych lizać koło (Trasa dla klasykowców, czyli ludzi potrafiących lizać 
koła, przepychać się i jeździć z przodu .) i lizać wiraż (Kładł się na zakrętach, lizał 
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wiraże, jak mówią kolarze .) . Liźnięcie koła może okazać się niebezpieczne (Trzeba 
uważać, żeby przez głupie liźnięcie koła koledze samemu się nie wyłożyć .) .

Czasownik gryźć odnotowany został tylko w jednym, ale za to interesującym, 
frazeologizmie – gryźć kierownik, czyli jechać z całych sił, dawać z siebie wszystko 
(Powiedział kolegom, że na podjeździe nie pozwoli się dojść, że będzie gryzł kierow-
nik.). Zwróćmy ponadto uwagę na socjolektalną swoistość rodzaju gramatycznego 
leksemu kierownik, inną niż ma kierownica w odmianie ogólnej.

Podobnie kolejny czasownik jeść ma tylko jedną zarejestrowaną formę zjadać 
(We dwóch jedzie się raźniej, więc dystans zjada się sam.). Natomiast jego potoczny 
ekwiwalent żreć, będący wszak podstawą używanego również w polszczyźnie ogólnej 
wyrażenia skazany na pożarcie, dodatkowo uszczegóławia badaną metaforę (Skazany 
na pożarcie przez peleton Boonen dzielnie się bronił .) .

Znacznie liczniejszą reprezentację ma natomiast czasownik łykać, używany 
w znaczeniu przejechać, pokonać. Można mianowicie łykać np . przeszkody (Przy du-
żych nierównościach terenu, dobrze skomponowane zawieszenie Cane łyka nierów-
ności i rower prowadzi się bardzo stabilnie.), dziury (Amortyzator zaczął w końcu 
łykać dziury.), kilometry, zakręty, a nawet łyknąć kogoś, czyli wyprzedzić (W mojej 
grupie wiekowej nie było nas wielu, ale nie udało mi się łyknąć nikogo.). W podob-
nym znaczeniu występuje derywat połykać – spośród licznych możliwych kolokacji 
przedstawmy jedynie wybrane: połykać rywali (Ludzie mnie raczej wyprzedzali, ja 
tylko połykałem rywali, którzy ewentualnie mieli silny kryzys i wlekli się bardzo po-
woli.), połykać ucieczkę (Peleton przyspieszył i kilka kilometrów przed metą połknął 
ucieczkę .) i połykać kamienie (Pokazał mi, o co chodzi z tym pompowaniem koła, jak 
opona powinna połykać kamienie i dlaczego u mnie nie połykała.), które wraz z przy-
wołanymi wcześniej nie dość, że nasuwają skojarzenia z jedzeniem, to nawiązują 
wręcz do kanibalizmu, co być może ma oddawać dramaturgię rywalizacji w sporcie. 
W tym kontekście należy też odnotować derywaty rzeczownikowe połykacz (Po od-
poczynku zamieniamy się ponownie w połykaczy kilometrów .) i łykanie oraz połykanie 
(McEwen to prawdziwy mistrz. Jego łykanie rywali w czasie sprintu naprawdę robi 
wrażenie .) .

ucieczkę można, jak się okazuje, nie tylko połknąć, ale również wchłonąć (Jesz-
cze daleko przed premią uciekinierów wchłonął peleton.). Podobnie rzecz ma się  
np. z przeszkodą (Żaden amor nie jest na tyle szybki, by łaskawie wchłonąć prze-
szkodę przy dużej prędkości.). Znaczenia derywatów również odwołują się do podob-
nych skojarzeń, czego przykładami są np. wchłonięty (Po samotnej ucieczce zawodnik 
wchłonięty przez peleton często ma problem z utrzymaniem się w grupie z powodu 
zmęczenia.) czy wchłonięcie (Wchłonięcie ucieczki nie przyszło peletonowi łatwo .) .

Peleton potrafi również wessać uciekiniera (Jeszcze przed rundami po mieście we-
ssał go peleton.). Natomiast zwrot zasysać przeszkody oznacza lekką jazdę i gładkie 
pokonywanie trudnego terenu (Jeśli zatem twoje zawieszenie i ugięcie nóg zassało 2/3 
wysokości nasypu, to twoje ciało musiało się unieść tylko o 1/3.). Do podobnych wy-
obrażeń odwołują się kolejne połączenia wyrazowe, takie jak zassać łańcuch (Mała 
zębatka z przodu zaczęła zasysać łańcuch. Na szczęście miałem ze sobą smar.), koło 
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(Dalej było jeszcze gorzej i błoto w pewnym miejscu zassało mi koło, ale jakoś się 
wyrwałem.), piach (Zaraz potem napęd zassał trochę piachu spod opon i zaczęło to 
wszystko niepokojąco chrzęścić.) czy derywat zasysanie (Nie było praktycznie widać 
przerzutki i czułem lekkie zasysanie łańcucha przez małą zębatkę .) .

Jazda na rowerze, podobnie jak jedzenie, powinna smakować (W tym sezonie po-
stanowił nawdychać się trochę asfaltu, kupił szosówkę i jazda po błocie przestała mu 
smakować.). Dysponujemy tu także derywatami wzmacniającymi podobne wyobra-
żenia, takimi jak zasmakować (Idealny rowerek dla górali, którzy chcą zasmakować 
szosy .) i posmakować (Ponoć ten maraton był trudniejszy od Danielek. Cieszę się, że 
mogłem posmakować jazdy w takich warunkach.). Należy w tym miejscu przywołać 
frazeologizmy znane z języka ogólnego, które też powszechnie używane są w oma-
wianej socjalnej odmianie języka, takie jak poczuć smak zwycięstwa czy wygranej 
(Na Mount Ventoux po raz pierwszy w karierze zawodowej Szmyd poczuł smak zwy-
cięstwa etapowego.). Nie powinna też w tym kontekście zaskakiwać obecność sma-
kosza (Są ludzie, którzy wybierają jakieś unikatowe, kultowe firmy. To są rzeczy dla 
smakoszy rowerów .) .

W trzeciej podkategorii skojarzeń odwołujących się do szeroko rozumianych 
przyborów kuchennych wskazać można 8 leksemów: garnek, łyżka, miska, młynek, 
patelnia, sztuciec, ubijaczka, ubijak, widelec, wykałaczka, z których najciekawszy, 
choćby ze względu na aktywność morfologiczną, jest młynek, czyli pedałowanie 
z wysoką kadencją (A mnie cholernie imponuje młynek Armstronga na podjeździe .) 
lub najmniejsza tarcza z przodu (Według mnie od zawsze blatem nazywano tarczę naj-
większą, młynkiem najmniejszą, a średnia jakiejś specjalnej nazwy nie ma .) . Zdrob-
nienie młyneczek wyraża te same pojęcia, tyle że w bardziej emocjonalny sposób (Inni 
męczą ciężko, a ten kręci niby na luzaka młyneczek i jedzie tak samo jak oni zacho-
wując siły na koniec.). Ponieważ jest tu mowa o sytuacjach, których kolarz często 
doświadcza, nie zaskakuje obecność neologizmu młynkować, czyli jechać z wysoką 
kadencją (Bardzo szybko kończą się przełożenia i nawet przy 44 : 11 trzeba młynko-
wać. Podczas ciężkich podjazdów w wysokich górach atakował, młynkując nogami na 
niskim przełożeniu, z szybkością obrotów godną kolarza torowego.). W zarejestrowa-
nym materiale wskazać można również kilka połączeń wyrazowych w pełni synoni-
micznych i używanych zamiennie, głównie w funkcji ekspresywnej, takich jak mielić 
na młynku (Wystarczy zachować trochę rozsądku. Kto jeździ wszystko z blatu – tu 
będzie mielił na młynku po płaskim.), wrzucić młynek lub wrzucić na młynek (Często 
wrzucam na młynek niejako zapobiegawczo, żeby mnie górka nie zaskoczyła.), kręcić 
na młynku (Pamiętam też zabawną sytuację z maratonu w Jeleniej - ja kręcę na młyn-
ku, a obok jedzie zawodnik i ciągnie z blatu, a jedziemy z tą samą prędkością), kręcić 
młynka (Lepiej kręcić młynka na stojaka – wtedy szansa, że nie będą bolały kolana 
wzrasta.), wjeżdżać młynkiem (Samo trenowanie podjazdów dzieliłem na poszczegól-
ne tryby. Raz wjeżdżałem młynkiem, kolejny raz na twardo, potem podciągając itd.), 
dawać z młynka (Gdy dałem z młynka, pieski załapały i dojechałem do mety na po-
puszczającej coraz silniej piaście .) .

W kolejnych neosemantyzmach odwołujących się do nazw sztućców wykorzy-
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stano podobieństwo desygnatów, a szczególnie ich kształtu. Widelec jest rozgałęzio-
ną częścią łączącą koło z ramą, od której zależy precyzja sterowania rowerem oraz 
komfort rowerzysty (Od dłuższego czasu szukam widelca pod stery zintegrowane .) . 
Jego żartobliwym synonimem jest sztuciec (Ten widelec fantastycznie działa i jest 
porównywalnie lekki w stosunku do dwukrotnie droższych i bardziej prestiżowych 
sztućców.). W rowerach górskich, trekkingowych i crossowych używany jest wide-
lec amortyzowany, natomiast w rowerach szosowych przełajowych – widelec sztyw-
ny. Pewien typ widelców amortyzowanych posiadających tylko jedną goleń (marki 
Lefty Max) bywa nazywany żartobliwie wykałaczką. Z kolei łyżka jest narzędziem 
do ściągania opon (Co zabrać ze sobą koniecznie na maraton? Łyżki do ściągania 
opon .) .

również podobieństwo kształtu wykorzystano przy tworzeniu ostatnich neose-
mantyzmów z omawianej podgrupy. Potoczna nazwa kasku to garnek (Bez garnka 
na głowie w ogóle nie próbuj downhillowych trasek.). Z kolei desygnatem patelni 
jest największa przednia zębatka (No to poszukaj korbki z patelnią 44z, a tę szybko 
sprzedaj, póki jest w miarę nowa.). Leksem ten wchodzi w przewidywalne związki 
w rodzaju wrzucać na patelnię (Jak chcesz ćwiczyć kadencję, to nie wrzucaj na pa-
telnię.), zrzucać z patelni oraz jest elementem frazy patelnia i ośka (w Wielkopolsce 
używane jest też zgrubienie patela i ocha) oznaczającej jazdę na największej tarczy 
z przodu i najmniejszej koronce z tyłu, co wymaga ogromnego wysiłku, a zdarza się 
np. podczas finiszu. Fraza ta jest czasami w czasie jazdy wykrzykiwana do kolegów, 
aby zachęcić ich do wzmożonego wysiłku. Z kolei miska to powierzchnia łożyska, 
w której toczą się kulki w łożyskach suportu, sterów czy piasty (Rozebrałem, wy-
czyściłem miski, skręciłem i teraz już tylko cyka jak mocniej przycisnę .) . Natomiast 
ubijaki i ubijaczki to charakterystyczne pedały zatrzaskowe, których angielska nazwa 
egg beater, też zresztą metaforyczna, została po prostu przełożona na polski (Niedaw-
no założyłem ubijaczki – są to moje pierwsze wpinane pedały i muszę przyznać, że są 
świetne .) . 

W ostatniej podgrupie uszczegółowień omawianej metafory pojęciowej zare-
jestrowano 13 jednostek dotyczących szeroko rozumianych potraw: flak, grzybek, 
kicha, lobstery, konina, naleśnik, orzech, orzeszek, poziomka, ryba, rybka, wódecz-
ka, żabie udka. Podstawą neosemantyzacji również tutaj jest głównie, choć nie wy-
łącznie, podobieństwo wyglądu desygnatów, szczególnie ich kształtu. Z niezmier-
nie bogatego pola wyrazowego kulinariów metaforyzacji uległy jedynie nieliczne 
leksemy, które dodatkowo, podobnie jak w omówionych wyżej przypadkach, po-
twierdzają, że jazda na rowerze ma coś wspólnego z jedzeniem, przynajmniej na po-
ziomie ewokowanych skojarzeń. Dodajmy, że chodzi o jedzenie, a właściwie dietę 
dość specyficzną. Mamy tu bowiem głównie potrawy mięsne (kicha, konina, żabie 
udka), ryby i owoce morza (ryba, rybka, lobstery – pożyczka z angielskiego, homa-
ry), jedno danie mączne (naleśnik), ponadto owoce (poziomka), grzyby (grzybek), 
orzechy (orzech, orzeszek) i jeden napój alkoholowy (wódeczka), co w rezultacie 
buduje wrażenie diety raczej prostej i monotonnej, a jedynymi wyjątkami są lobste-
ry i być może żabie udka. Odczucia te potęguje dodatkowo wymieniony powyżej 
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leksem flak, a także nie wymieniony dotąd przymiotnik tłusty, który również omó-
wimy w tym fragmencie. 

Zacznijmy od leksemu grzybek, który nazywa część mechanizmu sterowego (Po-
dobnie jak w przypadku opisanego modelu szosowego, do widelca MTB producent 
dodaje w komplecie wymienny grzybek a-head). kolejne jednostki z powyższej listy, 
czyli flak i kicha, oznaczają przedziurawioną dętkę i są synonimami takich słów, jak 
guma, kapeć i pana. Występują one często w połączeniach mieć flaka/kichę lub zła-
pać flaka/kichę (Szanse na zwycięstwo pokrzyżowały jednak liczne kichy, które złapał 
w Alpach .) . Konina natomiast stanowi żartobliwą nazwę rowerów marki Kona i jest 
wynikiem gry słownej wykorzystującej podobieństwo fonetyczne wyrazów (Szykuję 
zimówkę, bo żal ujeżdżać koninę w taką pogodę.). Z kolei lobstery to rowerowe ręka-
wice trójpalcowe (Na zimę, żeby chronić ręce, warto zakupić lobstery.). Naleśnik to 
koło zgięte w bok (Rower podskoczył na kamieniu i skończyło się naleśnikiem. Ponie-
waż nie zdołałem wyprostować koła, wycofałem się z wyścigu.) . 

W dwóch znaczeniach używa się słowa orzech: mianem tym określa się główkę 
piasty (Zastosowanie ślizgu, na którym obraca się orzech bębenka zmniejszyło masę 
i trwałość systemu.) lub kask rowerowy (Nie ulega wątpliwości, że to bikerzy w orze-
chach i fullface’ach dzisiaj dyktują warunki.). Z kolei zdrobnienie orzeszek odnosi się 
wyłącznie do kasku (Gdyby nie kask, który ubieram nawet jeżdżąc po parku, to nie 
wiem, jakbym teraz wyglądał, dlatego apeluję do wszystkich: ubierajcie orzeszki .) . 
Rowery poziome to w wyniku zastosowania zabiegu kondensacji po prostu poziomki 
(Po chwili także zaczynamy pedałować. Ja i Radek na poziomkach, Agata na klasycz-
nym góralu .) .

W socjolekcie rowerowym ryba i rybka oznaczają manewr rowerem mający na 
celu ominięcie np. dziury w szosie lub jazdę slalomem na krótkim odcinku celem wy-
wrócenia konkurenta wraz z rowerem. Leksemy te najczęściej używane są we frazie 
zrobić rybę/rybkę (Rusek zrobił dwie ryby i Niemiec nie wyszedł mu z koła .) . 

Żartobliwy charakter mają dwie kolejne jednostki: wódeczka to nazwa smaru WD 
40 (Wódeczka jest dobra do czyszczenia łańcucha, ale później należy nałożyć po-
rządny smar.), a żabie udka to typ pedałów zatrzaskowych, których nazwa jest kalką 
angielskiego określenia froglegs (Nie narzekam. Moje żabie udka spisują się lepiej 
niż tradycyjne pedały platformowe.). Ostatni z leksemów tłusty pojawia się we fraze-
ologizmie tłuste okrążenie – tak w kryterium ulicznym nazywane jest co 5 okrążenie, 
gdzie czołowi zawodnicy zdobywają kolejno punkty: 5, 3, 2 i 1 (Zbierając punkty 
nie tylko na tłustych okrążeniach, uzbierałem ich więcej i wygrałem pierwszy wyścig 
w tym roku.). Na zakończenie niniejszego fragmentu zauważmy, że w części poświę-
conej metaforom rOWErZySta tO PILOt, a rOWEr tO SaMOLOt pojawiły się 
takie porównania, jak loty w stylu worka kartofli i wyrżnąć niedolota jak wór ziemnia-
ków, które też czynią użytek z odwołań nawiązujących do pożywienia.

Jak widzimy, również metaforyka związana z jedzeniem może być wygodnym 
narzędziem kategoryzacji. Stosukowo duża liczba uszczegółowień w tym przypadku 
bierze się prawdopodobnie stąd, że „Przyjemność mówienia o jedzeniu także należy 
do kulturowych uniwersaliów” (Witaszek-Samborska 2005: 123), a więc być może 
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właśnie dlatego zrobiono z nich użytek w omawianej środowiskowej odmianie języ-
ka. Zwraca również uwagę w przeanalizowanym materiale językowym „niekonwen-
cjonalne, niestereotypowe postrzeganie rzeczywistości, inne niż w ustabilizowanym 
języku ogólnym” (kołodziejek 2006: 205), manifestujące się np. poprzez pewną do-
sadność (np. flak, kicha, żreć) czy żartobliwy charakter jednostek językowych (np. 
lobstery, wódeczka, wykałaczka, żabie udka) .

Podsumowując, przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu jest zarówno 
leksyka ustabilizowana, od dawna używana, jak i słownictwo stosunkowo nowe oraz 
najnowsze, z którego część z czasem zapewne również ulegnie stabilizacji. Omó-
wione metafory są w znacznym stopniu skonwencjonalizowane, czyli posługiwanie 
się nimi w dużej mierze polega na odtwarzaniu ich z pamięci. aby je rozumieć, na-
leży posiadać odpowiednią wiedzę, co z kolei może być jednym z elementów wy-
znaczających granice przynależności do grona kolarzy – mamy tu więc do czynienia 
z grupotwórczą funkcją języka. Przywołane powyżej metafory pochodzące z języka 
ogólnego niejako zapośredniczają podwójnie, gdyż odwołują się do wyobrażeń już 
w języku polskim obecnych i dodają do nich odniesienia swoiste. Nie jest to oczywi-
ście zbiór zamknięty – można tworzyć kolejne (być może niektóre w przyszłości będą 
powszechniej używane), wpisując się we wzorzec wyrażony przez metaforę koncep-
tualną i nawiązując do domeny źródłowej poprzez dobudowywanie dalszych uszcze-
gółowień o swoistym charakterze socjolektalnym. Natomiast wszystkie one potrakto-
wane łącznie pozwalają rozpoznać pewien ideał zachowań i wartości preferowanych 
przez środowisko posługujące się omawianą odmianą języka, a także nazwać strategie 
językowe służące temu celowi. 

Ponieważ „proces ujmowania rzeczywistości w języku ma charakter zdecydo-
wanie subiektywny, interpretujący i wartościujący, a zatem obraz świata nigdy nie 
będzie samym światem” (Piekot 2008: 42), tym większe uzasadnienie ma teza, że 
jest on w znacznej mierze świadomie wykreowany. W pełni też zgadzamy się z Woj-
tak (2000: 119), że „Pisma w rodzaju BB (BikeBoard) i Ba (Bike action) stanowią 
wprawdzie forum, na którym pewien krąg spraw może być prezentowany, przede 
wszystkim jednak promują nowe wzorce zachowań i stosowne wartości, stymulują 
więc rozwój kultury czy raczej subkultury”. Dodajmy, że owe wzorce, zwłaszcza 
językowe, są powielane i twórczo rozwijane przez użytkowników socjolektu ro-
werowego, o czym świadczy przywołany powyżej materiał, pochodzący m.in. ze 
źródeł internetowych. Zabiegi te służą, jak pokazaliśmy, z jednej strony upowszech-
nieniu wysoce pozytywnego wizerunku rowerzysty jako jednostki sprawnej fizycz-
nie i mającej szczególne umiejętności techniczne (poprzez wykorzystanie pilota 
i samolotu jako domen źródłowych), a z drugiej powiedzeniu, niejako w kontrze 
do pierwszego, że jazda na rowerze jest czymś niezwykle prostym, wręcz prozaicz-
nym, że nie ma w niej niczego nadzwyczajnego (jedzenie jako domena źródłowa), 
a może nawet, że – podobnie jak jedzenie – jest niezbędną częścią życia. tak więc 
wycinek językowego obrazu świata wyłaniający się z przedstawionych analiz nie 
jest jednolity i spójny, a wręcz podkreślana jest złożoność owego świata, nie tylko 
zresztą rowerowego. 
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piotr wierzchoń

Fotodokumentacja 3.0

Abstract (Photo-documentation). The article discusses issues related to the selection of 
illustrative textual evidence for temporally arranged linguistic units in the form of photo-
documentation. Photo-documentation is considered part of the linguistic chronologization 
theory (TLCH). In turn, linguistic chronologization is an applied linguistics theory and 
thus it should involve a theoretical and a practical component. an object of investigation 
relevant for TLCH is defined as the theoretical component, being an ordered pair: a dated 
language unit. Within the practical component, directives and procedures are followed 
which lead to the final presentation of the temporally arranged unit. the presentation may 
have three forms: by showing information retrieved from dLibra, by scanning own printed 
resources, such as index cards with retrieved information, and, finally, by providing photo-
graphs from born-digital documents . Even though the article mainly presents information 
on the classification of document types from which information is retrieved, all retrieval is 
based on the linguistic chronologization theory of retrieval. Within the theory, negation of 
the so-called lexicographic criterion of neologisms is discussed in particular.

Abstrakt. W artykule omawia się problem doboru ilustracji poświadczeń tekstowych 
dla chronologizowanych jednostek języka w formie fotodokumentacji. Fotodokumenta-
cję uznaje się za składnik teorii lingwochronologizacji (TLCH). Lingwochronologizacja 
natomiast jest teorią językoznawstwa stosowanego i jako taka wina zawierać komponent 
teoretyczny, jak i praktyczny. W ramach komponentu teoretycznego definiuje się relewant-
ny dla TLCH obiekt badań, tj. parę uporządkowaną: jednostkę języka wraz z jej data-
cją. W ramach komponentu praktycznego z kolei należy operować dyrektywami i pro-
cedurami, które prowadzą do końcowego przedstawienia chronologizowanej jednostki. 
ta prezentacja może się odbywać na trzy sposoby: po pierwsze – w ukazaniu ekscerptu 
z systemu dLibra, po drugie – poprzez zeskanowanie własnych zasobów drukowanych, 
np. fiszek z ekscerptami, po trzecie – możliwe jest operowanie fotografiami pobranymi 
z dokumentów typu born-digital. Jakkolwiek przedstawiany artykuł niesie głównie infor-
macje dotyczące klasyfikacji typu dokumentu, z którego pobierany jest ekscerpt, to pod-
stawą każdych działań ekscerpcyjnych jest lingwochronologizacyjna teoria ekscerpcyjna. 
Szczególną uwagę w tej teorii poświęcamy w niniejszym artykule negacji tzw. kryterium 
leksykograficznego neologiczności.
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1. Prefacja

Pierwsza praca stricte (czyli w rozumieniu poniżej) fotodokumentacyjna ujrzała 
światło (dzienne)1 17 października 2008 r. (Wierzchoń 2008)2. Zbliża się zatem już 
piętnasty miesiąc funkcjonowania pewnego f a k t u3. także faktu metodologiczne-
go. Oczywiście, można spierać się o to, czy nie popełniliśmy tu nadużycia w kwe-
stii kwalifikacji metodyczności czynności wokołofotodokumentacyjnych. Czy obcu-
jąc z fotodokumentacją mamy do czynienia z metodą, z techniką, czy z czynnością 
„w istocie techniczną”, czy może nawet – z niczym4? Zagadnieniu temu poświęcili-
śmy osobną wypowiedź, a mianowicie książeczkę Dlaczego fotodokumentacja? Dla-
czego chronologizacja? Dlaczego emendacja?… (Wierzchoń 2009b). Gdyby jednak 
przyjąć, że metodologia to nauka o metodach prowadzenia badań5, ich skuteczności 
bądź wartości poznawczej, to prezentację fotodokumentacyjną należałoby uznać nie 
tylko za metodę, ale wręcz za – że użyjemy tu ex abrupto nowej nazwy obiektu lin-
gwistycznego, czyli reproduktu6 – cudowną metodę. Jej „big-bangową” cudowność 
widzimy w oznace skuteczności, jakiej przejawem jest tu przywołanie – po aż nad 
wyraz konsekwentnym, około dwudziestoletnim (programowym chyba, w danym 
wypadku nie ma przecież mowy o przeoczeniu) bibliograficznym nieuwzględnianiu 
przez pracownię Obserwatorium Językowe IJP PaN faktu rejestracji chronologizacyj-
nej polszczyzny nowopolskiej przez Profesora Jana Wawrzyńczyka – pracy Słownik 
bibliograficzny języka polskiego w: Smółkowa 2009. to cieszy. Polifunkcjonalne to, 
to znaczy: i to, i to. Jedno „to”, że owa karencja mija, a Jan Wawrzyńczyk – w oczach 
Badaczki nowego słownictwa polskiego – „schodzi z ławki kar”. a toto drugie „to”, 
to „to”, to to, że czymkolwiek fotodokumentacja by nie była, jest to aktywność mimo 
wszystko (a to wszystko to ewentualne i nieewentualne uwagi postponujące sens głę-
boki fotodokumentacji) performatywna, sprawcza, realna. realność fotodokumentacji 
widzimy w: a) fakcie redukcji białych plam leksykografii polskiej (por. np. Wierzchoń 
2009a), b) retuszu organizacji badań naukowych w Polsce (co wiąże się np. z odesła-
niem we wspomnianym artykule t. Smółkowej do dorobku SBJP).

Fotodokumentacja niecmokierowa (jakkolwiek, bywa, poddawana również otak-
sowaniu à huis clos, ściągająca kondemnatę itd.) i ratuje, i raduje. Co i kogo ratuje? 
ratuje Prawdę. Najsamprzód: prawdę rejestracji. konserwuje (w dobrym tego sło-

1  to i tak sukces; por. jednostkę: cośi nie ujrzy światła dziennego ◦ [cośi nie‗ujrzy światła‗dziennego] 
w: Bogusławski, Danielewiczowa 2005: 284.

2  Czyli w rocznicę 17 października roku 1938. Była to publikacja dedykowana Panu Profesorowi 
Jerzemu Bańczerowskiemu z okazji Jego urodzin (o dość istotnym [np. w polskim systemie uniwersytec-
kim] numerze porządkowym, celowo zresztą nieujawnionym w dedykacji).

3  Ponieważ łacińskie factum to to, co zostało z r o b i o n e. Niestety, nie jest to nasze spostrzeżenie 
etymologiczne – por. np. Bogusławski 2009: 137.

4  Ewentualnie można obserwować wartości ujemne na skali poznania, wykazując np. szkodliwość 
fotodokumentacji, jej zgubny wpływ na młodzież, na poznanie języka itd.

5  Por. Such, Szcześniak 2006: 10.
6  Por. w sprawie terminu Chlebda 2009: 24.
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wa znaczeniu) a u t e n t y z m  p o ś w i a d c z e n i a  f i l o l o g i c z n e g o – absolut-
nej, dokumentacyjnej „świętości” filologa. ratuje natomiast badaczy, którzy (nawet 
w tzw. dobrej wierze, z całym poszanowaniem warsztatu tekstologicznego7 itp .) do-
konują bezświadomie przekłamań rejestracyjnych, tj. np. uwspółcześniają ortografię 
w pracach materiałowych. W tym sensie fotodokumentacja jest jak polisa OC: badacz, 
który się nią posługuje-legitymuje, nie popełni błędu w czasie „eksportu” treści do-

kumentu do własnych nota-
tek, a nawet gdyby błąd taki 
popełnił, udostępnienie po-
świadczenia fotograficznego 
pozwoli komentatorom go 
zweryfikować. a radość? Co 
z radością? Fotodokumen-
tacja raduje, ponieważ – jak 
wiadomo – jeden obraz wart 
jest 1000 słów (a tysiąc słów 
to wiele).

O fotodokumentacji8 my 
chcemy mówić, gdy obcuje-
my z  s e r i ą  graficznych (fo-
tograficznych) poświadczeń 
filologicznych. Ile elemen-
tów musi liczyć minimalnie 
seria? Na to pytanie nikt nie 
potrafi odpowiedzieć, jednak 
prawie wszyscy zaintereso-
wani są w stanie odróżnić 
serię poświadczeń fotodoku-
mentacyjnych od nie-serii. 
u s e r y j n i e n i e  danych 
zaprezentowanych w formu-
le foto- rozstrzyga o fotodo-
kumentacyjnym charakterze 
ekscerpcji w teorii lingwo-

chronologizacji (TLCH). Intuicyjnie czujemy, że fotografia fragmentu Bulli Ex com-
misso nobis a Deo nie jest pracą fotodokumentacyjną w projektowanym przez nas 
sensie. ale już zamieszczony powyżej wybór – tak.

7  Por. Loth 2006.
8  termin f o t o d o k u m e n t a c j a  nie jest (jeszcze) zakorzeniony w świadomości bada-

czy. Przykładem tego stanu może być „parapraksja” niedoskonałego (przy czym niedoskonałość ta jest 
w aspekcie tu podnoszonym szczególnie znacząca; w takich wypadkach mówi się właśnie: „freudowska 
pomyłka”) przytoczenia tytułu pracy Jak prawdy fotodokumentacyjnie szukano i co znaleziono… w arty-
kule t. Smółkowej (2009: 264).
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2. Fotodokumentacja w służbie chronologizacji

Z „subkulturą” fotodokumentacji łączy się (na razie: jak nic innego [ponieważ nie 
jest tak, że nie łączy się nic innego]) problem c h r o n o l o g i z a c j i. Mamy tu głów-
nie na uwadze chronologizację słownictwa. a właściwie („na dziś”): chronologizację 
słownictwa nowopolskiego. Centralnym zagadnieniem, które metoda fotodokumen-
tacyjna weryfikuje, jest tzw. k r y t e r i u m  l e k s y k o g r a f i c z n e  (które po dwu-
dziestoletnich badaniach lingwochronologizacyjnych9 J. Wawrzyńczyka traktujemy 
raczej już na prawach katachrezy) w zakresie orzekania o nowości danych faktów 
językowych. Oto wybrane głosy reprezentujące pewien ogląd teoretyczny:

Neologizmy okresu powojennego odnotowane są w indeksach do dwóch opracowań: książki teresy 
Smółkowej Nowe słownictwo polskie. Badania rzeczowników i pracy alicji Zagrodnikowej Nowe 
wyrazy i wyrażenia w prasie (Buttler 1993: 10).

W tym artykule nie zajmuję się odróżnieniem neologizmów potencjalnych od indywidualizmów. 
W praktycznej ekscerpcji materiału stosowałem zasady przyjęte przez redakcję tomów Nowe słow-
nictwo polskie. Materiały z prasy z lat 1972-1981 pod redakcją Danuty tekiel. Przy formacjach 
utworzonych według produktywnych modeli słowotwórczych od wyrazów spotykanych współcze-
śnie (...) kryterium była ich nieobecność w Słownikach języka polskiego Doroszewskiego i Szymcza-
ka (Mikołajczak 1996: 27–28). 

Z naciskiem musimy jednak podkreślić, że umieszczony w naszym opracowaniu zbiór wyrazów 
został j e d y n i e  w y e k s c e r p o w a n y  z prasy wychodzącej w latach 1993–2000, a nie 
utworzony w tym właśnie okresie (Smółkowa 2004: 5).

autorki wymienionych publikacji [Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy… – P.W.] nie zaj-
mują się ustalaniem metryk poszczególnych wyrazów i połączeń wyrazowych. Przyjmują leksyko-
graficzne kryterium nowości, podobnie zresztą jak autorzy innych opracowań, np. poświęconych 
słowotwórstwu (Nowakowska 2005: 21). 

Dzięki opracowaniu teresy Smółkowej rejestrującej neologizmy z prasy lat 1985–1992 (Smółkowa, 
cz. I. 1988 [chyba 1998 – P.W.], cz. II, 1999) wiemy, że w tym tylko zaledwie siedmioletnim [1985, 
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 – P.W.] okresie przybyło ponad trzynaście tysięcy nowych 
jednostek leksykalnych — tzw. neologizmów leksykograficznych, czyli leksemów nieodnotowanych 
we wcześniejszych słownikach (Przybylska 2006: 131).

Granice czasowe użytego w tytule [Nowe czasowniki obcego pochodzenia w aspekcie diachronicz-
nym i synchronicznym – P.W.] określenia „nowe czasowniki” wyznaczone zostały [z n o w u ż  – 
P.W.] za pomocą kryterium leksykograficznego. Na jego podstawie do analizowanego materiału zali-
czam te jednostki leksykalne, których nie odnotował wcale bądź odnotował w określonym znaczeniu 
Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego (różycka 2007: 197).

kryterium leksykograficzne to dobre (ale już nie idealne10) narzędzie pozwalające 

 9  W sprawie terminu por. Wawrzyńczyk 2008. ustalenia chronologizacyjne J. Wawrzyńczyka 
mieszczą się głównie w żółtej serii „Semiosis Lexicographica” (i kolor ten można łączyć z faktem, że 
w dziedzinie chronologizacji polskiej J. Wawrzyńczyk jest posiadaczem „żółtej koszulki lidera”).

10  kryterium to miało uzasadnienie w czasach, gdy wyniki badań ekscerpcyjnych nie były tak roz-
proszone jak obecnie (tj. wówczas, gdy np. w latach 70. – w istocie – podstawowym „filtrem” pomaga-
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redukować agnonimię słownikową11. Jeżeli jednak chcielibyśmy je stosować w celu 
gromadzenia materiału służącego do opisu zjawisk językowych w kontekście ich dy-
namiki, to trzeba tu mówić o paraterminie, urobionym najprawdopodobniej w Obser-
watorium Językowym IJP PaN. Jednym z przejawów umasawiania tego kryterium 
jest artykuł t. Smółkowej, opublikowany w wysokonakładowym „Języku Polskim” 
(Smółkowa 2009). autorka, lokując się w „fortecy” o licznych „furtkach”, które obie-
rają postać wyłuszczeń wewnątrzwarsztatowych Obserwatorium, znanych już paru 
pokoleniom wiernych czytelników serii Nowe słownictwo polskie, jako ukoronowanie 
wywodu-apologii dobiera aż trzy filary autorytetu:

Jeden podręcznik akademicki, 1 . 
ustalenia Profesor Hanny Jadackiej, 2 . 
ustalenia Profesor krystyny Waszakowej.3. 

te trzy źródła mają – w argumentacji t. Smółkowej – skonfirmować zastosowa-
nie kryterium leksykograficznego w badaniach słownictwa:

tak jak w dotychczas wydanych seriach Nowego słownictwa, głównym kryterium stosowanym przy 
ustalaniu zasobu neologizmów w Słowniku neologizmów pozostaje kryterium leksykograficzne 
(Smółkowa 2009: 265).

Problem w tym, że kryterium leksykograficzne można od pewnego czasu12 uznać 
za „spalone”. Stoimy na stanowisku, że (za nic w świecie) nie sposób go obronić13 
– tj. nie da się obronić tezy (w uproszczeniu, ale nie większym niż clou wadliwego 
kryterium): nowe w języku polskim jest to, czego nie notuje Słownik języka polskie-
go pod red. W. Doroszewskiego i każdy słownik na nimż fundowany (a szczególnie 
Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka). Oczywiście, można (nawet długo 
jeszcze) posługiwać się tym kryterium w pracy badawczej, lecz wynik w ten spo-
sób uzyskany będzie obrazem fałszywym (ponieważ np. przymiotnik telemarkowy, 
nienotowany w SJPD ani w uSJP, notujemy w tekstach przedwojennych). Stopień 
satysfakcji osiągniętej z pozyskania fałszywego wyniku (np. że zberezeństwo byłoby 
powojenne) – przy jednoczesnej wiedzy, że kryterium leksykograficzne14 nie jest na-
rzędziem pomocnym w badaniach współczesnej (i „każdej”) polszczyzny – jest chyba 
już wyłącznie sprawą tego, co przyjmuje się określać mianem: sumienie15 (i jako taka 
satysfakcja ta nie podpada pod jurysdykcję komentarza naukowego). 

Powróćmy do autorytetów (ponieważ za autorytetami uczeni wprost przepa-
dają16). t. Smółkowa pisze: „W akademickim podręczniku Gramatyka współcze-

jącym orzekać o rejestracji [nie o datacji, o rejestracji] danego słowa było jego istnienie lub nie w danym 
słowniku, zazwyczaj: SJPD).

11  kalka rosyjskiego terminu словарный агноним .
12  krytyce sensowności stosowania tego kryterium poświęciliśmy kilka opracowań, np. Wierzchoń 

2009a, 2009b. tamże liczne testy tekstowe.
13  t. Smółkowa proponuje także w procesie kolekcjonowania neologizmów zastosować – następne 

w kolejności – kryterium upowszechnienia (Smółkowa 2009: 264).
14  Filtr: słownik ogólny (definicyjny) danego języka.
15  Pomimo że mamy XXI wiek.
16  Nie jest to nasz sąd: „u językoznawców wiara w nieomylność autorytetów jest tak głęboko za-
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snego języka polskiego. Morfologia czytamy: «Dane liczbowe stanowią podstawę 
stwierdzenia liczebności danego typu słowotwórczego. Liczba n e o l o g i z m ó w  
(w y r a z ó w  n o t o w a n y c h  p o  r a z  p i e r w s z y  w  S J P D) pozwala określić 
produktywność danego typu»)” (Smółkowa 2009: 265)17 .

W wypadku doboru źródła autorstwa k. Waszakowej przez t. Smółkową docho-
dzi do frapującego manewru metodologicznego (w zakresie metody wyboru materiału 
badawczego). autorka niezwykle dojrzałej interpretacyjnie (trafna ocena zjawisk eks-
tralingwalnych), obudowanej wartościową tkanką teoretyczno-lingwistyczną („szkoła 
warszawska”), klasyczno- (w pozytywnym znaczeniu) -operacyjnej pracy Przejawy 
internacjonalizacji we współczesnej polszczyźnie (Waszakowa 2005) dobiera materiał 
badawczy, powodowana (najprawdopodobniej) ujęciami periodyzacyjnymi t. Smół-
kowej, wypromowanymi w serii Nowe słownictwo polskie. Z kolei t. Smółkowa (2009) 
za podstawę badań przyjmuje18 rozwiązanie chronologizacyjne przyjęte we wspo-
mnianej wyżej pracy… k. Waszakowej (2005: 37). Przykład kolejny ma analogiczny 
„scenariusz”: H. Jadacka w pracy Jadacka 2001 powołuje się19 na ustalenia chrono-
logizacyjne i periodyzacyjne Zespołu red. Smółkowej, a t. Smółkowa (2009) „nie 
pozostaje dłużna” H. Jadackiej (2001) i akceptuje jej akceptację materiału serii NSP. 
Nie mamy nic przeciwko temu, aby kongruentne warsztaty badawcze dokonywały 
podobnych (ustalonych przez siebie) wyborów w zakresie leksykalnego asortymentu 
materiałowego… Pozostaje to samo ciągle pytanie: czy Badaczki faktycznie opisały 
– w zakresie opisu zjawisk morfologicznych tzw. współczesnej polszczyzny – to, co 
chciały opisać, czy też opisały to (biorąc pod uwagę materiał), co akurat było („pod 
ręką”) do opisania. a że to, co było, było nieporadnie schronologizowane, toteż itd.  
W wypadku serii-hitu (czy też ujmując hitowo: hit-serii) Nowe słownictwo polskie . . . 
należy po prostu mówić o fingowaniu wiedzy chronologizacyjnej (chyba nawet nie 
z rozmysłem, a po prostu przez brak precyzji metodologicznej, w wyniku bagate-
lizowania tzw. kryterium tekstowego chronologizacji, a nade wszystko – z powodu 
ignorowania piśmiennictwa przedwojennego w pracy ekscerpcyjnej). 

Podsumujmy tę partię naszych uwag: morfologiczne analizy H. Jadackiej 
(2001) i k. Waszakowej (2005) mają nieprzeciętnie wysoką jakość, wynikającą 
m.in. z niekognitywizowania, obeznania warsztatu derywatologa itp. W tym sen-

korzeniona, że w  ciągu 300 lat nikt nie pomyślał o sprawdzeniu zasady sformułowanej przez Ludolfa” 
(Mańczak 2006: 16).

17  Gdyby rzeczywiście zakres oznaczania nazwy neologizm oraz zakres oznaczania nazwy wyraz 
notowany po raz pierwszy w SJPD łączyła relacja homosygnifikacji, mielibyśmy tu do czynienia z wielce 
egzotyczną definicją terminu neologizm .

18  tu dochodzi do jeszcze innego ujęcia problemu. Czytamy: „k. Waszakowa w rozprawie Przejawy 
internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny wyznacza dla neologizmów ramy chro-
nologiczne obejmujące lata 1985–2004” (Smółkowa 2009: 265). albo w powyższym cytacie zastosowano 
jakiś nieprzeciętnie silny tzw. skrót myślowy, albo mamy tu do czynienia z czymś znacznie „groźniej-
szym” metodologicznie.

19  „Wspomniany już ostatnio wydany tom Nowego słownictwa polskiego Obserwatorium Językowe-
go PaN zawiera także materiał najnowszy. Podstawą ogólnej charakterystyki tej części zasobu leksykal-
nego będą więc również derywaty z tego źródła” (Jadacka 2001: 17). Por. także Jadacka 2001: 15, 16.
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sie praca Badaczek musi budzić (i też budzi) najwyższe uznanie. Problem w tym 
(i chyba wyłącznie w tym, ponieważ żadnych innych skaz monografii tu przytoczo-
nych nie dostrzegamy), że w wypadku żmudnych i precyzyjnych pod względem 
analizy i interpretacji badań – „para poszła w gwizdek”, tj. Badaczki te opisywały 
także fakty leksykalne, których w ogóle nie powinny opisywać, ponieważ fakty 
te (czyli: leksemy) należały – chronologizacyjnie – do zupełnie innych okresów 
polszczyzny, a nie do okresów np. 1939–2000 czy 1985–2004. rodzi się pyta-
nie: czy fotodokumentacja ma prawo „ubiegać się” o stosowne jej uwzględnienie 
w ramach poszczególnych warsztatów językoznawczych? Co nowego wnosi do 
wiedzy o polszczyźnie fotodokumentacja? Można powiedzieć (odwołując się do 
elokucyjnej figury sustentatio): no nic lub napisać: nic. Nie wnosi zupełnie nic, 
ponieważ osoby zainteresowane weryfikacją materiału obu monografii (w ogóle 
dowolnej pracy materiałowej) mogły poszczególne argumenty (oczywiście w po-
staci potwierdzeń materiałowych) wyszukać w tradycyjnej bibliotece. Przecież po-
świadczenie tradycyjne, „papierowe”, nie różni się w tekstologicznie pojmowanej 
istocie od tego samego tekstu sfotografowanego czy też zeskanowanego. tak, ale 
nie przypominamy sobie przed rokiem 2008 (a więc przed rozpoczęciem analiz 
fotodokumentacyjnych) tekstów o charakterze materiałowym, czy też jedynie teo-
retycznym, w których podważa się jakość (pod względem chronologizacyjnym) 
materiału przyjętego w badaniach np. Jadacka 2001, Waszakowa 2005 (tu: naj-
wyższa świadomość lingwochronologizacyjna), Przybylska 2006 i tak dalej, i tym 
podobne. W tym sensie zawsze można zakończyć ewentualną dyskusję na temat 
metodologicznej rangi fotodokumentacji formułą: analizy fotodokumentacyjne 
nie wnoszą nic nowego do wiedzy o języku ponad to, co wniosłyby analizy tych 
samych materiałów kolekcjonowanych w swej masie przez biblioteki tradycyjne. 
W takim razie użyjmy frazemu-reproduktu: porozmawiajmy o faktach. tu powró-
cimy do wspomnianej już łacińskiej etymologii słowa fakt. Fakt to to, co zostało 
zrobione. a zostało zrobione – niestety musimy na moment zawiesić konwencję 
modestia auctoris – już całkiem niemało. Zarówno w zakresie tzw. krytyki chrono-
logizacji, jak i w zakresie tzw. programu pozytywnego (czyli w zakresie ekscerpcji 
tekstów w celu wzbogacania list słowników). to, co zostało wykonane, nawet przy 
kumulacji całej ewentualnej niechęci wobec tak podjętej pracy przed monitorem, 
a nie nad stoliczkiem w czytelni, musi być sprawiedliwie ocenione jako wkład do 
wiedzy o języku.

Nasza tekstocentryczna perspektywa rejestracji neologizmów nie jest pozbawio-
na osobnego wsparcia. Ostre, jednoznaczne, klarowne, bezdyskusyjne, filologiczne, 
weryfikowalne (naukowe) kryterium tekstowe (a nie dyskusyjne, nieweryfikowalne, 
wątpliwe, problematyczne, niepewne kryterium upowszechnienia) reprezentuje po-
dobnież Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary, w którego notce re-
klamowej znajdujemy informację: „synonyms listed with dates of first recorded use 
[podkr. – P.W.] in English, in chronological order, with earliest [podkr. – P.W.] sy-
nonyms first”. ucyfrowiona wersja umożliwia także odnalezienie najwcześniejszych 
poświadczeń filologicznych (ponieważ poważny warsztat filologiczny respektuje dziś 
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kryterium tekstowe, a nie upowszechnienia): „you can also narrow your searches by 
choosing particular dates or date ranges, such as all words with a first occurrence 
[podkr. – P.W.] between 1450 and 1650”20. W innym miejscu:

the examples on your screen will appear in columns, but here they are presented as continuous text. 
The dates are those for first and last recorded use as given in the OED [podkr. – P.W.]. a dash after 
a date indicates currency up to the present; in case of doubt a bracket is added. Where there is a gap 
in currency of over 150 years, a plus sign + is used. all Old English words are labelled OE, without 
specific dates.
03.03.16.01.03.06 Side-arms: side-arms 1760 --; (.hilt) hilt<hilt(e) OE --; (..middle of hilt) midhilte 
OE; (..knob on hilt) pommel c1330--; plummet c1425-c1600sc; pummel 1483-1715.
the heading here is Side-arms, which has only one exponent, ‘side-arms 1760-- ’. this reads: the 
word side-arms is recorded in use from 1760 [podkr. – P.W.] to the present day21 . 

trudno sobie wyobrazić, że sformułowanie i s  r e c o r d e d  i n  u s e  f r o m 
1 7 6 0  rozumieć należy w ten sposób, że wyraz ten pojawił się w tekstach, powiedz-
my w roku 1750, ale autorzy słownika w jakiś sposób byliby w stanie przetestować 
kontinuum użycia tego słowa w okresie 1750– (to the present day) i zaoferowaliby 
czytelnikowi datę 1760 jako kluczowy „moment” upowszechnienia danego neologi-
zmu. Porównanie zapisów powziętych z Historical Thesaurus of the Oxford English 
Dictionary z zapisami SBJP byłoby warte osobnych studiów. także w kontekście 
analizy internacjonalizacji słownictwa przed rokiem 1985. Dla języka angielskiego 
tezaurus notuje np.:

Wyraz Data Wyraz Data
crankery 1884 institutional 1908
crankiness 1870 kookiness 1962
crankism 1890 naturalistic 1840
crankness 1890 naturalized 1858
eccentricity 1657 off-beatness 1960
faddishness 1884 out-of-the-wayness 1800
faddism 1885 politico-religionist 1835
fantastic 1598 pottiness 1933
fantastical 1589 pre-animistic 1900
fantasticality 1592 scattiness 1959
fantasticalness 1581 vegetation 1914
fantasticness 1661 wackiness 1941

Jeszcze jeden przykład dotyczący kryterium leksykograficznego. Przymiotnik 
geotechniczny w pracy Smółkowa 1998 ujmuje się z datacją 1987. Gdyby zatem przy-
jąć, że data ta nie jest datą respektującą kryterium tekstowe, a kryterium upowszech-
nienia (np. przyjmijmy, że autorki uznają lata 80. za moment upowszechnienia neolo-
gizmu geotechniczny), to w jaki sposób należałoby datować neologizm geotechniczny 
w świetle poniższych potwierdzeń z „Głosu koszalińskiego”:

20  http://libra.englang.arts.gla.ac.uk/historicalthesaurus/aboutproject.html.
21  http://libra.englang.arts.gla.ac.uk/historicalthesaurus/aboutproject.html.
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„Głos koszaliński”

„Głos koszaliński”
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lub z „Dziennika Polskiego”:

Metodologia badania słownictwa à la seria Nowe słownictwo polskie wprowadzi-
ła spore zamieszanie do wiedzy o współczesnej polszczyźnie. Dodatkowo zaważyła 
tu nieuwaga samych badaczy, pobierających materiał ujęty w tomach Nowe słownic-
two polskie..., bądź ich mylne tzw. wyczucie językowe. Przykładowo: H. Jadacka, 
weryfikując materiał z wiadomej serii, słusznie usuwa wyraz kontrmanifestacja (ujęty 
w Smółkowa 1998: 245, czyli rzeczony neologizm okresu 1985–1992). H. Jadac-
ka pisze, powodowana ustaleniami J. Wawrzyńczyka: „Zmuszona byłam się rozstać 
m.in. z przykładami rzeczownikowymi (...) kontrmanifestacja [«murowany» neolo-
gizm stanu wojennego]” (Jadacka 2001: 21). Wyraz kontrmanifestacja nie mógł być 
„murowanym” neologizmem stanu wojennego, ponieważ nie tylko pojawia się on 
w czasopismach przedwojennych:
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ale ujmuje go przede wszystkim Słownik warszawski:

W tym sensie oczekiwanie na mozolne redatacje Wawrzyńczyka można było 
skrócić (wystarczyło zajrzeć do II tomu Słownika warszawskiego).

3. Już trzy fotodokumentacje

3.1. Fotodokumentacja 1.0

W pierwotnej formie analizie w metodzie fotodokumentacyjnej (oznaczonej tu 
numerem 1.0) poddawano całe zeskanowane stronice. aby nasze rozważania nie do-
tyczyły spraw tylko „w istocie technicznych” (choć zapewniamy: ponadprzeciętna 
wiedza informatyczna filologa – tak w zakresie oprogramowania, jak i oprzyrządowa-
nia – nie zaszkodzi, nie zaszkodzi), przyjrzymy się pewnemu sądowi opisowemu do-
tyczącemu „ostatnich lat” (różycka 2007: 197). rzecz tyczy n o w y c h  c z a s o w-
n i k ó w  obcego pochodzenia. I. różycka podaje (jednym tchem) serię: arbajtować, 
cynkować, frendzić się, freakować, klaszować się, lampić się, plejować, szprechać, 
tajpować. Przykład poprzedza sąd:

W ciągu ostatnich lat procesy takie [przyswojenia wyrazu do tego stopnia, by stawał się on podstawą 
do tworzenia derywatów słowotwórczych] uległy jednak znacznemu przyspieszeniu [sąd ten należy 
jeszcze zweryfikować – P.W.] i skumulowaniu. Zwróciła na to uwagę krystyna Waszakowa, pisząc 
„do [nowych] wyrazów zapożyczonych niemal od razu są «dorabiane» derywaty [...]” (Waszakowa, 
1995) (różycka 2007: 197)

a tymczasem np. arbajtować to nie jest „nowy czasownik obcego pochodzenia”, 
ponieważ notujemy go w roku 1949:
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http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=13129

Lub wcześniej…

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=29770

Dwa powyższe potwierdzenia mogą (choć w grę wchodzi tu głównie spolszczenie 
czasownika obcego) jednak nasuwać wątpliwości (w tekstach dostrzegamy problem 
narodowości lokutora). Inny przykład niepotrzebnego respektowania kryterium lek-
sykograficznego przez I. różycką: judaizować się (różycka 2007: 201), uznany za 
„nowy czasownik” (wedle autorki – ponieważ nieobecny w SJPD). Por.:
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http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=115794

albo takie: globalizacja (różycka 2007: 198). Por.:

http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/docmetadata?id=1845

Znaczna liczba językoznawców (np. zajmujących się kulturą języka) zwróci 
oczywiście uwagę, że w tekście naukowym nie należy stosować deiksy „albo takie” 
i że to nie licuje. koncentrując się ewentualnie na łatwym (tanio) wychwyceniu po-
kraczności stylowej piszącego te słowa, badacze omijają sedno problemu (wywią-
zując się z obowiązku napisania komentarza wobec spraw prostych, redakcyjnych, 
dotyczących raczej oratio niż meritum). Otóż stoimy na stanowisku, że dla dobrej 
roboty lingwistycznej o wiele mniejszą szkodą jest zastosowanie w tkance tekstu na-
ukowego dziwoląga „albo takie” niż: permanentne ignorowanie istoty d i a c h r o n i i, 
a więc dokonywanie nieprocesualnych (poszatkowanych) obserwacji języka w wą-
skich (czasowo) perspektywach.

Otóż 9/10 (już i ten zapis budzi dysgust) językoznawców zaneguje akapit „albo 
takie”, przy czym podobnie 9/10 językoznawców uznałoby („z marszu”), że wyrazy 
globalizm i globalizacja to formacje zawsze powojenne. Przykładowo, SBJP podaje 
3 źródła, które mogłyby wskazywać na chronologizację powojenną:

globalizacja
Smółkowa t. (red.) 1998 • Jadacka H. 2001 • SLex 15 (2003)

rozwiązując skróty: Smółkowa t. (red.) 1998 – Nowe słownictwo polskie... pod red . T . 
Smółkowej, Jadacka H. 2001 – Jadacka, H. System słowotwórczy współczesnej polsz-
czyzny (1945–2000), SLex 15 (2003) – Wierzchoń, P. Z cudzysłowów do poczekalni lek-
sykograficznej, od razu powiedzmy, że rozpatrywanie tych trzech źródeł jako literatury 
lingwochronologizacyjnej jest błędem. O serii Nowe słownictwo polskie (w kontekście 
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chronologizacji) wspominaliśmy wyżej. W pracach H. Jadackiej oraz P. Wierzchonia 
nie podaje się kontekstów, a tym bardziej datacji ewentualnych cytatów, dlatego prace 
te – podobnie: w TLCH – pozostają bezużyteczne. W wypadku opracowania Wierz-
chonia ujawnia się dodatkowo słabe „majsterstwo” w kwestii doboru tytułu pracy (kiks 
wyczucia: tytuł jest mylny w tym sensie, że nie wszystkie przytoczone tam jednostki 
– na tle siatki haseł np. Słownika warszawskiego – to agnonimy słownikowe).

Jak w i d a ć  (promocja kategorii: ad oculos) powyżej, fotopotwierdzenia powyż-
sze zostały pobrane z zasobów dLibry, czyli z konsorcjum Bibliotek Cyfrowych. 
Fotodokumentacja nie zastąpi roboty lingwistycznej (od skanu do językoznawstwa 
jeszcze daleko), ale być może za jej sprawą ukażemy, znacznie redukując postępo-
wanie wedle „widzimisię”, że kryterium leksykograficzne uznawania danej jednostki 
za „nową” to ślepa uliczka językoznawstwa (chociaż od skanu do językoznawstwa 
jeszcze daleko; z drugiej strony – droga do odpowiedniego skanu prowadzi właśnie 
przez językoznawstwo, ponieważ należy rozstrzygnąć, jaka to globalizacja) .

3.2. Fotodokumentacja 2.0

W kolejnej fazie rozwoju fotodokumentacji skanowaniu poddawano ówcześnie 
przygotowane (wycięte zazwyczaj z gazety) fragmenty tekstu drukowanego. Oto po-
stać prezentacji ekscerptu w ramach metody (techniki?) numer dwa:

artystyczno-kulinarny

<„Południe – Głos Mokotowa, ursynowa, Wilanowa” (Warszawa) 2008, 41: 3>

artystyczno-poetycki

<„kronika Mazowiecka. Pismo Samorządu Województwa” (Warszawa) 6 (2008), 1: 43> 
(Małek 2008: 11).
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Jak widzimy, fotodokumentacja polega w tym wypadku na zeskanowaniu papiero-
wego wycinka i umieszczeniu go w postaci fotograficznej w pracy. autorka pisze: „Moje 
wycinki (fotowyimki) pochodzą głównie z produkcji wydawniczej − w większości pra-
sy − ostatnich paru lat [W tym czasopism bezpłatnych (w samej Warszawie jest ich co 
najmniej 20)]; sporadycznie trafiają się w sporządzonym zestawie starsze fotocytaty” 
(Małek 2008: 4). Podobną metodę prezentacji obiera M. Iwanowski: „Niniejsze Foto-
addenda do leksykografii polskiej to jedynie skromne, okolicznościowe nawiązanie do, 
z jednej strony, publikacji edmontońskiej [Sonda I – P.W.], z drugiej zaś do pracy, po czę-
ści niejako fotoksiążki, Elizy Małek, Ku fotoleksykografii (łódź: Instytut rusycystyki 
uł, 2008) – zanim ukształtuje się w pełni fotoleksykografia…” (Iwanowski 2009: 8).

3.3. Fotodokumentacja 3.0

Powyżej omówiliśmy dwa rodzaje dokumentacji: wycinek mapy bitowej oraz wy-
cinek papierowy, zeskanowany z myślą o właściwej (zazwyczaj również papierowej) 
prezentacji. W pierwszej technice (albo metodzie) badacz poszukiwał potwierdzeń filo-
logicznych na całej zdigitalizowanej stronicy publikacji, np. czasopisma. W drugiej – czy-
tał gazetę (np. w poczekalni do lekarza, na dworcu itd.), postrzegł interesujący ekscerpt, 
wyciął go nożyczkami i położył na szybę skanera. Po uzyskaniu postaci zdigitalizowanej 
prezentacja przyjmuje formę podobną do tej, jak w pracach Małek 2008 i Iwanowski 
2009. Oto przykładowy wynik ekscerpcji fotodokumentacyjnej w odmianie 3.0:

ćwol

homokurwiszon
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jednoinstancyjny

katosarmacki

radiofarmaceutyk

toitoik
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4. Podsumowanie

W przedstawionym artykule poruszaliśmy dwa wątki główne. Jeden z nich zwią-
zany jest z trzema rodzajami prezentacji fotodokumentacyjnej. Drugi – z praktyką 
wykorzystania materiałów tekstowych (w naszym wypadku: fotodokumentacyjnych) 
w celu możliwie dokładnej chronologizacji faktów językowych w TLCH .

Nurt f o t o d o k u m e n t a c y j n y  przedstawiono jako całość praktyk podejmo-
wanych w trzech obszarach. Po pierwsze, fotodokumentacja (1.0) wiąże się z analizą 
całych stron zeskanowanych dokumentów (tu głównie należy myśleć o wykorzysta-
niu istniejących zasobów dLibry). Po drugie, fotodokumentacja (2.0) obejmuje skano-
wanie materiałów papierowych (głównie), które uprzednio zostały przeanalizowane 
manualnie w klasycznym oglądzie (w czasie lektury źródła papierowego). trzeci ro-
dzaj prezentacji materiału wiąże się z analizą dokumentów born-digial (czyli takich, 
które nie zostały zdigitalizowane w procesie skanowania, a powstały pierwotnie jako 
dokumenty cyfrowe). ten rodzaj fotodokumentacji oznaczamy 3.0.

Wątek c h r o n o l o g i z a c y j n y  w fotodokumentacji związany jest z wiernym 
datacyjnie, tekstowym poświadczaniem faktów językowych. Z naszej strony sekun-
dujemy kryterium tekstowemu w procesie ustalania chronologizacji neologizmów 
(SBJP). Liczne awizy kryterium leksykograficznego w literaturze przedmiotu nie wy-
trzymują „próby ognia” w postaci konieczności redatacji całkiem pokaźnych gromad 
jednostek języka (tak w obrębie leksemów, jak i połączeń wyrazowych22) .

rekomendowanie kryterium upowszechnienia to przykład swego rodzaju matra-
quage’u, który spowoduje w polskiej myśli neologicznej, morfologicznej, leksykolo-
gicznej i leksykograficznej wystąpienie „efektu jo-jo”. Spodziewamy się oto bowiem –  
po kilkuletnim okresie względnej aprobaty kryterium upowszechnienia – powrotu 
(i tak) do kwestii chronologizacji (najwcześniejszej datacji) danej jednostki języka. 
Przyjęcie kryterium upowszechnienia neologizmu odsuwa jedynie w czasie kwestię 
opracowania owego problemu, natomiast nie wpływa na jego rozwiązanie. rozwią-
zanie, czyli wskazanie inicjalnych momentów zaistnienia wszelkich systemowych: 
morfologicznych, taktomorfologicznych, onomazjologicznych, pragmatycznych, ko-
munikacyjnych itd. warunków do powstania danego neologizmu. Najwcześniejsze 
poświadczenie tekstowe danego neologizmu jest argumentem na rzecz upowszech-
nienia ówcześnie zaistniałych reguł strukturalno-językowych (i przede wszystkim: 
pojęciowych) zezwalających na utworzenie danego neologizmu. Jeżeli zatem twier-
dzimy, że neologizm-fakt tekstowy jest emanacją u p o w s z e c h n i e n i a  odpowied-
nich reguł systemowych, to notacja upowszechnienia tego upowszechnienia jest już 
wyrazem tego, co w literaturze przedmiotu nazwane zostało przez J. Wawrzyńczyka 
„spóźnionym świadectwem”.

22  Por. Nowakowska 2005.
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Indian Architecture: Social and Political Challenges

Abstrakt (Architektura indyjska – problematyka społeczna i  polityczna). Niniejszy 
artykuł stanowi krytyczne spojrzenie na dotychczasowe postrzeganie czynników kształ-
tujących architekturę indyjską. Jej różnorodność przedstawiona jest zgodnie z zachodnią 
tradycją historii sztuki. autor udowadnia jednak, że największy wpływ na kształt archi-
tektury indyjskiej miała nie religia, a sytuacja społeczno-ekonomiczna południowej azji. 
Przedstawia on również hinduski system kastowy i jego wpływ na tamtejszą architekturę.

Abstract. the objective of this paper is to reassess the central factors which have shaped 
the Indian architecture. the author puts forward the concept of plurality introduced by 
Western art historians and argues that the diversity of the Indian architecture should not be 
explained in terms of religious differences, but in terms of the socio-economical situation 
in South Asia . He also elaborates on the Hindu caste system and its impact on the Indian 
architecture .

“La maison que l’on habite est l’un des signes les plus visibles du rang 
social”1

Ever since the writings of James Fergusson (1808–1886), conventional wisdom 
has held that Indian architecture is one of the most famous in the world.2 To bring 
this idea to light, Western art historians have presented different architectural styles 
in India, including several kinds of buildings, and based their interpretations on the 
concept of religious plurality. Following their interpretations, one might notice that 
there is a sharp distinction between Hindu,3 Buddhist, Islamic and Colonial, or In-
do-Saracenic,4 architecture. according to these distinctions, the four architectural 

1 translation: “the house that we live in is one of the most significant items of our social hierarchy.” 
(Ghislaine, Fargues 1998).

2 In the introduction to his History of Indian and Eastern Architecture, Fergusson bases his interpre-
tation of Indian architecture on its divergences from Western architecture. See: Fergusson 1967 (1910), 
vol. 1, 3–4.

3 Hindu architecture is mostly known as a religious and spiritual architecture. See: www.earchinfo.
com/different_types.htm; Fergusson, vol. 1, Book III (Dravidian Style).

4 “Indo-Saracenic” is the term created to reduce the difference between colonial and Indian archi-
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styles correspond to four historical eras in the history of Indian architecture; they, 
in turn, correspond to different aspects of identity-construction: the ancient Indian, 
pre-Islamic, Islamic,5 and Colonial periods. It is quite surprising that art historians 
refer to this last model as “colonial” rather than “Christian.” Nevertheless, it seems 
that describing Indian architecture using religious criteria, albeit still with regard to 
its pluralistic aspects, does not portray the reality. Limiting Indian architecture to 
temples, mosques and stupas seems to be a very selective method that contributes to 
immediately sharpening the differences between the components of Indian architec-
ture. Furthermore, such a selective interpretation based on institutional architecture,6 
which ignores other types of Indian architecture in addition to ignoring other histori-
cal periods, could not be representative of the whole of Indian architecture.

this paper seeks to reassess the general perception of Indian architecture and its 
relation to the formation of Indian identities . It focuses in particular on the interpre-
tation of the concept of plurality as presented in the academic world by Western art 
historians. In this paper, I would like to argue that socio-economic factors play a  de-
termining role in defining the architectural styles of South asia. In the second part of 
the paper, I will present how the Hindu caste system can be used as a key criterion for 
understanding Indian architecture in all its diversity and plurality .

1. Indian architecture

Indian architecture as a field of research has been examined by South asian Stud-
ies scholars in the West since the second half of the 19th century. In around 1876, 
James Fergusson7 wrote his famous History of Indian and Eastern Architecture . His 
interpretation of Indian architecture seems to be the starting point for the critical his-
tory of the subject. His method is presented as follows:

What I have attempted to do during the last forty years has been to apply to Indian architecture the 
same principles of archaeological science which are universally adopted not only in England, but in 
every country in Europe […] Owing to its perfect originality and freedom from all foreign admixture 
or influence, I believe these principles, so universally adopted in this country, are even more applica-
ble to the Indian styles than to the European .8

This method of applying universal notions of architecture to local styles of con-

tectural styles. Fergusson reserves Book VII of his History of Indian and Eastern Architecture, vol. 2 to 
“Indian Saracenic” architecture. He comments on the existence of “twelve or fifteen different styles of 
Muhammadan architecture” (Fergusson 1910, vol. II, 188).

5 Islamic architecture is usually divided into the sub-categories of religious and secular architecture . 
It used to be divided into three historical periods: the Delhi style from 1191 to 1557 aD; the provincial 
style, and the Mughal style, from Babur to aurangzeb. See: www.earchinfo.com/architecture/islamic.htm 
(consulted on January the 18th 2006).

6 With institutional architecture I mean here architecture used for institutional purposes such as ho-
uses of worship, administrative buildings, etc.

7 Fergusson 1910, vol. II, 188.
8 Burgess 1967 (1910), xii.
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struction appears to be different from that of other historians such as Cunningham of 
whom it is stated that “[his] archaeological investigations also preceded within much 
the same framework. However, the dominant paradigm for his work was not that of 
artistic progress and decline, but that of emphasising the greater value of antiquities 
over religious texts as sources for India’s ancient history.”9 It should be noted here 
that both Fergusson and Cunningham represent the shift in Western interpretation of 
Indian architecture from philology to archaeology, from “simply admiring the archi-
tecture” to scientific approaches to architecture. therefore, as tilloston observed in 
his Paradigms of Indian Architecture10, one should insist that Fergusson’s goal in his 
writing about Indian architecture was to inspire admiration for Indian architecture. 
this aim had a significant impact on the majority of architectural historians who suc-
ceeded him. In fact, the history of scholarly writing about Indian architecture could 
be divided into two eras: pre- and post-Fergusson. Scholars in this field could also be 
divided into two groups: those in support of and those opposed to Fergusson’s inter-
pretation .

In order to classify the history of Indian architecture, art historians usually regard 
it as a portrait of two, divergent from each other, representations of the world and base 
their distinction on differences in cultural and spiritual identities. Islamic era is taken 
here as a key point in understanding styles and models of the Indian architecture. 
thus, they usually classify Indian architecture into the pre-islamic period, the Islamic 
period and the post-Islamic (colonial) period .11 These periods are also divided into 
sub-periods/categories: the first period is divided into two sub-styles of architecture: 
the Buddhist and the Hindu styles. the Buddhist period coincides with the earliest 
period in Indian History .12 the importance of king ashoka (d. 233 aC), with regard to 
the political unification of India and the emergence of Buddhism as a religion there, 
is undeniable. With respect to architecture, the Buddhist period, which resulted from 
religious stratification, is also known as the first distinctive architectural model of 
Indian architecture. as part of an ancient architectural inheritance, Buddhism has left 
many ruins throughout the country; the relics of Jainism are scarce. What is more 
interesting is that there are only a few Brahman relics left.13 Thus stating that the 

  9 Guha-thakurta 1998, 26–58.
10 tillotson 1998, 4.
11 this trilogy represents the attempt of a western historian to understand Indian History as a part of 

European history. J. Mills is usually regarded as the leading figure of this approach. this idea has been 
challenged in modern scholarly discourse. J. Mill’s efforts in annexing Indian history to British history 
is regarded by contemporary scholars as a critical attempt. In this respect it seems that Mills’ critique of 
Indian history is nothing but a critique of British history, as a critique of the other is a critique of the self. 
On this, see: Majeed 1992, 195–200.

12 although the history of Indian architecture predates the Buddhist period, it is difficult to identify 
many monuments from this period. Hence South asian Studies historians present the Buddhist period as 
the first definable epoch of the Indian civilisation. Fergusson argues that “it is a far more difficult task to 
ascertain whether we shall ever recover the History of India before the time of the advent of Buddha. Here 
we certainly will find no coins or inscriptions to guide us, and no buildings to illustrate the arts, or to mark 
the position of cities.” (Fergusson 1910, vol. I, 9).

13 Such as those in konark and Somnath.
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ancient architecture of India is a Buddhist architecture is not a fallacy.14 Three build-
ing types characterize most Buddhist architecture: the Chaitya Hall (place of wor-
ship), the Vihara (monastry) and the Stupa (a dome shaped monument for worship and 
remembrance) .15 the earliest surviving Stupa is the Great Stupa, which still exists in 
Sanchi and dates back to the first century BC. 

the second historical period within Indian architecture is usually stated to be 
the Hindu period .16 this period continues until the Muslim conquests of the entire 
northern part of India in the 13th century . Art historians concentrate their interpreta-
tions concerning this period on the Hindu temples, which have their beginnings in 
karnataka. kamiya states that: 

Later, as more differentiation took place, the Dravidian/Southern style and or the Indo-aryan […] 
emerged as dominant modes […] the pyramid formed an essential architectonic element in any 
temple composition – stepped in the Dravidian style, stepped and slightly curved in the northern 
style […] the principles of temple architecture were codified in treatises and canons such as Mana-
sara, Mayamatam and Vaastu Shastra.17

the kanchipuram, a cluster of over a hundred religious Hindu shrines built from 
the 7th to 9th centuries aD by the Pallava kings in the tamil area is an example of 
Hindu architecture .

Meanwhile, the Islamic period is regarded as the commencement of a new style 
of construction known as the Islamic style, although it was not purely Islamic. In fact, 
Islamic architecture is mostly recognizable by the arches and domes that mark its dis-
tinctive style. thus the similarities between the mosque, the fort and the Mausoleums, 
as the representations of Indian Islamic architecture, should be noted. the red Fort in 
Delhi and the taj Mahal in agra should be mentioned as examples of this style.

Percy Brown states about the colonial style that

From the time that the country [India] came under British rule in the eighteenth century, buildings 
designed and executed in an occidental style, but adapted to suit the climatic conditions began to 
be erected at some of the larger centres […] this phase was succeeding during the latter half of the 
eighteenth and early nineteenth centuries by the construction of a considerable number of important 
buildings designed by British engineers, and based mainly on the style of architecture that was being 
practised in England[!].18

However, one should make a sharp distinction between its starting point, dur-
ing which the focus was on creating authority through classical prototypes, and the 
later period, which produced “a supposedly more responsive image through what is 
now termed Indo-Saracenic architecture – a mixture of Hindu, Islamic and Western 
elements .”19

14 kamiya, takeo, an Introduction to Indian architecture: www.ne.jp/asahi/arc/ind/introduction/
intr_ing.htm.

15 www.encyclopedia.thefreedictionary.com/Indian%20architecture.
16 the Hindu and Buddhist styles were quite intertwined until the 5th century aD.
17 kamiya, op. cit.
18 Brown 1964, 125–126.
19 See: http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Indian%20architecture (accessed July 18, 2004).
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2. How is Indian architecture presented?

Indian architecture is usually presented through different paradigms. the first 
and main paradigm is that of divergence, controversy and opposition. By these three 
terms I mean the intention of scholars to sharpen the differences between the above-
mentioned styles of architecture. among the four evoked styles and époques of Indian 
architecture, scholars focused mainly on the gap between Muslim and Hindu architec-
ture. In his book Influence of Islam on Indian Culture, tara Chand presents Muslim 
and Hindu architecture as portraits of two distinct representations of the world and 
bases his distinction on differences in cultural and spiritual identities: “The Hindu is 
a spiritual anarchist. his worship consists in ardent self-communion […] Hindu archi-
tecture is the objectification of this consciousness in solid mass. It is a twofold symbol 
of the mystery and splendour of the deity […] the character of Muslim consciousness 
is as different from that of the Hindu as possible .”20

Considering the gap between Islam and Hinduism, Chand continues his distinc-
tion to present the impact of Islam on the Hindu architecture: “the mihrabs [niche in 
the wall of a mosque that indicates the direction that Muslims should face when pray-
ing] made to stimulate Hindu shrine; the arches Hinduised often in construction, in 
form nearly always.”21 to push the interpretation concerning the influence of Islam on 
Indian architecture as far as possible, Chand insists on the fact that this impact conse-
quently leads to the birth of the Hindu-Muslim style which bloomed in the 17th century 
when Northern India “saw the erection of a number of noble edifices […] apparently 
the new style had now become universal and architecturally it was henceforward im-
possible to distinguish a building erected by the Hindus or the Muslims . Another ef-
fect of this cultural synthesis was the construction of tombs among the Hindus.”22

Meanwhile, Chand argues that the first contacts between these two different styles 
was a collision of sorts: “the clash of the two divergent mentalities and their cultures 
resulted in the creation of a new culture […] the simple severity of the Muslim ar-
chitecture was toned down, and the plastic exuberance of the Hindu was restrained.”23 
the consequence of this “clash” was that “the artistic quality of the buildings erected 
since the thirteenth century whether by Hindus or by Muslims is the same, although 
differences are introduced by considerations of purpose and use, and styles are varied 
according to differences of local tradition and regional peculiarities .”24 According to 
Chand’s interpretation, the Hindu-Muslim architectural style is the most recent and 
thus, the over governing style in India through to the modern era. Nevertheless, to-
wards the end of his investigation, Chand admits the impact of the modern Western 
style on Indian architecture and argues that “almost every building of architectural 

20 Chand 1954, 234–242.
21 Ibid, 245.
22 Ibid, 252.
23 Ibid .
24 Ibid .



MOUEZ KHALFAOUI86

importance erected in modern times, except of course those of the Western style, fol-
lows the Hindu-Muslim style.”25

a possible conclusion, concerning the general character of Chand’s investiga-
tion, can be drawn from the above-mentioned facts. Chand, following Fergusson in 
many of his main points, was interested mostly in the impact of religious factors on 
Indian architecture. yet his distinction between Hindu architecture and Muslim archi-
tecture reduced architecture to a simple reflection of religious faith. In fact, Chand, 
like a number of South asia historians, ignores not only the majority of Indian ar-
chitecture (which consists of not only the religious but also the secular), but also the 
type of architecture that was referred to in the introduction as “architecture of the 
common people.” Percy Brown briefly alluded to this point saying: “From the palatial 
halls of the ruling princes to the humble habitations of the majority of their subjects 
is a considerable step […] in the main street of the towns within the stone-building 
region, houses of the better class people will be found alternating with lovely temple 
facades and the palatial residences of noblemen […] But in the quieter side alleys of 
such towns as Bikanir, Jodhpur, Lashkar (Gwalior), and ajmir, typical26 houses are to 
be found .”27 

In the same category of investigation with Chand, we can classify Percy Brown’s 
approach who went further than tara Chand and exposed where and how Muslim and 
Hindu architecture diverged . In his often reprinted Indian Architecture, he argues that: 

Of the various civilisations with which the Mohammedans came into contact in the course of their 
world-conquest, none could have been more diametrically opposed to their ideals than that of the 
people of India. [the author considers this opposition as an opposition of realism with idealism, of 
the material with the visionary, of the concern with the abstract] […] nothing could illustrate more 
graphically the religious and racial diversity, or emphasize more decisively the principles underly-
ing the consciousness of each community, than the contrast between their perspective of worship, 
as represented by the mosque on the one hand, and the temple on the other. […] compared with the 
clarity of the mosque, the temple is an abode of mystery; the courts of the former are open to light 
and air, with many doorways inviting publicity, the latter encloses “a phantasm of massive darkness,” 
having sombre passages leading to dim cells, jealousy guarded and remote. the mosque has no need 
of a central shrine, it is sufficient for the devotee to turn in the direction of Mecca, but the focal point 
of the temple is sacred chamber often deep within the labyrinth of its endless corridors. architectur-
ally the mosque is wholly visible and intelligible, while the temple is not infrequently introspective, 
complex, and indeterminate.28 

3. Beyond religious criterion

aside from the religious criterion of classification, which dominates the inter-
pretation of Indian architecture, there are some other criteria for classification, which 
were often applied in order to show the plurality within Indian architecture. reading 

25 Ibid, 256.
26 By using the term “typical” he renders this kind of architecture as that of the common people.
27 Brown 1964, 122.
28 Brown 1964, 1.
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the majority of Western investigations written in the last few decades on the above 
mentioned periods of the Indian architecture, one easily notices that great efforts 
have been exerted on the part of art historians, anthropologists and South asian Stud-
ies scholars to combine religious criteria with other criteria such as geographical or 
historical considerations, in order to produce an equilibrium between religious and 
secular factors .29 In the first paragraph of this paper, I listed the four epochs within 
the history of Indian architecture. Historically, these epochs, although presented as 
distinct by historians, have many points in common. the Buddhist style, for example, 
has influenced the Hindu architectural style;30 Muslim architecture, although believed 
to have its origins outside of India (in particular from the Iranian and central Asian 
styles), was nevertheless, adopted by Hindus in building their forts and tombs.

this assumption is not limited to Muslim architectural style however, historians 
of Indian architecture faced the same problem with divergence regarding the colonial 
style: although they were supposed to assist in the adoption of the Western style, 
the British tried to adopt the Indian style for their buildings. Percy Brown argues, 
“It was, however, towards the latter part of the nineteenth century that a movement 
began having as its object the utilization of the indigenous style of the country in 
preference to the foreign styles hitherto almost invariably employed .”31 The purpose 
of such a process was not purely aesthetic. the British were aware of the fact that 
the best way to let the indigenous people feel familiar with the new governors was 
to use indigenous models for their buildings. albert Hall in Jaipur, which was built 
from 1881–1886 by Lt. Swinton Jacob, an officer in the British army, is an example 
of this idea. although built by the British, this building married Indian architecture 
with British architecture.32

4. The geographical interpretation of Indian architecture

In addition to historical criteria, other interpretations of Indian architecture are 
based on geographical criteria. according to this, Indian architecture depends on cli-
mate changes that affect the use of different materials of construction . Thus the dif-
ferences between buildings in northern and southern India appear reasonable. this 
distinction includes the difference between wood, rock and stone architecture. “In 
rajputana and as far east agra the material used in house-building was stone, while 
towards the west as in Gujarat and kathiawar, and north in the Punjab and kashmir, 
wood or wood and brick were commonly employed.”33 With respect to this issue, 

29 this tendency in the New Cambridge History of India insists on the variety of styles in the Indian 
architecture .

30 And vice versa .
31 Brown 1964, 125.
32 another example of this attempt is that of Lord Curzon who tried to reproduce the Mughal style in 

the taj Mahal. See Metcalf 1998, 12–25.
33 Brown 1964, 122.
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art historians insist on the large role Muslims played concerning the introduction 
of stone as a building material into the whole of the Indian subcontinent. thanks 
to this, the buildings of the Islamic period are well conserved. It is regrettable that 
the use of wood and mud for construction prevented certain types of architecture 
from surviving over time, therefore depriving us from useful information about the 
architectural style of ancient India, especially that of common people.34 

at this point, it should be remarked that the common point between the different 
interpretations of Indian architecture previously discussed in this paper is the para-
digm of plurality. Despite the differences of ideologies, purposes and backgrounds, 
the majority of writings about Indian architecture insist, albeit in different ways, 
on the importance of plurality as a leading concept of interpretation. However, the 
problem that still persists is the interpretation given this paradigm of plurality . As 
mentioned at the beginning of the paper, though scholars have taken plurality as 
a “given” in the history of Indian architecture, art historians approach this plurality 
in a manner that places emphasis only on differences. Nonetheless, there are his-
torians who have opted for unity within their interpretations. For these historians, 
the harmony and hybridism of Indian architecture are mostly the results of an initial 
phase of clash and struggle, as presented by tara Chand. Furthermore, these inter-
pretations, based on religious, historical and geographical criteria, do not encom-
pass the entire reality of Indian architecture, as their interpretations do not cover the 
architecture of common people and their building concepts .

It is evident so far that the concept of contrast, which constitutes the main con-
cept of interpretation, seems to be a manifest aspect of Indian architecture that con-
ceals an internal mechanism of harmony. to put it differently, the history of Indian 
architecture is not the result of divergences between different styles. On the con-
trary, it is the result of acculturation and mixing of all styles and paradigms since 
the beginning of its history. “according to Havell, all buildings are a continuation 
of Indian architecture and classification according to religion is but marginal. His 
opinion is that if Buddhism had survived much longer if it would have built temples 
in almost the same style as the Hindu temples .”35 

Be that as it may, it seems now that the division into religious and secular, Mus-
lim and non-Muslim, colonial and pre-colonial do not do justice to the reality of 
Indian architecture . The criteria that I suggest for the interpretation of the Indian ar-
chitecture are the socio-economic situation of the people and era in which the build-
ings were constructed. the background I use in order to combine these criteria is the 
Hindu caste system . This system combines social and religious factors and can be 
applied not only to understanding the social hierarchy of the Indian society but also 
to other aspects of the society. In order to apply this criterion to Indian architecture, 
one needs to overcome an epistemological difficulty first. Due to the dominance of 
the egalitarian ideology in the Islamic religious discourse and its impact on Muslim 

34 See: kamiya, op. cit.
35 Ibid . 
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social concepts, Muslims do not easily accept the existence of any kind of social 
stratification among themselves and, if they do, they explain it as a religious fact. 
Second, it seems that Max Weber’s assertion that the “caste” is a Hindu construc-
tion per se and cannot be applied to other societies stopped any attempts to use the 
Hindu caste system to understand the Muslim society in South asia. It was not until 
the 1960s that South asian Studies scholars comparing the Muslim society with the 
Hindu society, came to the turning point and recognized social stratification. they 
were confronted with the differences between the Muslim egalitarian theory on the 
one hand and the Hindu caste system, which considers inequality as the center of 
any kind of hierarchy, on the other hand.36 

In fact, since the 1960s, many scholars have attempted to study the supposed 
divergence of the two systems from various points of view. the evolution of ap-
proaches concerning this matter (if one could speak of it as an evolution) can histor-
ically be traced from Max Weber to Marc Gaborieau. this could also be described 
as an evolution from the divergences between these two concepts of social strati-
fication into a synthesis of them. according to Louis Dumont, who belongs to the 
first wave of anthropologists attempting to understand the Hindu caste system from 
a new perspective, there is a resemblance between the caste system in Hindu and 
Muslim social stratifications that could lead to their similarity. although he could 
not go further into his interpretation, the ultimate point of Dumont’s approach was 
his assertion of the existence of such a similarity between these forms of stratifica-
tion .37

Even though he could not change the research paradigm, Dumont had the privi-
lege of bringing the problem of the caste system application to light. recently, Du-
mont’s thesis concerning the Muslim social stratification system has been heavily 
criticized and completely changed by his follower Marc Gaborieau,38 according to 
whom the Hindu caste system not only has a close similarity to the Muslim societal 
concept in South asia, but actually a total conformity.39 Rather than searching for 
points of resemblance, Gaborieau took the conformity between the two systems as 
a given fact and tried to support this through arguments from his fieldwork in Nepal. 
I support this opinion in this paper and will subsequently use it as a basis for the 
following analysis of Indian architecture.40 as, according to Gaborieau, the Hindu 
caste system can be applied to both Muslim and Hindu societies in South asia, we 
can interpret Indian architecture on the basis of the caste system in order to under-
stand how it was constructed.

36 Fuchs 1988, 38.
37 Dumont 1966, 254–267.
38 Gaborieau 1993.
39 Imtiaz ahmad shares the same idea with Gaborieau concerning the similarity of the Muslim and 

Hindu societies. See: ahmad 1973, 1983.
40 In a paper presented to the Summer Institute Berlin 2005, I came to the same conclusion using the 

Muslim Legal theory as presented in the Fatawa -i- alamgiri.
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5. The Hindu caste system and Indian architecture

the Hindu caste system has four castes: Brahman, kshatriya, Vaishya, and Sudra.41 
the following Muslim “rankings” in the Muslim legal theory in India are equivalents 
to these Hindu castes: ashraf al-ashraf (the most noble), ashraf (the nobles), Souqi-
yya (the market people) and Safila (the lower/immoral people).42 Although the cor-
respondence between the Muslim and Hindu caste systems is as of yet not definitively 
defined, one could still attribute an approximate correspondance of architectural style 
and buildings to each of these social ranks. this typology could be identified in four 
main types of buildings. First, temples, stupas, and mosques are attributed to the Hin-
du Brahman and Muslim ashraf al-ashraf or religious authorities. Second, palaces, 
forts and government related buildings are recognized for the ashraf and kshatriya; 
third, markets and places of commerce for the Souqiyya and Vaishyas; and fourth, we 
attribute the buildings of the poor peopleto the Safila and Sudra.

the advantage of this interpretation is that it can be applied in conjunction with 
the historical, geographical or religious interpretations of the Indian architecture. ac-
cording to this criterion, different categories of architecture are considered: the fa-
mous, strong and resistant buildings, which are mostly religious or political buildings 
on the one hand and the buildings of the poor, which are mostly represented by houses 
of the common people on the other hand. While the former belong to the rich and 
powerful, the latter are constructed by the lower classes. It is quite regrettable that 
only the former kinds of buildings have been primarily studied, while the latter have 
attracted only sporadic attention .43

In fact, the socio-economical interpretation of Indian architecture shows just how 
sharp the difference between these architectural styles is. unfortunately, art historians 
have concerned themselves with the most famous among these styles and have not 
tried to bring the others to light yet. Following this interpretation, the Western, as 
well as the Indian reader is fascinated by Indian architecture as represented by the 
taj Mahal, Fatehpur Sikri, famous Hindu or Sikhs temples. another side of Indian 
architecture is hidden. taken by these majestic buildings he or she does not consider 
any other type of architecture .44

Once again, the consequence of applying the Hindu caste system to understanding 
Indian architecture requires the understanding of the plurality of Indian architecture. 

41 Zinkin 1963.
42 Nizam 1991, 160.
43 Due to the former distinction where the emphasis is essentially on the material of construction, only 

the initial kind of buildings made mostly of stones and cut rock, resisted and survived while the second 
kind, built primarily of wood, could resist neither the geographical nor the political conditions.

44 In a brief chapter, Fergusson deals with wood architecture in kashmir. He remarks that the quasi-
wooden style is “only an indication of decadence and decrepitude.” He remarks that the mosque built in 
Srinagar of wood is not a fashionable building, and the 1001 tourists who visit the valley do not mention 
it. Fergusson 1910 (1967), vol. I, 333–335.
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according to this, all religious buildings such as mosques, temples and stupas, can be 
classified in one and the same category.45 this classification is based on the fact that 
architecture inspired by all religions obviously has the same goals; religious buildings 
are prestigious in order to reflect the splendor of the religious thought existing be-
hind it. the famous religious buildings in South asia were built in an era of religious 
plurality. In this regard, mosques and mausoleums can be compared to temples and 
stupas. this opposition exists due to rivalry between religious authorities who tried 
to present themselves in a more perfect and authoritative way than the other. the 
best example of this tendency is that given by Fergusson about aurangzib’s attitude 
regarding the Temple of Kesava: 

the great temple of kesava Deva or krishna at Mathura was the most sacred in Hindustan. It had 
been erected, or rebuilt, by the famous Bîr-Singh Bundela during the reign of Jahangir at the cost 
of thirty-three Lakhs of rupees; and immediately after the destruction of the Visvesvar temple in 
1669, his religious majesty ordered this also to be levelled to the ground and a vast mosque about 
170 ft. in length, to be erected on the platform. It was not, however, from any love of architectural 
magnificence that this was done, but to insult his Hindu subjects and mark the triumph of Islam over 
Hinduism .46

the benefit of using the caste system as a criterion for the classification of archi-
tectural models is that it does not insist on wonder and fascination with regard to the 
architecture. this criterion insists on the role that social and financial circumstances 
played in the establishment of architectural models . Applying this criterion means 
recognizing an architectural “style” for each caste. to prove the availability and the 
efficiency of criterion, one can refer neither to the ancient nor to medieval Indian ar-
chitecture as the majority of buildings from these periods did not survive because the 
buildings of poor people were built from weak materials, which were unable to resist 
to actually external factors such as weather etc. this does not mean, however, that this 
criterion is not applicable to the above-mentioned periods (the ancient and medieval 
periods) of architecture. I will apply this criterion to modern Indian architecture in 
which contrasts between the Indian social castes can be seen clearly. that is to say, 
the notion of the caste system will be applied to all religious groupings within modern 
India – Muslim as well as non-Muslim.

In his article A tale of two cities: house and town in India today, Sunand Prasad 
presents two types of Indian city: “In many old north Indian cities one can see evi-
dence of two distinct paradigms of urban fabric. One could be called ‘traditional’ and 
the other ‘modern’, or one Indian and the other ‘western’.”47 according to Sunand, this 
differentiation is also applicable to Indian ‘old’ and ‘new’ cities. Sunand continues: 

45 this kind of distinction between different places and functions goes back to Varro, a Greek philoso-
pher who, in the first century a.C, distinguished between three places: the theatre for the poet, the school 
for the philosopher and the Forum for the priest . The same can be said concerning the buildings in this 
paper: religious for religious people, secular for the politicians, the market for commerce and the others 
for the rest of the population. this distinction doesn’t take into account any negative consideration. See: 
kippenberg, Stuckrad 2003, 145–162. 

46 Fergusson 1910, vol. II, 321.
47 Prasad 1998, 176–199.
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“Contemporary urban Indian culture accords a low status to the traditional paradigms. 
those people who have the economic freedom to choose are deciding, on the whole 
overwhelmingly, against living in the old or traditional parts of the city and prefer the 
new areas.”48 In fact, the people who are moving from the old to the new areas of the 
same city are those who can change their economical and social status.49 those who 
could not might stay in the old city forever. according to Sunand’s interpretation, the 
change from one area to another in the same city leads to a comparison of the two 
parts of the city. this comparison is represented in Sunand’s study by the contrast 
existing between two types of buildings, namely the haveli, as a representation of the 
old city and the villa as a symbol of the modern western architectural style. the first 
is walled in, while the second seems to be open. the first depends on time, space and 
place, the second has specific meanings; the first is urban while the second is subur-
ban. this divergence leads Sunand to a second comparison in which he demonstrates 
that the first (haveli) is dirty, regressive, and communal, while the second (the villa) is 
clean, progressive, and individual.50 

the distinction between the haveli and the villa shows the importance of the fi-
nancial factor in the determination of the characteristics of one building or another . 
This factor includes the nature of construction material and the lifestyles of people 
living there, as the mutation from poverty to richness automatically leads to a change 
of social status. It is quite common that people who move from the old part of the 
city to its modern section also change their social identity . They identify themselves 
with the colonial, western or local bourgeoisie – they give up their old lower caste to 
acquire a new identity.

Dealing with these two types of cities in the above-mentioned paper, Sunand does 
not consider religious factors concerning the differences between the old and the new 
cities. the architectural model of new cities does not reserve any role for religious 
criteria. Moreover, due to the similarity of their social condition, people living in dif-
ferent parts of the city, even though of different religious backgrounds, think in the 
same way whether Muslim or Hindu. When people from less prestigious social groups 
are able to change their economic situation, they immediately build a house in the new 
part of the city and change their social status . The proof of the similarity of the old city 
buildings can be found in the fact that owners of houses in old Delhi put distinguish-
ing symbols on their doors: a Ganesh symbol for the Hindus and the number 786 for 
the Muslims in order to distinguish their religious affiliations. Sunand’s argumentation 
shows that religious factors do not play any considerable role in the architectural style 
of the Indian architecture. this remark is true not only with regard to contemporary 
periods, but also and essentially with regard to ancient and medieval India. In fact, 
Indian architecture depends more on social and financial circumstances than on other 

48 Ibid .
49 Sometimes they keep contact with their havelis in the old city in order to maintain a kind of rela-

tionship with their relatives and for other rituals. 
50 Ibid. actually they find that a lot of havelis belong to rich businessmen who use them for trade and 

other activities .



93Indian Architecture: Social and Political Challenges

religious criteria . Hindu and Muslim religious buildings can be distinguished by their 
form though they obviously had the same purpose and materials for construction .

Summing up, it could be said that Indian architecture, as presented by art histori-
ans, is too often presented by famous visages of its majestic and monumental build-
ings. Moreover, historians were more fascinated by the impact of religious factors 
on the architectural scene than by any other factors involved in the construction and 
design process. Due to their mostly one-dimensional investigations, their research 
findings could not be representative of the Indian architecture. Furthermore, these 
representations show plurality as a leading concept of interpretation in question. How-
ever, art historians have mostly limited this concept to religious plurality and failed to 
notice other aspects . 

I also argued that the socio-economic criterion could be efficient in describing In-
dian architecture. the investigation based on this criterion shows how important it is 
to consider people not on the basis of their religion, but rather on their socio-economic 
situation . Such an approach could facilitate the understanding of Indian architecture 
as it reflects the plurality based on socio-economic criteria that can be used in every 
location and era and because it is applicable to all types of buildings in India .
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Indywidualizm amerykański  
na tle innych społeczeństw zachodnich

Abstract (American Individualism in Comparison with Other Western Societies). 
In today’s world, the idea of “individualism” is inherently associated with “american-
ness.” Has it always been that way? Have americans invented “individualism” or was 
the idea born in Europe? the author attempts to present the main qualities of american 
individualism. We will look into factors such as: personal interest versus social interest, 
social pressure to perform and achieve, and Protestant work ethic, which can all affect self-
awareness, self-esteem, and self-expression. Main principles of an american communica-
tion paradigm and common reactions to thereof will be presented. Finally, we will ponder 
upon the impact of globalisation and mass culture on self-image and on the issue of anti-
americanism, which includes resistance against american individualism, as a reaction to 
the omnipresent American culture .

Abstrakt. W dzisiejszym świecie idea indywidualizmu jest nieodłącznie kojarzona 
z „amerykańskością”. Czy zawsze tak było? Czy amerykanie wynaleźli „indywidua lizm”, 
czy idea ta narodziła się w Europie? autorka próbuje zaprezentować najważniejsze cechy 
indywidualizmu amerykańskiego. Przyjrzymy się czynnikom takim, jak: interes osobisty 
versus interes społeczny, presja społeczna do osiągania sukcesów czy protestancka etyka 
pracy, które mogą wpływać na samoświadomość, poczucie własnej wartości i autoekspre-
sję. Przedstawione zostaną główne zasady amerykańskiego paradygmatu komunikacyj-
nego i powszechne wobec niego reakcje. W końcu, rozmyślać będziemy nad wpływem 
globalizacji i kultury masowej na wizerunek siebie oraz nad problemem antyamerykani-
zmu, włącznie z oporem przeciwko indywidualizmowi amerykańskiemu, jako reakcji na 
wszechobecność kultury amerykańskiej.

1. Wstęp

Dwie podstawowe wartości, które najlepiej opisują kulturę amerykańską, to in-
dywidualizm i równość. Indywidualizm jest tak amerykański, jak baseball, hot dogi 
i Dzień Niepodległości 4 lipca. amerykanie są narodem ukształtowanym przez in-
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dywidualistów. Składa się on z tysięcy imigrantów, którzy opuścili swoje kraje, aby 
realizować marzenia o wolności i poszukiwaniu szczęścia. Oddzieleni od rodziny, 
przyjaciół i społeczności, indywidualiści zachowują jedynie własną tożsamość, opie-
rając swoje wybory na własnych przekonaniach. Wierzą oni, że jedynym prawdzi-
wym pytaniem, na które muszą sobie odpowiedzieć, jest to, czy żyją w sposób, który 
jest dla nich satysfakcjonujący i który wyraża ich osobowość. Sekretem sukcesu bywa 
więc często wysokie poczucie własnej wartości. każdy ma prawo „być sobą” i ma 
obowiązek szanowania wartości i wyborów innych osób. Społeczeństwa indywiduali-
styczne są więc złożone z grup o różnych poglądach, do których jednostki przynależą 
z własnego wyboru i które opuszczają, aby przyłączać się do innych. Skutkuje to mo-
bilnością społeczną i geograficzną, ograniczaną jedynie wyborem jednostki. każdy 
wybór oznacza jednak cenę, którą musimy za niego zapłacić. W indywidualistycz-
nym, opartym na współzawodnictwie społeczeństwie jednostki cieszą się wolnością, 
dumą z własnych osiągnięć, prawem do prywatności, wyborem stylu życia czy wy-
rażaniem siebie. Dzięki podkreślaniu godności i niepowtarzalności każdej osoby lu-
dzie nie osądzają innych i akceptują siebie nawzajem. Indywidualizm oznacza jednak 
mniej wsparcia społecznego, więcej przestępstw, samotność i nieprzewidywalność re-
lacji pomiędzy ludźmi o zmiennych poglądach. to z kolei oznacza mniejsze zaufanie 
w stosunku do innych, rozpad tradycyjnych więzi społecznych i ciężar odpowiedzial-
ności za jakość własnego życia. Społeczeństwa zachodnie uważane są tradycyjnie za 
indywidualistyczne. Czy hołdują one jednak tym samym wartościom i tradycjom, co 
społeczeństwo amerykańskie? 

2. Geneza indywidualizmu amerykańskiego

alexis de tocqueville uważał, że indywidualizm jest nieuchronną konsekwencją 
demokracji i równości. Jako wynik równości społecznej, każdy sam formuje swoje 
opinie i skupia się bardziej na sobie. tocqueville pokazuje, jak taka postawa wpływa 
na życie społeczne i polityczne:

as social conditions become more equal, the number of persons increases who, although they are 
neither rich not powerful enough to exercise any great influence over their fellows, have nevertheless 
acquired or retained sufficient education and fortune to satisfy their wants. they owe nothing to any 
man; they acquire the habit of always considering themselves as standing alone, and they are apt to 
imagine that their whole destiny is in their hands (tocqueville 1946).

Obywatele wczesnych Stanów Zjednoczonych wywodzili się z krajów europej-
skich, w których byli uciskani. Wierzyli oni w idee braterstwa i równości. Idee te 
wpłynęły na twórców konstytucji, którzy uważali, że rząd powinien chronić interesy 
jednostki. Prawa te zostały zawarte w Deklaracji Praw. ronald Scollon pisze:

Fundamental american ideology of individualism can be summarized by the following two state-
ments: 1. the individual is the basis of all reality and all society. 2. the individual is defined by what 
he or she is not (Scollon 2001).
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Wszyscy ludzie mają prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Przeciw 
rządowi, który te prawa narusza, obywatel ma prawo oporu. Prawa te przyjęły dok-
trynę praw naturalnych człowieka, których nikt nie może być pozbawiony. W Bill of 
rights zawarto m.in.: gwarancje wolności sumienia, wolności słowa i prasy, prawo 
swobodnego gromadzenia się, prawo do własności prywatnej, ochronę oskarżonego 
w procesie karnym itd.

Pojęciem typowym dla Europy jest humanizm, który uznaje człowieka za naj-
wyższą wartość. Człowiek sam kształtuje swoją moralność i dokonuje etycznych 
wyborów. Sumienie decyduje o działaniu człowieka i musi on poznać samego sie-
bie. Humanizm powstał jako następstwo średniowiecza w okresie renesansu kultury 
starożytnej w XV w. Miał to być ruch odrodzenia sztuk, nauk i afirmacja człowieka 
poszukującego piękna i prawdy. W religii chrześcijańskiej tej epoki akcentowano ro-
zum, bo Bóg, tworząc świat, dał człowiekowi autonomię i to do człowieka należało 
poznawanie świata i kształtowanie własnego sumienia. Następstwem tego poglądu 
było wychowanie obywatelskie i indywidualizm europejski. Indywidualizm ten nie 
był jednak wartością w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Człowiek „był sobą” po-
przez przynależność do różnych wspólnot. Jak mówi Profesor Jerzy kłoczowski: 

Europę stworzyło społeczeństwo zorganizowane we wspólnoty. Nie państwo. Nie imperium żadne. 
to jest swoistość Europy. (...) najważniejszą ze wspólnot była rodzina, w której każda osoba się 
liczy. każdy jest „czyimś człowiekiem”, członkiem wspólnoty: wiejskiej, rzemieślniczej, kościoła, 
poddanym, ale nie niewolnikiem. (...) wspólnota jednostkę chroniła, dzięki niej jednostka mogła coś 
znaczyć. Bo człowiek pojedynczy był bezsilny. Przecież mówimy o czasach, w których na państwo 
nie można było liczyć. Ci ludzie sami musieli się organizować, gdy trzeba było zbudować most, 
powołać straż, by pilnowała bezpieczeństwa. Powstaje tysiące bractw. a państwo miało chronić te 
wspólnoty (kłoczkowski 2004).

Dirk Verhofstad (2004) rozszerza tę myśl, pisząc, że indywidualizm daje jedno-
stce prawo do wolności, ale nakłada też na nią obowiązki w stosunku do społeczeń-
stwa. Według niego autonomia i wolność woli jest niezbędna, aby mogła narodzić się 
solidarność z tymi, którzy potrzebują pomocy. Oddanie się obowiązkom w stosunku 
do społeczeństwa jest pozytywne i niezbędne. Oczywiście indywidualizm człowieka 
był w Europie zwalczany przez religię, ponieważ uznawany był za niebezpieczny dla 
struktur kościoła katolickiego. kiedy w XV w. wynaleziono czcionkę i dostępne stały 
się książki nie zaakceptowane przez kościół, ogłosił on listę książek zabronionych 
i powołał Świętą kongregację Inkwizycyjną, aby pilnowała przestrzegania zakazów. 
Mentalność ta opóźniała rozwój społeczeństwa zachodniego, ale nie mogła go po-
wstrzymać. Do dzisiaj kościół katolicki sprzeciwia się wyraźnie nadmiernemu in-
dywidualizmowi, traktowanemu jako zamach na podstawowe wartości moralne. Po-
wszechna sekularyzacja życia jednak na trwałe zmienia ten pogląd, ponieważ w swej 
istocie gwarantuje wolność sumienia i harmonię współżycia różnych kultur i przeko-
nań (Verhofstad 2004).



MaGDaLENa rODEWaLD98

3. Interes osobisty a interes społeczny

Istnieje pogląd, że zmuszanie jednostki do czegokolwiek oznacza pozbawianie jej 
praw do wolności. Według obiektywizmu ayn rand każdy człowiek jest niezależnym, 
suwerennym bytem, który posiada niezbywalne prawa do własnego życia; prawa, któ-
re wywodzą się z jego natury jako bytu racjonalnego. Indywidualizm i obiektywizm 
utrzymują, iż cywilizowane społeczeństwo, jak i każda inna forma pokojowego współ-
istnienia pomiędzy ludźmi, może być osiągnięta tylko jeśli uznamy indywidualne prawa 
jednostki i żadna grupa nie ma praw innych niż indywidualne prawa jej członków. Po-
nieważ tylko indywidualny człowiek może posiadać prawa, wyrażenie „indywidualne 
prawa” jest w myśl tej filozofii redundancją, za to wyrażenie „prawa kolektywne” jest 
zaprzeczeniem samym w sobie. Co za tym idzie, prawa jednostki nie podlegają publicz-
nemu głosowaniu, a większość nie ma prawa przegłosowywać praw mniejszości. Funk-
cją polityki jest zabezpieczanie praw mniejszości przed opresją ze strony większości, 
a najmniejszą mniejszością na świecie jest indywidualna jednostka (rand 1961).

Wolność jednostki stoi często w sprzeczności z wolnością innych jednostek. 
Działania ludzi rzadko pozostają w harmonii i często interes osobisty przesłania in-
teres społeczny. Wolność jednostek oznacza niejednokrotnie ucisk dla innych. aby 
ktoś posiadał dużo, inni muszą mieć mało. a czy ci, którzy posiadają dużo, muszą 
dzielić się z innymi? Interwencja w wolność osobistą, stosowana w państwach tota-
litarnych, zdecydowanie nie stanowi właściwego rozwiązania. Wydaje się jednak, że 
muszą istnieć dobrze zdefiniowane reguły współżycia społecznego, które w pewnym 
stopniu ograniczają wolność osobistą, aby służyć interesowi kolektywnemu. Nie jest 
to jednak granica łatwa do ustalenia, stąd wyznaczanie jej budzi wiele kontrowersji. 
Jest szyderstwem oferowanie wolności jednostkom, których podstawowe potrzeby są 
niezaspokojone, bo aby w ogóle zrozumieć, czym wolność osobista jest, trzeba naj-
pierw być nakarmionym, mieć dach nad głową i podstawową edukację. Czy uprzywi-
lejowani członkowie społeczeństwa mają się wyrzekać własnych praw, aby wspierać 
potrzebujących? Nie leży to ani w ich interesie, ani prawnym obowiązku. Czy więc 
równość społeczna może istnieć bez sprawiedliwości społecznej? Wiele narodów gło-
si wolność, uciskając jednocześnie mniejszości i wyzyskując inne narody. także pra-
wo do wyrażania siebie brzmi dobrze, lecz często pseudokultura, dogmatyzm religij-
ny lub społeczny wpływają na sposób myślenia jednostek, w wyniku czego przyjmują 
one jako własne poglądy, które zostały im wtłoczone do głów przez mass media lub 
instytucje kulturalne i edukacyjne, w rzeczywistości kontrolowane przez rządzących. 
Skoro jednostka nie potrafi samodzielnie myśleć, jak może „wyrażać siebie”?

W nowoczesnych społeczeństwach bardzo dużą wagę przykłada się do roli jed-
nostki i jej wpływu na funkcjonowanie zbiorowości. Społeczeństwo amerykańskie 
opiera swoje prawa obyczajowe na szanowaniu różnic pomiędzy jednostkami, przy 
jednoczesnym poszukiwaniu sposobów na zbudowanie systemu społecznego, który 
jest spójny, chociaż wspiera odmienne wartości i składa się z wielu światopoglądów. 
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4. Presja społeczna osiągania indywidualnego sukcesu

Od wczesnego dzieciństwa amerykanie wychowywani są w przekonaniu, iż cze-
ka ich w życiu coś niezwykłego, że osiągną więcej niż wszyscy – będą sławni, piękni, 
bogaci, podziwiani i szczęśliwi. rodzice i szkoła starają się odnaleźć unikalny talent 
każdego dziecka, który czyni go wyjątkowym i wskazuje na przyszły sukces. Czas 
i pieniądze przeznaczane są na kółka zainteresowań, kluby sportowe i dodatkowe za-
jęcia pozalekcyjne, gdzie uczą się i ćwiczą przyszli mistrzowie. Dzieci zachęca się do 
próbowania nowych rzeczy, stawiania sobie wyzwań i niepoddawania się, nawet jeśli 
coś im nie wychodzi. Ciężka praca, dyscyplina i upór muszą dać rezultaty. Powie-
dzenia typu „eyes on the prize” mają je zmotywować do pokonywania przeciwności 
i skupienia się na osiąganiu celu. każdy ma szansę na sukces przy odrobinie deter-
minacji i dobrym planowaniu. Na tym przecież opiera się magia amerykańskiego snu 
– „from rags to riches”. Presja narasta, bo nikt nie chce być gorszy od rówieśników, 
z którymi musi rywalizować i do których bez przerwy się go porównuje.

Wśród nastolatków zaczynają się ujawniać pierwsze frustracje związane z niera-
dzeniem sobie z wymaganiami lub brakiem dostępu do zasobów. każdy z nich wie, 
że musi być sobą, czyli kimś wyjątkowym, z jasno wytyczonym celem i kilkoma suk-
cesami, które w drodze do niego osiąga, a którymi może chwalić się w towarzystwie. 
każdy ma przypiętą jakąś łatkę, np.: „jestem baletnicą”, „jestem piłkarzem” itp., która 
go identyfikuje. Jeśli nie robisz czegoś oryginalnego, jesteś nikim. Niektórzy widzą 
źródło presji nakładanej na nastolatków także w popkulturze. Hal Niedzviecki pisze:

Pop culture comes with a message that is suspiciously similar to the ideology of new conformity: 
It’s the story of you. In her song „Vogue”, Madonna tells us we are all superstars. Nike exhorts us to 
„Just Do It”. these catchy summations of the grand pop-culture theme that bombards us every day. 
Each and every manifestation of pop-culture purports to be telling the story of how the individual 
transcends obstacles and the masses to earn recognition, success, happiness. (…) the message of 
pop-culture is one of transcending ordinary life by combining adventure, heightened excitement, 
and, invevitably, success (fast-food combo order of everlasting love, luxury, and life purpose). Every 
pop-culture narrative tells us that, despite ordinariness, you too can be special, noticed, discovered, 
successful. you too can alter the narrative of your life, make a dramatic u-turn, become a better 
person who, in the process of followinghis or her heart, bucks the system and becomes the exception, 
a larger-than-life but still completely regular it-could-happen-to-you hero (Niedzviecki 2004).

Indywidualny wysiłek jest najważniejszym przykazaniem, przez pryzmat które-
go amerykanie patrzą na własne życie. Cenią oni niezależność i poleganie na sobie 
ponad wszystkie inne wartości. Cechy te mają przynieść im sukces w opartym na 
rywalizacji społeczeństwie, ale także zadowolenie z samych siebie. Indywidualizm 
nakłada więc na każdą jednostkę wysokie wymagania, zwłaszcza iż sposobności na 
osiągnięcie sukcesu jest mnóstwo i czekają one tylko, aż je schwycisz i wykorzystasz. 
takie podejście sprawia, że amerykanie starają się zawsze coś osiągnąć, wkładając 
w pościg za celem dużo wysiłku i energii, gdyż przegrana czyni człowieka słabym 
nieudacznikiem. Społeczeństwo gloryfikuje zwycięzców i nie wspiera w żaden spo-
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sób przegranych. amerykanie hołdują zasadzie „sink-or-swim”, która metaforycznie 
oznacza, że rzucony w ocean życia albo się szybko sam nauczysz pływać, albo uto-
niesz i nikogo nie będą obchodziły powody ani wytłumaczenia; ostateczny rezultat 
zależy tylko od ciebie. rynek wydawniczy pełen jest książek tłumaczących, jak wieść 
życie człowieka sukcesu. Mnóstwo poradników podsuwa pomysły szybkiej naprawy 
myślenia, podejścia i zachowania, aby zmienić się w kogoś, komu w życiu wychodzi. 
Nikogo nie obchodzi prawda o tobie – ważne, jaki wizerunek sobie wykreujesz i jak 
będzie cię postrzegać reszta świata. Jeśli ludzie ci nie zazdroszczą, robisz coś nie tak 
(por. Niedzviecki 2004).

Człowiek zawdzięczający wszystko samemu sobie, tzw. self-made man, który 
realizuje swoje marzenia pomimo przeciwności losu, jest wzorem do naśladowania. 
W pierwszej publikacji wychwalającej „self-made man”, wydanej w 1848 r., John 
Frost podał następującą definicję:

a self-made man means one who has rendered himself accomplished, eminent, rich, or great by his 
own unaided efforts (Winkle 2009).

Etyka „self-made man” otworzyła drogę dla poszukiwań osobistego sukcesu. 
Więcej, usprawiedliwiła ona nakierowaną na jeden cel pogoń za różnymi sposobno-
ściami. Siła mitu zawdzięczającego wszystko sobie człowieka pozwoliła złagodzić 
potencjalnie nieprzyjemne przejście z systemu, gdzie rodzina jest bazą społeczeństwa, 
do nowego porządku gospodarczego, opartego na indywidualnych osiągnięciach. Za-
akceptowano, że jednostkowy sukces może być osiągnięty nie tylko bez pomocy ro-
dziny, ale nawet poświęcając ją. „Self-made man” zarabiał na własne bogactwo, a nie 
je dziedziczył. Samodoskonalenie stało się źródłem sukcesu, a nie rodzina. Szybko 
rozwijająca się gospodarka rynkowa w uSa potrzebowała indywidualistów, którzy 
będą w stanie porzucić bezpieczeństwo rodziny i podjąć osobiste ryzyko w pogoni za 
zyskiem, chwytając szanse, gdziekolwiek by się nie pojawiały (Winkle 2009).

5. Protestancka etyka pracy

Protestancka etyka pracy, inaczej nazywana purytańską, opiera się na kalwińskiej 
idei ciężkiej pracy jako drogi do sukcesu na ziemi, który z kolei miał być znakiem 
błogosławieństwa bożego i zapowiedzią zbawienia w przyszłym życiu. Protestanci 
uważali, że ciężka praca jest moralnym obowiązkiem człowieka, ponieważ jest warto-
ścią samą w sobie, a przy tym przynosi korzyści człowiekowi i społeczeństwu. Samo 
określenie „protestancka etyka pracy” zostało pierwszy raz użyte przez Maxa Webera 
w książce The Protestant Ethic and „The Spirit of Capitalism” (Weber 2002). Etyka ta 
uformowała kulturę pracy w krajach o silnym wpływie protestantyzmu, czyli w Euro-
pie Północnej (np.: Skandynawia, Holandia, Niemcy), kanadzie i uSa, gdzie, według 
wielu badaczy, doprowadziła do dobrobytu gospodarczego. Obywatele krajów prote-
stanckich są częściej materialistami i perfekcjonistami skupionymi na własnej pracy 
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niż obywatele krajów katolickich, np. Francji, Włoch czy Hiszpanii, którzy są mniej 
materialistyczni i mają lżejszy stosunek do pracy. Oczywiście jest to skrajna opinia, 
ponieważ np. Lombardia, w której niezwykle szybko rozwijały się w XV w. Genua 
i Wenecja, była najbogatszym i najbardziej wpływowym ośrodkiem w Europie w cza-
sach renesansu, czy austria podczas wojny trzydziestoletniej, Francja w XVII w., 
a obecnie australia, Irlandia, Polska czy Brazylia. także sukcesy azji Wschodniej 
wskazują, że kraj nie musi być nie tylko protestancki, ale i chrześcijański, żeby mieć 
wysoką etykę pracy i odnosić ogromne sukcesy gospodarcze (Green 1973).

korzyść ekonomiczna ma w protestantyzmie pozytywne znaczenie, zarówno du-
chowe, jak i moralne. kalwin wprowadził ideę predestynacji, zgodnie z którą Bóg od 
samego początku wybrał tych, którzy będą zbawieni, i tych, którzy będą potępieni, 
a człowiek nie ma na to żadnego wpływu. Idea ta była trudna to zaakceptowania, 
dlatego wierni musieli wierzyć, że są przeznaczeni do zbawienia, bo jakakolwiek wąt-
pliwość stanowiła znak potępienia. Pewność siebie zastąpiła więc zapewnienia księ-
ży o zbawieniu. Sukces na ziemi stał się wykładnikiem tej pewności. Powołanie od 
Boga nie było już tylko przywilejem księży, lecz także osób świeckich, bo powołanie 
odnosiło się do każdej profesji. Swą pracę należało wykonywać z zapałem godnym 
powołania; gromadzić jej owoce, głównie w postaci dóbr materialnych; nie tracić 
ciężko zarobionych pieniędzy na zbędne luksusy i nie rozdawać ich biednym, gdyż ta-
kie działania wspierały żebractwo i odbierały biednym szansę zbawienia – każdy sam 
musi pracować, aby pracą chwalić Boga. Oszczędzanie dało podstawę do inwestycji, 
których tak potrzebował kiełkujący kapitalizm, z kolei potępienie życia w luksusie 
pozwoliło na wprowadzenie produkcji masowej, która opiera się na funkcjonalności, 
a nie zdobnictwie, a przy tym podkreśla jednakowość wszystkich w oczach Boga. 

Oczywiście, z czasem tradycja religijna została oddzielona od kapitalizmu i poja-
wiły się takie problemy, jak chciwość, chęć osiągania dużych zysków przy minimal-
nych nakładach pracy czy poczucie, że praca jest ciężarem, zwłaszcza jeśli należało 
pracować i zarabiać więcej, niż człowiek chciał i potrzebował do skromnego życia. 
Ostatecznie, przedsiębiorczość nadal uznawana jest za cechę wysoce moralną i dzięki 
temu nadaje sens życia tym, którzy się nią parają. Człowiek ma obowiązek być do-
brym zarządcą własnego majątku i pomnażać go. Efektywność jego działań jest miarą 
jego wartości (Weber 2002).

6. Amerykańskie paradygmaty komunikacyjne

John Mole w książce W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsię-
biorstwach (Mole 2000), w której analizuje różne wzorce komunikacji w biznesie, 
kulturę amerykańską zalicza do kultur: protransakcyjnych, nieceremonialnych, egali-
tarnych i monochronicznych. kultury protransakcyjne charakteryzują się: otwartością 
na rozmowy o interesach z nieznajomymi, bezpośredniością kontaktu, szybkim prze-
chodzeniem do sedna sprawy, naciskiem na wzajemne zrozumienie, szczerością, po-



MaGDaLENa rODEWaLD102

leganiem na kontraktach pisemnych, a nie stosunkach osobistych, utechnicznieniem 
komunikacji. W kulturach nieceremonialnych i egalitarnych ludzie często mówią do 
siebie po imieniu, zachowania nieceremonialnego nie uważa się za lekceważące, a ry-
tuały są nieskomplikowane. W kulturach monochronicznych ważne są punktualność 
i przestrzeganie terminów, a spotkania odbywają się według harmonogramu i rzadko 
są przerywane.

amerykanie uważają sztukę komunikacji za bardzo ważną umiejętność i lubią 
sprawdzać ją w negocjacjach. Dużą rolę przywiązują przy tym do mowy ciała i uczą 
się, jak jej efektywnie używać. Ćwiczą przemawianie publiczne, np. w klubach toa-
stmasters, czytają książki o sztuce przekonywania, wyszukują słabości przeciwnika 
i dążą bezwzględnie do wygranej w sporze. W negocjacjach biznesowych troszczą się 
głównie o sfinalizowanie transakcji, a nie nawiązanie relacji z kontrahentem. Podczas 
rozmów negocjacyjnych są bardzo bezpośredni i często zadają wprost pytania, które 
inni mogą odebrać jako obcesowe. Nie stawiają wygórowanych żądań wstępnych, 
bo zależy im na jak najszybszym sfinalizowaniu transakcji. Długie negocjacje uwa-
żają za stratę czasu i niepotrzebne „targowanie się”. Lubią negocjować pojedynczo, 
chociaż zagranicznym kontrahentom może się to wydać niepoważne. Starają się nie 
angażować emocji, bo nie lubią ich okazywać. Oczekują krótkotrwałych zysków, co 
często nazywa się mentalnością „szybkiego dolara”. Wolą nie mówić w obcym języ-
ku – przeważnie dlatego, że żadnego nie znają wystarczająco dobrze, aby prowadzić 
w nim interesy. Co jest irytujące dla większości innych narodowości negocjujących 
z amerykanami – wymagają oni znajomości angielskiego od innych, często w aro-
gancki sposób. Nienawidzą ciszy. Czasami nie potrafią wytrzymać nawet kilkuna-
stu sekund milczenia, chociaż w wielu innych kulturach jest to czas przeznaczony 
na przemyślenie sprawy lub „rozgryzienie” przeciwnika. Nie lubią przyznawać się 
do swojej niewiedzy i maskują to brawurą lub kierowaniem rozmowy na inne tory. 
amerykanie zabierają się do interesów bardzo szybko: opowiadają kilka żartów, aby 
rozładować napięcie, po czym bez żadnej zwłoki przechodzą do szczegółów transak-
cji. Podczas rozmowy używają często fraz, które definiują ich podejście do dialogu, 
m .in .: I can go it alone; Just call me John; Get to the point; Lay your cards on the 
table; Don’t take „no” for an answer; I am what I am; A deal is a deal; Don’t just 
sit there, speak up; One thing at a time itd. taka bezpośrednia metoda prowadzenia 
dialogu może być uznana za lekceważącą lub wręcz podejrzaną w kulturach, które 
przywiązują wagę do poznania się kontrahentów nawzajem i przestrzegania rytuałów 
związanych z prowadzeniem negocjacji (Dawson 1999).

7. Globalizacja kultury i kultura masowa

Ludzie lubią to, co znajome i stabilne – zmiany niosą ze sobą zagrożenie, zwłasz-
cza w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko zmienia się bardzo szybko. Człowiek 
może teraz robić rzeczy, które kiedyś były nie do pomyślenia, np. brać udział w dys-
kusji na drugim końcu świata poprzez Internet, zmieniać saldo swojego konta w środ-
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ku nocy czy zamawiać zakupy z dostawą do domu. Wszystkich traktuje się równo, bo 
na tym koncepcie bazuje kultura masowa (Stolarek 2009). Zjawisko kultury masowej 
pojawiło się w drugiej połowie XIX w. i łączy się z pojęciem społeczeństwa masowe-
go. a. kłoskowska w swojej pracy Kultura masowa: krytyka i obrona opisuje różne 
opinie związane z kulturą masową: 

Prostą receptą na wykreowanie kultury masowej jest dodanie do kiczu wymiaru intelektualnego. 
Wpływ mas na kulturę realizuje się poprzez wytworzenie określonego typu człowieka, który ma 
być reprezentowany we wszystkich klasach społecznych i kategoriach zawodowych cywilizowanych 
społeczeństw. Na scenę cywilizacji wkroczył nowy typ ludzki – człowiek masy, dziki, barbarzyńca. 
Jego psychiczne właściwości określające charakter kultury, to nihilistyczny stosunek wobec mo-
ralności, hedonizm przypominający postawę życiową rozpieszczonego dziecka, ciasny praktycyzm 
eliminujący głębsze, teoretyczne zainteresowania niezbędne dla postępu nauki. Wszyscy specjaliści 
wywierający największy wpływ na kulturę XX wieku: uczeni, technicy, lekarze, nauczyciele, to fa-
chowcy pozbawieni prawdziwej wiedzy, wyrzekają się bowiem wszelkich bezinteresownych docie-
kań i szerszej humanistycznej kultury (kłoskowska 1980).

Sztuka masowa została zuniformizowana, bo tworzona jest za pomocą jednako-
wych recept. Jest to widoczne zwłaszcza w wypadku sztuki przeznaczonej do przed-
stawiania w mass mediach, np. piosenek, scenariuszy filmowych itp. Sztuka ta musi 
dostarczać produktów standardowych, które odarte są z oryginalności, ale za to rokują 
mniejsze ryzyko strat materialnych, ponieważ standard został wielokrotnie sprawdzo-
ny. Przy okazji, każdy kolejny produkt podtrzymuje dominację jednego i tego samego 
stylu. kultura masowa jest wyznacznikiem kultury amerykańskiej. W Europie kultura 
wymagała wykształcenia, aby odbiorca był w stanie odebrać sztukę; nie była więc do-
stępna dla wszystkich. Może i w tym należy upatrywać nagłej popularności literatury 
i sztuki amerykańskiej, która jest mniej snobistyczna. Jednak agresywna ekspansja 
płytkiej kultury popularnej, zbyt luźnego stylu życia i nastawionego wyłącznie na 
zysk biznesu spotyka się z oporem w wielu miejscach na świecie. amerykanizacja 
jest bardzo źle postrzegana w Europie, zwłaszcza we Francji, która dokłada wszelkich 
starań, aby chronić swą odrębność kulturową (kłoskowska 1980).

uSa są twórcą zjawiska określanego jako „mcdonaldyzacja” społeczeństwa. Po-
czątkowo oznaczało to globalną ekspansję restauracji Mc Donald’s, która ma swoje 
oddziały w prawie każdym kraju na świecie. Szybko jednak model „fast food” zaczął 
wpływać także na sposób, w jaki się żyje, zdobywa wykształcenie, pracuje, uprawia 
politykę, podróżuje, traktuje rodzinę, spędza wolny czas itp. – jednym słowem: „fast 
life”. Model restauracji fast food ma nam zapewnić, przynajmniej teoretycznie, szyb-
kie i efektywne zaspokojenie potrzeb, w sposób łatwy do policzenia – tzn. wiemy co 
i jak dostajemy, za ile i przeważnie nam się to opłaca. Ilość stała się więc nową jako-
ścią – dobre jest to, co dostajemy w dużej ilości i jak najszybciej. 

Dzięki globalizacji ludzie mogą z łatwością zmieniać własne środowisko kulturo-
we na inne, szukając bardziej odpowiadających im warunków życia. Jednak gdziekol-
wiek się znajdą, wszędzie są podobne lotniska, hotele, restauracje, kanały telewizyjne 
czy sklepy. Prawie wszędzie można porozumieć się w języku angielskim. Ludzie no-
szą ubrania tych samych firm, słuchają tej samej muzyki i wygłaszają te same opinie. 
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Czy jednak oznacza to, że mają już tę samą kulturę? Oczywiście nie – kultury oddzia-
łują na siebie wzajemnie, niektóre trendy przyjmują się jako moda, nie oznacza to 
jednak, iż zmieniają system wartości danej osoby.

trudno określić, czy globalizacja wpływa na zmiany wewnątrz jakiejś kultury, 
czy też kultura ta ulega globalizacji. Dlaczego wartości jednej kultury zastępują cha-
rakterystyczne cechy innej? Czym jest tożsamość kulturowa w XXI w.? Istotne cechy 
kultury, takie jak: język, wierzenia, wartości moralne, zwyczaje, podlegają ciągłej 
ewolucji, często oczywiście pod wpływem oddziaływań zewnętrznych. Oznacza to 
ciągłe oddziaływanie kultur na siebie. Muzyka, literatura, kino, moda czerpią inspi-
racje ze źródeł zewnętrznych. Społeczeństwa odrzucają wartości nieakceptowalne 
przez kulturę globalną i przystosowują się do jej wzorów. Zwolennicy globalizacji 
mówią, że rynek dostarcza ludziom tego, czego sami chcą. W rzeczywistości jednak 
preferencje te kreowane są często za pomocą przemożnego wpływu reklamy, która 
upowszechnia nie tylko wartości uznawane za cenne, ale również konkretne interesy 
polityczne i ekonomiczne (ritzer 1997).

Postawy społeczne wobec globalizacji są zróżnicowane: od bezwarunkowej apro-
baty do totalnej negacji. Wiele osób podkreśla potrzebę akceptacji zjawiska, którego 
nie da się powstrzymać. Globalizacja oznacza poszukiwanie kompromisu pomiędzy 
integralnością społeczeństwa narodowego a uniwersalnością zasad społeczeństwa 
światowego. Ogólne tendencje są często korygowane lokalnie, aby mogły znaleźć 
pożyteczne zastosowanie. Czy globalizacja nie jest więc przedsięwzięciem zaprojek-
towanym tak, aby kultura zachodnia mogła „podbić” resztę świata? Bez wątpienia 
kultura amerykańska, z wszechobecną komercją, szuka nowych rynków i stara się 
narzucać środowiskom zewnętrznym, ale efekty tych działań są często niezamierzone 
i różne od spodziewanych. Jak pisze E. Haliżak:

Mimo roszczeń i aspiracji żaden dotąd system wartości kulturowych, oparty na takich czy innych 
kryteriach nie zyskał uniwersalnego charakteru. Stawiały mu tamę dwie zasadnicze przeszkody:  
1) utrwalona tożsamość grupy, dodatkowo potwierdzająca się w warunkach zagrożeń zewnętrznych,  
2) kryjący się za każdym uniwersalizmem etnocentryzm (Haliżak i in. 2003).

Chociaż społeczność międzynarodowa różni się znacznie kulturowo, akceptuje 
jednak potrzebę wspólnych, powszechnych instytucji międzynarodowych i norm pra-
wa międzynarodowego, które wyznacza kierunki obiektywnego, wspólnego interesu 
i ma ułatwiać dialog między państwami. teoretycznie jest to szczytna idea. Państwom 
jednak trudno jest ustalić jednorodne stanowisko w kwestiach, które wydawałyby 
się uniwersalne. Czy, przykładowo, prawo humanitarne jest uniwersalne, skoro nie 
wszystkie państwa je ratyfikują lub, mimo ratyfikacji, lekceważą? amerykanie znani 
są z tego, że, tłumacząc się pragmatyzmem, albo sztywno trzymają się prawa między-
narodowego, albo je łamią bez skrupułów, w imię potrzeb politycznych. Bardzo ja-
snym przykładem było złamanie przez uSa karty Narodów Zjednoczonych i, wbrew 
prawu międzynarodowemu, podjęcie akcji zbrojnej w Iraku. amerykańscy liderzy 
próbują uzasadnić poczynania swojego rządu potęgą uSa w świecie i odpowiedzial-
nością za jego losy, jednak w rzeczywistości jest to arogancka manifestacja własnej 
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siły i narzucanie swoich praw innym. Politolog amerykański robert kagan mówi 
wprost, że amerykanie są:

(...) mniej skłonni do korzystania z pośrednictwa instytucji międzynarodowych jak ONZ i współpra-
cy z innymi narodami, podchodzą z rezerwą do prawa międzynarodowego i gotowi są je przekraczać 
ilekroć uznają to za niezbędne lub choćby użyteczne (kagan 2006).

8. Antyamerykanizm

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej martwiono się, że Europa traci 
główną rolę na polu międzynarodowym. Na przestrzeni lat niepokój ten zastąpiono 
niechęcią do anglosaskiej dominacji i pogardą wobec „płytkiej” kultury amerykań-
skiej. tradycyjnie narodem najbardziej przeciwnym „amerykanizacji świata” są Fran-
cuzi. Podkreślają oni zgubny efekt hegemonii jednej kultury ponad innymi i trudno się 
z nimi nie zgodzić. amerykanizacja świata postępuje. unia Europejska jest obecnie 
często postrzegana jako organizacja, która może i powinna przeciwdziałać temu tren-
dowi. Nabiera to czasem znamion misji, która opiera się na udowadnianiu wyższości 
kultur o wielowiekowym dziedzictwie nad kulturą uSa. Europejska duma z wła-
snej kultury oznacza, że chociaż nie będąc w stanie przeciwdziałać ekspansji uSa 
w polityce i ekonomii, stara się przewodzić w dziedzinie sztuki i kultury tzw. wyso-
kiej. Według Francji, niezależność Europy można osiągnąć w drodze jej integracji 
i wspólnym wysiłku ograniczania prymatu uSa. Francja chce tego jednak dokonać, 
zastępując dominację kultury amerykańskiej dominacją kultury francuskiej, co nie 
odpowiada większości krajów europejskich, zainteresowanych kształtowaniem wizji 
nowej Europy, w której każdy naród ma odrębną, definiującą go tożsamość. Narody 
te chcą współpracować w budowaniu kultury europejskiej, która byłaby alternatywą 
dla kultury amerykańskiej, ale bez wypowiadania wojny kulturalnej, która ma często 
zabarwienie ksenofobiczne. Europejczykom zależy na bezpieczeństwie kontynentu. 
Główną potęgą Europy Zachodniej są Niemcy, którym zależy na dobrych stosunkach 
politycznych i handlowych z uSa. 

Supremacja militarna, ekonomiczna i polityczna uSa jest niezaprzeczalnym fak-
tem. Nie powinno więc dziwić, że tak, jak kultura, rozprzestrzenia się użycie języka 
angielskiego na świecie. Francuski jest nadal najważniejszym językiem dyplomacji, 
ale w praktyce to angielski stał się językiem międzynarodowym. Ponieważ język jest 
jednym z głównych wyznaczników kultury, każdy naród stara się go chronić. Jeśli 
we Francji zapytamy Francuza: „Parlez vous anglais?”, odpowie „yes”, ale zacznie 
kontynuować rozmowę w języku francuskim, uznając, że przebywając we Francji, 
należy się posługiwać francuskim. Pomimo tego, iż angielskim jako pierwszym języ-
kiem posługuje się tylko mały procent ludności świata, jego niezaprzeczalna rola jako 
drugiego i obcego języka wzrasta bez przerwy. Na całym świecie mówi się różnymi 
odmianami angielskiego, który nabiera kolorytów lokalnych, wprowadza neologizmy 
i wyrażenia pidżinowe do innych języków. Wzmacniane jest to również poprzez re-
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latywne otwarcie rodowitych użytkowników języka angielskiego na zmiany w nim 
wprowadzane, w przeciwieństwie do użytkowników języka francuskiego, którzy są 
przeważnie purystami. Pomimo sentymentalizmu trudno przywrócić hegemonię języ-
kowi, który ją utracił (Stolarek 2009).

amerykanizm jest często ukazywany jako koncept, który korumpuje ludzką mo-
ralność, „duszę”, poprzez nastawienie na sukces za wszelką cenę, skrajny materializm 
i konsumpcjonizm. przez ujednolicenie kultury masowej ma on tworzyć jednostki 
tylko pozornie indywidualistyczne, w rzeczywistości podlegające jednemu i takiemu 
samemu schematowi. to prawda, że ludzie w „zmakdonaldyzowanych” społeczeń-
stwach zachowują się w sposób przewidywalny; z drugiej strony, unormowany system 
wartości sprawia, że poprzez przejrzysty układ ról i zadań można łatwiej realizować 
swoje marzenia. Wszystkich traktuje się równo i trudno polemizować z tego rodzaju 
otwartością systemu społecznego. Jak pisze G. ritzer:

Nie da się ukryć, że mcdonaldyzacja dehumanizuje ogół życia społecznego. Prawdą jest także, iż 
żadna instytucja społeczna nie trwa wiecznie. Mcdonaldyzacja dziś jest potężną siłą, ale i ona w koń-
cu będzie musiała zejść ze sceny. Zmakdonaldyzowane systemy będą górą, dopóki będą nadążać za 
zmianami społecznymi. ale nawet, kiedy już miną, McDonald’s będzie wspomniany ze względu na 
niesłychany wpływ, zarówno pozytywny, jak i negatywny, jaki wywarł na Stany Zjednoczone i resztę 
świata (ritzer 1997).

Czy więc nie ma szans na powstrzymanie dominacji kultury amerykańskiej 
na świecie? Wiele nacji nie uważa tego zjawiska za negatywne, wręcz przeciwnie, 
przyjmuje je chętnie lub nawet bezkrytycznie. W Polsce istnieje bardzo silna trady-
cja uwielbienia wszystkiego, co amerykańskie. kultura amerykańska przyjmuje się 
w tempie błyskawicznym, a język przesycony jest anglicyzmami. Wiele osób marzy 
o życiu w „amerykańskim śnie” w zupełnie bezkrytyczny sposób. Podobnie wygląda 
to w krajach rozwijających się – w ameryce Południowej, azji i afryce. Może więc 
zamiast walczyć ze zjawiskiem amerykanizacji należy nauczyć się, jak z nim żyć i jak 
korzystać z jego aspektów pozytywnych? Jak pisze a. Stolarek:

Jeżeli Francuzi stworzą jeszcze skuteczniejszy system promocji języka i kultury francuskiej, niż 
istniejąca dotąd sieć placówek alliance Française, mają szansę powstrzymać skutki fali mcdonaldy-
zacji świata. Wydaje się jednak, że mimo całego ich zaangażowania, nie są oni w stanie podołać temu 
zadaniu. Może skuteczniejszym sposobem na zwalczanie mcdonaldyzacji i amerykanizacji byłaby 
promocja francuskiego wkładu w ów proces. Mało kto wie, że to właśnie Francuz raymond Loewy 
jest twórcą butelki Coca-Coli – najbardziej chyba współcześnie znanego symbolu ameryki (Stolarek 
2009).

9. Zakończenie

kultura amerykańska jak chyba żadna inna na świecie sprzyja jednostce – ta-
kiej, która wie, czego chce i umie pokierować własnym losem. amerykanie mogą 
się poszczycić największą liczbą laureatów Nagrody Nobla, medalistów olimpijskich, 
znanych aktorów i aktorek, naukowców, biznesmenów – często imigrantów z całego 
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świata, którzy wybrali Stany Zjednoczone na swój drugi dom. uSa jest krajem głę-
bokich kontrastów. Ciężko jest pozostać na niego obojętnym. amerykanie potrafią 
stwarzać wrażenie, iż są najlepsi na świecie i żyją w raju na ziemi, którego każdy 
powinien im zazdrościć. Zdania na ten temat są podzielone. Obcokrajowców często 
denerwuje etnocentryzm, arogancja i ignorancja geograficzno-polityczna ameryka-
nów, a także powierzchowność relacji, jakie nawiązują. Z drugiej strony, imponuje 
ich wiara we własne siły i zaangażowanie w zwiększanie własnej produktywności 
i użyteczności. Przekonanie o równości szans dla wszystkich i odpowiedzialności za 
własny los zachęca jednostki do wzmożonego wysiłku i podejmowania nowych wy-
zwań. amerykanie od dzieciństwa uczą się orientacji na siebie i pragmatyzmu. Nie 
identyfikują się szczególnie mocno z żadną grupą, może z wyjątkiem rodziny, i jest im 
łatwo zmieniać miejsce pracy czy zamieszkania. Bohaterowie amerykańskiej kultury 
masowej to autonomiczni indywidualiści, którzy jednak są w stanie poświęcić się 
dla innych, nawet jeśli inni ich nie rozumieją. Poświęcenie to wynika bowiem z ich 
wewnętrznego wyboru, a nie z nacisków grupy. W biznesie wyznaczają sobie jasne 
cele i trzymają się własnej ścieżki kariery, akceptując nawet najbardziej egoistyczne 
dążenia własne i innych. W polityce chcą wpływać na rządzących i otwarcie wyrażają 
swoje poglądy. uważają, że każdy jest kowalem swego losu i głęboko wierzą w suk-
ces (Bellah i in. 1985).

kończąc chciałabym podkreślić, iż prezentowana praca jest jedynie ogólnym za-
rysem zagadnień związanych z indywidualizmem w uSa. Interesujące jest, jak wiele 
idei kultury amerykańskiej zostanie zaadaptowanych w kulturze polskiej i świato-
wej. Są tacy, którzy wieszczą schyłek potęgi mocarstwowej Stanów Zjednoczonych 
i wskazują na aktualny rozkład sił pomiędzy uSa, unię Europejską i Chiny, któ-
ry zapewnia lepszy balans w polityce międzynarodowej. Czy i jak wiele pozostanie 
z kultury indywidualizmu amerykańskiego na świecie, czas pokaże.

BIBLIOGraFIa

Bellah r.N., Madsen r., Sullivan W.M., Swindler a., tipton S.M. (1985), Habits of the Heart, University 
of California Press, Berkeley and Los angeles.

Dawson r. (1999), Sekrety udanych negocjacji, Zysk i Spółka.
Green r. (1973), The Weber Thesis Controversy, D.C. Heath.
Haliżak E., kuźniara r., Symonides J. (red.) (2003), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Branta, 

Bydgoszcz.
kagan r. (2006), Dangerous Nation, knopf, New york.
kłoczkowski J. (2004), „Jasne średniowiecze – rozmowa z profesorem Jerzym kłoczowskim”, rozmawiał 

Jan tomasz Lipski, 2004-06-25, http://wyborcza.pl/1,75515,2150340.html.
kłoskowska a. (1980), Kultura masowa: krytyka i obrona, PWN, Warszawa.
Mole J. (2000), W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach, Prószyński i S-ka.
Niedzviecki H. (2004), Hello, I’m Special. How Individuality Became the New Conformity, Penguin Ca-

nada .
rand a. (1961), Individualism ayn rand Lexicon.; ayn rand, Collectivized Rights, the Virtue of Selfi-

shness .



MaGDaLENa rODEWaLD108

ritzer G. (1997), McDonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa.
Scollon r. (2001), Intercultural Communication, Blackwell Publishing.
Stolarek a. (2009), „konflikt kulturowy Francja – uSa”, http://www.ism.uni.wroc.pl/publikacje/teksty/

konflikt_kulturowy_francja_usa.pdf.
tocqueville de a. (1946), Democracy in America, knopf, New york.
Verhofstad D. (2004), Obrona indywidualizmu (Pleidooi voor individualisme), PWN.
Weber M. (2002), The Protestant Ethic and „The Spirit of Capitalism”, Penguin Books.
Winkle k.J. (2009), Abraham Lincoln: Self-Made Man, Journal of the abraham Lincoln association, 

http://www.historycooperative.org/journals.



Język, Komunikacja, Informacja 
P. Nowak, P. Nowakowski (red.) 

Language, Communication, Information 
P. Nowak, P. Nowakowski (eds.) 

4/2009: 109–123

aNNa zięBa

Językowe środki perswazji i manipulacji w informacjach 
prasowych na przykładzie Targów Budownictwa 

BUDMA 2008

Abstract (Linguistic Means of Persuasion and Manipulation in Press Releases Based 
on the International Construction Fair BUDMA 2008). This article is an attempt to 
analyse the press releases on a Poznań construction trade fair BuDMa 2008 prepared by 
Public relations specialists. the texts are examined for the presence of certain linguistic 
means of persuasion and manipulation such as: operators reorganising the information 
structure, operators enhancing the pragmatic functions, operators blocking verification, 
“observer effect” operators and application of comparatives and superlatives, numbers, 
phrases and proverbs .

Abstrakt. Celem publikacji jest analiza tekstów prasowych sporządzonych przez specja-
listów ds. public relations pochodzących z kampanii promującej poznańskie targi budow-
lane BuDMa 2008. teksty badane są pod względem występowania takich językowych 
środków perswazji i manipulacji, jak m.in.: operatory zmieniające hierarchię układu infor-
macyjnego, operatory wzmocnienia funkcji pragmatycznych, operatory blokujące wery-
fikację, operatory wywołujące „efekt obserwatora” oraz zastosowanie stopnia wyższego, 
najwyższego, liczb, fraz i powiedzeń.

1. Perswazja, manipulacja i propaganda

1.1. Definicje i zakres badań

W niniejszym artykule termin perswazja rozumiany jest jako otwarta próba zmia-
ny przekonań odbiorców za pomocą różnorodnych środków, która prowadzić ma do 
działań korzystnych zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy. termin manipulacja – jako 
nieszczere, ukryte kierowanie odbiorcą w celu bezpośredniego wpływania na jego 
działania, mające na celu przyniesienie korzyści nadawcy. Natomiast celem propa-
gandy jest, podobnie jak w wypadku perswazji, działanie w interesie zarówno nadaw-
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cy, jak i odbiorcy. Jest to szerzenie poglądów, również (a może przede wszystkim) 
politycznych, które mają zmienić postawę odbiorcy. Jest to działanie jawne (por. ka-
mińska-Szmaj 2004).

Zdecydowanie najbardziej negatywnie nacechowanym terminem jest manipu-
lacja. Negatywnie odbieramy również termin propaganda, szczególnie biorąc pod 
uwagę konotacje, jakie przywołuje w Polsce 20 lat po upadku komunizmu. termin 
perswazja jest odbierany neutralnie, co sprawia, że jest on akceptowany jako narzę-
dzie Pr.

W niniejszym artykule informacje prasowe zespołu ds. Pr BuDMy 2008 badane 
będą jedynie pod względem występowania językowych środków perswazji i manipu-
lacji, ze względu na to, iż celem promocji targów budowlanych nie jest zmiana po-
staw, ale rozpowszechnianie informacji na temat wydarzenia, skłonienie wystawców 
do wystąpienia na targach, przekonanie zwiedzających, aby je odwiedzili, i tworzenie 
pozytywnego wizerunku zarówno Międzynarodowych targów Budownictwa BuD-
Ma, odbywających się co roku w Poznaniu, jak i ich organizatora: Międzynarodo-
wych targów Poznańskich.

autorka świadomie pomija w swych badaniach narzędzia, jakich dostarcza kry-
tyczna analiza Dyskursu (van Dijk 1988; Fairclough 1995; Wodak 2001), oraz roz-
wiązania proponowane przez allana Bella, zwolennika strukturalistycznej analizy 
tekstów medialnych (1991), jakimi teksty Pr niewątpliwie są. Wybór ten podyktowa-
ny jest szczególnym zainteresowaniem wymienionymi poniżej językowymi środkami 
perswazji i manipulacji oraz koniecznością ograniczenia rozmiarów publikacji.

1.2. Techniki perswazji i manipulacji

Najbardziej znany autor prac dotyczących metod wpływania na innych, Cialdini, 
w książce Wywieranie wpływu na ludzi (2007) dowodzi m.in. istnienia reguł wza-
jemności, społecznego dowodu słuszności i niedostępności. Według niego psychika 
człowieka jest tak skonstruowana, iż na zachowanie innych względem jego osoby 
odpowiada w podobny sposób. I tak, na uczynność odpowiada uczynnością, komple-
mentem na komplement, a uprzejmością na uprzejmość. Cialdini pisze również, że 
opinie uważane za najbliższe prawdy to opinie najbardziej popularne, że jeśli „inni 
tak robią”, to musi być to zachowanie poprawne, a jeśli coś jest niedostępne, to tym 
bardziej się tego pragnie. Podkreśla on również znaczenie autorytetu, bycia lubia-
nym i sympatii .

kaczmarek (2005) zauważa natomiast, że na to, jak silna jest nasza moc przeko-
nywania innych, składa się pięć czynników: sympatyczność, inteligencja, wiary-
godność, empatia i kompetencja. Według tego autora osoby sympatyczne i inteli-
gentne wywierają dużo większy wpływ na swoje otoczenie niż osoby nielubiane i te 
o niskim poziomie inteligencji. Jego zdaniem osoby wiarygodne cieszą się większym 
posłuchem niż lekkoduchy, a osobom kompetentnym w dziedzinie, w zakresie któ-
rej się wypowiadają, jesteśmy skłonni uwierzyć dużo szybciej niż laikom. Dużą rolę 
pełni również umiejętność współodczuwania, empatia. Osoby potrafiące wczuć się 
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w sytuację współrozmówcy osiągają z nim szybko porozumienie i tym samym cie-
szą się jego uznaniem. Zależności tych, choć wydają się banalne, często sobie nie 
uświadamiamy. a zdaniem kaczmarka to właśnie uświadomienie sobie ich wagi jest 
kluczem do umiejętnego przekonywania.

Sobkowiak podaje, m.in. za Marwellem i Schmidtem, następujące strategie per-
swazji (Sobkowiak 1999, s. 66–67):

Strategia obietnicy („1 . marchewki”) polega na pokazaniu możliwych korzyści, jakie uzyska od-
biorca dzięki podporządkowaniu się nadawcy.

Strategia groźby („2 . kija”) zasadza się na przedstawieniu strat, jakie poniesie odbiorca, jeśli nie 
uwzględni sugestii nadawcy. 

Strategia emocji pozytywnych („3. zaszczytu”) opiera się na takim oddziaływaniu na odbiorcę, aby 
uznał on swoją uległość wobec nadawcy za powód do dumy.

Strategia emocji negatywnych („4 . samopotępienia”) polega na takim wpływie na odbiorcę, że po 
odrzuceniu sugestii nadawcy rodzi się w nim poczucie niższości i wstydu.

Strategia odwoływania się do opinii ekspertów („5 . przenoszenia kompetencji”) prowadzi do wy-
wołania u odbiorcy negatywnych emocji, wynikających z kwestionowania powszechnie uznanych 
autorytetów, o ile nie dopasuje się do podawanych sugestii. 

Strategia odwoływania się do wzorców i aktywności innych grup i osób („6 . konformizacji”) opiera 
się na mechanizmie wzbudzania u odbiorcy poczucia inności i nieprzystosowalności do powszechnie 
obowiązujących norm i wzorców, jeśli nie zaaprobuje owych sugestii.

Wszystkie wymienione powyżej techniki (nie stanowiące oczywiście zamkniętej 
listy) znajdują swoje odbicie w języku, m.in. przez semantycznie lub syntaktycznie 
odpowiedni dobór słów. Słowa są w tym wypadku pewnym środkiem wykonawczym, 
narzędziem do realizacji powyższych strategii.

1.3. Język jako narzędzie perswazji i manipulacji

1.3.1. Manipulacja językowa i komunikowanie perswazyjne

krzyżanowski uważa, że manipulacja językowa może oznaczać manipulację 
„językiem, kiedy to bezpośrednim obiektem oddziaływań jest język – jego kształt” 
(2004, s. 278–279). Wyróżnia on również „manipulację ludźmi za pomocą tekstów 
językowych. Oczywiście w pierwszym przypadku człowiek jest ostatecznie obiektem 
działań manipulatorskich, jednak, przede wszystkim, chodzi tu o takie kształtowanie 
języka, aby ułatwić manipulację w znaczeniu drugim” (s. 279). autor ten twierdzi, 
że manipulacja prowadzi do zniekształcenia obrazu rzeczywistości manipulowanego 
i „ograniczenie” [jego] „możliwości poznawczych” (s. 297). Z tego względu, według 
niego, manipulacja wręcz uniemożliwia komunikację. Pisze on również, że powodem 
blokady komunikacji w sytuacji manipulacji

[…] jest fakt, iż działania manipulatorskie powiększają przewagę nadawcy. Nadawca dysponuje 
narzędziem i wiedzą, które pozwalają mu na instrumentalne traktowanie drugiego uczestnika aktu 
komunikacji, sprzyjają osiągnięciu ukrytego, korzystnego dla siebie celu manipulacji, ale zarazem 
utrudniają, czy też wręcz uniemożliwiają porozumienie, bo też porozumienie nie jest celem działań 
manipulacyjnych. Manipulacja prowadzi do „nieporozumienia” (ibid., s. 281).
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Nowak uważa, że nie tylko manipulacja, ale i perswadowanie za pomocą tekstu 
znacznie ogranicza proces komunikacji. Według niego odbiorca takiego komunikatu 
przeprowadza w swej świadomości tylko dwa rodzaje działań odbiorczych z czterech 
wymienionych przez Hirscha (por. 1977, s. 197–241, w: Nowak 2004, s. 147) (pozna-
nie, zrozumienie, interpretacja i reakcja), mianowicie poznanie i reakcję (por. Nowak 
2004, s. 147), „która jest często błędną, pozbawioną podstaw w samym komunikacie, 
parafrazą jego zawartości informacyjnej i znaczenia wypowiedzi” (ibid., s. 147).

Według Sobkowiak (1999, s. 65) „komunikowanie perswazyjne polega na kreo-
waniu takich zachowań odbiorców, które są pożądane z punktu widzenia interesów 
nadawcy. […] Podstawą skutecznego komunikowania perswazyjnego jest dostarcze-
nie odbiorcom wiedzy o faktach. Opinie i sugestie powinny być interpretacją po-
wszechnie dostępnej wiedzy”.

Dla Barańczaka funkcja perswazyjna wypowiedzi to „szczególna odmiana funk-
cji konatywnej, polegająca na usiłowaniu uzyskania realnego wpływu na sposób my-
ślenia lub postępowania odbiorcy, jednakże nie drogą bezpośredniego rozkazu, lecz 
metodą utajoną i pośrednią, tak iż w wypowiedzi dominuje z pozoru inna niż kona-
tywna funkcja językowa” (1975, s. 49).

1.3.2. Językowe środki perswazji i manipulacji

Zarówno przy użyciu środków perswazji, jak i manipulacji, język, ze względu na 
rolę, jaką pełni w komunikacji, stanowi główne narzędzie wpływania na innych. aw-
diejew zauważa, że zjawisko perswazji „obejmuje rozmaite działania przygotowujące 
komunikację i towarzyszące jej procesowi, takie np. jak hierarchizacja przekazywanej 
informacji, apelacja do odbiorcy, argumentacja oraz wszelkie inne środki językowe 
sprzyjające skuteczności zastosowanych aktów mowy” (2004, s. 71). 

awdiejew zajmował się językowymi, a dokładniej systemowymi środkami per-
swazji (2004, s. 72): 

Istnieje […] dość specyficzny zbiór systemowych środków językowych, które można opisać na po-
ziomie gramatyki jako metaoperatory perswazyjne. Występują one jako niezależne modele grama-
tyczne, leksemy lub frazesy, których występowanie w aktach mowy ma na celu przede wszystkim 
zwiększenie ich skuteczności. Sama nazwa metaoperatory wyraża ich charakter nasadowy, naddany 
w stosunku do funkcji pragmatycznych, z którymi one współwystępują. […] Mogą [one] być użyte 
w większości przypadków jako wzmocnienie różnych innych funkcji pragmatycznych, mogą rów-
nież dokonywać wtórnej reorganizacji przekazu informacyjnego lub narzucać odbiorcy założoną 
prawdziwość (wiarygodność) komunikatów. 

awdiejew wymienia następujące metaoperatory (ibid., s. 73–79):
operatory blokujące weryfikację (asercja, ocena),1 . 
operatory wywołujące „efekt obserwatora”,2 . 
operatory zmieniające hierarchię układu informacyjnego,3. 
operatory wzmocnienia funkcji pragmatycznych. 4 . 

Pisze on, iż „celem operatorów wzmocnienia asercji lub sądu aksjologicznego 
jest zablokowanie możliwości weryfikacji przez odbiorcę prawdziwości wyrażonej 
asercji lub trafności dokonanej oceny” (ibid., s. 73). Wymienia on takie operatory, 
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jak: przecież, wszak(że) oraz formuły: wszyscy wiedzą, że; jak wiadomo; dobrze 
wiesz, że; jak ci wiadomo; mówią, że; jak się okazało; nie uwierzysz, że; prawdę mó-
wiąc; w istocie; mówiąc szczerze. Jednostki te są pewnego rodzaju zapewnieniem, 
iż to, co mówi nadawca, jest prawdziwe i spójne z opinią większości (co również 
potwierdza jego słuszność). Sprawiają one, że odbiorca nie ma możliwości wyra-
żenia sprzeciwu wobec treści niesionej przez komunikat. trudno jest mu się z nią 
nie zgodzić.

Operatory wywołujące „efekt obserwatora” dotyczą, zdaniem awdiejewa, 
przede wszystkim opisów zdarzeniowych. Polegają one na „odwołaniu się do wy-
obraźni odbiorcy, do zaproszenia go do mentalnego uczestnictwa w opisywanych 
zdarzeniach. […] Istnieją […] złożone i gramatycznie uwikłane konstrukcje, które 
zwiększają jaskrawość przedstawionej rzeczywistości, co daje sugestię, iż treść ta-
kiej relacji jest wiarygodna” (ibid., s. 75). autor ten wymienia następujące operatory 
wywołujące „efekt obserwatora”: wyobraź sobie; jak widzisz; nagle; tuż tuż; wręcz . 
Według niego podobny efekt można uzyskać, stosując różne chwyty retoryczne.

Operatory zmieniające hierarchię układu informacyjnego dają nadawcy, zda-
niem awdiejewa, „możliwość podkreślania tych fragmentów sensu, które uzna za 
najważniejsze. tego rodzaju zabiegi często są przedstawiane jako rematyzacja, czyli 
przeniesienie danego fragmentu treści na płaszczyznę orzekania” (ibid., s. 76). aw-
diejew wymienia również takie zabiegi, jak: inwersja i akcenty logiczne (realizowane 
na poziomie prozodycznym) oraz leksemy właśnie i zwłaszcza (ibid.). Wszystko to, 
aby uwydatnić najważniejszą część przekazywanej treści. kolejnym sposobem jest 
„tematyzacja, czyli przeniesienie danych fragmentów informacji do poziomu treści 
założonej. Jest to umieszczenie wybranego sensu w predykacjach pobocznych (w gru-
pach imiennych i przysłówkowych). Stwarza to możliwość narzucenia danej infor-
macji odbiorcy jako prawdziwej z racji niemożności jej strukturalnego zanegowania” 
(ibid., s. 77).

Ostatnie z wymienionych przez awdiejewa, operatory wzmocnienia funkcji 
pragmatycznych, to operatory leksykalne i frazesy, które zwiększają efektywność 
tzw. mocnych funkcji (por. ibid., s. 78). Są to m.in.: „wyrażenia pewności, wyklu-
czenia, prośby, żądania, obietnicy, zakazu, rady i niektórych innych” (ibid.). awdie-
jew podaje przykłady operatorów leksykalnych wzmacniających funkcję pewności: 
„absolutnie, zupełnie, całkowicie, na sto procent”, i frazemów: „mów co chcesz, nie 
ma siły, nie ma dwóch zdań”, oraz operatorów wzmacniających funkcję żądania: „na-
tychmiast, w tej chwili, no już, do kogo ja mówię” (ibid, s. 79). Podaje on również 
przykłady zapewnienia w funkcji obietnicy: „zobaczysz, jak Boga kocham, jak daję 
słowo, słowo honoru, masz moje słowo” (ibid.). 

Lewicki natomiast jako narzędzia manipulacji w języku wymienia m.in. frazy 
i przysłowia .

W przypadku fraz interakcyjnych, informacyjno-oceniających i przysłów manipulacja polega na wy-
korzystaniu skojarzeń z sytuacjami, w jakich standardowo się danej frazy używa, mniejszą wagę 
przywiązuje się do znaczenia komponentów frazy, wykorzystując je raczej jako element gry słów, 
[np.] na prawo patrz o sympatiach dla partii zwanych prawicowymi (2004, s. 112). 
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Podobnie wykorzystane mogą być jego zdaniem cytaty:
W przypadku cytatów dosłownych i cytatów przekształconych polegają one na odwołaniu się do 
kontekstu, w jakim cytat występował, do innych tekstów zawierających taki sam komponent oraz do 
gatunkowej charakterystyki utworu, z którego cytat zaczerpnięto (ibid.).

kolejnym środkiem manipulacji za pomocą języka są według Lewickiego frazeolo-
gizmy . 

W przypadku wyrażeń frazeologicznych wykorzystuje się znaczenie motywujących je jednostek 
frazeologicznych, wartościowanie wyrażeń argumentowych implikowanych przez te jednostki i ich 
charakterystykę stylistyczną (ibid.). 

Z kolei krzyżanowski wymienia taki środek językowej manipulacji, w którym 
„pewne wyrażenia konsekwentnie upowszechnia się w nowym […] znaczeniu (np . 
nowy w znaczeniu ‘lepszy’, zwykły – ‘gorszy’)” (2004, s. 279). 

Innym językowym środkiem perswazji lub nawet manipulacji jest parafrazowa-
nie. Nowak w artykule Parafrazowanie – narzędzie manipulacji i perswazji [2004] 
bada zastosowanie parafrazy przez dziennikarzy. Dochodzi on do wniosku, że charak-
ter perswazyjny, a może nawet manipulacyjny, mają już same wybory komunikowa-
nej treści. „»Parafrazowanie« na poziomie wyboru to selekcja doniesień agencyjnych 
oraz relacji własnych korespondentów, autoratywne odrzucanie tych, które dzienni-
karz uważa za istotne, oraz hierarchizacja i uszeregowanie informacji, które znajdują 
się w mediach” (2004, s. 141). uważa on również, że stosowana w środowisku dzien-
nikarskim „wielość używanych określeń nie wpływa korzystnie na informacyjność 
i obiektywizm przekazywanych doniesień” (ibid., s. 145). Jest on zdania, iż „powodu-
je [to] pojawienie wykluczających się ocen w świadomości odbiorcy” [ibid.]. Parafra-
za, jako narzędzie perswazji lub manipulacji, to treść przekształcona za pomocą słów 
negatywnie wartościujących, ponadto podanych w innym kontekście może zwieść 
odbiorcę. Parafraza powinna bowiem „mieć charakter definicji równościowej, wyja-
śniać znaczenie wypowiedzenia, poprzez użycie innych wyrażeń, których znaczenie 
nie powinno w żadnym stopniu różnić się od znaczenia wyjściowego” (ibid., s. 138).

kaczmarek z kolei zwraca uwagę na to, jak utrwalać przesądy, stereotypy, fo-
bie i uprzedzania mogą gotowe formułki. Perswazyjny charakter mogą mieć wypo-
wiedzi w trybie warunkowym [np. Twój kot kupowałby Whiskas (2004, s. 72)], lub 
w stopniu wyższym [np. Nowa lepsza Lanza (ibid.)]. Zdaniem kaczmarka manipula-
cyjną rolę spełniają również stereotypy, a szczególnie „emocjonalny ładunek, jaki 
zawierają w sobie poszczególne wyrazy, przy czym szczególne znaczenie mają ich 
negatywne konotacje prowokujące zejście na niższy poziom orientacji” (ibid., s. 73). 
Ponadto „emocjonalna wartość wyrazów umożliwia wywołanie u odbiorcy oczekiwa-
nego nastroju lub nastawienia poprzez użycie odpowiedniego terminu” (ibid., s. 74). 
Przykładem tego mogą być pary wyrazów podane przez kaczmarka: komuch – so-
cjaldemokrata, bezbożnik – ateista, klecha – kapłan (ibid .) . 

Inny zabieg manipulacyjny polega na zmianie znaczenia danego wyrazu poprzez dodanie odpo-
wiedniego określenia. I tak przymiotnik ludowa lub prawdziwa poprzedzający słowo demokracja 
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lub sprawiedliwość umożliwia bezwzględne potępienie wrogów ludu czy w ogóle porządku publicz-
nego (ibid., s. 75).

kaczmarek wymienia również taką metodę wpływania na innych, jak używanie 
naduogólnień, czyli zwrotów trudnych do zdefiniowania z powodu swego zbyt ob-
szernego znaczenia, m.in. frazesów, umożliwiających „połączenie różnych zjawisk 
przez sprowadzenie ich do wspólnego mianownika. […] umożliwia to definiowanie 
innych zjawisk, lecz samo pozostaje niezdefiniowane” (ibid, s. 76). kolejną metodą 
może być wykorzystywanie sloganów. „Slogany mają tę zaletę, że dają się łatwo 
skandować, co wytwarza wśród osób je wykrzykujących silne poczucie więzi grupo-
wej” [ibid.].

Przede wszystkim warto podkreślić, że niezależnie od rodzaju językowych środ-
ków perswazji, bądź manipulacji, język występuje w takich sytuacjach komunikacyj-
nych w funkcji impresywnej, zwanej również perswazyjną.

2. Analiza tekstów PR BUDMA 2008

analizie poddano teksty prasowe sporządzone przez specjalistów ds. public rela-
tions dotyczące corocznego największego w Europie Środkowo-Wschodniej i Połu-
dniowej wydarzenia targowego o tematyce budowlanej, organizowanego przez Mię-
dzynarodowe targi Poznańskie. Materiał badawczy pochodzi ze strony internetowej 
Międzynarodowych targów BuDMa i dotyczy okresu pomiędzy sierpniem 2007 
a lutym 2008 r.

Badaniu poddanych zostało 6 informacji prasowych stanowiących część kam-
panii promującej wydarzenie targowe BuDMa 2008, które odbyło się w Pozna-
niu w dniach 22–25 stycznia 2008 r. Informacje te pochodzą z jej pierwszej części, 
skierowanej do potencjalnych wystawców. W badanych tekstach specjaliści ds. Pr 
MtP zwracali uwagę na znaczenie targów BuDMa w Środkowo-Wschodniej i Po-
łudniowej Europie oraz ich prestiż. Cytowane były pochlebne wypowiedzi szefów 
działów marketingu liderów branży budowlanej, którzy podkreślali swój coroczny 
udział w targach. kampania miała na celu utwierdzenie wystawców w przekonaniu, 
że udział w wydarzeniu utrwali ich wizerunek jako firmy stabilnej i godnej zaufania, 
a przede wszystkim wzmocni ich markę, zgodnie z targowym hasłem „Stawiamy fun-
dament pod silną markę”.

Przez kilka pierwszych miesięcy kampanii wysyłane były teksty informacyjne 
oraz tzw. newslettery, głównie w formie graficznej, do prasy branżowej i dziennikarzy 
portali internetowych o tematyce budowlanej. W tym celu wykorzystywano sporzą-
dzone przez pracowników MtP, co roku aktualizowane, bazy danych konkretnych 
odbiorców. Sposobem dotarcia do potencjalnych, zagranicznych wystawców było 
wysyłanie informacji prasowych do wydziałów ekonomicznych przy polskich amba-
sadach za granicą dysponujących bazami firm z danego kraju.
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2.1. Operatory zmieniające hierarchię układu informacyjnego

2.1.1. Struktury leksykalno-gramatyczne oraz leksemy zwłaszcza i właśnie

Pr-owcy targów BuDMa, tworząc informacje prasowe, w bardzo skutecz-
ny sposób uwydatniali w nich wybrane informacje za pomocą określonych struktur 
leksykalno-gramatycznych, takich jak: zarówno, jak; nie tylko, ale także; nie tylko, 
ale również oraz leksemów zwłaszcza i właśnie. Wymienionych struktur leksykal-
no-gramatycznych użyto w zdaniach: […] oferta materiałów budowlanych cieszy 
się zainteresowaniem inwestorów zarówno indywidualnych, jak instytucjonalnych; 
Zwiedzający mają okazję do zapoznania się nie tylko z ofertą wystawców, ale bio-
rą także udział w […]; Wśród publiczności znajdą się zarówno przedstawiciele firm 
wykonawczych jak i inwestorzy indywidualni […]; Targi BUDMA 2008 to nie tylko 
dedykowany przekaz promocyjny i czytelny podział tematyczny, ale również interesu-
jący program wydarzeń […]; Zwiedzających przyciągnęły nie tylko liczne nowości 
produktowe […], ale także ciekawy program wydarzeń dedykowany zarówno bran-
żystom, jak i osobom prywatnym; atrakcyjną ofertę wydarzeń skierowanych nie tylko 
do architektów i projektantów, ale także do urbanistów, deweloperów i zarządców 
nieruchomości prywatnych .

Leksem właśnie obserwujmy m.in. w zdaniu: [premiery], które po raz pierwszy 
można zobaczyć właśnie na targach BUDMA, natomiast leksem zwłaszcza np. w zda-
niu: Firma uczestniczy w budmowej prezentacji BudShow, która przyciąga zwiedzają-
cych zwłaszcza z sektora inwestorów indywidualnych.

Zabieg ten stosowany jest w badanych informacjach prasowych bardzo często, 
nawet kilka razy w jednym tekście. Ma on na celu podkreślenie wszechstronności 
działań organizatorów BuDMy, szerokiego zasięgu targów i bogactwa ich oferty.

2.1.2. Przeniesienie fragmentów informacji do poziomu treści założonej

Innym przykładem zastosowania operatorów zmieniających hierarchię układu in-
formacyjnego są zdania, w których autor zakłada prawdziwość pewnego twierdzenia, 
stanu rzeczy, i które skonstruowane są tak, że trudno jest czytelnikowi im zaprzeczyć. 
Co więcej, nie uzmysławia on sobie często tego, że przyjmuje pewne wiadomości 
jako fakty, bazując jedynie na opinii udzielającego informacji. Zaobserwować to 
zjawisko można w zdaniach: Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA i odby-
wające się w tym samym czasie Międzynarodowe Targi Maszyn, Pojazdów i Sprzętu 
Budowlanego BUMASZ potwierdzają swoją wysoką rangę w regionie Europy Środ-
kowo Wschodniej i Południowej; Jednym z przedstawicieli sektora budowlanego, 
który podkreśli atrakcyjność przyszłorocznej wystawy jest FAKRO Sp. z o.o., wio-
dący producent okien dachowych; Ugruntowaną pozycję targów BUDMA w Polsce 
i na arenie międzynarodowej potwierdzają statystyki dotyczące jej ubiegłej edycji; 
Tak wysoka frekwencja jest potwierdzeniem dużego zainteresowania rynku ofertą dla 
budownictwa; Dzień Urbanisty, seminarium poświęcone rewitalizacji, Dachy Płaskie 
i Tarasy, Dni Inżyniera Budownictwa uzupełniały atrakcyjną ofertę wydarzeń skiero-
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wanych nie tylko do architektów i projektantów, ale także do urbanistów, dewelope-
rów i zarządców nieruchomości. W zdaniach tych zakłada się, że targi mają wysoką 
rangę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, ugruntowaną pozycję 
w Polsce i na arenie międzynarodowej, że przyszłoroczna wystawa będzie atrakcyj-
na i że przedstawiciele rynku budowlanego zainteresowani są ofertą prezentowaną 
podczas targów. Są to założenia przekazywane jako niezaprzeczalne fakty, nie moż-
na bowiem potwierdzić, podkreślić czy uzupełnić czegoś, czego nie ma. Czasownik 
uzupełnić pełni również dodatkową funkcję. Sugeruje on, że oferta targowa jest nie 
tylko atrakcyjna, ale również kompletna, bo przecież uzupełniona. Co więcej, w opi-
sywanym zdaniu użyty jest leksem statystyki, nacechowany w tym kontekście pozy-
tywnie, sugerujący obiektywność danych. również w zdaniu Tak wysoka frekwencja 
jest potwierdzeniem dużego zainteresowania rynku ofertą dla budownictwa występuje 
leksem podkreślający wielkość frekwencji: Tak wysoka frekwencja . 

Ciekawą obserwacją poczynioną na podstawie powyższych zdań może być to, że 
pewne informacje powtarzane są w wielu tekstach w ciągu miesięcy promocji BuD-
My 2008. Na tym przykładzie widać, że treść informacji prasowych została przemy-
ślana i jej celem było tworzenie opinii targów BuDMa jako targów atrakcyjnych, 
o wysokiej renomie i pozycji na rynku. 

2.1.3. Zmiana akcentu logicznego zdania

kolejnym rodzajem operatorów zmieniających hierarchię układu informacyjnego 
zastosowanym przez Pr-owców projektu BuDMa jest przestawienie akcentu logicz-
nego w zdaniach, m.in.: Stworzenie forum wymiany specjalistycznej wiedzy i jak naj-
lepszy wynik marketingowy uczestników targów – to główne cele organizatorów . Ten 
sposób konstruowania zdań wybija frazy forum wymiany specjalistycznej i najlepszy 
wynik marketingowy, istota których ma priorytetowe znaczenie w targowej kampanii 
PR . 

Natomiast w zdaniu: Efektywnemu uczestnictwu ma służyć także podział przy-
szłorocznej edycji targów BUDMA na szereg salonów tematycznych […], podanie 
informacji o tym, że organizator dokłada wszelkich starań, aby uczestnictwo w tar-
gach było efektywne na początku zdania ma sprawić, iż to tę informację czytelnik 
zapamięta. również podanie samego słowa efektywny na początku zdania ma wpływ 
na odbiór tekstu. 

2.2. Operatory wzmocnienia funkcji pragmatycznych – leksemy i cytaty

autorzy informacji prasowych dotyczących BuDMy 2008 posłużyli się również 
operatorami wzmocnienia funkcji pragmatycznych. Świadczyć o tym może m.in. 
leksem już we frazie: najbliższa, czwarta już edycja, sugerujący, że cztery edycje 
wydarzenia to swego rodzaju sukces, oraz leksem z całą pewnością w zdaniu: Wi-
dowiskowa forma prezentacji BudShow z całą pewnością cieszyć się będzie uzna-
niem osób zainteresowanych poprawnym wykonaniem prac budowlanych […]. tym 
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samym leksemem rozpoczyna się zdanie: Z całą pewnością uczestnictwo w tym wy-
darzeniu targowym potwierdza prestiż i silną pozycję firmy Röben na rynku budowla-
nym w Polsce. Co więcej, jest to cytat z wypowiedzi pracownika działu marketingu 
firmy, która, jak podano w informacji prasowej, jest producentem wysokiej jakości 
dachówek. Mogą tu działać dwa mechanizmy, dzięki którym odbiorca będzie bar-
dziej skłonny uwierzyć w moc targów. Jeśli uważa cytowaną osobę za specjalistę, 
eksperta w swojej dziedzinie, ze względu na pozycję i markę firmy röben, możemy 
mieć do czynienia ze strategią „przenoszenia kompetencji”. Odbiorca podświadomie 
może przyjąć opinię pracownika firmy röben za swoją, by nie kwestionować jego 
autorytetu. Nawet jeśli nie uznaje on wypowiadającej się osoby za autorytet, forma 
cytatu dalej może mieć wpływ na jego opinię. Mamy wtedy do czynienia ze strategią 
„konformizacji”. Odbiorca ulega opiniom innych osób, niezależnie od ich statusu, 
ponieważ nie chce odstawać od grupy.

Co więcej, wypowiedź mówiąca o tym, iż wystąpienie firmy na targach BuDMa 
ma podkreślić prestiż i silną pozycję firmy wpływa dodatnio na wizerunek MtP, mimo 
że o nich się bezpośrednio nie pisze. 

W tekstach Pr-owców BuDMy użyto również cytatów z wypowiedzi przed-
stawicieli innych polskich firm, liderów branży budowlanej: firmy Fakro (Jesteśmy 
przekonani, że targi BUDMA są ważnym wydarzeniem marketingowym w Polsce dla 
całego sektora budowlanego.) i firmy Pol-Skone ([o targach BuDMa:] Stoją one na 
bardzo wysokim poziomie, a podejmowane działania są realizowane szybko i pro-
fesjonalnie.). Cytaty te wybrane zostały celowo, ze względu na popularność i opi-
niotwórczą rolę w środowisku budowlanym firm zatrudniających wypowiadające się 
osoby. trafnie założono, że jeśli liderzy głoszą takie opinie, to odbiorca informacji 
z łatwością się z nimi zgodzi. 

W informacjach prasowych cytowana jest również dyrektorka targów BuDMa. 
Sprawia to, że odbiorca czuje, iż jest szanowany, skoro zwraca się do niego dyrek-
torka tak dużego projektu. Ponadto zakłada on, że jako osoba bardzo zaangażowana 
w organizację targów powie ona coś ciekawego, może odkrywczego, i skupia swoją 
uwagę, przez co lepiej zapamiętuje przeczytane słowa.

2.3. Stopień wyższy, najwyższy i nowe znaczenie słów 

W informacjach prasowych zespół BuDMy użył również przymiotnika nowy 
w znaczeniu lepszy: najnowsze materiały i technologie. Co więcej, przymiotnik 
ten użyty jest w stopniu najwyższym, co zapewnia czytelnika o tym, że materiały 
i technologie prezentowane na targach nie mogą być jeszcze nowsze (choć stwier-
dzenie to mogłoby zostać poddane dyskusji) czy lepsze. Zwrot ten wywołuje u od-
biorcy wrażenie, że takie materiały i technologie mogą być prezentowane tylko na 
najbardziej renomowanych targach. Wpływa to korzystnie na wizerunek targów, 
mimo że w danym fragmencie nie pisze się bezpośrednio o BuDMIE. takie po-
chlebne stwierdzenie znaleźć można dalej: najważniejsza impreza dla branży bu-
downictwa .
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Słowo nowy w znaczeniu lepszy występuje znów w zdaniu: W katalogu nowych 
usług pojawił się również Serwis Prasowy Wystawców […], jest ono tym bardziej 
sugestywne, że kilka zdań wcześniej mowa jest o ulepszaniu oferty dla wystawców: 
Korzystne odczyty na barometrze nastrojów w branży to sygnał dla organizatorów do 
ulepszenia oferty dla wystawców .

Specjaliści ds. Pr projektu BuDMa 2008 zastosowali również stopień wyższy. 
Jeden z podtytułów brzmi: więcej wystawców, większe targi. Celem użycia stopnia 
wyższego mogła być chęć wzmocnienia oddziaływania tekstu. Warto zauważyć rów-
nież, że przysłówek dużo w stopniu wyższym użyty jest dwukrotnie, co zdecydowa-
nie potęguje efekt. 

2.4. Liczby

kolejnym językowym środkiem perswazji użytym w informacjach prasowych 
BuDMy było podanie wielu liczb. Dane dotyczyły imponującej ilości wystawców, 
zwiedzających i sprzedanej powierzchni wystawienniczej. autorzy podziałali na wy-
obraźnię czytelników, podając prognozy dotyczące powyższych wskaźników i ich 
faktyczne ilości oraz ich procentowy przyrost względem roku 2007. Zabieg ten miał 
na celu wywarcie u odbiorcy wrażenia, że targi są wydarzeniem, którego nie może 
ominąć. autorzy liczyli na to, że duże cyfry przekonają czytelników do odwiedzenia 
targów i, co ważniejsze, pozostawią w pamięci dobre wrażenie, które będzie miało 
znaczący wpływ na pozytywną opinię na temat targów BuDMa. 

W zdaniu Targi BUDMA od wielu lat są miejscem fachowych spotkań bizneso-
wych Pr-owcy użyli natomiast zwrotu od wielu lat, nie podając konkretnej daty. Moż-
liwe, że chcieli wywrzeć wrażenie, iż targi budowlane BuDMa cieszą się długoletnią 
tradycją. Sama data 1992 nie jest imponująca, szczególnie w porównaniu z datą roz-
poczęcia działalności targów poznańskich, czyli rokiem 1921. Z tego względu, pisząc 
o tradycji BuDMy, użycie zwrotu „od wielu lat” było trafnym wyborem, ponieważ 
odbiorca, myśląc o tradycji targów poznańskich, sięgnie w wyobraźni dalej niż do 
1992 r. użyty zwrot sugeruje, że liczba lat jest na tyle duża, że warto wspomnieć ich 
mnogość.

2.5. Wielkość, zasięg, profesjonalizm i nowoczesność

W celu upowszechnienia pewnych opinii o targach zespół Pr BuDMy odnosi się 
do wydarzenia w samych superlatywach, co więcej, poprzedzonych odpowiednimi 
określeniami. I tak: targi nie są miejscem zwykłych spotkań biznesowych i wymiany 
doświadczeń, a fachowych spotkań biznesowych i doskonałą płaszczyzną wymiany 
doświadczeń, premiery są premierami światowymi, targi cieszą się ogromnym zain-
teresowaniem, pokazy są inspirujące, a wydarzenia skierowane są do wyspecjalizo-
wanych grup zawodowych. Zwrot dodatkowa atrakcja sugeruje, że oferta targów jest 
kompletna, a poza programowymi atrakcjami są jeszcze dodatkowe, czyli ponadpro-
gramowe, niemal „bonusowe”. Fakt, iż promowana architektura jest współczesna, 
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a projektanci młodzi, zapewne podkreślony jest ze względu na to, że przymiotniki 
te są pozytywnie nacechowane i przywodzą na myśl określenia: nowoczesny, nowy, 
dobry, pomysłowy, nowatorski . 

Z powyższych określeń łatwo stworzyć obraz targów kreowany przez specjalistów 
ds. Pr. Podkreślają oni nieustannie w swoich tekstach wyjątkowość, a szczególnie 
rozmiar, międzynarodowy zasięg, profesjonalizm i nowoczesność targów BuDMa. 
Wykorzystują oni w swojej kampanii strategię emocji pozytywnych („zaszczytu”). 
która bowiem firma budowlana nie chciałaby wziąć udziału w takich targach?

W informacjach prasowych dużo pisze się o możliwościach, m.in.: Odwiedzający 
targi BUDMA będą mieli możliwość przyjrzeć się z bliska detalom wykonawczym 
[…]; Wyjątkową atrakcją BudShow 2008 będzie możliwość zaobserwowania, jak przy 
zastosowaniu różnych materiałów wykończenia elewacji zmienia się wizualny odbiór 
bryły budynku; prezentacje produktów, z możliwością „podpatrzenia” połączeń róż-
nych technologii. Wykorzystanie słowa, które jest bardzo pozytywnie nacechowane, 
jest w badanych tekstach celowe. Ludzie lubią mieć „możliwość”, a skoro targi im to 
oferują, to przyjdą je odwiedzić. 

W zdaniu: Atmosfera wokół kolejnej edycji […] nabiera wysokiej temperatury, 
wysoka temperatura jest określeniem działającym na wyobraźnię; można by przy-
puszczać, że autorzy świadomie użyli tu operatora wywołującego „efekt obserwato-
ra”. Od targów oczekuje się wielu atrakcji, zdarzeń, m.in. konferencji, seminariów, 
konkursów, prezentacji, pokazów, dyskusji panelowych, spotkań branżowych czy 
nawet bankietów. W tym kontekście przywołane porównanie wydaje się być bardzo 
trafne .

2.6. Frazy i powiedzenia

kolejnym językowym środkiem manipulacji użytym przez specjalistów ds. Pr 
BuDMy 2008 było umieszczenie w tekstach pewnych fraz wywołujących pozytyw-
ne skojarzenia. W informacji dotyczącej sukcesu MtP, które zostały laureatem kon-
kursu o Medal im. króla kazimierza Wielkiego, pada fraza: Zastał Polskę drewnia-
ną, a zostawił murowaną – tak mówi się o królu Kazimierzu Wielkim. Medal nazwany 
imieniem osławionego władcy ziem polskich symbolizuje postęp w rozwoju budow-
nictwa. Czytając tekst, w którym znajduje się odwołanie do kazimierza Wielkiego 
i powiedzenia Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, trudno nie oprzeć się 
wrażeniu, że tekst na wpływać pozytywnie na wizerunek targów jako organizatora 
targów budowlanych.

W jednym z podtytułów zastosowano również frazę w centrum uwagi: Nowości 
i program wydarzeń w centrum uwagi. Występuje ona zazwyczaj w innym kontek-
ście, określa coś nieprzeciętnie ważnego, popularnego, sprawę kontrowersyjną, bul-
wersującą bądź w znaczny sposób wpływającą na zmianę sytuacji dużej części danej 
społeczności. Natomiast nowości pokazywane na targach czy ich program na takie 
miano raczej nie zasługują. Zastosowanie tej frazy ma w pewien sposób podnieść 
rangę opisywanych wydarzeń.



121Językowe środki perswazji i manipulacji w informacjach prasowych…

2.7. Bliżej ludzi: pozostałe środki językowej perswazji i manipulacji

Pr-owcy zajmujący się projektem BuDMa 2008 postanowili nie traktować 
w swoich tekstach targów jako bezosobowego wydarzenia, ale jako przedsięwzięcie, 
za którym stoją ludzie. I stąd w jednym z tytułów widzimy zwrot: Bijemy rekordy! 
autorzy tekstów świadomi byli tego, że łatwiej jest czytelnikowi zaufać osobom, 
sympatyzować z ludźmi, niż z targami. Co więcej – zwrot Bijemy rekordy! zakoń-
czony został wykrzyknikiem, a słowo rekord (rekordowy, rekordowo) niczym slogan 
powtarzany jest niezmiernie często w informacjach prasowych nie tylko BuDMy, ale 
i innych projektów MtP, podkreślając wagę ich sukcesów. 

teksty informacyjne pisane są w sposób, który ma na celu stworzenie swego 
rodzaju więzi między wydarzeniem, jego organizatorami, a odbiorcami informacji. 
Świadczyć może o tym nie tylko odnoszenie się do wydarzenia poprzez pisanie o jego 
organizatorach. autorzy tekstów identyfikują się z odbiorcami, zwracając się do nich 
Do zobaczenia w Poznaniu, sugerując, że takie spotkanie jest czymś oczywistym i, 
co więcej, oczekiwanym. Pr-owcy pokazują zwiedzającym, że nie tylko tworzą dla 
nich targi, miejsce spotkań wystawców i zwiedzających, ale chętnie się z nimi sami 
zobaczą. Zwrot ten ma o tyle silniejszą moc, że używany jest na co dzień w stosunku 
do osób, które są nam dobrze znane. Zabieg ten powoduje więc zmniejszenie dystansu 
pomiędzy organizatorami i ich klientami. 

Specjaliści ds. Pr identyfikują się w swoich tekstach z odbiorcami również po-
przez odnoszenie się do kraju, w którym odbywają się targi jako do naszego kraju . 
Faktem jest, że MtP zainteresowane są tworzeniem swojego pozytywnego wizerunku 
również poza granicami kraju, jednak badane informacje prasowe przesyłane były 
głównie do polskich gazet i magazynów. Odbiorcami były również nieliczne wydzia-
ły ekonomiczne przy polskich ambasadach za granicą, ale i w tym wypadku adresaci 
byli polskiego pochodzenia i prawdopodobnie bardziej identyfikowali się z Polską niż 
z miejscem zamieszkania.

3. Wnioski

Celem niniejszej pracy było zbadanie, czy specjaliści ds. Pr targów BuDMa 
2008 użyli w swych informacjach prasowych wybranych środków językowej perswa-
zji bądź manipulacji.

W badanych 6 informacjach prasowych spośród wymienionych w części pierw-
szej środków perswazji i manipulacji zastosowano m.in. operatory zmieniające hierar-
chię układu informacyjnego. Perswadowano za pomocą odpowiednich struktur lek-
sykalno-gramatycznych oraz leksemów zwłaszcza i właśnie. Przenoszono fragmenty 
informacji do poziomu treści założonej i zmieniano akcent logiczny zdań. W tekstach 
użyto również operatorów wzmocnienia funkcji pragmatycznych za pomocą wybra-
nych leksemów i cytatów. Zastosowano również stopień wyższy i najwyższy. użyto 
słowa nowy w znaczeniu lepszy. targi i ich ofertę opisywano za pomocą pozytywnie 
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nacechowanych określeń. Posłużono się liczbami, frazami, powiedzeniem i słowa-
mi o dużym ładunku emocjonalnym. Za pomocą odpowiednich zwrotów próbowano 
stworzyć więź i zmniejszyć dystans między organizatorami wydarzenia i odbiorcami 
tekstów.

W badanych informacjach prasowych zabrakło natomiast operatorów blokujących 
weryfikację, przysłów, parafraz, trybu warunkowego, stereotypów i naduogólnień.

Z wymienionych wcześniej strategii wpływania autorzy informacji prasowych 
dotyczących BuDMy 2008 posłużyli się, za pomocą języka, regułą wzajemności, 
społecznego dowodu słuszności, strategią „obietnicy”, „przenoszenia kompetencji” 
i „konformizacji”. 

Celem kampanii Pr targów BuDMa 2008 było podkreślenie ich prestiżu i zna-
czenia w Środkowo-Wschodniej i Południowej Europie oraz utwierdzenie wystawców 
w przekonaniu, że wystawianie się na poznańskich targach budowlanych utrwali ich 
wizerunek stabilnej, godnej zaufania firmy, a przede wszystkim wzmocni ich markę, 
zgodnie z hasłem kampanii „Stawiamy fundament pod silną markę”. Zwiedzających 
przekonywano natomiast o bogatej ofercie BuDMy i wielu atrakcjach, których mogli 
doświadczyć odwiedzając targi. 

Cele te zostały osiągnięte. Specjaliści ds. Pr skutecznie i konsekwentnie pod-
kreślali w informacjach prasowych rozmiar, międzynarodowy zasięg, profesjonalizm 
i nowoczesność targów BuDMa.

Odpowiedź na ewentualne pytanie, czy język informacji prasowych dotyczą-
cych BuDMy zawierał więcej środków manipulacji czy perswazji, jest trudna. 
Możliwe, że w tekstach znajdują się środki językowej manipulacji, niedostrzeżone 
przez autora badań. Manipulacja jest przecież celowym, ale ukrytym działaniem. 
Z tego powodu pewnych zamaskowanych środków językowej manipulacji nie spo-
sób zauważyć. Zdecydowanie można jednak stwierdzić, że badane teksty mają cha-
rakter perswazyjny.
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Rankings of Russian and Polish Universities: an Analysis 
of Webometric Indicators

Abstrakt (Rankingi rosyjskich i polskich uniwersytetów: analiza wskaźników we-
bometrycznych). W artykule przedstawiono webometryczne wskaźniki polskich oraz 
rosyjskich uczelni wyższych w rankingu 5000 uniwersytetów światowych. Pokazano 
web-wskaźniki wprowadzone przez laboratorium grupy CINDOC w Madrycie i sposób 
wyliczania webometrycznego rankingu uczelni wyższej. Wyniki badań pokazują, że pol-
skie i rosyjskie uczelnie wyższe zajmują niską pozycję w rankingu wyższych szkół świata 
w latach 2005–2009.

Abstract. the article presents the webometrics ratings of russian and Polish institutions 
of higher education in the ranking listing of 5000 world universities. the web activity in-
dicators developed by CINDOC group in Madrid are shown and the method of calculating 
a webometric rating of a higher education institution is demonstrated. the research results 
show that russian and Polish universities occupy a low position in the ranking lists for 
years 2005–2009. 

Introduction

as we know, World Wide Web (WWW) draws attention of specialists engaged in 
various fields of activities. It is of prime importance to educators and researchers. this 
paper presents the webometric ratings of russian and Polish institutions of higher 
education in the ranking listing of 5000 world universities

It was at CINDOC laboratory of Spanish Center of Scientific research (CSIC) 
that a method of calculating webometrics ranks (Wrs) was developed and later ap-
plied to monitoring web activities of world universities (aguillo et al. 2005). these 
web activity indicators are used in this study, the method of their calculation widely 
known in bibliometrics and webometrics.

the objective of this study was to analyze the web-indicators presented in the 
web-rankings of russian and Polish universities on the CINDOC website in years 
2007–2009.



IRINA MARSHAKOVA-SHAIKEVICH126

Methodology 

the CINDOC calculation of webometrics rank (Wr) is based on four param-
eters:

Size (S) – number of pages recovered from Google, yahoo, Live Search and Exalead. 
Visibility (V) – number of unique external links received (in-links).  
Rich Files (R) – volume of different file formats: adobe acrobat (.pdf), adobe PostScript (.ps), 
Microsoft Word (.doc) and Microsoft Powerpoint (.ppt) 
Scholar (Sc) – number of papers and citations for each academic domain (according to Google 
Scholar) .

For each of the four parameters, a list of universities is produced, with ranks (r) 
growing from top to bottom. the resulting webometrics rank (Wr) is calculated ac-
cording to the formula: 

WR = 0,5 RankV + 0,2 RankS + 0,15 Rank R + 0,15 Rank Sc  
Or WR = 0,5V + 0,2S + 0,15 R + 0,15 Sc 

Ratings of world universities

the 2004 webometric rating of world universities included 500 universities from 
15 countries. at present, the figures are much higher – more than 14 thousand universi-
ties from 191 countries. table 1 presents the corresponding statistics for 2007–2009.

T a b l e 1 . Number of universities according to region and country

Regions  /  Countries Number of 
countries

Total number of Higher 
Education Institutions 

(Domains)

Europe 52 4216
France   630
Russia   490
Germany   377
UK   228

North America 6 3545
USA 3348

Asia 44 3692
China    891
Japan    671
India    326

Latin  America 33 2806
Brazil 1576
Mexico   341

Africa 47   516
Oceania  9   101
Total 191 14875
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american universities are invariably at the top of the world ranking lists. among 
30 leading universities, as of January 2009, there are only two outside uSa: toronto 
24th on the list and Cambridge 28th on the list . The contribution of non-US universities 
is evident on the list of top 100 institutions (‘Premier League’) with 8 universities 
from Canada, 6 – from uk, 2 – from Japan, and from Switzerland, Norway, Sweden, 

t a b l e  2. rating of European universities: 2007

rank
Higher Education Institutions

Position
Europe World Size Visibility Rich Files Scholar

1 21 University of Cambridge 16 25 62 77
2 40 university of Oxford 59 40 44 93
3 41 Swiss Federal Institute of technology 

Zurich
13 71 57 51

4 44 university of Helsinki 45 65 28 65
5 45 University of Edinburgh 63 59 53 41
6 46 University of Oslo 41 58 24 137
7 55 University College London 109 48 83 113
8 62 Linkoping university (Sweden) 25 98 107 114
9 64 Universitat Trier (Germany) 28 39 419 72

10 67 Universitat Wien 50 88 85 180
11 74 Royal Institute of Technology (Sweden) 54 128 87 88
12 76 Norwegian university of Science  

& technology
85 143 46 39

13 77 Utrecht University (Netherlands) 140 118 61 16
14 80 technische universitat Chemnitz  

(Germany) 
69 38 235 320

15 81 universite De Geneve 114 95 136 127
16 82 Freie universitat Berlin 91 124 170 30
17 91 Uppsala University (Sweden) 86 168 77 57
18 93 technische universitat Wien 39 150 184 123
19 97 technische universitat Berlin 29 179 106 109
20 99 Aarhus University (Denmark) 147 76 156 246
21 102 University Of Southampton (uk) 141 147 121 21
22 104 Universitat Hamburg 76 177 135 42
23 105 universitat Leipzig 77 146 101 210
24 107 University of Amsterdam 126 138 124 124
25 107 University of Glasgow 74 101 263 237

Eastern European Universities

1 107 Charles university (Czech rep.) 65 173 35 213
2 129 Lomonosov Moscow State university 221 66 432 151
3 205 Masaryk university (Czech rep.) 197 375 86 12
7 315 university of Belgrade 246 515 370 21

22 688 Technical University Ostrava 652 1202 477 15
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t a b l e  3. Webometric indicators of russian universities: January 2009

ranks
Russian Higher Education Institutions

Position
RU World Size Visibility rich files Scholar

1 186 Lomonosov Moscow State university 328 168 366 149
2 927 Saint Petersburg State University 1252 1227 601 855
3 949 Novosibirsk State university 874 1200 1004 1224
4 1143 State University Higher School of Econom-

ics (Moscow)
523 1888 1143 673

5 1219 Moscow Institute of Physics and technol-
ogy

699 1459 1649 1920

6 1279 tomsk State university 913 1844 1635 851
7 1556 Bauman Moscow State technical univer-

sity
1319 1698 2689 1971

8 1624 Saint Petersburg State Institute of Fine 
Mechanics and Optics

1248 2728 1125 773

9 1648 Altai State University 1562 2555 1860 381
10 1702 kazan State university 1854 2646 1417 602
11 1821 Ural State University 2246 2710 1385 687
12 1846 Russian State University for the Humanities 1711 2046 3602 1689
13 1884 Saratov State University 1402 2639 2549 1431
14 1951 Moscow State Engineering Physics Institute 1325 3590 1153 331
15 1986 Far Eastern State University (Russian) 1169 2718 2986 1835
16 2033 krasnoyarsk State university 2100 2577 3580 885
17 2086 tomsk Politechnic university 1692 3237 1728 1393
18 2109 Southern Ural State University 1763 2428 3923 1962
19 2135 Moscow State Institute of International 

Relations
1789 3139 2840 865

20 2218 Peoples’ Friendship university of russia 5279 1145 5102 1345
21 2377 Udmurt State University 2065 3503 3311 803
22 2469 Tambov State Technical University 2423 3900 1770 1109
23 2566 Novosibirsk State technical university 1736 4110 1517 2266
24 2572 Moscow State university of Economics 

Statistics and Informatics
996 3612 3061 3405

25 2579 Southern Federal University (Rostov State 
University)

4199 2708 2905 2331

26 2625 Voronezh State university 2053 4415 2165 564
27 2632 Nyzhny Novgorod State university 2269 4279 2366 600
28 2679 Russian Academy of State Administration 2523 3314 3361 2814
29 2733 Chelyabinsk State university 2867 4323 2213 539
30 2741 Moscow aviation Institute (university of 

Aerospace Technology)
3348 3152 4517 1524
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Finland, Netherlands, Belgium, Germany, Italy, Mexico, Brazil, australia, taiwan – 
one university each (Marshakova-Shaikevich 2009b). 

the rankings of 25 European universities are given in table 2. there, one finds 
European and world integral webometric ranks as well as the world ranks of the con-
stituent parameters enumerated above . The absence of East European universities is 
manifested: Moscow State university is 43d and Polish leader (Warsaw university of 
Technology) is 186th on the European list .

a word of caution should be expressed here. the fourth parameter (Scholar) be-
haves in a very peculiar way. It is strange to find the university of Southampton 
(world rank 102, Scholar parameter 21) much higher on the list than Cambridge (21, 
77), Oxford (40, 93) or Edinburgh (45, 41). the same doubt could arise in case of 
Masaryk u. (world rank 205, Scholar 12), technical u. of Ostrava (688, 15) and u. of 
Belgrade (315, 21) as European leaders, or altai State u. coming 3rd among russian 
universities (table 5). are these outright mistakes? Or is something wrong with the 
methodology itself? the fourth parameter has a factor of 0.15, and does not influence 
radically the integral webometric rank. It seems safer to drop this parameter altogether 
and return to the practice from 2006, keeping only three parameters. the resulting we-
bometrics rank, as a measure of involvement in WWW (World Wide Web), would be 
more lucid, and no attempt could be made to measure the quality of scientific output.

t a b l e  4. Webometric indicators of 17 Polish universities: 2007 and 2009

2007
Polish Higher Education Institutions

2009
rank  

in Poland
World  
rank

rank  
in Poland

European
rank

World
rank

3 500 Jagiellonian University 1 179 417
2 465 aGH university of Science & technology 2 230 511
1 439 Warsaw University of Technology 3 231 512
5 566 Wroclaw university of technology 4 259 578
4 559 Warsaw university 5 275 634
6 630 adam Mickiewicz university Poznan 6 281 654
7 742 Wroclaw university 7 283 662
9 811 Gdansk university of technology 8 309 726

18* 1282 University of Silesia 9* 341 796
10 895 Marie Courie-Sklodowska university 10 342 801
16 1189 technical university of Lodz 11 381 925

8 808 Gdansk university 12 402 974
14 1098 Nicolaus Copernic Univ 13 411 994
11 975 Faculty of Mathematics, Informatics & Mechanics 

Warsaw university
14 449 1125

31* 2240 university of Lodz 15* 453 1135
12 980 Warsaw School of Economics 16 458 1145
14 1143 Poznan university of technology 17 495 1256
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Rating of Russian and Polish universities: Jan 2009

Webometics rating of January 2009 was based on the list of 14 thousand world 
universities, among them 490 russian universities, which constitute 3.5% of the total 
number. their ranking is low: there are only 100 russian universities (2%) on the top 
5000 list, and only one – Moscow State university – on the top 200 list (0.5%). Five 

T a b l e  5 . Webometric ranks in constituent parameters within 30 russian universities: 2009

rank
Russian Higher Education Institutions

Position in Russia
Visibility Size rich files Scholar

1 Lomonosov Moscow State university 1 1 1
2* Peoples’ Friendship university of russia 30 30 18
3 Novosibirsk State university 4 3 17
4 Saint Petersburg State University 9 2 13
5 Moscow Institute of Physics and technology 3 11 24
6 Bauman Moscow State technical university 10 19 26
7 tomsk State university 5 10 12
8 State University Higher School of Economics 2 5 8
9 Russian State University for the Humanities 15 27 22

10 Southern Ural State University 17 28 25
11* Altai State University 13 14 3
12 krasnoyarsk State university 22 26 15
13 Saratov State University 12 18 20
14 kazan State university 19 8 7
15 Southern Federal University (Rostov State University) 29 21 28
16 Ural State University 23 7 9
17 Far Eastern State university (Vladivostok) 7 22 23
18 Saint Petersburg State Institute of Fine Mechanics and 

Optics
8 4 10

19 Moscow State Institute of International relations 18 20 14
20 Moscow aviation Institute (university of aerospace 

Technology)
28 29 21

21 tomsk Politechnic university 14 12 19
22 Russian Academy of State Administration 26 25 29
23 Udmurt State University 21 24 11
24 Moscow State Engineering Physics Institute 11 6 2
25 Moscow State university of Economics Statistics and 

Informatics
6 23 30

26 Tambov State Technical University 25 13 16
27 Novosibirsk State technical university 16 9 27
28 Nyzhny Novgorod State university 24 17 6
29 Chelyabinsk State university 27 16 4
30 Voronezh State university 20 15 5
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universities lag much behind, with positions between 900 and 1300: these are Saint-
Petersburg u., Novosibirsk u., Higher School of Economics, Moscow Institute of 
Physics and technology, tomsk u .

the Webometric indicators of russian universities are presented in table 3, the 
webometric indicators of  17 Polish  universities are presented in table 4.

unlike in russia, web indicators in Poland are distributed very evenly, without 
any breaks between groups. the results of 2009 rating do not differ significantly from 
those of 2007. One major exception is the spectacular rise of the university of Lodz, 
whose world rank in 2007 was 2240, and in 2009 it is 1135, so it has moved from the 
31st to 15th position on the Polish list. to some extent, the same is true for the univer-
sity of Silesia, which has moved from 18th to 9th position on the Polish list . (For more 
about the rating of Polish universities in 2007 see: Marszakowa-Szajkiewicz 2009a: 
244–246) .

t a b l e  6. Presents the webometric ranks in constituent parameters within 30 Polish universities

rank  
in Poland

Word 
rank Polish Higher Education Institutions

 Position in Poland  
Visibility Scholar Size

1 417 Jagiellonian University 2 2 4
2 511 aGH university of Science & technology 4 3 1
3 512 Warsaw University of Technology 1 9 6
4 578 Wroclaw University of Technology 9 1 3
5 634 Warsaw University 3 4 12
6 654 adam Mickiewicz university Poznan 6 8 10
7 662 Wroclaw University 10 5 7
8 726 Gdansk university of technology 8 14 5
9 796 University of Silesia 5 11 14

10 801 Marie Courie-Sklodowska university 7 17 15
11 925 technical university of Lodz 12 13 9
12 974 Gdansk university 13 20 11
13 994 Nicolaus Copernic University 15 21 2
14 1125 Faculty of Math, Informatics & Mechanics War-

saw univ
18 16 13

15 1135 university of Lodz 18 7 8
16 1145 Warsaw School of Economics 14 24 16
17 1256 Poznan university of technology 17 15 21
18 1308 Faculty of Physics Warsaw university 21 19 19
19 1448 Silesian university of technology Gliwice 24 10 17
20 1508 Cracow university of technology 16 23 20
22 1701 university of Zielona Góra 27 6 18
25 2064 university of Warmia and Mazury 25 18 26
29 2401 Medical university of Wroclaw 30 12 25
30 2474 Wyższa Szkoła Biznesu National Louis univer-

sity N Sącz
11 30 30
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tables 2, 3, and 4 present ample evidence of great discrepancies between the four 
constituent parameters. Separate ranks for each parameter within one country make 
this fact even clearer. this is shown in tables 5 and 6 (which are transformations of 
tables 3 and 4)

the anomalous position of Peoples’ Friendship university of russia is quite 
clear: it is second in Visibility, 18th in Scholar and 30th (the last!) in Size and rich 
Files. aimed at foreign students (mostly from developing countries), the university 
has to promote visibility by all possible means, which explains the above-mentioned 
anomaly .

Conclusions

1. the universities of the two countries considered in this paper, differ very much 
in their involvement in WWW (see table 7). Poland keeps abreast with the general 
progress of web technologies, the number of its universities on the top 2000 and the 

top 4000 lists remains stable. More than that – their number on top 1000 list is grow-
ing . The number of Russian universities on all three lists is decreasing considerably .

the rating of Eastern European universities in 2008 included 25 Polish and 20 
russian universities; in 2009 July the figures are 20 and 11 (Marshakova-Shaikevich, 
2009b).

2 . The inner structure of academic community is also different . Russia has one 
outstanding university – Moscow State univ., which is on the top 200 list, a group 
of five other universities on the verge of the top 1000 list and other remaining uni-
versities . There are no clear-cut groups among Polish universities . This difference in 
structure affects not only a webometrics rating, but also a general academic output, as 
corroborated by Leiden rating for Europe 2000–2007 (see table 8).

the general number of publications of the two russian universities (with Mos-
cow u. producing 75% of the sum) is approximately the same as the combined output 
of six Polish universities. 

Quantitatively, russia and Poland seem to be on a par with each other as far as 
webometric and bibliometric rating is concerned (with Poland showing better dynam-
ics). the fact is astonishing in a view of the countries’ disparity in size and (sheer) 
number of students .

t a b l e  7. Poland and russia in webometric top lists

year Country top 1000 top 2000 top 4000
2007 Poland 5 24 69

Russia 5 24 91
2009 Poland 13 24 66

Russia 3 15 70
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3. a few words in conclusion. the webometric rating developed by the CINDOC 
laboratory reflects universities’ involvement on the Internet, connected to some extent 
with the academic faculty’s activity. Information technology was measured by three 
constituent parameters (Size, Visibility, rich Files). the Visibility parameter (number 
of in-links of the site) was assigned the greatest weight in the integral rating. the 
fourth parameter (Scholar) is aimed at measuring an academic activity and numeri-
cally stands apart in our tables .
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t a b l e  8. the publications of Polish and russian universities: 2000–2007

European rank
Country University No . of publications

2000–2007
14 RU Lomonosov Moscow State university 23,554

128 PL Jagiellonian university krakow 7,670
133 RU St Petersburg State University 7,504
137 PL Warsaw university 7,223
221 PL adam Mickiewicz university Poznan 4,370
232 PL Wroclaw university 4,037
245 PL Warsaw University of Technology 3,725
249 PL Wroclaw university of technology 3,671
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RECENZJE

elżBieta gajek, Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Instytut 
Lingwistyki Stosowanej uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, ss. 220

termin „społeczeństwo informacyjne” coraz wyraźniej obecny jest w naszej rze-
czywistości. Chociaż jego początki sięgają lat 60. XX w., dopiero teraz na dobre zado-
mowił się w pojmowanej globalnie świadomości społeczeństw. Mimo że dla badaczy 
nie jest jasne, czym dokładnie jest społeczeństwo informacyjne – i w związku z tym 
nadal toczą się dyskusje podważające istnienie tego tworu – termin ów został przyjęty 
i zaakceptowany na szczeblu politycznym w większości tzw. państw rozwiniętych 
(w tym oczywiście we wszystkich krajach unii Europejskiej). rezultatem powyż-
szego są implikacje gospodarcze, widoczne w wielu dziedzinach życia społecznego, 
takich jak edukacja, kultura, styl życia, charakter pracy zawodowej i inne. Zjawiskom 
towarzyszącym aktywności społeczeństwa informacyjnego przyglądano się od same-
go początku, stawiając kolejne tezy co do kierunku rozwoju formacji czy też próbując 
przewidzieć jej długoterminowe skutki. Badania prowadzono najczęściej z socjolo-
gicznego i/lub ekonomicznego punktu widzenia. Głównym ich celem było zbadanie 
wpływu rozwoju technologii informacyjnych na szeroko rozumiane więzi społeczne 
oraz porównanie wpływu sektora informacyjnego, w stosunku do pozostałych sekto-
rów gospodarki, na produkt krajowy brutto.

Elżbieta Gajek skupiła się na znacznie węższym zagadnieniu, a mianowicie na 
edukacji językowej w społeczeństwie informacyjnym. Zainteresowania badawcze 
autorki recenzowanej książki, czyli nauka języka drugiego i edukacja językowa 
w wymiarze europejskim, wpisane są w charakter pracy, którą wykonuje jako kie-
rownik Zakładu Glottodydaktyki w Instytucie Lingwistyki Stosowanej uniwersytetu 
Warszawskiego. Warto jednak dodać, że drugim obszarem jej zainteresowań (jak 
wynika z dorobku naukowego – mocno eksplorowanym) jest rola technologii i moż-
liwości jej wykorzystania w nowoczesnych systemach nauczania języków obcych. 
Praca poddana w tym tekście recenzenckiemu oglądowi jest wypadkową tych dwóch 
obszarów. Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym to książka przesta-
wiająca aktualny opis środowiska szkolnego (uczniów i nauczycieli) w kontekście 
nauczania języków obcych i konfrontacja tego środowiska z postępem technologicz-
nym. rozdziały o charakterze teoretycznym, składające się na wspomniany opis, 
służą za podstawę merytoryczną dla drugiej części pracy, jaką są badania autorskie. 
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Celem (całej) recenzowanej pozycji jest przede wszystkim „opis czynników wpły-
wających na podejście nauczyciela do stosowania techniki w pracy zawodowej oraz 
opis wielu uwarunkowań wpływających na wspomagane komputerowo nauczanie 
języka” (s. 8) w kontekście rozwoju i postępu technologicznego. Część badawcza 
poświęcona jest kompetencjom w zakresie posługiwania się oprogramowaniem 
i sprzętem komputerowym oraz przedstawieniu „postaw nauczycieli języków wobec 
techniki” (s. 8). 

Swoje rozważania autorka rozpoczyna od historycznego zarysu roli techniki 
w kulturze i komunikacji międzyludzkiej. Przedstawiony materiał sygnalizuje tylko 
(co potwierdza charakter podjętych problemów oraz objętość rozdziału) najważniejsze 
aspekty pisma i druku w kontekście rozwoju technologicznego i kulturowego. tech-
nikę cyfrową traktuje Gajek jako kolejny etap postępu cywilizacyjnego. Przedstawia 
dość odważną, aczkolwiek ciekawą tezę, jakoby rozwój cyfryzacji i szereg implikacji 
związanych z tym zjawiskiem miały pójść w podobnym kierunku i mieć zbliżony 
charakter do zmian wywołanych niegdyś przez popularyzację druku. analogie widzi 
w zawrotnym tempie rozwoju nowej techniki, w jej powszechności, dostępności do 
materiałów już opracowanych oraz w możliwości korzystania z zasobów wiedzy przy 
wykorzystaniu podstawowych umiejętności, jakimi są czytanie, pisanie oraz, w chwi-
li obecnej, podstawowe umiejętności It. I choć, jak twierdzi, technikę cyfrową można 
ocenić ex post, autorka już teraz podejmuje „próbę opisu kierunku zmian w kulturze 
i ich skutków edukacyjnych w kontekście nauczania języków obcych” (s. 14).

Niewątpliwie takie podejście wymaga zastanowienia się, jaka jest rola samej 
techniki cyfrowej we współczesnym społeczeństwie? Przedstawienie tylko jej kul-
turotwórczej roli daje czytelnikowi pewien pogląd w tej materii, pozostawia jednak 
niedosyt. temat ten, choć może nie aspiruje do odrębnego rozdziału, wymagałby – jak 
sądzę – szerszego zbadania. także sposób przedstawienia społeczeństwa informacyj-
nego wydaje się zbyt jednostronny. Wymienienie, bez wyraźnej struktury i klucza, 
kilku badaczy zjawiska, a przy tym pominięcie innych czołowych teoretyków (ume-
sao, Castellsa czy Webstra) może budzić pewne wątpliwości. Ze względu na złożo-
ność i wieloaspektowość omawianego zjawiska oczekuje się więcej niż jednej tylko 
definicji oraz szerszego przedstawienia problemu, tym bardziej że „społeczeństwo 
informacyjne” jest terminem zawartym w tytule książki. Zakładam, że czynnikiem 
wpływającym na taki sposób budowania struktury pracy była chęć zaakcentowania 
sposobu edukacji językowej i zachodzących zmian w tej dziedzinie na tle rozwoju 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (tIk).

W kontekście tegoż rozwoju autorka dominującą rolę przypisuje znaczeniu, jak 
również roli języka angielskiego, stwierdzając, że jako język obcy uwzględniany jest 
on niemal we wszystkich systemach edukacyjnych świata. Gajek nawet nie polemi-
zuje z tezą, że jest to współczesna lingua franca. Co więcej, powołując się na badania 
Crystala (1997) i Warschauera (2000), zestawia znajomość języka angielskiego oraz 
umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem jako niezbędne komponenty 
nauczania, mające chronić uczniów przed wykluczeniem społecznym. konsekwent-
nie twierdzi, że obecność techniki w oświacie wymusza zmianę celów edukacyjnych 
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oraz ich aktualizację, tak by były one dostosowane do obecnych warunków. Pomocne, 
jej zdaniem, w procesie adaptacji nowych technologii są programy unijne, takie jak 
etwinning oraz system e-learning, które autorka wyraźnie popiera. Niestety, istnieją 
bariery hamujące wykorzystanie tIk i e-learningu w nowym sposobie nauczania. 
Owe bariery dzieli Gajek (s. 63) na systemowe (niewystarczające wyposażenie szkół, 
mała liczba i niska jakość komputerów, złe warunki użytkowania), kulturowe (sposób 
wykorzystania komputerów w placówkach edukacyjnych) oraz psychologiczne (kom-
petencje i postawy pojedynczego człowieka). Mimo że każde z tych uwarunkowań 
ma wpływ na sposób i jakość nauczania języków obcych, nie można nie zauważyć, że 
jednak człowiek, a konkretniej nauczyciel, stanowi pierwsze ogniwo w potencjalnym 
niepowodzeniu stosowanych metod. Gajek kilkakrotnie podkreśla fakt niewystarcza-
jącego pod względem technologicznym przygotowania nauczycieli języka obcego do 
prowadzenia lekcji z wykorzystaniem tIk. twierdzi nawet, iż brak obecnie kompe-
tentnych nauczycieli i wykładowców, którzy potrafią w sposób nowoczesny przeka-
zać wiedzę uczniowi i przygotować go do życia w społeczeństwie informacyjnym. 
ten smutny wniosek udowadnia, powołując się na programy kształcenia przyszłych 
nauczycieli języków obcych, w których przedmiot o nazwie technologia informacyj-
na obowiązuje od stosunkowo niedawna i tylko w wymiarze 30 godzin lekcyjnych 
(s. 60). autorka ubolewa, że część nauczycieli nie dostrzega zmian kulturowo-cywili-
zacyjnych, co według koncepcji podziału społeczeństwa ze względu na kompetencje 
cyfrowe czyni ich upośledzonymi.

Można by zagłębiać się w kolejne ciekawie poruszane przez autorkę aspekty 
nauki i nauczania języka obcego, takie jak wykorzystanie komputerów w klasach, 
postawy nauczycieli wobec innowacji technicznych czy nauczyciel jako osoba nie-
ustannie podnosząca swoje kwalifikacje. Jednak niewątpliwie to właśnie przeprowa-
dzone przez Gajek badania są elementem podnoszącym wartość książki i nadającym 
jej charakter badawczy.

Ich celem było kreślenie „kompetencji, postaw i opinii dotyczących stosowania 
tIk w nauczaniu języków obcych” (s. 135). W czteroetapowym badaniu, przeprowa-
dzanym w latach 2000–2005, udział wzięła reprezentatywna liczba 2035 osób. Gru-
pę badawczą stanowili czynni zawodowo nauczyciele z całej Polski oraz studenci 
Instytutu Lingwistyki Stosowanej uniwersytetu Warszawskiego przygotowujący się 
do zawodu nauczyciela. Metodą badawczą był kwestionariusz, zawierający 10 pytań 
z możliwością wielokrotnego wyboru. ankiety z każdego etapu badań załączone są 
do publikacji, co daje czytelnikowi pogląd o charakterze przeprowadzonych badań 
oraz znacznie ułatwia samodzielną analizę jasno przedstawionych wyników. Oprócz 
zestawień o charakterze opisowym autorka zamieściła przeprowadzoną analizę sta-
tystyczną wyników, ukazującą związek między kompetencjami technicznymi nauczy-
cieli i innymi badanymi czynnikami. Stosowanymi narzędziami były: analiza korelacji 
Spearmana oraz dla pojedynczych przypadków test aNOVa i test t-Studenta. Przy-
kładowe korelacje badane przez Gajek to: korelacje umiejętności komputerowych, 
korelacje treści szkoleń z umiejętnościami komputerowymi, wzajemne korelacje na 
temat tIk w edukacji językowej.



RECENZJE138

Dokładne wyniki badań oraz ich interpretacje znajdują się w recenzowanej pozy-
cji, w związku z czym zainteresowanego czytelnika odsyłam do książki. Nadmienię 
tylko, że – subiektywnie rzecz ujmując – ogólne wyniki badań są pozytywne. Przede 
wszystkim poprawił się dostęp do komputerów, który warunkuje skuteczną pracę na-
uczyciela w społeczeństwie informacyjnym. Co więcej, badania pokazują ogromny 
postęp czynnych zawodowo nauczycieli w posługiwaniu się tIk, co jednak nieco 
kłóci się z wcześniejszymi teoretycznymi założeniami na temat braku kompetentnej 
komputerowo kadry. Najpopularniejszymi używanymi programami były Word oraz 
Excel, w znacznie mniejszym stopniu access i Power Point. Wśród studentów przy-
gotowujących się do zawodu nauczyciela kompetencje w zakresie posługiwania się 
komputerem i Internetem są na poziomie dobrym lub bardzo dobrym. Interesująco 
prezentują się wyniki pokazujące zależność wykorzystywania technik komputero-
wych na lekcji od nauczanych języków. Wygląda na to, że nauczyciele języka rosyj-
skiego wykazują duże zróżnicowanie w kwestii wykorzystania tIk. Częściowo wy-
nika to z faktu, że grupa ta reprezentuje niższy poziom kompetencji komputerowych 
w porównaniu z kompetencjami nauczycieli innych języków, jednak z drugiej strony, 
nauczyciele ci uważają, że praca z komputerem na lekcji nie jest stratą czasu. Nauczy-
ciele języka angielskiego natomiast, mimo dobrych i bardzo dobrych kompetencji 
komputerowych, nie postrzegają tIk jako atrakcyjne. Gajek sugeruje, że postawa ta 
uwarunkowana jest dużą liczbą łatwo dostępnych programów cyfrowych przeznaczo-
nych do nauki języka angielskiego. Zupełnie odwrotnie sytuacja wygląda w wypadku 
nauczycieli języka niemieckiego. Są oni zainteresowani wykorzystaniem tIk na lek-
cjach i uważają je za atrakcyjne. autorka twierdzi, że opinia germanistów może być 
związana z konwencją i tradycyjnymi metodami nauczania języka niemieckiego. Do 
badań, które nie napawają optymizmem, należy zaliczyć te, gdzie wyraźnie widać 
istnienie barier organizacyjnych, merytorycznych i personalnych, skutecznie ograni-
czających praktyczne stosowanie komputerów na lekcjach języka obcego.

Podsumowując swoją pracę, Elżbieta Gajek stwierdza, że większość nauczycieli 
języków obcych jest kompetentnymi użytkownikami tIk i, co więcej, wyraża po-
zytywną postawę wobec techniki i jej roli w edukacji. Zaznacza jednak, że „zmiana 
praktyki działania (opisana przez teorię stosowaną) nie wynika bezpośrednio z wy-
znawanych poglądów (opisanych przez teorię głoszoną)” (s. 182), w związku z czym, 
potrzebny jest długotrwały proces, ostatecznie zmieniający i utrwalający stosowanie 
TIK .

recenzowana książka jest ciekawą pozycją przede wszystkim ze względu na ak-
tualność poruszanego tematu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w dobie kultury cy-
frowej, coraz bardziej powszechnego dostępu do Internetu oraz związanych z powyż-
szym zmian cywilizacyjno-kulturowych systemy edukacyjne krajów rozwiniętych 
muszą zostać dostosowane do otaczającej nas rzeczywistości. Praca Elżbiety Gajek, 
skoncentrowana na analizie obecnej sytuacji w szkolnictwie, pokazuje, na jakim eta-
pie rozwoju znajduje się system edukacji w Polsce, a także przedstawia charaktery-
stykę kadry nauczającej, która pretenduje do pracy w społeczeństwie informacyjnym. 
Brak dokładnej definicji terminu „technologie Informacyjne i komunikacyjne” oraz 
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obszerniejszego opisu problematyki społeczeństwa informacyjnego skłania do reflek-
sji, by uważać tę pozycję za branżową, skierowaną do określonego odbiorcy, jakim 
niewątpliwie jest nauczyciel języka obcego. W tym kontekście książka wydaje się 
być nieocenioną pomocą i kierunkowskazem dla adeptów zawodu. Można ją także 
potraktować jako niezbędną lekturę na kursach metodyki dla studentów specjalności 
nauczycielskich.

(Marta Borowiak-Dostatnia)
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