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MARTA BOROWIAK

Adaptacja językowa i kulturowa polskich ekspatów 
pracujących w instytucjach Unii Europejskiej

Abstract. Before Poland joined the European Union, a number of young and well-educated 
people started to enter competitions for the posts of EU officials. Currently, Brussels and
Luxembourg are home to 1360 Polish employees working for the EU. This paper concerns 
the processes of linguistic and cultural adaptation on the example of Polish expats employed 
in EU institutions. It is divided into two parts. The first one deals with linguistic adapta-
tion and presents the actual linguistic situation of Polish expats and their families. The 
second part investigates cultural adaptation. After quoting a definition of culture shock,
the author attempts to discuss this concept in the context of the Polish expats’ situation. 
The paper is based on different kinds of source material, such as: literature on linguistic 
and cultural adaptation, Internet websites and the author’s correspondence with Polish 
officials working for the EU.

Abstrakt. Jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej część młodych, do-
brze wykształconych pracowników zaczęła przystępować do konkursów na urzędników 
unijnych. Obecnie w Brukseli i Luksemburgu pracuje 1360 Polaków. Niniejszy artykuł 
dotyczy procesów adaptacji językowej i kulturowej przedstawionych na przykładzie pol-
skich ekspatów pracujących w instytucjach Unii Europejskiej. Podzielony jest na dwie 
zasadnicze części. Pierwsza traktuje o adaptacji językowej. Autorka przedstawiła w niej 
faktyczną sytuację językową Polskich ekspatów oraz ich rodzin. Część druga dotyczy 
adaptacji kulturowej. Po przedstawieniu definicji szoku kulturowego następuje próba 
przełożenia go na sytuację polskich ekspatów. Materiał źródłowy stanowi literatura doty-
cząca adaptacji językowej i kulturowej, strony internetowe oraz korespondencja autorki 
z polskimi urzędnikami unijnymi. 

Wstęp

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Jeszcze przed 
wstąpieniem do Unii głośno mówiło się nie tylko o świeżo otwartych rynkach pracy 
w kilku krajach członkowskich, ale również o pracy w instytucjach unijnych. Pierwsze 
konkursy dla Polaków na stanowiska urzędników w Brukseli i Luksemburgu rozpisano 
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już w 2003 r. Według badań Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w październiku 
2006 r. liczba obywateli polskich pracujących w strukturach Unii wynosiła 1360. 
O ile wiele publikowanych analiz poświęconych jest kwestiom – generalnie ujmu-
jąc – ogólnounijnym, o tyle mało pisze się na temat sytuacji polskich pracowników 
unijnych. A przecież każdy z nich, podobnie jak pracownik dużej międzynarodowej 
firmy, zmieniając miejsce zamieszkania, napotyka powtarzające się i znane ekspatom1 
problemy, związane z adaptacją językową i kulturową. Dlatego celem niniejszego 
artykułu jest przedstawienie procesów adaptacji kulturowej i językowej Polaków 
pracujących w instytucjach Unii Europejskiej.

Polscy ekspaci w instytucjach Unii Europejskiej

Na początek wypadałoby zastanowić się, kim są ludzie decydujący się na wyjazd 
oraz jakie są ich motywy. Z odpowiedzi respondentów2 wynika, iż są to ludzie raczej 
młodzi. Szacowany wiek to 25–35 lat. Wszyscy są po studiach wyższych. Raczej dla 
nielicznych praca w Unii jest pierwszą pracą. Ekspaci mają za sobą praktykę zawodową 
(czasami w firmach zagranicznych) lub/i są po podyplomowych studiach (bywa, że
również zagranicznych). Większość ma za sobą wyjazdy stypendialne, np. w ramach 
programu Socrates-Erasmus. Właściwie pozycja w życiorysie świadcząca o pobycie 
za granicą w celach naukowych czy zawodowych jest najlepszą gwarancją znajomo-
ści języka3, niekiedy tak ważną, jak kwalifikacje zawodowe. Polacy pracują w Unii
od maja 2004 r. (nieliczni od 2003 r.), głównie jako urzędnicy lub tłumacze, którym 
nieobca jest procedura konkursowa. 

Interesującym materiałem, który może posłużyć do analizy zachowań tej grupy 
zawodowej, może być internetowe forum dyskusyjne polskich ekspatów pracujących 
w instytucjach Unii Europejskiej. Spróbujmy odpowiedzieć na kilka kwestii w oparciu 
o publikowane tam wypowiedzi.

Ze względu na przedstawiane motywy podjęcia pracy w Luksemburgu lub Brukseli 
(ewentualnie Strasburgu) polskich ekspatów podzielić można na dwie grupy. Pierwsza 
z nich deklaruje, iż głównym powodem wyjazdu były względy finansowe i niechęć do
sytuacji ekonomiczno-politycznej w Polsce. Na pytanie: „Dlaczego zdecydowałeś/-aś 
się na pracę w UE?”, niektóre odpowiedzi z forum brzmiały: „dla pieniędzy tylko 
i wyłącznie (…) nie zostawiłem nikogo bliskiego w polskim syfie ”, „dla pieniędzy”,
„(…) dla kasy i osłon socjalnych. Szczerze, kto za tak niewielkie kwalifikacje by
tak płacił?”, „bezpieczeństwo zatrudnienia i wysokie zarobki”, „W Polsce nie da 
się wytrzymać, szczególnie gdy jest się kobietą – dyskryminacja na rynku pracy, 

1 Za „ekspatę” rozumieć będziemy „człowieka, który opuścił ojczyznę, by pracować za granicą, zwy-
kle menedżera lub wysokiej klasy specjalistę” (Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa 2004, s. 242).

2 Wszystkie niżej zamieszczone informacje pochodzą z korespondencji elektronicznej i postów 
zamieszczonych na stronie www.gazeta.pl.

3 Uwaga ta nie dotyczy oczywiście tłumaczy, którzy legitymować się muszą innymi dokumentami.
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w służbie zdrowia, w kontaktach społecznych i urzędowych. Po doświadczeniach 
z polskim kapitalizmem doceniam też bezpieczeństwo, jakie zapewniają instytucje. 
Przede wszystkim – nie boję się zajść w ciążę, bo pracy z tego powodu nie stracę 
(…)”. Opozycją do tych gorzkich słów są wypowiedzi drugiej grupy, w której ekspaci 
główny nacisk kładli na możliwość pracy w środowisku międzynarodowym, szansę 
dalszego rozwoju i wykorzystania nabytych umiejętności, np. znajomości języków; 
satysfakcjonujące zarobki wymieniano na końcu. Można powiedzieć, iż zarażeni 
atmosferą przebywania wśród obcokrajowców na wyjazdach podczas studiów, posta-
nowili kontynuować pracę w podobnym środowisku. Odpowiedzi w tej grupie były 
następujące: „chęć pracy w międzynarodowym środowisku”, „możliwość rozwoju, 
podszlifowania języków, stabilność pracy, dobre zarobki”, „od dawna marzyłam 
o pracy w wielokulturowym środowisku”, „zawsze lubiłam podróżować, moje studia 
(prawnicze) łączyłam z nauką języków obcych”, „A tak sobie postanowiłem 10 lat 
temu i cel zrealizowałem. Tu jest jak na studiach Erasmusa, tylko można lepiej jeść”, 
„zawsze chciałem pracować za granicą, dodatkowo w zawodzie (audytor), dodatkowo 
z rodziną, dodatkowo języki”. Można by podsumować, iż druga grupa przedstawia 
(z reguły) ambitniejsze pobudki niż pierwsza. Deklarowany czas pracy to „do końca 
świata”, „do 65 lat”, „na dzień dzisiejszy zostaję do emerytury. Potem zobaczymy”. 
Jak widać, ekspaci są zadowoleni z pracy i raczej nie myślą o powrocie do Polski. 
Jedna tylko z osób powiedziała, że za 3 lata planuje opuścić Brukselę i pracować 
w innym europejskim mieście (najlepiej na Słowacji lub w Skandynawii).

Adaptacja językowa w kontekście polskich ekspatów unijnych 

Przez adaptację językową rozumie się przystosowanie językowe w danym śro-
dowisku społeczno-kulturowym. Do podstawowych należą: rozróżnienie na język 
pierwszy (ojczysty) i język drugi (obcy) oraz stopień dwujęzyczności. Obie kwestie 
są dość obszernie opisywane w literaturze. Poniżej przedstawiam stanowiska, na 
których oparto się w niniejszej pracy. 

Język pierwszy (J1) używany jest często do zdefiniowania języka ojczystego (Jo), 
podając J1 jako synonim do ojczystego4. Ewa Lipińska przywołuje szereg definicji
J1 i Jo, próbując pokazać różnice między nimi. Sama jednak podsumowuje, iż „język 
ojczysty jest pierwszym poznawanym i „doświadczanym” (doznawanym) przez czło-
wieka językiem, w którym się porozumiewa z otoczeniem. Ma on znaczący udział 
w poznawaniu świata i kształtowaniu struktury osobowości, sprawiając, że człowiek 
się z nim utożsamia, a w dorosłym życiu zazwyczaj w nim myśli, śni, liczy i modli 
się”5. Dla grupy pracowników, o których mowa w naszej pracy, będzie to język polski. 
Język drugi (J2) przyswaja się w środowisku naturalnym, czyli w kraju, w którym tym 

4 E. Lipińska, Język ojczysty, język drugi, język obcy. Wstęp do dwujęzyczności. Wyd. Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2003.

5 Tamże, s. 15.
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językiem się mówi. Działanie formalnych instrukcji i udział nauczyciela w tej sytuacji 
nie występuje. Język obcy natomiast jest językiem nauczanym w szkole lub na kur-
sach, gdzie nie jest możliwe stworzenie warunków naturalnych, w których mogłaby 
odbywać się nauka. Z kolei język docelowy (Jd) może być używany dla określenia 
zarówno języka drugiego, jak i obcego, gdyż termin ten obejmuje dwa poprzednie6. 
W artykule J2 i Jobcy traktowane są jako synonimy.

Drugim wspomnianym składnikiem jest stopień dwujęzyczności. Ze względu 
na mnogość terminologii związanej z kryteriami podziału dwujęzyczności przyjęto, 
iż za osobę bilingwalną uważa się taką, „która rozumie i/lub mówi na co dzień bez 
wysiłku dwoma różnymi językami” oraz, jak uważa C. Triery7, [to osoba] która uważa 
się za członka jednej z dwóch społeczności lingwistycznych zarówno na poziomie 
społecznym, jak i kulturalnym. Przy charakterystyce polskich ekspatów unijnych, 
w kwestii dwujęzyczności, przyjęto jej podział za T. Skunabb-Kangas8:

• całkowicie dwujęzyczni (zwani inaczej prawdziwymi dwujęzycznymi) to osoby, 
które zazwyczaj nauczyły się języka przed czternastym rokiem życia, posługiwały się 
obydwoma językami na co dzień i w związku z tym potrafią myśleć zarówno w J1, 
jak i w J2 oraz osiągnęły identyczny poziom kompetencji w obu językach. Tę dość 
wąską grupę bardziej szczegółowo nazwać można dwujęzycznymi zrównoważonymi. 
Dwujęzycznymi niezrównoważonymi będą ci zaś, którzy są bardziej biegli w języku 
dominującym.

• prawie dwujęzyczni to te osoby, które znają jeden język na poziomie native 
speakera, a w drugim nie osiągnęły jeszcze tak wysokiej kompetencji. Prawdopodobnie 
poziom znajomości obu języków wyrówna się z czasem.

• podwójnie półjęzyczni to osoby znajdujące się o krok od dwujęzyczności. Stan 
podwójnej półjęzyczności charakteryzuje się dwoma cechami. Po pierwsze, zmierza 
on do porzucenia języka ojczystego na rzecz języka kraju przyjmującego; po drugie, 
jest to stan, w którym osoba nie jest jednojęzyczna w żadnym z tych języków, czyli 
znajomość obu jest większa niż każdego z osobna. 

• różne typy dwu- albo wielojęzycznych. Do tej grupy zalicza się osoby, których 
nie można zakwalifikować do żadnej z wcześniej podanych grup.

Dla zbadania bilingwizmu osób całkowicie dwujęzycznych niezrównoważonych 
bądź prawie dwujęzycznych polscy ekspaci unijni – podobnie jak ekspaci innych na-
rodowości – wydają się idealną grupą. Spełniają oni wszystkie warunki osoby dwuję-
zycznej. Po pierwsze, potrafią funkcjonować w dwóch językach, bez względu na to, czy
znajdują się w społeczności mono- czy bilingwalnej. Dodatkowo, są w stanie sprostać 
zarówno społecznym, jak i kulturowym wymaganiom obu społeczności w stopniu 
równym native speakerom oraz identyfikować się z dwoma grupami językowymi
i kulturowymi lub tylko jej częściami. Z przeprowadzonej korespondencji mailowej 

6 Tamże.
7 Tamże.
8 Tamże.
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oraz na forum z polskimi ekspatami pracującymi w Brukseli i Luksemburgu wyłania 
się następujący obraz. Językiem ojczystym (J1) dla wszystkich jest język polski. Co 
do kolejnych języków i częstotliwości ich używania, kwestię należy rozpatrywać 
w następujących domenach: dom, praca, życie towarzyskie/czas wolny. 

Zaczynając od „domu”, stwierdzić można, iż bezwzględnie dominującym jest język 
polski. Wyjątki odnotowuje się w dwóch przypadkach. Pierwszy ma miejsce, kiedy 
to jeden ze współmałżonków jest obcokrajowcem. W domu używa się wtedy języka 
francuskiego bądź angielskiego. Drugim jest posługiwanie się językiem francuskim 
przez dzieci uczące się w europejskim przedszkolu (Luksemburg, Bruksela), jednak 
użycie to ma bardziej charakter zabawy (wierszyki, piosenki, nowo nauczone słowa) 
niż permanentnego komunikowania się w J2. 

Drugą domeną jest praca. Tutaj, w zależności od charakteru zajmowanego stanowi-
ska, sytuacja różni się. Generalnie dwoma językami urzędowymi w równym stopniu są 
angielski i francuski (w niektórych przypadkach występuje dominacja jednego z nich). 
Przykładem niech będzie jeden z pracowników w Brukselii, który mówi, iż posługuje 
się „głównie angielskim, [choć] co 10 dokument jest po francusku”9. Jeżeli osoba 
oddelegowana jest do innej placówki unijnej w Europie, np. do Hiszpanii czy Włoch, 
wówczas głównym językiem komunikacji staje się angielski. Dodatkowo w takich 
wypadkach pracownikom oferowane są kursy języka danego kraju. Pracownicy zgodnie 
deklarują, iż próbują go używać w miarę, jak ich znajomość owego języka rośnie. 
Rozpatrując posługiwanie się kilkoma językami w tej konkretnej domenie (praca), 
stwierdzić można, iż polscy ekspaci są prawie dwujęzyczni (trójjęzyczni). Uzasadnienie 
tego stwierdzenia jest takie, iż po pierwsze, jednym z wymogów Unii Europejskiej 
jest znajomość języka angielskiego i/lub10 francuskiego w stopniu bardzo dobrym; 
po drugie, z powodu spędzania kilku godzin dziennie w pracy język(i) ten (te) jest 
(są) używane przez większość dnia. Nie sądzi się jednak, by można uznać ekspatów 
za całościowo dwujęzycznych, gdyż ich praca zawodowa zawężona jest zawsze do 
pewnej dziedziny. Dlatego też J2 (J3) nie będzie na równym poziomie z J1. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja tłumaczy. Przyznają oni, że przez większą część 
swojej pracy mają styczność z językiem polskim. Jeden z nich dodał, iż właściwie 
tłumacze w Luksemburgu żyją w enklawie, co przekłada się na ich stosunki zawodowe 
i prywatne. Pamiętać jednak należy, że zostając tłumaczem i pracując w Unii, trzeba 
już posiadać wysokie kompetencje językowe danego J2. W związku z tym tłumaczy 
również uważać można za osoby prawie dwujęzyczne (lub nawet dwujęzyczne ca-
łościowo niezrównoważone). Trzecią, ostatnią domeną jest życie towarzyskie/czas 
wolny. Sytuacja w tym wypadku zależy w dużej mierze od miejsca zamieszkania, 
znajomych i nastawienia emocjonalnego. Większość ekspatów deklaruje znajomości 
z obcokrajowcami, co wymusza na nich używanie języka angielskiego, francuskie-
go, rzadziej niemieckiego. Nie ma reguły, który z nich wiedzie prym. Tak dzieje się 

 9 Cytat na podstawie korespondencji autorki z 08.05.07.
10 W zależności od posady, o jaką ubiega się kandydat, wymagane są język francuski i angielski 

lub jeden z nich.
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w Luksemburgu i Brukseli. Jednakże, kiedy urzędnicy z różnych krajów znajdą się 
w placówce unijnej w innych miastach, językiem używanym poza pracą staje się 
często język kraju, w którym obecnie dana osoba pracuje. Biorąc pod uwagę fakt, iż 
zazwyczaj jest możliwość nauki tego języka na kursach, ekspaci w naturalny sposób 
go ćwiczą i rozwijają. Przykładem może być ekspatka pracująca w Hiszpanii. W gronie 
jej bliskich znajomych są Czesi, Węgrzy, Anglicy, Francuzi, Słowacy i Niemcy. Jak 
pisze: „na początku językiem wspólnym był angielski, teraz (nawet z tymi samymi 
przyjezdnymi Czechami i Węgrami, z którymi razem zaczynaliśmy pracę) coraz czę-
ściej przechodzimy na język kraju, w którym jesteśmy”11, czyli na język hiszpański. 
Z kolei środowisko tłumaczy polskich często obraca się w swoim własnym gronie, 
posługując się językiem polskim wzbogaconym wypracowanym slangiem, którego 
podstawą są spolszczone słowa z języka francuskiego i angielskiego. Jednak bywa 
i tak, że niektórzy mają negatywne nastawienie emocjonalne do swojej nacji i starają 
się jej unikać. W tym miejscu jednak należy dodać, iż Polonia luksemburska (w tym 
emigracja z lat 80.) ma swoje stałe miejsca spotkań. Jednym z ulubionych i często 
przywoływanych jest Foyer Europeene. Wspólnie czas spędzają nie tylko sami pra-
cownicy, ale i ich rodziny. Należy bowiem pamiętać, iż część12 z nich przeprowadza 
się na nowe miejsce z całymi rodzinami, a część odwiedza je w Polsce.

Skoro mamy mężów i żony ekspatów, należałoby zastanowić się nad ich sytuacją 
językową. Zdecydowana większość – oprócz wspomnianego przypadku współmał-
żonka obcokrajowca – na co dzień posługuje się J1 (językiem polskim). W momencie 
wyjazdu część z nich znała dodatkowo język angielski (rzadziej niemiecki, francuski 
nie był deklarowany) z reguły na poziomie komunikacyjnym. Utrudnieniem jest to, 
iż ze znajomością tylko i wyłącznie języka angielskiego raczej trudno znaleźć pracę 
(przynajmniej w Luksemburgu). Niemniej jednak, z korespondencji wynika, iż rzadko 
który ze współmałżonków pracuje (regułą jest raczej to, iż pozostaje w domu, wy-
chowując dzieci). Każdy z nich próbuje jednak nauczyć się języka. Można zapisać 
się na bezpłatny kurs językowy organizowany przez Unię. Minusem kursów jest to, 
iż dysponują one bardzo ograniczoną liczbą miejsc. Pierwszeństwo w kursach mają 
urzędnicy, którym przysługuje 12 dni roboczych (90 godzin) rocznie na dokształcanie. 
Można je przeznaczyć na kurs jednego z oficjalnych języków Unii13. W głównej sie-
dzibie Unii – Brukseli – kursy językowe prowadzone są z wszystkich języków krajów 
członkowskich oraz paru dodatkowo (np. kurs z języka tureckiego, japońskiego). Czas 
trwania jednego kursu zależy od jego typu. Są kursy w trybie standardowym, półin-
tensywne i intensywne. Kurs półintensywny to nauka języka cztery dni w tygodniu po 
dwie godziny. Co ciekawe, lekcje odbywają się w czasie godzin pracy i są liczone do 
czasu pracy. Z reguły czas trwania kursu to dwa miesiące. W okresie letnim następuje 
przerwa. Ogólnie w ciągu roku odbywają się cztery sesje.

11 Cytat z korespondencji mailowej autorki z Kazią z 07.05.07.
12 Autorce trudno jest określić procent pracowników przeprowadzających się z całymi rodzinami 

ze względu na brak danych.
13 Korespondencja mailowa autorki i Kontraktowca, 08.05.07.
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Z maili wynika jednoznacznie, iż dostać się na taki kurs jest niezmiernie ciężko, 
choć nie jest to rzecz niemożliwa. Ponadto, trudno zbadać charakter i organizację 
kursów językowych, gdyż wszystkie informacje znajdują się w wewnętrznej bazie 
Unii. Istnieją jednak szkoły oferujące odpłatną naukę języka. Jak widać, w przypadku 
żony/męża pracownika Unii nie można mówić o dwujęzyczności, chyba że przyjmie 
się definicję, iż wystarczy być trochę zaznajomionym z językiem obcym i posiadać
kontrolę nad użyciem jego struktur gramatycznych, by uznać daną osobę za dwu-
języczną. Choć i w tym przypadku trudno powiedzieć, iż osoba zaczynająca naukę 
języka obcego „posiada kontrolę nad użyciem jego struktur gramatycznych”. Jest to 
niewątpliwie kwestia sporna. 

Zajmując się kwestią językową polskich ekspatów, należałoby także zwrócić uwagę 
na zjawiska związane z dwujęzycznością. Dla osoby zajmującej się tym problemem fakt 
występowania interferencji, kalk językowych czy przełączania kodów jest oczywisty. 
Jednak sami zainteresowani mają do tego różny stosunek. Generalnie wszyscy są zgodni, 
iż zdarza im się przeskoczyć z języka na język. Co ciekawe, z reguły code-switching 
występuje między językami obcymi: angielskim i francuskim. W korespondencji często 
przywoływano uczucie „braku słów”. Działa ono w dwie strony. Jedna z Polek opisała 
swoje kłopoty u mechanika, kiedy musiała mu wytłumaczyć, iż „chodzi o taką śrubkę, 
co wchodzi w tulejkę i napędza pompkę”14. Inna z kolei przywołuje wykład na tematy 
zawodowe, jaki przygotowywała po polsku i przyznaje, że się jąkała i walczyła z „poku-
sami wtrąceń”15. Przywołana osoba pracuje jako tłumacz. Potwierdza ona, iż przełączanie 
kodów, transfery i kalki językowe są na porządku dziennym. Głównym powodem jest 
wygoda i pewność, że komunikat zostanie zrozumiany przez odbiorcę. Dlatego też na 
korytarzu w Strasburgu usłyszeć można zamiast słowa „sędzia” angielskie „dżudż” 
(judge) odmieniane przez wszystkie przypadki języka polskiego. Innymi częstymi 
słowami wśród tłumaczy są dedlajn (deadline) i czamber (chamber). Przykładowymi 
zdaniami przywołanymi w jednym z maili były: „Dżudża dziś nie ma. Musisz wysłać 
majla dżudżowi” albo „Idę na czwarty czamber” (czyli „Idę na posiedzenie czwartej 
izby”). O tym, że ekspaci nie koncentrują się na używaniu konkretnego języka, tylko 
raczej na przekazaniu komunikatu, świadczy wypowiedź jednego z nich: „Raczej nie 
przeskakuję na inne języki, ale generalnie preferuję angielski. Często więc na pytanie 
po francusku odpowiadam po angielsku”16.

Sytuacja językowa dzieci polskich ekspatów unijnych

Niewątpliwie w kontekście rozważań na temat adaptacji językowej nieco uwagi 
należy także poświęcić dzieciom polskich ekspatów. W większości przypadków 
opuszczają one Polskę w momencie, kiedy ich język ojczysty nie jest jeszcze do 

14 Cytat z korespondencji autorki z 02.05.07.
15 Cytat z korespondencji autorki z 08.05.07.
16 Cytat z korespondencji autorki z 08.05.07.
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końca opanowany lub kiedy nie przekroczyły wieku krytycznego pozwalającego na 
naturalną akwizycję J2. Często bywa tak, że dziecko rodzi się za granicą. Wówczas 
nabywanie języka polskiego w naturalnym środowisku nie jest możliwe. Co prawda 
rodzice w domu będą posługiwać się językiem polskim (chyba że jedno z rodziców 
jest obcokrajowcem; w takim przypadku mogą być w domu używane dwa języki), 
jednak poznawany świat zewnętrzny, a więc bajki w telewizji, napisy na ulicy, ob-
razki w sklepowych książkach czy wreszcie zabawa na podwórku w piaskownicy 
będą odbywać się w języku innym niż polski. Drugim argumentem jest możliwość 
zbadania potencjalnej ścieżki edukacyjnej dziecka, mocno związanej z językiem. 
Zanim jednak przedstawione zostaną placówki edukacyjne, do których uczęszczają 
lub będą uczęszczać dzieci (zgodnie z mailowymi deklaracjami rodziców), kilka uwag 
poświęćmy schematowi życia i rozwoju rodziny ekspatów. 

Jak wspomniano wcześniej, część specjalistów przeprowadza się do siedzib Unii 
z całymi rodzinami. Najczęściej są to rodzice i jedno, małe dziecko. W tej chwili 
najstarszy deklarowany wiek dzieci to 4 lata, a więc należy zakładać, iż w momencie 
przeprowadzki 2 lata wcześniej, rok czy chociaż kilka miesięcy, dziecko było młodsze. 
Po pewnym czasie, gdy pociecha podrośnie, rodzice decydują się na drugie dziecko. 
Zarówno w Luksemburgu, jak i Brukseli dzieci mogą pójść do przedszkola w wieku 
4 lat. We wcześniejszym okresie rodzice posyłają je do żłobka lub zapewniają opiekę 
w domu. W większości przypadków jeden rodzic jest osobą niepracującą i zajmuje się 
dzieckiem, a drugi pracuje. Innym rozwiązaniem jest zatrudnienie opiekunki, która, 
jak się okazuje, najczęściej pochodzi z Polski. Opiekunkę znaleźć można poprzez 
ogłoszenie lub wśród znajomych Polaków. W obydwu przypadkach (poza żłobkiem) 
we wczesnym okresie dziecięcym maluchy stykają się z językiem polskim i nabywają 
go jako język pierwszy. 

Sytuacja się zmienia, gdy dziecko jest już w wieku przedszkolnym. Rodzice 
mogą zapisać je do przedszkola belgijskiego, luksemburskiego lub do przedszkola 
działającego przy Szkole Europejskiej. Uczęszczanie do obydwu placówek jest dla 
dzieci polskich ekspatów bezpłatne, gdyż rodziny te, ze względu na swój status 
pracownika urzędowego17, traktowane są na równi z rodzinami belgijskimi czy 
luksemburskimi. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż rodzice mają 
zamiar posłać swoje dzieci do Przedszkoli Europejskich, by potem mogły kon-
tynuować naukę w tychże szkołach i zdawać maturę międzynarodową. Edukacja 
w Szkole Europejskiej trwa 12–13 lat w zależności od kraju, w którym się znajduje. 
Pierwsze dwa lata to przedszkole, następne pięć to szkoła podstawowa i ostatnie 7 
to szkoła średnia. Zarówno w Luksemburgu18, jak i w Brukseli19 znajdują się Szkoły 

17 Status Szkoły Europejskiej określa trzy grupy uczniów, których rodzice/rodzic pracują/-e w odpo-
wiednich instytucjach unijnych bądź nie. Pierwsze dwie grupy zwolnione są z czesnego. Dzieci polskich 
ekspatów zaliczają się do grupy I. http://www.eursc.eu/index.php?id=19 (15.05.07) i http://www.eursc.
eu/index.php?id=20 (15.05.07).

18 http://www.euroschool.lu/luxschool/index.php (15.05.07) – strona internetowa Szkoły Europejskiej 
w Luksemburgu (Luxembourg I).

19 http://www.eeb1.com/index.php?date=2007/05/15&rub=news&page=1&lg=2 (15.05.07) – strona 
internetowa Szkoły Europejskiej w Brukseli (Brussels I, wersja angielska).
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Europejskie posiadające sekcję polską20. Nauka języka polskiego w tych szkołach 
wygląda następująco21:

szkoła/miasto
Luxembourg I 
(liczba godzin 
w tygodniu)

Brussels I 
(liczba godzin 
w tygodniu)

przedszkole  9,0 8
szkoła podstawowa  9,0 8
szkoła średnia  12,0 8

Pierwszak w momencie przyjęcia do szkoły musi mieć skończone 6 lat. W szkole 
podstawowej główny nacisk w nauczaniu kładzie się na język ojczysty, matematykę 
i naukę pierwszego języka obcego. Oprócz tego prowadzone są zajęcia ze sztuki, 
muzyki, religii/etyki oraz wychowania fizycznego. Są jeszcze tzw. European Hours,
w których udział biorą dzieci z różnych krajów. Zajęcia te prowadzone są w języku 
luksemburskim lub francuskim (Luksemburg) lub tylko francuskim (Bruksela), gdyż 
tych języków dzieci uczą się w przedszkolach. 

Siedem lat edukacji w szkole średniej podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy to 
tzw. trzyletni okres obserwacyjny (observation cycle), w którym kontynuuje się naukę 
z lat wcześniejszych. Większość przedmiotów prowadzona jest w języku ojczystym, 
choć w drugiej klasie rozpoczyna się nauka drugiego języka obcego. Od trzeciej klasy 
naucza się historii i geografii w pierwszym języku obcym. Chętni mogą dodatkowo
uczyć się łaciny. W klasie czwartej i piątej uczniowie mają obowiązkowe zajęcia z fizyki,
chemii, biologii i matematyki. Tego ostatniego przedmiotu mogą się uczyć na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym, o czym sami decydują. Z zajęć dodatkowych szkoła 
oferuje ekonomię lub grekę (jako trzeci język obcy). Ostatnie dwa lata przygotowują do 
matury międzynarodowej. Nauczanie koncentruje się na takich przedmiotach, jak: język 
ojczysty, pierwszy język obcy, matematyka, nauki ścisłe, filozofia, historia, geografia
i wychowanie fizyczne. Ponadto, uczniowie decydują, czy danego przedmiotu uczyć się
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz czy przez rok, czy dwa lata. 

W Luksemburgu, oprócz Szkoły Europejskiej, aktywnie działa Szkoła Polska22 
przy ambasadzie RP. Zajęcia w niej odbywają się w co drugą sobotę miesiąca. Swoją 
działalność szkoła rozpoczęła w listopadzie 2006 r., jest więc stosunkowo niewielka. 
Mieści się w 5 wynajmowanych salach i uczęszcza do niej 43 uczniów. 35 pobiera 
naukę na poziomie podstawowym, a 8 na poziomie gimnazjalnym23. 

20 W Luksemburgu znajdują się dwie placówki Szkoły Europejskiej – Luxembourg I i Luxembourg II; 
w Brukseli trzy: Brussels I, Brussels II i Brussels III. W Luxembourg I i Brussels I prowadzone są sekcje 
polskie. http://www.eursc.eu/fichiers/contenu_fichiers2/173/language_sections_en.pdf (15.05.07).

21 http://www.eursc.eu/fichiers/contenu_fichiers2/173/language_sections_en.pdf (15.05.07).
22 http://www.szkolapolska.lu/ (15.05.07) – strona internetowa Szkoły Polskiej w Luksemburgu. 

Szkoła przyjmuje dzieci polskich rodzin mieszkających w Luksemburgu i okolicach; nie są to tylko 
uczniowie pochodzący z rodzin ekspatów.

23 Dane na rok szkolny 2006/2007.
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Zajęcia trwają o godziny 9.00 do 12.45 z jedną, piętnastominutową przerwą. 
Nauczane przedmioty to: język polski, historia, geografia i WOS. Wszystkie zajęcia
prowadzone są oczywiście w języku polskim. Liczba godzin przedstawia się nastę-
pująco24: 

24 Dane na rok szkolny 2006/2007.
25 Według Danuty Cicheckiej-Szuby, kierownika placówki, starsze klasy nie mogły powstać ze wzglę-

du na zbyt duże zaległości w programach nauczania i znajomości języka polskiego uczniów. Informacje 
zdobyte zostały na podstawie rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez autorkę 15.05.07.

Klasa I II III IV V VI

Liczba uczniów 7 2 6 7 8 5

Klasa I II

Liczba uczniów 6 2

Uczniowie na poziomie podstawowym

Uczniowie na poziomie gimnazjalnym

Przedmioty

I etap edukacyjny 
(klasy I–III)

II etap edukacyjny 
(klasy IV–VI) gimnazjum liceum

liczba godzin 
tygodniowo

liczba godzin 
tygodniowo

liczba godzin 
tygodniowo

liczba godzin 
tygodniowo

I II III IV V VI I II III I II III

język polski 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4

historia    1 1 1 1 1 1 1 1 1

geografia     1  1  1  1  

WOS        1  1   

Należy zauważyć, iż mimo braku uczniów na poziomie trzeciej klasy gimnazjum 
i liceum, program dla tych klas również istnieje25. Ponadto, szkoła oferuje kształce-
nie na odległość. Polega ono na tym, iż uczeń i nauczyciel odbywają comiesięczne 
konsultacje oraz uczeń pisze kilka testów. Na koniec roku zdaje egzamin. Takie 
nauczanie prowadzone jest obecnie w II klasie gimnazjum. Planuje się utworzenie 
polskiego przedszkola. 

Adaptacja kulturowa polskich ekspatów unijnych

Głównym kryterium oceny przystosowania kulturowego jest proces przechodzenia 
szoku kulturowego, rozumianego „jako tymczasowe reakcje stresowe, które powodują 
reakcje fizyczne i psychiczne człowieka trudne do przewidzenia oraz kontrolowa-
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nia. Szok kulturowy wiąże się z wyzwaniami nowego otoczenia kulturowego oraz 
stratą związaną z opuszczeniem znajomego środowiska. Ponadto jest to tylko jeden 
z etapów adaptacji kulturowej (akulturyzacji)”26. Szok kulturowy podzielić można 
na następujące fazy27:

Faza 1 – przed wyjazdem za granicę/faza wstępna
Faza 2 – „ miesiąc miodowy”/faza obserwatorska/faza widza
Faza 3 – właściwy szok kulturowy
Faza 4 – dostosowanie/adaptacja/ożywienie
Faza 5 – stabilizacja
Faza 6 – przed powrotem do kraju ojczystego
Faza 7 – po powrocie do kraju/powrót do kultury macierzystej/powtórna ada-

ptacja

Pisząc o adaptacji polskich ekspatów unijnych, jedną zasadniczą kwestię należy 
wyjaśnić na początku. Otóż reakcje na zamieszkanie w nowym otoczeniu kulturo-
wym, czyli szok kulturowy, najłatwiej zaobserwować – czy to u siebie, czy u drugiej 
osoby – w momencie, kiedy kultura macierzysta i ta nowa są inne. Często o osobie 
pracującej w Japonii czy Chinach mówi się Europejczyk w Azji. To ogólne stwier-
dzenie już sygnalizuje potencjalne różnice, jakie dana osoba napotka. Oczywiście, 
można precyzyjniej je określić, ale w takich przypadkach i tak traktuje się kulturę 
europejską jako z grubsza jednolitą. Natomiast w przypadku tu rozpatrywanym mamy 
do czynienia ze zmianą miejsca zamieszkania i pracy w obrębie krajów z jednego 
kontynentu – Europy. Polacy przeprowadzają się do Luksemburga czy Belgii, krajów 
w sumie tuż za miedzą. Różnice w stylu życia mogą być ledwo dostrzegalne. Z drugiej 
strony, oba te kraje mają tradycje protestanckie, a w chwili obecnej są o wiele bardziej 
niż Polska zlaicyzowane. Ponadto, ekspaci zmuszeni są używać co najmniej jednego 
języka obcego, często dwóch. Język z kolei uważany jest za podstawowe narzędzie 
pomagające nauczyć się i zrozumieć nową kulturę. Należy więc przypuszczać, iż 
pewne symptomy akulturyzacji u polskich ekspatów już wystąpiły.

Generalnie w Brukseli czy Luksemburgu pracują ludzie, dla których wyjazd 
nie jest pierwszym dłuższym wyjazdem; wręcz przeciwnie – kolejnym. Dlatego też 
łatwiej było/jest się im adaptować w nowym miejscu. Nie zmienia to faktu, iż Unia 
nie oferuje żadnych kursów informujących o kulturze Belgii czy Luksemburga. 
Tłumaczyć to można następująco. Otóż zdecydowana większość pracowników to 
Europejczycy. Niejednokrotnie są to ludzie pochodzący z mieszanych rodzin, a więc 
ktoś jest Włocho-Francuzem czy Szkoto-Belgijką. Ponadto, pracę w Unii dostają 

26 Bartosik-Purgat M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym. Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2006.

27 Bartosik-Purgat M., op. cit., oraz: Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe. WSiP, Warszawa 
2005; Marx E., Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz, by odnieść sukces w międzynaro-
dowym biznesie. Wyd. Placet, Warszawa 2000; Murdoch A., Praca z cudzoziemcami w firmie. Wyd. Poltex, 
Warszawa 1999; przedstawione fazy są wypadkową stanowisk przywołanych autorów.
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ludzie o otwartych umysłach, nastawionych na różnorodność kulturową, toleran-
cyjnych. Nowość znaczy dla nich ciekawość, wyzwanie. Nie zmienia to faktu, iż 
zmiana otoczenia wiąże się zawsze z pewnymi obawami, które nazwać można 
jednym hasłem – „jak-tam-będzie”. Polscy ekspaci, jeżeli zagłębili się w kulturę 
danego kraju, do którego jechali, robili to z własnej inicjatywy i poczucia, że „wy-
pada coś wiedzieć na temat kraju, w którym się będzie mieszkać”. Jedna osoba, 
podczas studiów w Belgii, spotkała się na zajęciach z krzywą Hofstedego. Sama 
przyznała, iż po przeprowadzce do Luksemburga zauważyła u siebie pewne symp-
tomy krzywej, ale wiedziała już, co to jest i co ją czeka dalej. To, co w Unii funk-
cjonuje w ramach pomocy, nazwijmy to adaptacyjnej, to „Welcome Office”. Ludzie
tam pracujący załatwiają meldunek, informują i doradzają, np. gdzie w razie po-
trzeby zwrócić się do lekarza, jak poruszać się po mieście, gdzie znaleźć mieszka-
nie. Pomoc taka jest przydatna, jednak inicjatywa musi wyjść od osoby 
zainteresowanej, gdyż na wszystko „są odpowiednie druki, formularze i osoby”. 
W niektórych jednostkach są tzw. mentorzy, do których można się zwrócić w razie 
problemów adaptacyjnych, jednak funkcja ta oraz fakt jej istnienia nie jest po-
wszechnie znany. Jeden z ekspatów twierdzi, iż mentor to „dość nowe zjawisko 
w Unii i dopiero zaczyna raczkować”. Osoby pełniącej rolę opiekuna, który po-
mógłby w przeprowadzce, wynajęciu mieszkania, przedstawieniu systemu eduka-
cyjnego dla dziecka czy zasad działania służby zdrowia – nie ma. To, co przyszli 
urzędnicy mogą zrobić, to zapoznać się jeszcze przed wyjazdem z grubym biule-
tynem informującym o przepisach prawnych w Brukseli czy Luksemburgu. Drugą 
możliwością jest wynajęcie firmy organizującej przeprowadzkę i przedstawienie
faktury z tej firmy, którą ureguluje Parlament. Jednak nikt z respondentów z usług
takiej firmy nie korzystał. Wszyscy szukali mieszkania sami i wszelkie problemy
związane z nowym miejscem zamieszkania i adaptacją rozwiązywali samodzielnie. 
Ponadto, w pierwszych dwóch dniach pracy nowoprzybyli w danym miesiącu 
(czyli osoby nie tylko z Polski, ale z wszystkich krajów członkowskich) przechodzą 
tzw. introduction course (kurs wprowadzający). Polega on na tym, iż pracownicy 
poszczególnych departamentów przedstawiają ich sposób działania, zakres i obo-
wiązki. Dodatkowo nowi pracownicy informowani są o zasadach przyznawania 
urlopów, kursach, szkoleniach, opcjach układania godzin, systemie motywacyjnym, 
systemie podatkowym czy emerytalnym. Ogólnie można powiedzieć, iż kurs ten 
ma na celu zapoznanie się z Unią i zasadami tam panującymi. Wszyscy responden-
ci deklarują, iż nie mieli raczej problemów adaptacyjnych. Jeżeli takowe były, są 
one określane jako „małe”, „drobne”. Jeden z nich tak określił przyjazd do Bruk-
seli: „wsi spokojna, wsi wesoła…”. Większość ekspatów nie pamięta swoich do-
kładnych odczuć na samym początku przyjazdu. Odpowiedzi, jakich udzielali na 
pytania związane z adaptacją, były raczej ogólnikowe i sugerowały pozytywne 
nastawienie do nowej sytuacji (co zresztą jest cechą charakterystyczną w pierwszym 
etapie szoku kulturowego), np.: „odczucia [na początku] były bardzo pozytywne, 
problemów nie mieliśmy – musieliśmy się tylko przyzwyczaić do niskiego poziomu 
usług i braku konkurencji; prócz tego na początku było ciężko w momentach, gdy 
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niezbędny był francuski, ale tych było mało, bo w Luksemburgu prawie wszędzie 
można dogadać się po niemiecku, więc ok.”, „Wszystko inne. I przekonuje się 
człowiek, że można, jeśli się chce. Można zmusić ludzi do tego, żeby się uśmie-
chali i mówili „bonjour”. Że można żyć spokojnie i zapomnieć o niepotrzebnym 
stresie. (…) że istnieją miejsca, gdzie ludzie sobie ufają, także w kwestiach finan-
sowych. I żal, że w Polsce tak nie jest”. Ostatnie zdanie przytoczonej wypowiedzi 
to przykład, kiedy zaczyna się dostrzegać plusy nowej kultury i wywyższać ją nad 
rodzimą. Jednak etap ten mija i ekspaci dostrzegają, iż „tęskniłem/tęsknię za Polską 
i śmieszy mnie czasem Bruksela”. Negatywne opinie pojawiają się częściej, gdy 
dana osoba miała po prostu gorszy dzień. Na usta cisną się zdania o kraju, ludziach, 
zwyczajach, do których jako Polak/Polka człowiek nie może się przyzwyczaić: „ale 
czasami miewam takie myśli – nienawidzę tej Francji, tych rozpapranych Francuzów, 
tu się nie da żyć”, „mam już dość tej Hiszpanii, tych pustych leniuchów, chcę do 
Polski”. Takie zdania, myśli są rzeczą normalną, kiedy człowiek przebywa dłuższy 
czas poza ojczyzną. Jeżeli osoba tak myśląca jest optymistycznie nastawiona do 
świata, to jej negatywna postawa jest chwilowa (osoby wypowiadające powyższe 
zdania potwierdzają to w dalszych częściach maili). Tak więc mimo deklaracji 
polskich ekspatów, iż adaptacja w nowym środowisku nie była trudna, jeżeli przyj-
rzeć się dokładnie ich wypowiedziom, nasuwa się inna myśl. Otóż przeszli oni szok 
kulturowy, napotkali naturalne trudności, przystosowując się do zamieszkania 
w nowym środowisku. Ponieważ przeprowadzki miały miejsce jakiś czas temu, ich 
pamięć w naturalny sposób eliminuje przykre doświadczenia, uwypuklając te po-
zytywne. Ponadto, trzeba pamiętać, iż znakomita większość mimo wcześniejszego 
podróżowania jednak nie znała pojęcia szoku kulturowego i jego faz. Tylko z roz-
winiętych i bardziej rozbudowanych odpowiedzi wnioskować można, iż zjawisko 
to – może nie w tak bardzo widocznym stopniu, ale jednak miało miejsce. Dodat-
kowo są dwa czynniki zmniejszające potencjalne trudności adaptacyjne. O wejściu 
Polski do Unii Europejskiej mówiło się kilka lat przed wstąpieniem. A więc poten-
cjalny polski pracownik unijny miał czas, by przygotować się psychicznie do de-
cyzji czy zamiaru wyjazdu. Ponadto, śledząc forum, można zauważyć, iż Polacy 
jeżdżą do kraju w miarę często. Na stronie można znaleźć posty pokazujące, jak 
ekspaci sobie pomagają i organizują transport do domu, choć na 2–3 dni. A więc 
istnieje możliwość odwiedzania rodziny, przyjaciół raz na jakiś, względnie krótki 
czas, co jest niewątpliwym ułatwieniem, jeżeli chodzi o życie za granicą. Dodat-
kowym, bardzo ważnym czynnikiem ułatwiającym pokonanie problemów w nowym 
miejscu zamieszkania jest fakt, iż pracownicy unijni w zdecydowanej większości 
wyjeżdżają z najbliższą rodziną, czyli z żoną, mężem, dzieckiem. Tak więc tęsk-
nota za najbliższymi nie jest tak duża. Jak podsumowuje jedna z respondentek: 
„(…) mieszkanie za granicą nie jest dla każdego i (…) kosztuje bardzo dużo ener-
gii. Samotni mają inne problemy (wyobcowanie, tęsknota za znajomymi), zaś ci 
z rodzinami to znów mają problemy z dziećmi, w jakim języku uczyć, co ma zro-
bić druga połowa, co z wynajmem domu, gosposią, opiekunką do dziecka itp. 
Jedni i drudzy muszą kompletnie zmienić swoje przyzwyczajenia”. Należy przy-
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pomnieć, iż to niepracujący małżonkowie mają największe trudności z odnalezieniem 
się w nowej sytuacji. Unia nie pomaga im w znalezieniu pracy, choć wydała roz-
porządzenie, na mocy którego współmałżonkowie urzędników nie potrzebują 
w Luksemburgu pozwolenia na pracę. Niemniej jednak, znając tylko angielski, 
trudno ją znaleźć. Podobnie nie jest rzeczą łatwą dostać się na kurs językowy, na 
który pierwszeństwo mają pracownicy Unii. Najczęstszym scenariuszem jest ten, 
według którego mąż/żona uczy się języka na odpłatnym kursie i wychowuje małe 
dzieci. Inną możliwością, z której prawdopodobnie część korzysta, jest udzielanie 
się w organizacjach polonijnych (niekoniecznie utworzonych przez ekspatów unij-
nych, ale przez wcześniejszą Polonię), Radzie Parafialnej Polskiej Misji Katolickiej
(w Luksemburgu lub Brukseli), Szkole Polskiej w Luksemburgu czy Szkołach 
Europejskich w sekcjach polskich. Innym rozwiązaniem są spotkania towarzyskie. 
Jeżeli są nimi spotkania wewnątrz jakiejś wspólnoty czy stowarzyszenia, to naj-
prawdopodobniej osobami obecnymi będą Polacy. Jeżeli natomiast mowa o wyj-
ściach do pubów, to raczej osobami biorącymi w nich udział będą obcokrajowcy. 
Najczęstszym miejscem spotkań Polaków w Luksemburgu jest Foyer Europeen, 
w Brukseli pub Greek Gose. Ponadto, swoim pracownikom i ich rodzinom Unia 
oferuje cały szereg zajęć sportowych czy hobbystycznych. Jest np. klub piłki noż-
nej, który zrzesza utworzone drużyny „narodowe” po to, by co jakiś czas organi-
zować rozgrywki. Jest klub miłośników latania (paralotnia), tenisa, koszykówki czy 
fotografii. Innymi słowy – oferta jest dość bogata i każdy jest w stanie wybrać coś 
dla siebie. Wydaje się, że największą rolę w tym zakresie odgrywa Polska Misja 
Katolicka, dlatego poświęcimy jej nieco więcej uwagi.

Rola Polskiej Misji Katolickiej w Luksemburgu i Brukseli 
w procesach adaptacji kulturowej

Placówki Polskiej Misji Katolickiej znajdują się zarówno w Luksemburgu, jak 
i w Brukseli. Powodem, dla którego są one przywoływane, jest fakt, iż niejednokrotnie 
wspominano je w korespondencji mailowej. Wydaje się, iż pełnią one znaczącą rolę 
w procesie adaptacji. Należy pamiętać, iż Polacy generalnie uważają się za naród 
katolicki. Kościół dla niektórych jest mocnym ogniwem łączącym ich z polskimi obrzę-
dami, z ojczyzną. Pod uwagę należy brać takie święta kościelne, jak Boże Narodzenie 
czy Wielkanoc, które zgodnie z polską tradycją obchodzone są szczególnie. Niewiele 
państw może się poszczycić tak bogatą w obrzędy kulturą. Oczywiście, krzewieniem 
polskości zajmują się ambasady i konsulaty działające w danych krajach, jednak zaraz 
po nich to kościoły spełniają funkcję przystani. Ponadto, kiedy mają miejsce wyda-
rzenia ważne dla Polski, takie jak 2 kwietnia 2005 r. – śmierć papieża Jana Pawła II, 
jednoczą one Polonię na całym świecie. Należy więc przypuszczać, iż również Polska 
Misja Katolicka w Luksemburgu i Brukseli przyciągnęła Polaków w tym smutnym 
okresie, dając poczucie jedności z rodakami w Polsce i na świecie.
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Polska Misja Katolicka w Luksemburgu28

Założycielem placówki jest ks. Henryk Kruszewski OMI. Za datę jej powstania 
uważać można dzień 5 marca 1995 r., kiedy to ks. Kruszewski otrzymał klucze do ko-
ścioła Saint-Henri w Luksemburgu. Dodatkowo przekazana do dyspozycji księdza była 
plebania, by tam, w założeniu, tworzył wspólnotę polską. Działalność wspólnoty opiera 
się na zasadach podobnych do tych, jakimi kierują się parafie w kraju. Tak więc na stronie 
internetowej zamieszczone są przede wszystkim godziny duszpasterstw w kościele Saint-
-Henri oraz innych. Ponadto działa Grupa Modlitewna oraz Rada Parafialna. Dalej znaj-
dziemy ogłoszenia dotyczące możliwości zorganizowania sakramentu Pierwszej Komunii 
Świętej29 – co niewątpliwie cieszy rodziców – oraz sakramentu małżeństwa. Ponadto, 
w roku szkolnym 2006/2007, ks. Kruszewski prowadził zajęcia z lekcji religii dla dzieci 
uczących się w Szkole Europejskiej w sekcji polskiej (choć należy przypomnieć, iż dzieci 
w tej szkole mają obowiązkowe zajęcia z religii/etyki, promujące otwartość i tolerancję 
religijną. Ma to związek z różnorodnością kultur, z których pochodzą dzieci). Oprócz 
tego na stronie znaleźć można dodatkowe linki związane z Polską lub Kościołem pol-
skim. Niektóre z nich to: Kościół polski, Kościół w Luksemburgu, polskie organizacje, 
Biblia Tysiąclecia (wersja internetowa wydana przez o. Pallotynów z Poznania, 2003), 
strona o Janie Pawle II, poczet papieży. Przy duszpasterstwie działa biblioteka, z której 
po mszach świętych mogą korzystać wierni (http://cf.geocities.com/pmklux/).

Polska Misja Katolicka w Brukseli30

Duszpasterstwo jest większe, choćby ze względu na fakt, iż zajmuje się nim dwóch 
księży i siostry pasjonistki. Podobnie jak w przypadku opisanej wcześniej placówki 
luksemburskiej, ta w Brukseli zamieszcza szczegółowe informacje o dniach i godzi-
nach sprawowanych duszpasterstw, których jest więcej niż w Saint-Henri. W przy-
padku sakramentów problemu nie będą mieć rodzice chcący ochrzcić swoje dzieci, 
narzeczeni chcący wziąć ślub oraz wierni pragnący skorzystać z sakramentu spowiedzi. 
Wiadomo również, iż przy kościele organizowane są spotkania i pielgrzymki. 

Sekcja Polska Katolickiego Centrum Europejskiego w Brukseli31 

Katolickie Centrum Europejskie zostało stworzone już w 1963 r. z myślą o pracow-
nikach instytucji europejskich, placówek dyplomatycznych, NATO, biur regionalnych 
i przedstawicielstw gospodarczych w Brukseli. Polską sekcję stworzono w 2000 r., 

28 Wszelkie informacje zaczerpnięte zostały ze strony internetowej Misji http://cf.geocities.com/
pmklux/ (17.05.07).

29 Niestety, brak jakiejkolwiek statystyki mówiącej o dzieciach przystępujących do Pierwszej Komunii 
Świętej zarówno w roku bieżącym, jak i w poprzednich latach.

30 http://www.pmkbruksela.com/ (17.05.07).
31 http://ocipe.ee.pw.edu.pl/ (23.05.07).
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a więc kilka lat przed wstąpieniem do Unii. Duszpasterstwo zaprasza swoich członków 
na coniedzielne msze o godzinie 10 w kościele Dominikanów, oferuje sakramenty 
spowiedzi i Komunii św. oraz stara się stworzyć swego rodzaju ostoję kultury pol-
skiej. Na stronie internetowej Centrum obejrzeć można galerię zdjęć, prezentującą 
wydarzenia związane z rodzimymi tradycjami, takimi jak wystawianie jasełek czy 
wielkanocne malowanie jajek. Z nieco bardziej świeckich wydarzeń obejrzeć można 
bal przebierańców i odwiedziny św. Mikołaja. Duszpasterstwo prowadzi także Biblio-
tekę, której pozycje książkowe skierowane są głównie do dzieci. Strona Centrum jest 
dość rozbudowana, dzięki czemu widać aktywną działalność wspólnoty.

Podsumowanie 

Adaptacja językowa i kulturowa polskich ekspatów unijnych przebiega zgodnie 
z założeniami teoretycznymi. Potwierdzeniem dobrej adaptacji językowej ekspatów 
i ich dzieci jest kontynuowanie i zadowolenie z pracy w instytucjach unijnych, w któ-
rych to kwestia językowa nie sprawia kłopotu, oraz dbanie o edukację dzieci, dla 
większości których nabywanie dwóch lub trzech języków odbywa się (często) w sposób 
symultaniczny. Nieco problemów natomiast mają partnerzy osób pracujących, gdyż 
zdecydowana większość z nich nie zna francuskiego/luksemburskiego, nie pracuje, 
a języka uczy się na kursach odpłatnych (a nie tych finansowanych przez Unię). Jeżeli 
zaś chodzi o adaptację kulturową, to wypowiedzi respondentów świadczą, iż mimo że 
nie potrafią tego nazwać lub określić, przeszli oni szok kulturowy. Niezależnie od tego, 
czy ktoś pracuje już 3 lata, czy pół roku, wspomnienia początków w Luksemburgu czy 
Brukseli są podobne. Różnicy nie widać także w nastawieniu ekspatów do obecnej 
sytuacji, kiedy to ta najgorsza faza szoku, charakteryzująca się negatywnym podejściem 
do kraju goszczącego oraz wzmocniona tęsknotą za domem, minęła. Wszyscy czują 
się dobrze tam, gdzie mieszkają, a niektórzy uważają nawet, iż zyskali drugi dom. 
Proces akulturacji przebiegł pomyślnie. W przypadku polskich ekspatów unijnych 
nie można zaobserwować przebiegu dwóch ostatnich faz szoku kulturowego, czyli 
przygotowania się do powrotu do kraju oraz ponownej adaptacji w kraju ojczystym, 
gdyż nikt z badanych nie zamierza porzucić pracy i wrócić do Polski.
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Wpływ ideologii na język. 
Przypadek dyktatury wojskowej w Grecji 

w latach 1967–1974

Abstract. The paper discusses the linguistic situation in Greece in the period from 1967 
to 1974, in the epoch of the so-called black colonels. The coup d’état which took place on 
21st of April 1967 changed immensely the social, political and cultural life of the Greek. 
The dictatorship leaders imposed not only extremely right-wing political regime but they 
also tried to influence the culture of Greece by putting into practice their political ideas.
The article aims at showing the influence of the political ideas on (i) the development of
language as a system and (ii) the development of language as a tool used for formulating 
utterances. The analysed material included two texts of 1968. One of them was the speech 
of the leading oppositional politician Georgios Papandreou (21 April 1968). The second 
one was the speech of the leading politician of military dictatorship Georgios Papadopou-
los which was delivered at the beginning of junta (28 September 1968). The philological 
comparison of these two texts constitutes the base of conclusions about the influence of
the political ideology on the language. The paper includes translations of the mentioned 
speeches from Greek into Polish.

Abstrakt. Praca przedstawia sytuację języka w Grecji w latach 1967–1974, w okresie tzw. 
dyktatury czarnych pułkowników. Zamach stanu, jaki miał miejsce 21 kwietnia 1967 r., 
wniósł wiele zmian w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym Greków. Ludzie 
dyktatury narzucili nie tylko skrajnie prawicowy reżim polityczny, ale również realizując 
swoje polityczne idee, starali się jak najbardziej wpłynąć na kulturę Grecji. Artykuł ma 
na celu wskazać wpływ idei politycznych na kształtowanie się języka jako systemu oraz 
na kształtowanie się języka jako sposobu formułowania wypowiedzi. Materiał badawczy 
stanowią dwa teksty z roku 1968. Jeden z nich to przemówienie lidera opozycji poli-
tycznej – Georgiosa Papandreou (21 kwietnia 1968 r.), drugi zaś to przemówienie czoło-
wego polityka dyktatury wojskowej – Georgiosa Papadopoulosa – z początku dyktatury 
(28 września 1968 r.). Konfrontacja obydwu tekstów na płaszczyźnie filologicznej stanowi
podstawę wniosków o wpływie ideologii politycznej na język. Praca zawiera polskie 
przekłady powyższych tekstów.
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1. Wstęp

Zarówno język, jak i polityka są nieodzownymi elementami życia człowieka we 
współczesnym świecie. Oczywiście ich udział w nim może być większy lub mniejszy, 
w zależności od poziomu cywilizacyjnego, jednak nie sposób zignorować ich istnienia 
w ogóle. Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie sposobu oddziaływania polityki na 
język. Zdaniem autorki niniejszego tekstu sytuacja Grecji w okresie dyktatury woj-
skowej w latach 1967–1974 jest przypadkiem, który w szczególnie wyraźny sposób 
może zilustrować omawiane zagadnienie. Prawicowy zamach stanu, jaki miał miejsce 
w Grecji 21 kwietnia 1967 r., nie był naturalną zmianą klasy rządzącej w warun-
kach demokratycznych, ale nagłym przejęciem władzy poprzez udział i poparcie sił 
militarnych kraju, które działały w ramach tajnego planu. Szybkie tempo realizacji 
zamierzeń junty sprawiło, że nie tylko społeczeństwo, ale i politycy byli zaskoczeni 
tym wydarzeniem. Zaskoczenie to spowodowało, iż Grecy relatywnie późno zaczęli 
zdawać sobie sprawę, iż nowy system polityczny, działający pod hasłami naprawy 
kraju i demokracji, wcale nie stwarza możliwości realizacji tych postulatów. Jeden 
z analizowanych w niniejszym artykule tekstów zawiera główne założenia ideolo-
giczne junty. Jest to tekst, jaki wygłosił lider obozu dyktatury wojskowej Georgios 
Papadopoulos w przeddzień ogólnogreckiego referendum na temat nowej konstytucji 
28 września 1968 r. W rok po wprowadzeniu rządów dyktatury, czyli 21 kwietnia 
1968 r., znany i ceniony socjalistyczny polityk Georgios Papandreou, reprezentujący 
ówczesną opozycję polityczną, wypowiedział się publicznie na temat sposobu spra-
wowania rządów przez władze wojskowe. Te dwa teksty stanowią materiał badawczy 
moich rozważań.

Podejmując rozważania na temat wpływu ideologii politycznej na język, należa-
łoby na początku sprecyzować, jak w niniejszym artykule rozumie się pojęcie języka 
i ideologii politycznej, które w prezentowanej analizie pełnią kluczową rolę.

Język w tekście pojmowany jest dwojako: 1) jako system językowy, czyli zasób 
znaków i norm językowych, który umożliwia porozumiewanie się w obrębie danej 
społeczności – język grecki w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia, 2) jako sposób 
formułowania wypowiedzi charakterystyczny dla danej postaci, okoliczności, ideolo-
gii etc. Z tego też względu dokonana poniżej analiza tekstów źródłowych składa się 
z dwu części. Część pierwsza jest analizą języka jako systemu, którym posługiwali 
się obydwaj wymienieni politycy. Analiza tego typu jest konieczna ze względu na 
specyficzną sytuację narodowego języka greckiego, którą pokrótce nakreślę w części 
zawierającej kontekst historyczo-lingwistyczny tekstów źródłowych. Część druga 
analizy ma na celu wyodrębnienie środków językowych, za pomocą których obydwaj 
politycy, którzy reprezentowali przeciwne ideologie, konstruowali swoje komunikaty. 
Konfrontacja tekstów na obydwu wskazanych płaszczyznach lingwistycznych wskaże 
różnice między językiem klasy rządzącej reprezentowanej przez Papadopoulosa a języ-
kiem opozycji politycznej reprezentowanej przez Papandreou. W rezultacie uzyskamy 
odpowiedź na pytanie, czy i jak ideologia polityczna wpływa na język.
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Kolejnym kluczowym zagadnieniem w moich rozważaniach jest pojęcie ideologii 
politycznej. W niniejszym tekście przyjmuję, iż ideologia polityczna to zbiór poglądów 
odpowiadających interesom, potrzebom określonej grupy bądź postaci politycznej. 
Należy jednak pamiętać, że priorytetową ideologią wszystkich podmiotów polityki 
jest dążenie do władzy. Podmioty życia politycznego, a w szczególności ugrupowania 
polityczne, biorą też udział w „ideologicznym współzawodnictwie”1, które polega na 
prezentowaniu pewnych zasad i kierunków polityki w celu zdobycia dla nich poparcia. 
Znajomość indywidualnych założeń ideologicznych obydwu polityków jest niezbęd-
nym kontekstem rozważań na temat wpływu ideologii politycznej na język.

W pracy zamieszczono polskie przekłady analizowanych tekstów politycznych, 
co szczegółowo zilustruje rozważania i wypływające z nich wnioski.

2. Sytuacja polityczna i stan języka w Grecji 
w okresie 1967–1974

2.1. Sytuacja polityczna

Dekada lat 60. była w Grecji niezwykle burzliwym okresem w sferze polityki 
wewnętrznej. Początkowo (1961) dominowała w nim prawica pod przewodnictwem 
Konstantinosa Karamanlisa, jednak jego przeciwnicy polityczni na czele z Georgiosem 
Papandreou szerzyli pogłoski, iż uczciwe wybory parlamentarne nie miały miejsca, 
a był to raczej zamach stanu2. Dzięki takiej propagandzie doszło do zmiany obozu 
rządzącego. Zwycięstwo w kolejnych wyborach już w roku 1963 odnieśli socjaliści 
z obozu Georgiosa Papandreou, którzy zaczęli realizować szereg populistycznych 
haseł z okresu kampanii wyborczej.

Georgios Papandreou pełniący urząd premiera do roku 1965 deklarował i wpro-
wadzał wiele zmian w stosunku do prawicowych poprzedników. Wiele z nich budziło 
niepokój. Po amnestii dla więźniów politycznych, która objęła w większości komuni-
stów, do kraju zaczęli powracać też emigranci polityczni z okresu wojny domowej3. 
Opozycja polityczna obawiała się ponownego wzmocnienia komunistów, tym bardziej 
że deklaracje premiera miały charakter populistyczny. Zmiany dokonywały się 
też w resorcie gospodarki narodowej, których autorem był minister Andreas Papan-
dreou – syn Georgiosa – który doprowadził do zwiększenia deficytu budżetowego.
Kadencja tego rządu skończyła się w roku 1965 w nieprzyjemnych okolicznościach 
konfliktu między Georgiosem Papandreou a królem Konstantynem II. Premier pragnął
objąć kontrolą armię grecką i wykrył w niej spisek lewicowych oficerów, za który
winił ministra obrony Garafoulisa. Król jednak nie zaakceptował decyzji Papandreou 
o dymisji ministra, skutkiem czego Papandreou sam podał się do dymisji. Jednocze-

1 Van Dyke 2000: 33.
2 Gortych 2007: 74, 273–280.
3 Brzeziński 2002: 164.
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śnie wyszło na jaw, że syn Georgiosa – Andreas Papandreou – był zamieszany w ów 
feralny spisek4. Taka sytuacja podsyciła niepokoje zdezorientowanego społeczeństwa, 
które po raz kolejny w swej historii uległo podziałowi.

Grecki parlamentaryzm chylił się ku upadkowi w chaosie rozłamu wśród polity-
ków, czego znamieniem była rotacja na stanowisku premiera Grecji w latach 1963–67, 
kiedy to urząd pełniło aż dziesięć osób. Bezpośrednio przed wojskowym zamachem 
stanu, w kwietniu 1967 r. powstał gabinet Kanellopoulosa, którego zaplecze tworzyło 
zaledwie 99 deputowanych5. Lewica z udziałem Georgiosa Papandreou rosła w siłę, 
tymczasem Kanellopoulos prosił lud o wsparcie w tych „trudnych czasach”6.

W nocy z 20 na 21 kwietnia 1967 r. zebrało się 169 dowódców wojskowych i za-
decydowało o dokonaniu zamachu. Byli to przede wszystkim kapitanowie, którzy nie 
tworzyli jednej zwartej grupy, ale kilka odłamów7. 21 kwietnia zgodnie z opracowanym 
na wypadek komunistycznego przewrotu planem Prometheous, w przeciągu zaledwie 
trzech godzin wojsko opanowało strategiczne punkty Aten8. Do przywódców zama-
chu zalicza się kilkuosobową grupę, niemniej Georgios Papadopoulos, początkowo 
bez wysokiego urzędu, a z biegiem czasu na najwyższych stanowiskach, okazał się 
główną osobowością okresu dyktatury wojskowej.

Wprowadzenie dyktatury nie miało związku z sytuacją materialną kraju, ale raczej 
z kryzysem monarchii i greckiego parlamentaryzmu9. O zamachu nie wiedział nikt 
spoza grona zamachowców, nawet król, który w konflikcie z G. Papandreou stanął po
stronie wojska10. Ludzie, którzy przejęli rządy w okresie dyktatury, nie byli znanymi 
politykami, nie należeli do żadnego dotychczasowego stronnictwa politycznego, 
co oświadczył nowy premier Konstantinos Kollas: Ποίοι είμεθα: Δεν ανήκομεν εις 
ουδέν πολιτικόν κόμμα, και ουδεμίαν πολιτικήν παράταξιν είμεθα διατεθειμένοι να 
ευνοήσωμεν εις βάρος της άλλης. Δεν ανήκομεν ούτε εις την οικονομικήν ολιγαρχίαν, 
την οποίαν ομοίως δεν είμεθα διατεθειμένοι να αφήσωμεν να προκαλή την πενίαν11. 
System polityczny, jaki wprowadzili „czarni pułkownicy”, był bez wątpienia systemem 
totalitarnym, w którym nie było miejsca na wolności obywatelskie i opozycję 
polityczną12. Przekonali się o tym opozycjoniści polityczni z rodziną Papandreou 
na czele. Zarówno Georgiosa, jak i jego syna Andreasa uwięziono wraz z innymi 

 4 Brzeziński 2002: 165–166, Bonarek i in. 2005: 608, Close 1993: 222–223.
 5 Χαραλάμπης 1985: 200.
 6 Κείμενα Παναγιώτη Κανελλοπούου από τον αγώνα του ενανατίον της δικτατορίας 1987: 45–48, 

Χαραλάμπης 1985: 201.
 7 Ψυρούκης 1983: 87–90.
 8 Bonarek i in. 2005: 616.
 9 Χαραλάμπης 1985: 17.
10 Κουζούλας 1987: 201.
11 Kim jesteśmy? Nie należymy do żadnej partii politycznej i żadnego ugrupowania, nie jesteśmy 

skłonni służyć pod ciężarem innego [ugrupowania]. Nie należymy do żadnej oligarchii ekonomicznej, 
której podobnie nie jesteśmy skłonni pozwolić wywołać biedę. Fragment ogłoszenia rządu rewolucji 
narodowej skierowanego do ludu z dnia 22 kwietnia 1967 r. Przekład: K. Gortych. http://www.geocities.
com/Pentagon/Base/4343/

12 Γιαννόπουλος, Clogg 1976: 233, Ψυρούκης 1983: 422–423.
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politykami, którzy oficjalnie zadeklarowali swój sprzeciw wobec nowych rządów13. 
Społeczeństwo mimo tych deklaracji sprzeciwu nie podjęło działań mających na celu 
obalenie dyktatury. Historycy wspominają tylko o dwu miejscach zamieszek: w Ioani-
nie, gdzie protestowali studenci, i w Iraklionie na Krecie14. Również bez większego 
odzewu pozostały próby obalenia władzy wojskowej przez króla, który pod koniec 
1967 r. wyjechał po raz ostatni jako król Grecji15. Apatia społeczeństwa wynikała 
prawdopodobnie z zachowywania pozorów pełnej demokracji, czego przykładem 
może być pierwotnie niezmienny status króla16 czy inicjowanie publicznej dyskusji 
na temat przyszłych zmian, jakie miała wnieść nowa konstytucja17. Doskonałym 
przykładem tego typu działań była sprawa konstytucji z roku 1968. Konstytucja ta, 
publikowana fragmentarycznie w trakcie redakcji na łamach ogólnogreckiej prasy, 
była konstytucją w pełni demokratycznego ustroju, z zachowaniem wszystkich swo-
bód obywatelskich18. Na drodze referendum społeczeństwo wyraziło jej akceptację 
poprzez nierealną większość 91,9% głosów. Tak dobry wynik miał najprawdopodob-
niej – najprawdopodobniej, ponieważ nie znaleziono wyraźnych dowodów – dwie 
przyczyny. Jedną z nich było podanie opinii publicznej zafałszowanych wyników19. 
Druga to efekt wprowadzenia głosujących w błąd, ponieważ uchwalona konstytucja 
nigdy nie weszła w życie20.

Pod postacią pozornej demokracji miała miejsce dyktatura, która utrzymywała 
się w podsycaniu atmosfery zagrożenia ze strony komunizmu, co czynił Papado-
poulos: ‘Εν μέσω αυ’της της ε’πικινδύνου φθορας θεσμων καί χρεοκοπίας πρσώπων, 
o‘  εε’λλοχεύων α’δυσώπητος εε’χθρός της δημοκρατίας καί της εε’θνικης, μας α’νεξαρτησίας, 
o‘  κομμουνισμός, o‘  o‘ποĩος τρεĩς φοράς εì χε προηγουμένως α’ποπειραθη νά υ’ποδουλώση 
τήν ‘Ελλάδα μέ τήν βίαν καί το αì μα, εε’σημείωνεν α’ �νενόχλητος α’λλεπαλλήλους καί 
α’ποφασιστικάς κατακτήσεις21. Georgios Papadopoulos, choć oficjalnie nie pełnił żad-
nego urzędu do grudnia 1967 r., zdołał niemal do końca dyktatury utrzymać stanowi-
sko premiera oraz przejąć kilka resortów i stał się symbolem siedmioletnich rządów 
wojskowej junty. To z jego ust padały główne ideologiczne przesłania przewrotu, 
który wprowadzał: rewolucję Greków przeciwko Grekom w celu ocalenia narodu 
i zniszczenia komunizmu, podporządkowanie wolności obywatelskich władzy rządo-
wej22. Nowe państwo miało być: `Ελλάδα των `Ελλήνων Χριστιανων23, a (...) η ζωή 

13 Woodhouse 1985: 57, 71.
14 Woodhouse 1985: 52.
15 Brzeziński 2002: 172.
16 Κουζούλας 1987: 203–205, Woodhouse 1985: 58.
17 Ψυρούκης 1983: 111.
18 Κουζούλας 1987: 226–227.
19 Brzeziński 2002: 172.
20 Κουζούλας 1987: 226–227, Woodhouse 1985: 88.
21 W centrum tej niebezpiecznej destrukcji instytucji i upadku osobowości uważny, zaciekły wróg 

demokracji i naszej narodowej suwerenności, przebiegły komunizm, który trzy razy próbował zniewolić 
Grecję, przemocą i krwią oznaczając bez przeszkód następujące po sobie i rozstrzygające osiągnięcia, 
Gortych 2007: 282.

22 Ψυρούκης 1983: 16–19.
23 Grecja chrześcijańskich Greków, Woodhouse 1985: 58, Ψυρούκης 1983: 20–21.

,
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(…), όσον ο Θεός που είναι φιλέλλην την συναρτά με το συμφέρον της Ελλάδος, θα 
είναι εν ασφαλεία (...)24. Pod hasłami budowy chrześcijańskiej Grecji dokonywano 
niezbędnych zmian w życiu Greków mających wykluczyć to, co było przeciwne 
rewolucji oraz chrześcijańskiej Grecji. W tym celu działała cenzura, w której polu 
działania znalazły się wszystkie sfery życia społecznego i kulturalnego, nie wyklu-
czając kościoła ortodoksyjnego25! Cenzura stworzyła indeks dzieł zakazanych, który 
obejmował twórczość rodzimą i zagraniczną. Na liście zakazanych autorów znaleźli 
się: Szekspir, ale też Sofokles i Arystofanes. Współcześni twórcy, jak Theodorakis, 
którzy oficjalnie deklarowali przynależność do opozycji politycznej, byli więzieni lub
udawali się na emigrację26. Zakazane dzieła nie tylko nie mogły być publikowane, 
ale też nie mogły być w żaden sposób rozpowszechniane, do czego zmuszeni byli 
też wszyscy bibliotekarze. Ideologia była systematycznie wyrażana poprzez formy 
propagandy, co sprawiło, że zaczęto zmieniać dotychczasowe tradycje w taki sposób, 
aby były zgodne z hasłami rewolucji. Doskonałym przykładem może być propa-
gandowe przedstawienie teatru cieni, którego fabuła, na potrzebę konfliktu z Turcją
o Cypr, przedstawiała Greków jako szlachetnych bohaterów, którzy zawsze pokonują 
Turków27. Cenzura kontrolowała też w pełni prasę grecką, która w tamtych czasach 
była najpopularniejszą formą komunikacji społecznej. W sytuacji, kiedy wydawca 
nie podporządkowywał się sugestiom cenzorów, gazeta była zamykana. Istnieli też 
wydawcy, którzy otwarcie sprzeciwiali się polityce Papadopoulosa i nie stosując 
się do sugestii cenzorów, sami zamykali gazetę28.W ramach podnoszenia poziomu 
moralnego społeczeństwa nakazano młodzieży męskiej noszenie krótkich włosów, 
a całemu społeczeństwu nakazano uczęszczać do kościołów. Zakazano też spotkań 
w domach prywatnych, w których uczestniczyłoby więcej niż pięć osób29. 

Historycy charakteryzują dyktaturę w latach 1967–74 jako system faszystowski, 
opanowany przez władzę wojskową, i oparty na skrajnie konserwatywno-prawi-
cowych ideach, w którym dominował marksistowski język propagandy30.

2.2. Stan języka greckiego

Najważniejszym faktem, jaki należy sobie uświadomić podczas rozważań na 
temat języka greckiego, jest fakt diglosji, czy wręcz poliglosji31 panującej w Grecji 
w wieku XIX i XX, a nawet po dzień dzisiejszy32. Istnienie kilku odmian języka 

24 (...) życie będzie bezpieczne w tak wielkim stopniu, w jakim Bóg, który jest filohellenem, zjednoczy
je z interesem Grecji (...). Przekład: K. Gortych. Fragment przemówienia Papadopoulosa z 13 sierpnia 
1968 r. http://www.geocities.com/Pentagon/Base/4343/.

25 Woodhouse 1985: 58.
26 Γιαννόπουλος, Clogg 1976: 233, Ψυρούκης 1983: 235–241, Woodhouse 1985: 59–60.
27 Γιαννόπουλος, Clogg 1976: 238.
28 Woodhouse 1985: 60.
29 Woodhouse 1985: 60.
30 Ψυρούκης 1983: 29, Woodhouse 1985: 96.
31 Browning 1972: 152–155, Κοπιδάκης 1999: 226–227.
32 Tseronis 2002: 10.
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greckiego – absolutnie pomijam kwestię jego dialektów, które w języku oficjalnym
nie odgrywają istotnej roli – spowodowane było brakiem jednej koncepcji lingwi-
stycznej, która wypracowałaby systematyczną metodę unifikacji tego języka. Wiele,
często przeciwstawnych koncepcji, które powstały wraz z narodzinami nowożytnego 
państwa greckiego, spowodowało, że niemal każda grupa społeczna mówiła inną 
odmianą języka „oficjalnego”.

Kwestia języka – γλωσσικό ζήτημα – była problemem nie tylko lingwistów, ale 
i polityków. Już od czasów oświecenia sfery intelektualne i polityczne Grecji podzieliły 
się na dwa główne obozy: 1) zwolennicy języka starożytnego, którego „ożywienie” 
miałoby na celu podnieść prestiż nowożytnej Grecji oraz podkreślić jej nieprzerwany 
byt i łączność z okresem klasycznym, 2) zwolennicy języka naturalnego, żywego, który 
wykształcił się ze starożytnych źródeł i ewoluował głównie w formie ustnej, w życiu 
codziennym społeczeństwa greckiego. W trakcie dyskusji nad kształtem języka na 
przełomie XVIII i XIX w. pojawiła się trzecia opcja, którą uważa się za kompromi-
sową. Jej pomysłodawcą był Adamantios Korais, który zaproponował „oczyszczenie” 
wulgarnego języka społeczeństwa Greków zgodnie z klasycznymi kanonami. Ten typ 
języka narodowego nazywał się powszechnie katharevousą33 i jako sztuczny twór był 
przeciwstawiany naturalnemu językowi ludowemu zwanemu dimotiki34. Antagonizm 
między przedstawicielami tych dwu koncepcji lingwistycznych trwał formalnie do 
roku 1976 czy też 198135.

Spór o kształt języka oficjalnego podzielił grecką scenę polityczną niezwykle
wyraźnie w roku 1911, kiedy to zwolennicy języka demotycznego liczyli na zrefor-
mowanie oficjalnego stanowiska władz wobec tego języka. Tymczasem Konstytucja 
w rozdziale 107 zawierała zapis: Επίσημος γλώσσα του Κράτους είναι εκείνη εις την 
οποίαν συντάσσονται το πολίτευμα και της ελληνικής νομοθεσίας τα κείμενα· πάσα 
πρός παραφθοράν ταύτης επέμβασις απαγορεύεται36. Zapis ten nie zmienił się do roku 
1975, kiedy to ustalono nową konstytucję, już po upadku dyktatury. Spowodował on, 
iż językiem życia oficjalnego (administracja, polityka, prawo, medycyna, wykształce-
nie wyższe) pozostawała sztuczna katharevousa, której Grecy uczyli się w szkołach 
niczym języka obcego. W społeczeństwie wzmacniało się przekonanie o konieczności 
reformy języka. Walka o uprawomocnienie dimotiki osiągnęła swoje apogeum w okre-
sie prawicowej dyktatury generała Metaksasa, kiedy to pod hasłami odrodzenia 
Grecji kładziono nacisk na odrodzenie klasycznego języka greckiego i zniesiono 
wszelkie istniejące prawne przyzwolenia na współistnienie obydwu typów języka. 
Ugrupowania lewicujące, które propagowały język popularny, demotyczny, zostały 
zepchnięte do podziemia, ponieważ komunistyczna dimotiki miała być przejawem 

33 Słowo καθαρεύουσα pochodzi od czasownika καθαρίζω, który oznacza ‘oczyszczać, czyścić’ 
(aut.)

34 Słowo δημοτική pochodzi od rzeczownika ο δήμος, oznaczającego lud (aut.).
35 1976 – rok, kiedy ustawowo ustalono język demotyczny jako język oficjalny, 1981 – ustawa

o wprowadzeniu systemu monotonicznego w języku pisanym. Φραγκουδάκη 2001: 23–24.
36 Oficjalnym językiem władzy jest ten, którym posługuje się państwo i w którym są teksty legislacyjne; 

zakazuje się wszelkiej ingerencji pogarszającej go. Przekład K. Gortych. Μπουμπουλίδος 1991: 10.
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oporu wobec skrajnych rządów prawicowych37. Język w tamtym okresie odegrał 
istotną rolę jako narzędzie wyrazu idei38.

W czasie II wojny światowej język demotyczny stał się językiem retoryki 
nawołującej do patriotyzmu i walki o ojczyznę w ramach nowej ideologii, pod-
czas gdy w katharevousie nawoływano również do patriotyzmu, ale i do ochrony 
najważniejszych wartości społeczeństwa greckiego, jak religia i rodzina39.

Okres powojenny przyniósł krwawą, wewnętrzną walkę w Grecji, a po niej lęk 
przed jej powrotem. Ostateczne zwycięstwo prawicy i włączenie Grecji do sfery 
wpływów zachodnich przesądziło o tym, iż na niemal trzy dekady kwestia języka 
w sferze prawnej nie zmieniła się znacząco. Lęk przed walkami wewnętrznymi 
i kryzys zaufania społecznego sprawiły, że w polityce dominował język formalny, 
a komunikacja na linii władza – społeczeństwo ograniczała się do informacji. Z tego 
względu katharevousa, która zawsze dominowała w języku prawa i administracji, 
stała się narzędziem komunikacji społecznej i pełniła funkcje języka oficjalnego40, 
co miało też wpływ na konstrukcje wypowiedzi politycznych, które nieprzerwanie 
w okresie katharevousy jako języka oficjalnego były tworzone zgodnie z klasycznymi
zasadami sztuki wymowy41.

Wraz z nastaniem rządów dyktatury wojskowej, co miało miejsce 21 kwietnia 
1967 r. nastał czas ponownej dominacji katharevousy w życiu oficjalnym państwa. 
Oznaką tego było zniesienie wszelkich dotychczasowych ustaleń prawnych w kwestii 
języka oficjalnego, szczególnie w sferze edukacji, które zastąpiono nakazem posługi-
wania się katharevousą42. Stan ten utrzymywał się w Grecji przez ok. 7 lat, do połowy 
roku 1974, kiedy obalono rządy dyktatury.

Wszystkie zmiany, jakich dokonali politycy sprawujący rządy dyktatorskie, 
wprowadzane były pod hasłami „narodowego bezpieczeństwa i integralności gra-
nic”43. Główna osobowość polityczna – Georgios Papadopoulos – wzrorując się na 
nazistowskich ideologiach sięgających korzeniami jeszcze filozofii Hegla, stwierdził,
że społeczeństwo greckie na skutek historycznej ewolucji wstąpiło na prawą drogę 
i Grecja jest krajem Greków-chrześcijan44. Wyrazem tych ideologii w zakresie ję-
zyka było uznanie wyższości katharevousy nad innymi formami języka greckiego, 
a język macierzysty, czyli dimotiki należy poświęcić na rzecz języka wyższego. 
Tę koncepcję lingwistyczną zawarto w niewielkim anonimowym dziele pt. „Εθνική 
γλώσσα”, które pozostało anonimowe, ponieważ nikt nie chciał przyznać się do tych 
„lingwistycznych” idei, jak twierdzi Fragkoudaki45.

37 Φραγκουδάκη 2001: 142.
38 Κοπιδάκης 1999: 269.
39 Tseronis 2002: 8–9.
40 Φραγκουδάκη 2000: 32–33.
41 Browning 1972: 147, Τσάτσος 1960: 226–227.
42 Φραγκουδάκη  2000: 33.
43 Φραγκουδάκη  2001: 89.
44 Φραγκουδάκη  2001: 87–89.
45 Φραγκουδάκη 2001: 91–92.
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Mimo iż ówczesna katharevousa nie była już tak skrajna i tak bliska prototypowi 
antycznemu, to pozostawała językiem sztucznym, niemal obcym dla Greków. Tym 
badziej że jej protagonista – Papadopoulos – nieudolnie starał się naśladować język 
archaizujący46 z miernymi efektami, tworząc tzw. kaprysy leksykalne – ιδιοτυπίες του 
λεξιλόγιου47. Z tego też względu narzucenie go przyzwyczajonemu do swobodnego 
posługiwania się językiem naturalnym społeczeństwu wywołało kryzys lingwistycz-
ny48. Sytuację tę unormowała dopiero konstytucja z roku 1976.

3. Ideologiczne komunikaty polityczne z okresu dyktatury

Jak wspomniałam na wstępie niniejszego artykułu, materiałem badawczym 
będącym podstawą wniosków, do jakich zmierzam w swoich rozważaniach, są dwa 
teksty wygłoszone przez przeciwników politycznych, jakimi byli Georgios Papandreou 
i Georgios Papadopoulos. Zamieszczenie ich w polskim przekładzie ma na celu zilu-
strowanie analizowanych zagadnień dotyczących języka jako sposobu formułowania 
wypowiedzi.

Georgios Papandreou, Zarejestrowane na magnetofonie przesłanie antydyktatorskie 
z 21 kwietnia 1968 r.

Dzień Zmartwychwstania Pańskiego zbiega się w tym roku z rocznicą ukrzyżowania naszego ludu. 
Wojskowy zamach stanu z dnia 21 kwietnia zakazał wszystkich wolności. Zakazano wolności prasy. 
Gazety są nie tyle cenzurowane, ale pisane przez organy junty. Treść jest niezmienna, zmieniają się 
jedynie tytuły. Zakazano wolności słowa. Tymczasem nikt inny nie może dokonywać takiej kontroli. 
Wówczas odsyłany jest on natychmiast pod sąd wojskowy, który skazuje na kary wieloletniego 
więzienia. Lecz nawet bez mówienia [na ten temat] tysiące obywateli są pochwytywane i przeno-
szone na odosobnione wyspy pod ścisłym nadzorem policyjnym. Została zlikwidowana wolność 
zgromadzeń. Zebranie kilku ludzi jest przestępstwem i podlega sądowi wojskowemu. Junta twierdzi, 
iż odbudowała ład [społeczny]. Lecz nie jest to ład prawny, ład wolnych ludzi, jest to ład strachu, 
ład sądów wojskowych i jest to wspólna cecha wszystkich reżimów totalitarnych.
Junta, aby usprawiedliwić zamach stanu, stworzyła bajkę [mówiącą], że podczas najbliższych 
wyborów 28 maja próbowano by dokonać komunistycznej rewolucji i aby ją udaremnić dokonano 
zamachu stanu. „Ocalenie ojczyzny – powiedzieli – jest najwyższym prawem” i ustanowili, że ocalą 
ojczyznę. Ocalenie ojczyzny jest rzeczywiście najwyższym prawem, lecz w sytuacji, kiedy istnieje 
niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo nie istniało. Od wyborów 28 maja po prostu pojawiłaby się 
później, co wszyscy przyznają, wszechmocna Unia Centrum, która, jak już wcześniej powtórnie 
ogłosiliśmy, była ideologicznie autonomiczna i politycznie samowystarczalna. Prawdą jest, że w celu 
udaremnienia naszego własnego zwycięstwa wyborczego został spreparowany mit o komunistycznym 
zagrożeniu, który wykorzystał zamach stanu. Sama junta dała pełne dowody na to, iż nie istniało 
niebezpieczeństwo rewolucji komunistycznej. W trakcie roku ogłasza się w badaniach, że [rewolucja 
komunistyczna] nie była w stanie odkryć ani jednej broni, nie tylko w naszym demokratycznym 
świecie, ale również wśród komunistów. Jak zatem mogłaby zaistnieć rewolucja nieuzbrojonego ludu 
przeciwko całkowicie uzbrojonej władzy? Jedynie głupcy są w stanie uwierzyć w tę bajkę.

46 Ευσταθιάδης 2007: 19.
47 Woodhouse 1985: 56.
48 Φραγκουδάκη 2000: 33.
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Junta głosi teraz, że oddaje się [pracy] odrodzenia ojczyzny. Ogłasza „podłą przeszłość”, lecz prawie 
nigdy, nawet w najgorszych czasach parlamentaryzmu nie istniała taka demagogia i taka faworyzacja. 
Bez wyjątku zostali zwolnieni wszyscy ci, którzy zostali wybrani z ludu, dimarchowie, radni demów 
i wspólnot, rady spółek, prawników i związki lekarzy i w ogóle wszystkie wybrane urzędy; zostali 
oni zastąpieni przez krewnych i faworytów, których głównym zadaniem jest wysyłanie telegramów 
z wyrazami wdzięczności i organizacja przyjęć. Arbitralnie zostało zwolnionych tysiące szanowanych 
wojskowych i urzędników. Junta użyła kłamstwa, aby zdobyć władzę. Kłamstwo o zagrażającej re-
wolucji komunistycznej. Teraz używa nowego kłamstwa o trwaniu tej rewolucji. Stosuje kłamstwa, 
iż będzie referendum oraz [kłamstwa] ciągłego zapowiadania wyborów w nieokreślonej przyszłości. 
Na dzień 1 września zostało zaplanowane referendum w sprawie nowej konstytucji. Jaka będzie nowa 
konstytucja, tego nikt jeszcze nie wie. Junta [ciągle] redaguje konstytucję demokracji. W między-
czasie [junta] publikuje codziennie w prasie artykuły z projektem konstytucji, który opracował jakiś 
komitet, i domaga się opinii obywateli na ten temat. W miejsce całkowitej likwidacji konstytucji 
junta proponuje ludowi studiowanie konstytucji. Nad tyranię przedkłada kpinę, a lud prosi, aby wziął 
udział w referendum, mimo iż zdaje sobie sprawę, że niezależnie od rezultatu junta znajdzie się 
znowu przy władzy, aby napiętnować swoich dzielnych przeciwników. W ten sposób przeciwnikami 
są wszyscy i [junta] uzdrowi ich przez więzienia i banicję.
Zwracam się do sił zbrojnych kraju, rozumiem wzrost ich narodowego entuzjazmu, co wyjaśnia, 
iż 21 kwietnia zostały zmylone przez wielkie kłamstwo o nadchodzącej rewolucji komunistycznej. 
Lecz teraz kłamstwo zostało odkryte. Ani nie istniało, ani nie istnieje niebezpieczeństwo rewolucji 
komunistycznej. A jednak junta pozostaje ciągle przy władzy. Dlaczego?
Teraz zwracam się do wolnego świata. Po II wojnie światowej mieliśmy nadzieję, że faszyzm został 
ostatecznie rozgromiony i że nie będzie w stanie pojawić się już więcej, przynajmniej w Europie. 
Zaistniał jednak i jest dla nas wstydem, że [jego] początek wytworzył się w naszej ojczyźnie, w Gre-
cji, w kolebce demokracji. Lecz los junty nie jest tylko faktem lokalnym. Będzie stanowił przykład 
i albo zachęci, albo zniechęci ambitnych dyktatorów w innych krajach. Dlatego też zwracam się do 
wolnego świata, ludów i ich rządów. Domagamy się ich solidarności i wsparcia. Nie domagamy się 
inwazji na nasze wewnętrzne tereny, ale mają one prawo uregulować swoją własną politykę; mię-
dzynarodowa izolacja polityczna i ekonomiczna junty doprowadzi do jej natychmiastowego upadku, 
o co prosimy w imieniu zniewolonego ludu greckiego, który reprezentujemy. Wolny świat poprzez 
tę inicjatywę uszanuje i ochroni sam siebie. Odbuduje chwałę swego imienia.

Georgios Papadopoulos, Odezwa do ludu, aby wybrał nową konstytucję kraju 
z 28 września 1968 r.

Ludu grecki,
wraz z waszym jutrzejszym udziałem w tajnym głosowaniu, do nowej, decydującej fazy wkra-
cza gigantyczne dzieło przekształcenia naszego narodowego życia, które odzyskała rewolucja 
21 kwietnia.
Wszyscy oczekiwaliście tej rewolucji. Niektórzy, niecierpliwi i niespokojni, inni, wyciszeni i nasta-
wieni optymistycznie. Także ci najliczniejsi, przekonani, że była ona nieunikniona. Dlatego zaistniał 
kryzysowy moment: nie było już możliwe rządzić Grecją tak, jak wcześniej. Karą, którą zagroziła 
historia, była hańba.
Parlamentaryzm był nieodwracalnie zużyty. Uczucia, które wywołują jego reprezentanci, zostały 
eskalowane od obojętności aż do obrzydzenia i oburzenia. Wielu pod względem liczby, wśród nich 
większość o niskim poziomie [intelektualnym], obojętni wobec swoich obowiązków, okrutni wobec 
interesu państwowego, swoim zagorzałym zachowaniem podkopali instytucję.
Przywództwo polityczne nie podjęło żadnego starania w celu uniknięcia pogłębienia owej ruiny 
parlamentaryzmu. Dlatego że albo nie mogło, albo nie chciało. Zresztą sposób jego wyboru, który 
cechowały: feudalizm, kult jednostki, familiokracja, wzmocniły jego braki. Nasze życie politycz-
ne zostało stłamszone w atmosferze wymiany [interesów]49, samolubności i niezachwianej manii 

49 Chodzi o lobbing (aut.).
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władzy. Zorganizowane partie polityczne nie istniały. Dominowało natomiast partyjniactwo. Pod 
pękniętą peleryną parlamentaryzmu losy kraju znajdowały się za każdym razem w rękach nieroz-
sądnej oligarchii.
Fatalnym skutkiem tego stanu była niestabilność rządowa. Od czasu oswobodzenia mieliśmy tak wiele 
zmian rządu, że proporcjonalnie przypadał jeden rząd na każdy rok. Kryzysy polityczne następowały 
jeden po drugim w wyczerpującym naród tempie, lecz nie do końca uciążliwym dla sprawujących 
władzę decydentów partii, którzy przepychali się służalczo do zdobycia przychylności i zależnie od 
skutku albo chwalili z zuchwałością „demokrację”, albo piętnowali z wściekłością „przychylne, ser-
deczne rządy”. Te same osoby odgrywały w różnych czasach, bardzo urzekająco, obydwie role...
Pomagała temu wszystkiemu niejasność konstytucji, która miała dużo braków w zakresie stosunku 
do władzy, aż do momentu, kiedy umożliwiono niemoralnym, aby zmobilizowali pospólstwo do 
oryginalnej interpretacji podstawowego prawa kraju.
Zresztą, nie była to jedyna wada Konstytucji roku 1952. Miała ona bowiem i inne wady, których nie 
zauważono. Konstytucja w naszym kraju stała się pewnym prawem, które z udawaną wrażliwością 
pamiętali ludzie spoza władzy, i które zaadaptowali zuchwale do swoich sposobów i potrzeb, kiedy 
zdobyli władzę.
W centrum tej niebezpiecznej destrukcji instytucji i upadku osobowości, uważny, zaciekły wróg 
demokracji i naszej narodowej suwerenności, przebiegły komunizm, który trzy razy próbował 
zniewolić Grecję, przemocą i krwią oznaczając bez przeszkód następujące po sobie i rozstrzygające 
osiągnięcia.
Z pustki, braku skrupułów, zamiłowania do władzy, paraliżu narodowego oporu i historycznej igno-
rancji powołanych do polityki w ogóle, a sprawujących władzę w ostatnich czasach w szczególności, 
poprzez przenikanie, skorodował komunizm wszystko: partie cywilne, mechanizm rządzący i różne 
organizacje. Ani szczególnie mądry, ani silny pod względem liczby komunizm nie był. Istnieli jed-
nak głupi i słabi, niezdolni i niewybaczalnie niepodejrzliwi, odpowiedzialni reprezentanci naszego 
narodowego reżimu.
To było największe niebezpieczeństwo, jakie poczuł Naród grecki, oczekując wyzwolenia poprzez 
rewolucję. Dlatego historia kształtuje się za każdym razem na podstawie dynamicznych, a nie liczbo-
wych korelacji. Ci, którzy wątpią w to, że Grecja doszła w sposób historyczny do opinii stopniowego 
pożarcia przez komunizm, są albo hipokrytami, albo towarzyszami komunistycznymi, albo ignorantami.
Ludu grecki,
poprzez Konstytucję, którą przedkłada się waszej ocenie, tworzy się założenie nowego życia Na-
rodu w pokoju, bezpieczeństwie i rozwoju. Uzdrawiają się instytucje polityczne, które były chore, 
a uaktywniają się ci, którzy prezentowali mniejszą produktywność. Oczywiście, potrzeba wysiłku 
i naszej moralnej eskalacji po to, aby nowa Konstytucja wydała swoje owoce, dlatego że nie zdarzają 
się cudotwórcze Konstytucje. Konstytucja jednak uaktualniona i dostosowana do wymogów Narodu 
stanowi wartościową zdobycz, a taką jest właśnie nowa Konstytucja, dlatego że:
Wyjaśnia przywileje Najwyższego Władcy, ustanawia ustrój monarchii parlamentarnej poprzez wy-
kluczenie całej możliwej przychylności i wymiany w nominacji rządów oraz ustanawia dwie nowe 
instytucje o decydującym i doradczym charakterze: Trybunał Konstytucyjny i Radę Narodową.
Podnosi misję reprezentacji ludowej poprzez abolicję zawodowego zajmowania się nią, poprzez 
ograniczenie liczby reprezentantów i poprzez polepszenie sposobu ich wyboru. Mający ambicje, aby 
stanowić prawo – czyli aby ustalać zasady regulujące w sposób absolutny życie Narodu – powinien 
on wiedzieć, że piastuje funkcję, od której nic wyższego nie istnieje i że powinien mieć analogiczną 
do tego postawę moralną.
Obliguje partie polityczne do tego, aby były zorganizowane demokratycznie, aby wybierały swoich 
przewodniczących, swoje komitety organizacyjne poprzez zgromadzenia reprezentujące ich członków 
oraz aby prowadziły książki przychodów i rozchodów [rachunkowość]. W ten sposób kładzie kres 
feudalnemu mesjaństwu politycznego przywództwa oraz niemoralnej wymianie interesów z ego-
istycznymi sponsorami, która to okazała się ciężarem dla interesów Narodu.
Zabezpiecza efektywność władzy ustawodawczej tak, aby odpowiadała zwiększonym potrzebom 
regulacyjnym współczesnego rządu i umacnia praktykowanie koniecznej kontroli. Parlament będzie 
obradował zamiast deprecjonować państwo.
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Oddziela władzę wykonawczą od ustawodawczej. Parlamentarzyści nie będą ministrami, a ministro-
wie nie będą parlamentarzystami. W ten sposób położy kres znanym nieszczęściom spowodowanym 
poszukiwaniem korzyści, które stanowią fatalne konsekwencje koegzystencji w tej samej osobie 
podwójnych cech oraz nabywania zawodowej mentalności przez parlamentarzystów.
Wzmocni władzę wykonawczą zarówno pod względem prawnym, jak i pod względem stabilności. 
We współczesnym państwie rząd nie może mieć wakacji po to, aby mógł planować, decydować 
i wykonywać [a nie odpoczywać]. Korzystanie z prawa wotum nieufności z powodów prostego 
odczucia i bez nadziei na owocny rezultat zmienia się w torpedę skierowaną przeciwko Ludowi. 
Z tego powodu władza wykonawcza została ograniczona.
Poza tym [Konstytucja] ochrania pełną niezależność władzy sądowniczej, broni sił zbrojnych przed 
ingerencjami w politykę, ustala podstawy organizacyjnego uzdrowienia oraz działalności jej ak-
tywności administracyjnej, rozszerza zakres praw osobistych obywateli oraz ustanawia nowe prawa 
natury społecznej i ekonomicznej.
Jednak wszystkie te konieczne i uzdrawiające reformy, które dążą do zmiany naszych politycznych 
obyczajów i uwspółcześnienia greckiego rządu, nie mogłyby być skuteczne, jeśli nie uzyskałyby 
konstytucyjnej opieki w uzbrojeniu narodu greckiego w obliczu permanentnej komunistycznej 
groźby skierowanej przeciw jego ideałom wolności i demokratycznym rządom. Nowa Konstytucja 
jest Konstytucją umęczonego Narodu, który ma odwagę pokazać swój nieprzejednany opór wobec 
komunizmu i nie żywi się iluzją.
Niewinnie demokratyczna konstytucja odzwierciedla systematyczny, odpowiedzialny i historyczny 
wysiłek Powstania Narodowego z 21 kwietnia mający na celu ugruntowanie politycznej oraz spo-
łecznej i ekonomicznej demokracji. Poprzez uwspółcześnienie parlamentaryzmu, który to ustanawia 
Konstytucja i poprzez terapię jego słabości (ogólnych i szczególnych), zapewnia ocalenie jego 
i demokracji.
Konstytucja roku 1968 czyni pożytecznym nie tylko doświadczenie więcej niż jednego wieku poli-
tycznej historii Grecji, ale również aspekty nauki międzynarodowej dotyczące skutecznego sprostania 
problemom, które powstają z gwałtownego rozwoju współczesnych społeczności.
Poza tym Konstytucja może być charakteryzowana jako jedyna i wyjątkowa w historii ze względu 
na sposób, w który została stworzona. Nie wyszła od jakiejś grupy zawodowej w sposób szczególny, 
czy z sali obrad jakiegoś zgromadzenia. Był to produkt długiej, ogólnogreckiej i owocnej debaty, 
która bezdyskusyjnie podniosła poziom politycznej edukacji Greków, dlatego że wzięło w niej 
udział setki tysięcy obywateli. Po raz pierwszy Konstytucja wywodzi się z bezpośredniej woli ludu 
i wyraża jego doświadczenie.
Szczytny demokratyczny proces, do którego podobny nie był wykorzystany w żadnej dotychczaso-
wej Konstytucji, ustala preferowany sposób jej przegłosowania. Referendum jest demokratycznym 
środkiem decydującej aprobaty i wyrazu opinii na tematy najwyższej wagi dla przyszłości Narodu. 
Konstytucję roku 1952 przedyskutowało i przegłosowało półtorej setki osób. Konstytucję roku 1968 
przedyskutowały miliony Greków i wybiorą ją miliony Greków.
Obywatele greccy, mężczyźni, kobiety, młodzi.
Pójdźcie jutro do urn spokojni, stanowczy i optymistycznie nastawieni:
Po to, aby dać sobie i swoim dzieciom nową Konstytucję, demokratyczną i na miarę czasów.
Po to, aby położyć fundamenty walczącej demokracji, która otacza całą ochroną życzących sobie jej 
pozostawienia i rozpowszechnienia, która wreszcie wie, jak neutralizować każdą intrygę totalitaryzmu, 
wykorzystującego wolność demokratyczną do zdławienia demokracji.
Po to, aby zabezpieczyć zdrowy parlamentaryzm, natchniony szacunkiem i adaptacją do współcze-
snych wymogów.
Po to, aby uzbroić Naród w instytucje konieczne do jego rozwoju [i przygotować go] do jego przy-
szłego historycznego marszu.
Możecie być pewni, że wasz głos oddany na Konstytucję będzie stanowił powód do dumy dla was 
i waszych potomków, ponieważ wraz z nim otwiera się nowy rozdział historii Grecji oraz zapewnia 
naszemu Narodowi przyszłość kształtującą obecność na ogólnoświatowej arenie.



 Wpływ ideologii na język. Przypadek dyktatury wojskowej... 39

4. Porównanie języka polityków

Zgodnie z ówczesną literą prawa językiem obydwu omawianych polityków była 
katharevousa. Mimo to stosowali oni różne rozwiązania morfologiczne i składniowe, 
które wskazuję w poniższych tabelach50. Zestawienie, które przedstawiam, zawiera 
różnice, jakie odnalazłam w tekstach obydwu polityków. Elementy wspólne zostają 
pominięte.

Formy zapisu oryginalnych tekstów, które tu analizuję, różnią się od siebie pod 
względem zapisu akcentu – na potrzebę artykułu ujednolicam zapis i stosuję system 
monotoniczny, rezygnując z systemu polifonicznego oraz zapisu znaków przydechu 
i „ι” subscriptum. Ma to na celu wyeliminowanie wrażenia dodatkowego archaizo-
wania poprzez formę zapisu tekstu Georgiosa Papadopoulosa. W ten sposób na jednej 
płaszczyźnie będę w stanie dokonać porównania języka jako systemu.

4.1. Morfologia
Ta b e l a  4.1.1

Georgios Papandreou Georgios Papadopoulos
brak ειδικώτερον (wzdłużenie samogłoski rozpoczyna-

jącej końcówkę w stopniu wyższym przysłówka)

brak θα γίνωνται (wzdłużenie form w indicativie futuri 
imperfecti na wzór starogreckiego coniunctivua

a Podana forma czasu przyszłego została celowo zarchaizowana i przypomina formy późnej koine oraz koine 
bizantyńską, w których mieszano formy coniunctivu i indicativu. Jurewicz 1999: 229–230.

4.2. Składnia
Ta b e l a  4.2.1

Georgios Papandreou Georgios Papadopoulos
εν έτος (ablativus wyrażony przez wyrażenie 
przyimkowe: εν + accusativus)

εν ειρήνη (εν + archaiczny dativusa

από τον Δεύτερον Παγκόσμιον πόλεμον (abla-
tivus wyrażony przez wyrażenie przyimkowe: 
από + accusativus)

από της απελευθερώσεως (ablativus wyrażony przez 
wyrażenie przyimkowe: από + genetivus)

(η Χούντα) θα τους εξυγιάνη με φιλακίσεις και 
εξορίας (instrumentalis wyrażony przez wyraże-
nie przyimkowe: με + accusativus)

δια του Συντάγματος δημιουργούνται αι προϋπο-
θέσιες (instrumentalis wyrażony przez wyrażenie 
przyimkowe: δια + genetivus)

αι εφημερίδες γράφονται από τα όργανα (agens 
wyrażony przez wyrażenie przyimkowe: από + 
accusativus)

brak

a Dativus nie przetrwał w języku nowogreckim. Jest używany w określonych zwrotach, głównie w języku prawa 
i nauki. Mackridge 2004: 320, Holton i in. 2006: 272.

50 Przykłady, jakie podaję, nie wyczerpują zagadnienia. Zostały zaczerpnięte z dwu tekstów, które 
są materiałem badawczym niniejszego artykułu.



40 K. GORTYCH

5. Porównanie formy komunikatu politycznego

Obydwa analizowane w niniejszym artykule teksty różnią się pod względem 
wielkości. Obydwa jednak są perswazyjnymi komunikatami politycznymi, których 
głównym celem jest przedstawienie idei i przekonanie do nich odbiorców. Z tego 
też względu dokonuję poniżej porównania tekstów pod względem: 1) kompozycji 
i treści oraz 2) stylistyki.

5.1. Struktura kompozycyjna

Zakładając, że każdy komunikat perswazyjny składa się przynajmniej z trzech 
części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia, zbadam je, analizując i porównując z sobą 
równolegle teksty Papandreou i Papadopoulosa.

1. Wstęp
Ta b e l a  5.1.1.

Georgios Papandreou Georgios Papadopoulos

Treść
Przedmiot sprawy: Η ημέρα της Αναστάσεως του 
Κυρίου συμπίπτει εφέτος με με την επετειον της 
σταυρώσεως του λαού μαςa.

Το στρατιωτικόν πραξικόπημα της 21ης Απρι-
λίου κατηργησεν όλας τας ελευθερίας (...) την 
ελευθερίαν του Τύπου (...) την ελευθερίαν του 
λόγου. (...) χιλιάδες πολίται συλλαμβάνονται και 
εκτοπίζονται εις ερημικάς νήσους υπό αυστηράνα-
στυνομικήν επιτήρησιν (...) Κατελύθη η ελευθερία 
του συνέρχεσθαιb.

Przedmiot sprawy: Με την αυριανήν προσέ-
λευσιν σου εις τας καλπας, εισέρχεται εις νέαν, 
αποφασιστικήν φάσιν το γιγάντιο έργον αναμορ-
φώσεως της εθνικής μας ζωής, το οποίον ανέλαβεν 
η Επανάστασις της 21ης Απριλίουc.

Όλοι ανεμένατε την Επανάστασιν αυτήν. (…) 
Ο κοινοβουλευτισμός είχεν υποστή ανεπανόρθω-
τονφθοράν. (…) Εβοήθει εις τούτο και η ασάφεια 
του Συντάγματος, το οποίο άφινε πολλά κενά 
εις το θέμα των σχέσεων των εξουσίων (…) Εν 
μέσω αωτής της επικινδύνου φθοράς θεσμών και 
χρεοκοπίας προσώπων, ο ελλοχεύων αδυσώπητος 
εχθρός της δημοκρατίας και της εθνικής μας ανε-
ξαρτησίας, ο κομμοθνισμός (…)d.

Funkcja

1. Przedstawienie przedmiotu sprawy.
2. Jednostronny opis aktualnego stanu rzeczy, brak 
genezy problemu, ogólne informacje niezawiera-
jące dat czy nazwisk.

1. Przedstawienie przedmiotu sprawy.
2. Jednostronny opis genezy problemu, brak opisu 
aktualnego stanu rzeczy, ogólne informacje nieza-
wierające dat czy nazwisk.

a Dzień Zmartwychwstania Pańskiego zbiega się w tym roku z rocznicą ukrzyżowania naszego ludu. Wojskowy 
zamach stanu z dnia 21 kwietnia zakazał wszystkich wolności.

b Wojskowy zamach stanu z dnia 21 kwietnia zakazał wszystkich wolności. Zakazano wolności prasy. (...) wolności 
słowa (...) tysiące obywateli są pochwytywane i przenoszone na odosobnione wyspy pod ścisłym nadzorem policyjnym. 
Została zlikwidowana wolność zgromadzeń.

c Wraz z waszym jutrzejszym udziałem w tajnym głosowaniu, do nowej, decydującej fazy wkracza gigantyczne 
dzieło przekształcenia naszego narodowego życia, które odzyskała rewolucja 21 kwietnia.

d Wszyscy oczekiwaliście tej rewolucji. (…) Parlamentaryzm był nieodwracalnie zużyty. (…) Pomagała temu 
wszystkiemu niejasność konstytucji, która miała dużo braków w zakresie stosunku do władzy (…) W centrum tej 
niebezpiecznej destrukcji instytucji i upadku osobowości, uważny, zaciekły wróg demokracji i naszej narodowej 
suwerenności, przebiegły komunizm (…).
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2. Rozwinięcie
Ta b e l a  5.1.2.

Georgios Papandreou Georgios Papadopoulos

Treść

Argument: Ισχυρίζει η Χούντα ότι αποκατέστησε 
την τάξινa.
Kontrargument: (...) είναι η τάξις του φόβου, 
η τάξις των στρατοδικείων (...)b.

Argument: Η σωτηρία της πατρίδος (...) είναι 
ο υπέρταρος νόμος (...)c.
Kontrargument: Η σωτηρία της πατρίδος είναι 
πράγματι ο υπέρταρος νόμος, αλά όταν υπάρχει 
ι κίνδυνος. Και κίνδυνος δεν υπήρχεd.
Argument: Η δικτατορία συντάσσει το Σύνταγμα 
της δημοκρατίας (…)e.

Kontrargument: Εις αντάλλαγμα της πλήρους κα-
ταλύσεως του Συντάγματος η Χούντα προσφερει 
εις τον λαόν την μελέτην του Συντάγματοςf.

Wniosek: Δια του Συντάγματος (...) δημιουργού-
νται αι προσποθέσεις μιας νέας ζωής του Έθνους 
εν ειρήνη, ασφαλεία καί προόδωg, (...) Χρειάζεται, 
βεβαίως, προσπάθεια και ηθική εξαρσις όλων μας 
δια να αποδώση τους καρπούς του ο νέος Κατα-
στικός Χάρτηςh.
Argument: Τό νέον Σύνταγμα είναι Σύνταγμα 
ενός βασανισμένου Έθνους, το οποίον έχει την 
παρρησίαν της αμειλίκτου αντιθέσεων του πρός 
τόν κομμουνισμό και δέν τρέφει αυταπάταςi, 
Σύνταγμα εκπηγάζεται από τήν άμεσον θέλησιν 
ενός λαού καί αποτελεί έκφρασιν της εμειρίας 
τουj.
Argument: Τό Σύνταγμα του 1952 το συνεζήτη-
σε καί τό εψήφισε μία και ημμίσεια εκατοντάς 
ατόμων. Το Σύνταγμα του 1968 τό συνεζήτησαν 
εκατομμύρια Ελλήνων καί θά τό ψηφίσουν εκα-
τομμύρια Ελλήνωνk.

Funkcja

1. Prezentacja ideologii przeciwników politycz-
nych.
2. Zbicie argumentów przeciwnej ideologii poli-
tycznej.
3. Oczywisty wniosek nie zostaje wyartykułowany 
przez nadawcę komunikatu. Odbiorca wnioskuje 
samodzielnie i dzięki temu może mieć wrażenie, 
że głoszone przez polityka idee są jego własnymi 
ideami.

1. Prezentacja własnej ideologii politycznej jako 
wniosku.
2. Uzasadnienie własnej ideologii politycznej – 
podwójna argumentacja. Argument w postaci opisu 
teraźniejszości jako najwłaściwszego momentu do 
głosowania za nową konstytucją oraz w postaci 
opisu „złej” przeszłości poprzedzającej 21 kwietnia 
1967 r.

a Junta twierdzi, iż odbudowała ład [społeczny].
b (…) jest to ład strachu, ład sądów wojskowych (…).
c Ocalenie ojczyzny (…) jest najwyższym prawem.
d Ocalenie ojczyzny jest rzeczywiście najwyższym prawem, lecz w sytuacji, kiedy istnieje niebezpieczeństwo. 

Niebezpieczeństwo nie istniało.
e Junta [ciągle] redaguje konstytucję demokracji.
f W miejsce całkowitej likwidacji konstytucji junta proponuje ludowi studiowanie konstytucji.
g Poprzez Konstytucję (...) tworzy się założenie nowego życia Narodu w pokoju, bezpieczeństwie i rozwoju.
h Oczywiście, potrzeba wysiłku i naszej moralnej eskalacji po to, aby nowa Konstytucja wydała swoje owoce.
i Nowa Konstytucja jest Konstytucją umęczonego Narodu, który ma odwagę pokazać swój nieprzejednany opór 

wobec komunizmu i nie żywi się iluzją.
j Po raz pierwszy konstytucja wywodzi się z bezpośredniej woli ludu i wyraża jego doświadczenie.
k Konstytucję roku 1952 przedyskutowało i przegłosowało półtorej setki osób. Konstytucję roku 1968 przedys-

kutowało milion Greków i milion Greków ją przegłosuje.
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3. Zakończenie

Ta b e l a  5.1.3.

Georgios Papandreou Georgios Papadopoulos

Treść

Problem: Αλλά η τύχη της Χούντας δεν προκείται 
να είναι γεγονός μόνον τοπικόν. Θα αποτελέση 
παράδειγμα και θα ενθαρρύνη ή θα αογοητεύση 
επιδόξους δικτάτορας και εις άλλας χώραςa.
Rozwiązanie problemu: Ο ελεύθερος κόσμος με 
αυτήν την πρωτοβουλίαν και θα τιμήση και θα 
προστατεύση τον εαυτόν του. Θα καταστή άξιος 
του ονόματός τουb.

Rozwiązanie problemu: Έλληνες πολίται, άν-
δρες, γυναίκες, νέοι. Προσέλθετε αύριον εις τας 
κάλπας ήρεμοι, σταθεροί καί αισιόδοξοι. Δια να 
δώσετε εις τους εαυτούς σας και εις τα παιδιά σας 
ένα νέον Καταστικόν Χάρτην, δημοκρατικόν και 
συγχρονισμένονc.
Potwierdzenie podanego rozwiązania: Δύνα-
σθε να είσθε βέβαιοι ότι η θετική ψήφος σας 
περί του Συντάγματος θα αποτελή τίτλον τιμής 
δια σας και δια τους απογόνους σας. Διότι με 
αυτήν ανοίγει νέον κεφάλαιον της αλληνικής 
ιστορίας καί δισφαλίζεται εις τό Έθνος μας ένα 
μέλλον επιβλητικής παρουσίας εις τον παγκό-
σμιον στίβονd.

Funkcja

1. Końcowe zaakcentowanie przedmiotu sprawy.
2. Propozycja rozwiązania problemu w odniesie-
niu do toposu (nadzieja).

1. Wskazanie własnej ideologii politycznej poli-
tyka jako właściwej.
2. Potwierdzenie własnej ideologii politycznej 
polityka jako właściwej.

a Lecz los junty nie jest tylko faktem lokalnym. Będzie stanowił przykład i albo zachęci, albo zniechęci ambitnych 
dyktatorów w innych krajach.

b Wolny świat poprzez tę inicjatywę uszanuje i ochroni sam siebie. Odbuduje chwałę swego imienia.
c Obywatele greccy, mężczyźni, kobiety, młodzi. Pójdźcie jutro do urn spokojni, stanowczy i optymistycznie 

nastawieni. Po to, aby dać sobie i swoim dzieciom nową Konstytucję, demokratyczną i na miarę czasów.
d Możecie być pewni, że wasz głos oddany na Konstytucję będzie stanowił powód do dumy dla was i waszych 

potomków, ponieważ wraz z nim otwiera się nowy rozdział historii Grecji oraz zabezpiecza on naszemu Narodowi 
przyszłość kształtującą obecność na ogólnoświatowej arenie.

5.2. Styl

Spośród wielu środków językowych, jakie współtworzą styl wypowiedzi obydwu 
polityków, na potrzebę niniejszej analizy wybrałam te, które pojawiają się najczę-
ściej w badanych tekstach i można uznać je za charakterystyczne dla języka danego 
polityka51. Charakterystykę stylu wymowy polityków zilustrowałam wybranymi 
przykładami.

51 Gortych 2007: 203–213.



 Wpływ ideologii na język. Przypadek dyktatury wojskowej... 43

1. Środki językowe opisujące i precyzujące przedmiot sprawy
Ta b e l a  5.2.1.

Georgios Papandreou Georgios Papadopoulos
Emfaza

Η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου συμπίπτει 
εφέτος με την επέτειον της σταυρώσεως του λαού 
μαςa.

Τα συναισθήματα, τα οποία προεκάλουν οι εκπρο-
σώποι του, εκλιμακούντο από αδιαφορίας μέχρις 
της αηδίας και της αγανακτήσεως. (...) Θέτει ούτο 
τέρμα εις τον φευδαρχικόν μεσσιανισμόν της πο-
λιτικής ηγεσίας (...)b.

Hipotypoza
Απελύθησαν όλοι ανεξαιρέτως όσοι είχον εκλεγή 
από τον λεόν, δήμαρχοι, δημοτικοί και κοινοτικοί 
σύμβουλοι, συμβούλια συνεταιρισμών, δικηγοτικών 
και ιατρικών συλλογών και εν γένι πάσης αιρετής 
αρχής και αντικατεστάθησαν με τους συγγενείς και 
τους ευνοουμένους, κύριον έργον των οποίοων 
είναι η αποστολή τηλεγραφημάτων ευγνωμοσύνης 
και η οργάνωσις υποδοχώνc.

Ο κοινοβουλευτισμός είχεν υποστή ανεπανόρ-
θωτον φθοράν. (...) Η πολιτική ηγεσία, ουδεμίαν 
κατέβαλλεν προσπάθειαν διά νά αποσοβήση τήν 
προϊούσαν αυτήν φθοράν του κοινβουλευτισμού. 
(...) Ο τρόπος αναδείξεως της αλλωστε, ο φευδαρ-
χικός, ο προσωλατρικός, ο οικογενειακρατικός, 
επείνωνε τήν ανεπάρκειάν της.(...)d.

Hiperbola
Εις αντάλλαγμα της πλήρους καταλύσεως του 
Συντάγματος η Χούντα προσφέρει εις τον λαόν 
την μελέτην του Συντάγματοςe.

η Επανάστασις της 21ης Απριλίουf

Metafora (przeniesienie cech istoty ożywionej na rzeczy nieożywione)
Το στρατιωτικόν πραξικόπιμα της 21ης Απριλίου 
κατήργησεν όλας τας ελευθερίας. Κατήργησε την 
ελευθερίαν του Τύπου. (...) Αλλά και χωρίς να 
ομιλήσουν, χιλιάδες πολίταις συλλαμβάνονται και 
εκτοπίζονται εις ερημικάς νήσους υπό αυστήραν 
αστυνομικήν επιτήρησιν. Κατελύθη η ελευθερία 
του συνέρχεσθαιg.

(...) ο ελλοχεύων αδυσώπητος εχθρός της δη-
μοκρατίας καί της εθνικής μας ανεξαρτησίας, ο 
κομμουνισμός, ο οπο‹ος τρεις φοράς είχε προη-
γουμένως αποπειταθή νά υποδουλώση τήν Ελλάδα 
μέ τήν Βίαν καί τό αίμα (...)h.

Ciągi synonimiczne
(…) έκαμεν την αρχήν από την πατρίδα μας, την 
Ελλαδα, την κολτίδα της δημοκρατίαςi.

(...) ο αγών είναι ο αγών πού απαιτεί καί θυσίας 
καί προσπάθειαν καί ιδρώτα καί πρό πάντων πί-
στιν (...)j.

Ciągi epitetów
brak Ήσαν όμως μωροί και αδύνατοι, ανίκανοι και 

ασυγχωρήτως ανύποπτοι, οι υπεύθυνοι εκπρόσω-
ποι του εθνικού μας καθεστώτοςk.

Anafora
Αλλά δεν είναι η τάξις του νόμου, η τάξις των 
ελεύθερων ανθρώπων, είναι η ταξις του φόβου, 
η τάξις των στρατοδικείων (...)l

Δια να δώσετε εις τους εαυτούς σας και εις τα παιδια 
σας ένα νεον Καταστατικόν Χαρτην, δημοκρατικόν 
και συγχρονισμένον. Δια να (...)\ Δια να (...)ł.

Epifora
brak Το Σύνταγμα του 1968 το συνεζήτησαν εκαττομύρια 

Ελλήνων και  θα ψηφίσουν εκκατομύρια 
Ελλήνωνm.
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2. Środki językowe pobudzające uwagę odbiorców
Ta b e l a  5.2.2.

Georgios Papandreou Georgios Papadopoulos
Anadiploza

«Η σωτηρία της πατρίδος – είπον – είναι 
ο υπέρτατος νόμος»· και επρόλαβαν να γίνουν 
σωτήρες. Η σωτηρία της πατρίδος είναι πράγματι 
ο υπέρτατος νόμος, αλλά όταν υπάρχει ο κίνδυνος. 
Και κίνδυνος δεν υπήρχεn.

Οι βουλευταί δεν θα γίνωνται υπουργοί και οι 
υπουργοί δε θα είναι βουλευταίo.

a Dzień Zmartwychwstania Pańskiego zbiega się w tym roku z rocznicą ukrzyżowania naszego ludu. Wojskowy 
zamach stanu z dnia 21 kwietnia zakazał wszystkich wolności.

b Uczucia, które wywołują jego reprezentanci, zostały eskalowane od obojętności aż do obrzydzenia i oburzenia. 
(...) W ten sposób kładzie kres feudalnemu mesjaństwu politycznego przywództwa.

c Bez wyjątku zostali zwolnieni wszyscy ci, którzy zostali wybrani z ludu, dimarchowie, radni demów i wspólnot, 
rady spółek, prawników i związki lekarzy i w ogóle wszystkie wybrane urzędy; zostali oni zastąpieni przez krewnych 
i faworytów, których głównym zadaniem jest wysyłanie telegramów z wyrazami wdzięczności i organizacja przyjęć.

d Parlamentaryzm był nieodwracalnie zużyty. (...) Przywództwo polityczne nie podjęło żadnego starania w celu 
uniknięcia pogłębienia owej ruiny parlamentaryzmu. (...) Zresztą sposób jego wyboru, który cechowały: feudalizm, 
kult jednostki, familiokracja, wzmocniły jego braki.

e W miejsce całkowitej likwidacji konstytucji junta proponuje ludowi studiowanie konstytucji.
f Rewolucja 21 kwietnia.
g Wojskowy zamach stanu z dnia 21 kwietnia zakazał wszystkich wolności. Zakazano wolności prasy. (...) Lecz 

nawet bez mówienia [o tym] tysiące obywateli jest pochwytywanych i przenoszonych na odosobnione wyspy pod 
ścisłym nadzorem policyjnym. Została zlikwidowana wolność zgromadzeń. 

h (...) uważny, zaciekły wróg demokracji i naszej narodowej suwerenności, przebiegły komunizm, który trzy razy 
próbował zniewolić Grecję, przemocą i krwią (...).

i początek wytworzył się w naszej ojczyźnie, w Grecji, w kolebce demokracji.
j (...) walka ta jest walką, która wymaga i ofiar, i trudu, i znoju, i przede wszystkim wiary (...).
k „Istnieli jednak głupi i słabi, niezdolni i niewybaczalnie niepodejrzliwi, odpowiedzialni reprezentanci naszego 

narodowego reżimu”, cytat z tekstu z 28 września 1968.
l Lecz nie jest to ład prawny, ład wolnych ludzi, jest to ład strachu, ład sądów wojskowych (…).
ł Po to, aby dać sobie i swoim dzieciom nową Konstytucję, demokratyczną i na miarę czasów. Po to, aby (…) 

o to, aby (…).
m Konstytucję roku 1968 przedyskutowały miliony Greków i wybiorą ją miliony Greków.
n „Ocalenie ojczyzny – powiedzieli – jest najwyższym prawem” i ustanowili, że ocalą ojczyznę. Ocalenie oj-

czyzny jest rzeczywiście najwyższym prawem, lecz w sytuacji, kiedy istnieje niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo 
nie istniało.

o Parlamentarzyści nie będą ministrami, a ministrowie nie będą parlamentarzystami.

cd. tab. 5.2.1.

Georgios Papandreou Georgios Papadopoulos

Wprowadzenie mówiącego
Η Χούντα διακηρύττει τώρα ότι επιδίδεται εις την 
αναγέννησιν της πατρίδος. Καταγγέλει το «φαύλον 
παρελθόν» (...)a.

brak

Subiekcja
Πώς λειπόν θα εγίνετο επανάστασις ενός αόπλου 
λαού εναντίον ενός πανόπλου κράτους; Μόνον 
ηλίθιοι είναι δυνατόν να πιστεύουν αυτόν τον 
μύθονb.

brak
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52 Horrocks 2006: 643.

6. Związek języka z polityką

Wskazane powyżej różnice w zakresie języka jako systemu i formy komunikatu 
wypowiedzi prowadzą do wniosku, iż politycy dwu przeciwnych frakcji politycznych 
posługiwali się różnymi formami języka i komunikatów politycznych.

Jak wspomniałam powyżej, językiem dotychczasowego życia politycznego była 
oficjalnie katharevousa, w której ramach mieszczą się zróżnicowane odmiany tego ję-
zyka, jakimi posługiwali się obydwaj politycy. Stosowanie form demotycznych, choćby 
niesystematyczne, jak czynił to Papandreou, miało na celu upodobnienie oficjalnego
języka polityki do języka popularnego – dimotiki. Georgios Papandreou, polityk lewicy, 
stojący w opozycji do władz dyktatury, traktował język nie tylko jako narzędzie komu-
nikacji, ale i jako formę wyrazu idei. Jego zdemotycyzowana odmiana katharevousy 
była nośnikiem idei przeciwnych do Papadopoulosa i jego obozu politycznego; była 
nośnikiem idei lewicy. Sam Papandreou jeszcze na długo przed wojskowym zamachem 
stanu walczył o zalegalizowanie dimotiki obok katharevousy jako języka oficjalnego
po to, aby zakończyć liczącą blisko dwieście lat „kwestię językową” w Grecji52.

Tymczasem katharevousa, jaką posługiwał się Papadopoulos, była odmianą ję-
zyka ściśle wzorowaną (choć nie zawsze trafnie – cf. przypis a, tab. 4.2.1) na języku 
późnego okresu hellenistycznego i Bizancjum. Stosowanie języka zbliżonego do 
greki, jaka panowała w okresie świetności i rozkwitu kultury hellenistycznej i czer-
piącej z niej kultury bizantyńskiej, miało na celu przypomnienie o świetności Grecji 
i aprecjację nowożytnego państwa greckiego w nawiązaniu do dawnej świetności, 
a przez to popularyzowanie idei narodowościowych i prawicowych. Wzorowanie 
się na języku bizantyńskim miało jeszcze jedną przyczynę. Była nią chęć związania 

a Junta głosi teraz, że oddaje się [pracy] odrodzenia ojczyzny. Ogłasza „podłą przeszłość” (...).
b Jak zatem mogłaby zaistnieć rewolucja nieuzbrojonego ludu przeciwko całkowicie uzbrojonej władzy? Jedynie 

głupcy są w stanie uwierzyć w tę bajkę.
c Zwracam się do sił zbrojnych kraju (...) Teraz zwracam się do wolnego świata.
d Ludu Grecki, (...) Obywatele greccy, mężczyźni, kobiety, młodzi (…) Pójdźcie jutro do urn spokojni, stanowczy 

i optymistycznie nastawieni: (...).
e A jednak junta pozostaje ciągle przy władzy. Dlaczego?

Georgios Papandreou Georgios Papadopoulos

Apostrofa
Απευθύνομαι προς τας ενόπλους δυνάμεις της 
χώρας (...) Και τώρα απευθύνομαι προς τον ελεύ-
θερον κόσμονc.

Ελληνικέ Λαέ, (...) Eλληνικές πολίται, ąνδρες, 
γυναίκες, νέοι. (…) Προσέλθετε αύριον εiς τας 
κάλπας ήρεμοι, σταθεροί καί αίσιόδοξοι: (...)d.

Pytanie retoryczne
Κι όμως η Χούντα παραμένει ακόμη εις την αρχήν. 
Διατί;e

brak

cd. tab. 5.2.2.



46 K. GORTYCH

idei prawicowych i narodowościowych z ideami religijnymi poprzez posługiwanie 
się koine bizantyńską wzorowaną na koine Nowego Testamentu. Nawiązywanie do 
idei religijnych w nowożytnej Grecji było jednoznaczne z odwoływaniem się do 
tożsamości narodowej Greków, którzy na przestrzeni ostatnich dwustu lat uznali, że 
religia ortodoksyjna jest wyznacznikiem „greckości”53.

Analiza struktury komunikatów obydwu polityków prowadzi do wniosku, iż polityk 
będący u władzy – Papadopoulos – nie chce czy też nie potrafi odeprzeć argumentów
strony przeciwnej dotyczących przedmiotu sprawy. Papadopoulos ogranicza się w swym 
przemówieniu do wskazania przyczyn zaistniałej sytuacji (wstęp i rozwinięcie) oraz do 
uznania i potwierdzenia własnych ideologii za właściwe. Polityk nie odnosi się bezpo-
średnio do żadnej z tez swojej opozycji politycznej. W zamian skupia się na prezentacji 
i pochwale własnych idei. Jestem zdania, że pominięcie aktualnych tez przeciwnych 
i polemika z przeszłością były celowym zabiegiem polityka, który dzięki temu zyskał 
jednostronny i idealny obraz rzeczywistości. Jego odbiorcy nie mieli nawet szansy wątpić 
w to, co mówi, uznając, że nie ma przeciwników, skoro polityk nie odwołuje się do nich. 
Na tej podstawie wnioskuję, że tekst Papadopoulosa ma charakter ściśle propagandowy 
i jest charakterystyczny dla tekstów politycznych reżimów totalitarnych.

Papandreou, stojąc w opozycji do sprawującego władzę Papadopoulosa, kilkakrotnie 
odnosi się bezpośrednio do aktualnych tez ówczesnej władzy i polemizuje z nimi. Wy-
wołuje w ten sposób refleksję u swego odbiorcy na temat właściwej idei politycznej dla
Grecji. Polityk nie ogranicza się do krytyki przeciwników, ale proponuje również roz-
wiązanie problematycznej kwestii sposobu sprawowania władzy (zakończenie). Dzięki 
obecności argumentów obydwu stron w przemówieniu Papandreou nie narzuca a priori 
swego stanowiska, ale wzbudza zwątpienie i refleksje u odbiorców. Oczywiście celem
jest zdobycie poparcia dla siebie i swych idei politycznych, lecz polityk daje szansę 
odbiorcy, aby sam podjął decyzję, podczas gdy odbiorca komunikatu Papadopoulosa jest 
skazany na jednostronny obraz rzeczywistości i jedno słuszne rozwiązanie sprawy.

Ponieważ obydwa komunikaty polityków mają ten sam cel – zdobycie poparcia 
odbiorców, politycy posługują się podobnymi środkami stylistycznymi. Jest to szcze-
gólnie widoczne w grupie środków mających na celu przedstawienie przedmiotu 
sprawy. Obydwaj politycy korzystają z hipotypozy i metafory, których zastosowanie 
ma za zadanie przybliżenie poruszanej kwestii w jak najbardziej jasny i zrozumiały 
dla odbiorców sposób. Politycy przedstawiają obrazy, w których za pomocą prze-
nośni stosują skróty myślowe, np. zamiast słów ludzie junty/władza pada słowo 
junta (Papandreou), czy zamiast wyrażenia: politycy bloku komunistycznego/władze 
komunistyczne bloku wschodniego zostaje użyte słowo komunizm. Poprzez perso-
nifikację wykorzystanych tu pojęć abstrakcyjnych politycy przedstawiają odbiorcom
swoich komunikatów proste informacje. Pozostałe środki stylistyczne z tej grupy 
(cf. Tabela 5.2.1.) mają za zadanie zaakcentowanie (emfaza i hiperbola) oraz powtó-
rzenie i utrwalenie (anafora, epifora, ciągi epitetów, ciągi synonimów, anadiploza) 
omawianej kwestii. To podobieństwo prowadzi do stwierdzenia, że bez względu na 

53 Bonarek i in. 2005: 649.
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miejsce na arenie politycznej kraju politycy na równi starają się przedstawić własne 
idee w sposób jak najbardziej zrozumiały dla odbiorców, co, jak sądzę, uważają za 
klucz do sukcesu – zdobycia poparcia przez zrozumienie.

Różnice stylistyczne między obydwoma politykami są dość wyraźne, jeśli chodzi 
o użycie środków stylistycznych w celu zaabsorbowania uwagi odbiorców. Zauważa-
my, że polityk będący u władzy nie stosuje środków, które pobudziłyby szczególną 
uwagę jego odbiorców, jak np. pytanie retoryczne, subiekcja czy wprowadzenie 
mówiącego. Tymczasem polityk opozycji stosuje wszystkie te środki stylistyczne. 
Jestem zdania, iż nie jest to zjawisko przypadkowe. Możemy bowiem zauważyć pewną 
analogię między strukturą komunikatu a środkami stylistycznymi skierowanymi na 
odbiorcę tego komunikatu. Wspomniałam powyżej, iż Papandreou zamieścił w tek-
ście swego przemówienia aktualne argumenty strony przeciwnej, przez co umożliwił 
swoim odbiorcom refleksje nad tą kwestią. Tymczasem Papadopoulos nie odniósł się
do aktualnego stanu rzeczy i argumentów strony przeciwnej. Podobnie jest z użyty-
mi środkami stylistycznymi. Te, które obecne są w tekście Papandreou, wzbudzają 
refleksję, jak np. pytanie retoryczne, na które odbiorca odpowiada sam sobie, czy
subiekcja, poprzez którą polityk ukazuje kontrast między sobą a obozem rządzącym. 
Papadopoulos unikał stosowania tego typu środków stylistycznych, ponieważ mogłyby 
zakłócić nadawanie jego stronniczego komunikatu.

Wykorzystanie środków stylistycznych pobudzających uwagę odbiorców (cf. Ta-
bela 5.2.2.) ma też inny cel. Jest nim wyróżnienie danego fragmentu komunikatu od 
reszty tekstu. Wynika to z tego, iż komunikat jest w większości zbudowany ze zdań 
oznajmujących, w których zdania pytające czy wykrzyknikowe spotyka się rzadko. 
Ich użycie powoduje zmianę prozodii całego komunikatu, a inna tonacja sprawia, że 
uwaga odbiorcy zostaje pobudzona prozodią wykrzyknienia czy pytania, która różni 
się od zdań oznajmujących. Z tego też względu obydwaj politycy, chcąc raz jeszcze 
przedstawić swoje idee zamieszczone w zakończeniu tekstu, poprzedzają je wezwa-
niem do odbiorców, co ma za zadanie zwrócić uwagę na najistotniejsze kwestie.

Powyższe wnioski prowadzą do stwierdzenia, iż nie tylko idee polityczne, ale 
i miejsce polityka na scenie politycznej kształtują jego język. Przypadek Grecji w okre-
sie 1967–1974 jest zjawiskiem wyjątkowym, w którym wpływ idei politycznych na 
język jest szczególnie wyraźny. Skrajnie prawicowe i totalitarne poglądy uwidaczniają 
się zarówno w języku jako systemie, jak i w formie komunikatów, które informują 
odbiorcę o poglądach oraz przynależności ideologicznej polityka. Skutkiem tego 
czołowy polityk prawicowej junty tworzył jednostronne, propagandowe komunikaty 
za pomocą archaizującego języka i nie musi starać się o bieżące poparcie odbiorców, 
ponieważ sprawuje władzę. W tym samym czasie jego lewicujący oponent polityczny 
upodabnia swój język w miarę legalnych możliwości do języka większości społeczeń-
stwa greckiego i wypowiada się, polemizując otwarcie z argumentami przeciwników. 
Zależy mu bowiem na zdobyciu społecznego poparcia, a przez to osiągnięcie władzy. 
Zarówno jeden, jak i drugi przypadek potwierdzają istnienie zależności między ide-
ami politycznymi a językiem, w której język jest kształtowany i wykorzystywany na 
potrzebę danej ideologii politycznej.



48 K. GORTYCH

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Papadopoulos G., Ο λαός καλείται νά ψηφίση τόν νεόν καταστικόν χαρτήν της χώρας, 1969, Το πιστεύω 
μας, Αθήναι.

Papandreou G., Το αντιδικτατορικό μαγηνοφωνημένο μήνυμα, 1995, Γεώργιος Παπαδρέου. Ο πολιτικός 
λόγος. Απάνθισμα, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

BIBLIOGRAFIA

Bonarek J., Czekalski T., Sprawski S., Turlej S. 2005, Historia Grecji, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Browning R. 1972, Η ελληνική γλώσσα μασαιωνική και νέα, Aθήνα.
Brzeziński A.M. 2002, Grecja, Warszawa: Wyd. Trio.
Close D.H. 1993, The Greek Civil War, 1943–1950, London and New York: Routledge.
Gortych K. 2007, Retoryka polityczna XX-wiecznej Grecji. Historyczne i lingwistyczne aspekty wybranych 

tekstów, Poznań.
Holton D., Mackridge P., Φιλιππάκη-Warburton E. 2006, Γραμματική της Νεοελληνικής Γλώσσας, Αθήνα: 

Εκδόσεις Πατάκη.
Horrocks G. 2006, Ελληνικά: Ιστορία της γλώσσας και των ομιλητών της, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της 

ΕΣΤΙΑΣ.
Jurewicz O. 1999, Gramatyka historyczna języka greckiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Mackridge P. 2004, Η νεοελληνική Γλώσσα, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Tseronis A. 2002, Diglossical past and present lexicographical practise: the case of the Greek dictionaries, 

CLSL, Working Paper No. 119, Lancaster , http://www.ling.lancs.ac.uk/pubs/clsl/clsl119.pdf.
Van Dyke V. 2000, Wprowadzenie do polityki, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
Woodhouse Ch.M. 1985, Η άνοδος και πτώση των συνταγματάρχων, Αθήνα: Ελληνική Ευρωεκδοτική.
Γιαννόπουλος Γ.Ν., Clogg R. 1976, Η Eλλάδα κάτω από στρατικό ζυγό, Aθήνα: Παπάζη – Νικητάρας.
Ευσταθιάδης Σ. 2007, Η γλώσσα, w: Ελεύθερος Τύπος, 21η Απριλίου 2007, Αθήνα.
Κείμενα Παναγιώτη Κανελλοπούου από τον αγώνα του ενανατίον της δικτατορίας 1967–1974, 1987, 

Αθήνα: Διον. Γιαλλέλης & Σια.
Κοπιδάκης Μ.Ζ. 1999, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 

Αρχείο.
Κουζούλας Δ.Γ. 1987, Πολιτικές ευθύνες 1967–1974, Αθήνα: Ελληνική Ευρωεκδοτική.
Μπουμπουλίδος Φ.Κ. 1991, Νεοελληνικές λογοτέχναι για τον Ελεύθερο Βενιζέλο, Αθήνα: Κειμένα 

αναφορές.
Τσάτσος Κ. 1960, Δοκίμια αισθητικής και παιδείας, Αθήνα: Δίφρος.
Φραγκουδάκη Α. 2001, Η γλώσσα και το έθνος, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξανρεία.
Φραγκουδάκη A. 2000, Καθαρεύουσα-Δημοτική. Τα ιδεολογικά αίτια της ιστορικής διαμαχής για τη γλώσσα, 

w: Η Ελληνική Γλώσσα, Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκεύματων.
Χαραλάμπης Δ. 1985, Στρατός και πολιτική εξουσία. Η δομή στην μετεμφυλιακή Ελλάδα, Αθήνα: 

ΕΞΑΝΤΑΣ.
Ψυρούκης Ν. 1983, Ιστορία της σύγχρονης Ελλαδας (1967–1974), Αθήνα: Εκδόσεις Επικαιρότητα Α.Ε.

STRONY WWW

http://www.geocities.com/Pentagon/Base/4343/.



 Stock Exchange and Securities-related Terminology... 49Język, Komunikacja, Informacja
P. Nowak, P. Nowakowski (red.)

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

2/2007

JOANNA GRZYBEK,
ALEKSANDRA MATULEWSKA

Stock Exchange and Securities-related Terminology 
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Abstrakt. Na całym świecie giełdy papierów wartościowych odzwierciedlają zachodzące 
procesy w gospodarce i wpływają na rynki w poszczególnych krajach. W dobie glo-
balizacji inwestorzy coraz częściej szukają atrakcyjnych możliwości zysku na giełdach 
zagranicznych, a spółki próbują pozyskać środki na nowe przedsięwzięcia, sprzedając 
swoje akcje nawet na innym kontynencie. Powyższa sytuacja sprawia, że rosną wymaga-
nia stawiane tłumaczom języka prawa, czyli również języka prawa zobowiązań, w tym 
papierów wartościowych. Artykuł dotyczy angielsko-polskiego, angielsko-niemieckiego 
i angielsko-chińskiego przekładu terminologii związanej z papierami wartościowym oraz 
z giełdami w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech i w Chinach. W pierwszej części 
przedstawiono krótką charakterystykę giełd w poszczególnych państwach. Następnie 
omówiono metody tłumaczenia terminologii związanej z giełdą i wyszczególniono 
najczęściej występujące sposoby zapewniania ekwiwalencji oraz trudności występujące 
podczas przekładu. Autorki opracowały również słowniczek wybranych terminów angiel-
skich związanych z giełdą, w tłumaczeniu na język polski, niemiecki i chiński.

Abstract. Stock exchanges all over the world mirror ongoing economic processes and 
influence the markets in particular countries. In the age of globalization, investors are
increasingly seeking attractive profit opportunities on foreign stock exchanges, while
companies are trying to obtain resources for new enterprises, selling their stocks even 
on other continents. As a result of these developments, legal translators, including those 
dealing with the language of the law of obligations, as well as securities, are faced with 
ever-increasing requirements. The paper concerns English-Polish, English-German, and 
English-Chinese translations of stock exchange and securities-related terminology in Po-
land, the United Kingdom, USA, Germany, and China. In the first part, the authors give
a brief overview of the stock exchanges in the respective countries. Then they discuss 
the methods of translating stock exchange-related terminology and list the most common 
strategies of ensuring equivalence and difficulties that arise in translation. The authors
have also prepared a glossary of selected English stock exchange terms with its Polish, 
German and Chinese equivalents.
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1. Introduction

Stock exchange is a very important institution in every economic system. It was 
established later than the capital market. On first capital markets buyers and sellers
who gathered in inns and taverns traded shares in companies. The first securities where
shares in ships (Willberger, Tack 2002: 11). The institutional forms of the capital 
market were established later on (Mojak 1999: 2–3). What are traded on the capital 
market are securities incorporating property rights. The most important are securities 
proving creditor’s rights and shares. The former are called bonds and they state that 
the authorized issuer owes the holder a debt and is obliged to repay the principal and 
interest. The latter on the other hand, are documents issued in a finite number and
each of shares is the equal portion in the capital of a company. They entitle the owner 
to a proportion of distributed, non-reinvested profits (Mojak 1999: 3).

The securities and stock exchange-related terminology is highly influenced by the
globalization of markets and history. The most influential stock exchanges operate in
New York, London and Tokyo. Out of those three stock exchanges the London one is 
the oldest. The Warsaw Stock Exchange and Chinese stock exchanges are relatively 
young. Thus, the terminology related to securities traded there has been coined on 
the basis of existing English terminology.

What follows below is brief information on the selected stock exchanges and the 
analysis of Polish, German and Chinese equivalents of English terminology related 
to stock exchange and securities.

2. Brief Information on Selected Stock Exchanges

The London Stock Exchange is one of the oldest in the world.1 The trading of 
securities started in London between 1688 and 1698. The London Stock Exchange 
was established in 1801. There are 350 companies from over 50 countries admitted 
to trading on the London Stock Exchange markets. There are about 2 750 companies 
listed there. The Exchange is divided into the Main Market and Alternative Invest-
ment Market (AIM) and market for derivatives which is known as EDX London. 
The London indices such as FTSE 100 index, FTSE 250 index and FTSE 350 index 
are known worldwide. Moreover, it is considered the main source of equity market 
liquidity, benchmark prices and market data in Europe. 

The New York Stock Exchange which is actually the largest stock exchange in 
the world is also known as the Big Board. It was established in 1792. Right know 
there are about 2 764 listed securities. The most famous American indices are: Dow 
Jones Industrial Average, NYSE Composite Index and NYSE Global Index.

The Stock Exchange in Warsaw was opened for the first time in 1817. Initially
mostly bonds and other debt instruments were traded there. In 1938 130 securities 

1 The Amsterdam Stock Exchange established in 1602 is considered the oldest in the world.
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(including shares as well as municipal, corporate and government bonds) were listed 
on the Warsaw Stock Exchange. The outbreak of the Second World War interrupted 
the existence of the Stock Exchange. After the Second World War was over political 
and economic changes made it impossible to reopen the Warsaw Stock Exchange. For 
over 60 years the stock exchange ceased to exist in Poland. In March 1991 the Act 
on Public Trading in Securities and Trust Fund was adopted and in April the State 
Treasury set up the Warsaw Stock Exchange joint-stock company. Next the Polish 
Securities Commission was created. 

There are two stock exchanges in mainland China: Shanghai Stock Exchange (SSE) 
(上海证券交易所) and the smaller one: Shenzhen Stock Exchange (深圳交易所). The 
Shanghai Stock Exchange was established in 1990, and the Shenzhen Stock Exchange 
in 1991. In the past trading with shares was contradictory to socialist ideology, but due 
to the opening of Chinese economy and changes in legal system the Chinese trading 
floor changed and flourished. Between 1990 and 2000 the amount of companies listed
in Chinese stock exchanges increased from 10 to 1088 (Heilmann 2001: 2). Nowadays 
the stock exchanges in mainland China list more than 1 200 companies. There are 
the following shares listed in Chinese stock exchanges: A shares, B shares, H shares 
(listed in Hong Kong), N shares (listed in New York). ‘There are two categories of 
shares issued by companies limited by shares. The first is ordinary shares denominated
and traded in RMB and may be held only by Chinese individuals, legal entities, or the 
state. These shares are referred to as “A shares”. The second category is special shares 
which are denominated in RMB but quoted and traded in foreign exchange and may 
only be held by foreigners. Special shares include “B shares”, which are traded on the 
Shanghai and Shenzhen stock exchanges; “H shares”, which are traded on the Hong 
Kong Stock Exchange; and N shares,” which are traded on New York Stock Exchange’ 
(Zimmerman 1999: 381–382). There are also shares listed in London and ‘Singapore. 
Heilmann (2001: 10) also mentions guojia gu (state stocks), faren gu (stocks of legal 
persons) and zhigong gu (stocks of workers and staff members). The stock exchange in 
Shanghai is the biggest one in China. In 2000 there were 572 companies listed there. 
Furthermore, there were 516 companies listed in Shenzhen (Heilmann, 2001: 3). Most of 
the companies on these markets are controlled by the Chinese government. The Chinese 
stock market can be characterized as a policy-driven market, that is to say the market 
on which politics and administrative interference are more important than the dynamics 
of market competition for determining price fluctuations (Heilmann 2002: 3).

The stock exchanges in mainland China rival the Hong Kong Stock Exchange 
(HKEx, 香港交易所) as Asia’s second-largest stock market listing among others 
H shares and Red Chips. The history of HKEx began in 19th century, but the impor-
tance of that market grew in the 90-ies. It is also worth mentioning the Taiwan Stock 
Exchange (TSE). In 2000 there were 531 companies listed on the stock exchange in 
Taipei (Kirchberger 2001: 7). 

Right now there are eight stock exchanges in Germany. However, the largest one 
that is to say, the Frankfurt Stock Exchange has 90 percent of turnover in the German 
market and is one of the world’s largest trading centers for securities.The other stock 
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exchanges operate in Frankfurt am Main, Düsseldorf, Munich, Hamburg, Stuttgart, 
Berlin, Bremen, and Hannover. They are niche stock exchanges and each of them spe-
cializes in something else, e.g. the Stuttgart Stock Exchange trades bonds (Willberger, 
Tack 2002: 27–28). The origins of this stock exchange go back to the 9th century but it 
started developing in the 16th century. About 140 out of 300 market participants are from 
abroad (http://deutsche-boerse.com). The German stock market was opened to foreign 
investors and market participants mainly through Xetra, an electronic trading system. 
The trading indices of the Frankfurt Stock Exchange are the following: DAX, DAXplus, 
CDAX, DivDAX, LDAX, MDAX, SDAX, TecDAX, VDAX and EuroStoxx 50.

3. Methods of Providing Equivalents

There are two types of translation distinguished by Faber, Hjort-Pedersen and 
Klinge (1996/97: 21):

(1) ‘a target language orientation. This means that the translator tries to 
make her text look as much as possible like an original target language 
document. Consequently, she will orient her translation towards the target 
language community by imitating the way in which parallel documents are 
designed in the target language community and by borrowing linguistic 
material from such parallel texts in her translation purposes. In this case, 
then, there is little resemblance with the source text.’

(2) ‘a source language orientation. This means that the translator does not 
make her translation look like an original target language document, but 
instead orientates her translation towards the source language community 
by imitating the way in which the source language document is designed 
and by seeking to transfer semantically or near-literally the linguistic 
choices initially mode by the source text producer. This means that there 
is a much higher degree of resemblance with the source text.’

On the basis of those two types of translation we may distinguish two types of termi-
nological equivalents that is to say source-language oriented and target-language oriented 
equivalents. Target-language equivalents have not been found in the analyzed corpus, thus 
they will not be discussed here. Most of equivalents are source-language oriented and they 
usually take the form of different types of borrowings. There are many methods of provid-
ing equivalents. However, only a few have been found in the corpus under scrutiny. 

3.1. Different Types of Borrowings

The most typical methods of providing translation equivalents are different types 
of borrowings. There are many definitions of this term. Haugen (1950: 212) states 
that ‘borrowing is the attempted reproduction in one language of patterns previ-
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ously found in another.’ Some linguists make a distinction between necessary and 
unnecessary borrowings (after Mańczak-Wohlfeld 1995). In the case of translation 
of languages for special purposes unnecessary borrowings occur when the translator 
fails to find the existing equivalent and necessary borrowings occur when the term
is borrowed in order to create an equivalent for a concept non-existing in the target 
language reality. There are many types of borrowings. Sometimes linguists discuss 
so-called direct and indirect borrowings. 

‘Loanwords show morphemic importation without substitution. Any morphemic 
importation can be further classified according to the degree of its phonemic sub-
stitution: none, partial, or complete’ (Haugen 1950: 62). An example of a loanword 
from English which is used in Polish is a word budżet [a borrowing from budget] 
(an example from Mańczak-Wohlfeld 1995: 17).

Loanwords:
(i) Eng. Dow Jones index → Pol. indeks Dow Jonesa
(ii) Eng. avail → Pol. awal → Ger. Aval m
(iii) Eng. acceptance → Pol. akcept
(iv) Eng. warrants → Pol. warranty
(v) Eng. traveller’s cheque → Ger. Travellerscheck m
(vi) Eng. speculation → Ger. Spekulation f
(vii) Eng. bank acceptance → Ger. Bankakcept n
(viii) Eng. deposit → Ger. Depositum m
(ix) Eng. derivatives → Ger. Derivate pl
(x) Eng. margin → Ger. Marge f
(xi) Eng. eurobond → Ger. Eurobond n

‘Loanblends show morphemic substitution as well as importation. All substitution 
involves a certain degree of analysis by the speaker of the model that he is imitat-
ing; only such ‘hybrids’ that involve a discoverable foreign model are included here’ 
(Haugen 1950: 62). Hybrids are composed of one element of a foreign language 
origin and one of a native language origin e.g. drewland (an example from Mańczak-
Wohlfeld 1995: 17). 

Loanblends:
(i) Eng. futures contracs → Pol. kontrakty futures
(ii) Eng. blue chips → Pol. akcje blue chips → Ger. Blue-Chip-Aktien pl
(iii) Eng. paper to order → Ger. Orderpapier n
(iv) Eng. flip-flop bond → Ger. Flip-Flop Obligation f
(v) Eng. derivative instruments → Ger. Derivative Finanzinstrumente pl
(vi) Eng. swap → Ger. Swapgeschäft n
(vii) Eng. Yankee bonds → 扬基债券
(viii) Eng. Dow Jones Index → 道琼斯指数
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Calques or ‘loanshifts show morphemic substitution without importation. This 
group includes what are usually called loan translation and semantic loan; the term 
shift is suggested because they appear in the borrowing language only as functional 
shifts of native morphemes’ (Haugen 1950: 62). Here are some examples of loanshifts 
from English:

Loanshifts (Calques):
(i) Eng. bank deposit → Pol. depozyt bankowy → Ger. Bankdepot n →银

行存款
(ii) Eng. derivative instruments → Pol. instrumenty pochodne
(iii) Eng. mortgage bond → Pol. obligacja hipoteczna → Ger. Hypothek-

enpfandbrief m → 抵押债券
(iv) Eng. traveller’s cheque → Pol. czek turystyczny, czek podróżny → Ger. 

Reisescheck m → 旅行支票
(v) Eng. blue chip → Pol. niebieski żeton → 蓝筹股
(vi) Eng. reverse repurchase agreement → Pol. odwrotna umowa odkupu
(vii) Eng. junk bond → Pol. obligacja śmieciowa → Ger. Schrottanleihe f →

垃圾债券
(viii) Eng. foreign currency bond → Ger. Fremdwährungsanleihe f → 外币债

券
(ix) Eng. stock option → Ger. Aktienoption f
(x) Eng. foreign bond → Pol. obligacja zagraniczna → Ger. Auslandsanleihe 

f → 外国债券
(xi) Eng. zero-coupon bond → Ger. Null-Kupon-Anleihe f
(xii) Eng. commercial paper → Pol. weksel handlowy → Ger. Handelswechsel 

m → 商业票据
(xiii) Eng. unconfirmed letter of credit → Ger. unbestätigtes Akkreditiv n

In general, borrowings are most popular methods of providing equivalents. Out of 
all types of borrowings the most frequent ones are claques. One may also encounter 
(after Mańczak-Wohlfeld 1995: 19):

(1) exotics (Fisiak 1961: 108) ‘that is concepts strictly connected with the 
source-language culture and unknown in a target-language legal reality the 
spelling of which is preserved in the target-language’ (Matulewska 2007: 
146). In fact they are a type of loanwords or so-called direct borrowings e.g.

(i) Eng. swap → Pol. swap → Ger. Swap m
(ii) Eng. spread → Pol. spread → Ger. Spread m
(iii) Eng. benchmark → Pol. benchmark → Ger. Benchmark m
(iv) Eng. blue chips → Pol. blue chips → Ger. Blue-Chips pl
(v) Eng. reverse repo → Pol. reverse repo → Ger. Reverse Repo n
(vi) Eng. hedging → Pol. hedging
(vii) Eng. portfolio → Ger. Portfolio n
(viii) Eng. unit trust → Ger. Unit-Trust m
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and
(2) international terms that is terms which function in many languages.

(i) Eng. bank → Pol. bank (from Italian) → Ger. Bank f 
(ii) Eng. banker → Pol. bankier (from Italian) 
(iii) Eng. arbitrage → Pol. arbitraż (from Italian) → Ger. Arbitrage f 
(iv) Eng. portfolio → Pol. portfolio (from Italian: portafoglio) → Ger. Portfolio n 

(v) Eng. blank, in blanco → Pol. in blanco
(vi) Eng. deposit → Pol. depozyt (from Latin: depositus) → Ger. Depot n
(vii) Eng. avail → Pol. awal (from Old French) → Ger. Aval m
(viii) Eng. cheque → Pol. czek (from Anglo-French: escheker) → Ger. Scheck m

3.2. Definitions

When dealing with terms describing entities non-existent in a target-language 
reality it is possible to resort to descriptive equivalents in the form of definitions.
Descriptive equivalents explain the target recipient the message hidden under the text 
in a descriptive form. Such equivalents are not very popular due to the belief that the 
shorter equivalent the better. However, in the language of securities we may encounter 
the following descriptive equivalents: 

(i) Eng. callable bonds → Pol. obligacja z opcją wykupu na żądanie emitenta 
(the equivalent which does not include the original term)

(ii) Eng. puttable bonds → Pol. obligacja z opcją wykupu na żądanie posia-
dacza

(iii) Eng. time options → Pol. opcje kupna/sprzedaży w określonym przedziale 
czasu

(iv) Eng. Dow Jones Index → Pol. indeks Dow Jonesa (średnia cena akcji 
30 przedsiębiorstw sklasyfikowanych jako tzw. blue-chips na Nowojorskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych)

(v) Eng. unit trust → Pol. jednostka inwestycyjnego funduszu powierni- 
czego

(vi) Eng. time deposit → Ger. befristete Einlage f
(vii) Eng. blue chips → Ger. Aktien von Unternehmen hoher Solidität pl
(viii) Eng. bearer paper →不记名支票
(ix) Eng. perpetual bond → Ger. Anleihe ohne Laufzeitbegrenzung f
(x) Eng. portfolio → Ger. Aktienpaket n →大宗股票
(xi)  Eng. underlying instrument → Ger. das einer Option oder einem Options-

schein zugrunde liegende Finanzinstrument →选择权的基础商品

There are in general two types of definitions, that is to say: definitions by inten-
sion (incomplete definitions) and by extension (complete definitions) (Patryas 1997).
Definitions by intention give a non-exhaustive set of characteristics or properties by
which the entity described by a term in the source language may be identified in the 
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target language. Whereas definitions by extension give an exhaustive list of charac-
teristic features by which the entity described by a term in the source language may 
be identified in the target language.

Sometimes a definition is provided in the form of a translator’s comment in
brackets or in a footnote. ‘This type of equivalence is very useful when translators 
encounter terms referring to concepts which do not exist in the target language legal 
reality and it is most probable that the recipient of the translation product will not 
know it and so, by making it resemble a source-language term the translator gives 
the recipient some background information’ (Matulewska 2007: 146–147).

3.3. Expansion, Restriction, Two Terms for One

Among other methods of providing equivalents in the field of securities and stock
exchange-related matters we may also encounter (i) expansion which is a procedure 
used for providing equivalents with a broader meaning (hyperonym, generic term) than 
the source-language concept; (ii) restriction which is a procedure used for providing 
equivalents with narrower meaning (hyponym) than the source-language concepts; 
and (iii) two terms or more for one which is a procedure of providing equivalents 
conveying the same meaning as the source-language concepts but using for that pur-
pose more then one term (more than one hyponym in the target language is used to 
convey the meaning of the source-language hyperonym).

Expansion
(i) Pol. bon skarbowy →国库券
(ii) Pol. obligacja skarbowa → 国库券
(iii) Eng. share → gŭfèn 股份

Restriction
(i) gŭfèn 股份 → Eng. shares 
(ii) huìpiào 汇票 → Eng. cheque

Two terms or more for one
(i) Pol. pasywa → Eng. liabilities and shareholder’s equity
(ii) huìpiào 汇票 → Eng. a cheque, a draft, a money order and a bill of ex-

change
(iii) Eng. commercial paper → Pol. obligacja przedsiębiorstwa, papier hand-

lowy, weksel kupiecki, weksel handlowy, bon komercyjny 

4. Concluding Remarks

In general, the most typical method of providing equivalents in German and 
Polish are borrowings. Most of equivalents are loan shifts, but there are also loan 
blends, loan words (many exotics), definitions and international terms. Furthermore,
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we may also encounter acronyms, e.g.: American Stock Exchange (ASE) → AMEX f, 
FTSE 100 → FTSE 100.

In Chinese, on the other hand there are no loan words (especially exotics), there 
are a very few loan blends (e.g. Yankee bonds → 扬基债券, Dow Jones Index → 道
琼斯指数 in which ‘Yankee’ and ‘Dow Jones’ are transliterated into Chinese charac-
ters). Most of translation equivalents are loanshifts. However, different equivalents 
in mainland China and in Taiwan appear very sporadically e.g.: Yankee bonds → 扬
基债券 (Mainland China) and → 洋基债券 (Taiwan). 

In German, Polish and Chinese we also find numerous synonyms despite the fact
that the terminology related to securities and stock exchange is considered to fall into 
the category of LSP terminology. The problem connected with the existence of syn-
onyms is due to the fact that numerous translations of books and documents related 
to that field have been done at the same time by different translators. As a result we
may encounter the following synonyms: 

(i) Eng. avail → Ger. Aval m, Wechselbürgschaft f, Avalbürgschaft f;
(ii) Eng. bond → Ger. Obligation f, Schuldverschreibung f, Pfandbrief m, 

Festverzinsliche Wertpapiere pl;
(iii) Eng. certificate of deposit, CD → Ger. Hinterlegungsschein m, (Deposi-

tenzertifikat n, Einlagenzertifikat n, Depotschein n);
(iv) Eng. circular letter of credit → Ger. Zirkularkreditbrief m, Reisekredit-

brief m; →清洁提单，无瑕疵提单
(v) Eng. confirmed letter of credit → 保兑信用状，确认信用状
(vi) Eng. traded options → 交易式选择权，可买卖的选择权，可买卖期权
(vii) Eng. uncrossed cheque → Ger. offener Scheck, Barscheck m, Kassens-

check m
(viii) Eng. bank acceptance → Pol. akcept bankowy, akcept bankierski
(ix) Eng. benchmark → Pol. wskaźnik odniesienia, wskaźnik orientacyjny, 

benchmark, 
(x) Eng. blue chips → Pol. akcje blue-chips, akcje typu blue-chips, niebieski 

żeton, akcje pierwszorzędne, akcje typu „niebieski żeton”.

The problem, which out of the existing synonyms should be used, may be solved 
by applying the most frequently occurring term. 

What follows below is the table with more examples of securities-related termi-
nology in English, Polish, German and Chinese respectively.

English Polish German Chinese
A shares 1. akcje typu A,

2. podstawowy rodzaj akcji 
– emitowane przez chińskie 
firmy dla inwestorów z Chin
kontynentalnych, notowane 
na giełdach w Szanghaju 
i Shenzhen w juanach

A-Aktien pl A 股份
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English Polish German Chinese
B-shares 1. akcje typu B,

2. akcje emitowane przez 
chińskie firmy dla inwesto-
rów zagranicznych, notowa-
ne na giełdach w Szanghaju 
i Shenzhen w dolarach

B-Aktien pl B 股份

-/- [shares belonging to 
the state in post-commu-
nist countries]

akcje państwowe Staatseigene Aktien pl 国家股，国有股

-/- [shares of legal persons 
in post-communist coun-
tries]

akcje osób prawnych Aktien juristischen 
Personen pl

法人股

acceptance akcept Akcept n 承兑, 承兑汇票

All-Ordinaries Index 
(AO Index) 

indeks giełdy australijskiej All-Ordinaries Index m 所有普通股指数

allotment certificates prawo do akcji (PDA) Bezugsrechtsbescheini-
gung f

按股分配

American Stock Exchange 
(ASE)

Amerykańska Giełda Papie-
rów Wartościowych

AMEX f 美国证券交易所

arbitrage arbitraż Arbitrage f 套利, 套汇 
套戥 (Hong Kong)

avail awal Aval m, 
Wechselbürgschaft f, 
Avalbürgschaft f

汇票保证

bank acceptance akcept bankowy
(bankierski)

Bankakzept n, 银行承兑汇票

bank deposit depozyt bankowy Bankeinlage f,
Bankguthaben n,
Bankdepot n

银行存款

bank draft czek bankierski Banktratte f,
Bankscheck m

银行汇票

banker’s acceptance akcept bankowy
(bankierski)

Bankakzept n 银行承兑汇票

banker’s cheque czek bankierski Bankscheck m 银行汇票

banker’s draft czek bankierski Banktratte f 银行汇票

bearer bond obligacja na okaziciela Inhaberbond m,
Inhaberschuldverschrei-
bung f

不记名债券

bearer paper papier na okaziciela Inhaberpapier n, 不记名支票

benchmark wskaźnik orientacyjny, 
wskaźnik odniesienia

Benchmark m, 基准

bill weksel Wechsel m 票据

bill of exchange weksel trasowany,
weksel ciągniony

Tratte f,
trassierter Wechsel m
gezogener Wechsel m

汇票，押汇
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English Polish German Chinese
bill of lading konosament Konnossement n,

Schiffsfrachtbrief m
提（货）单

blank cheque czek in blanco Blankoscheck m 空白支票

blue-chips akcje typu blue-chips, 
niebieski żeton, akcje typu 
„niebieski żeton”, 
akcje pierwszorzędne

Spitzenaktien pl,
Aktien von Unternehmen
hoher Solidität pl,
Blue-Chip-Aktien pl

优良股票
蓝筹股

bond obligacja Obligation f,
Schuldverschreibung f, 
Pfandbrief m,

债券

bouncing cheque (UK) czek bez pokrycia ungedecter Scheck m,
geplatzter Scheck m

空头支票

bulldog bonds obligacje typu bulldog Bulldog-Bonds pl 猛犬债券

bunny bonds obligacje typu królik Bunny-Bonds pl 兔子债券

call option opcja kupna Kaufoption f 买入选择权

callable bond obligacja z opcją wykupu 
na żądanie emitenta

kündbare Schuldversch-
reibung f

可收回债券

certificate of deposit, CD certyfikat depozytowy Hinterlegungsschein m,
Depositenzertifikat n,
Einlagenzertifikat n, 
Depotschein n

定存单，
定期存款单

certified cheque czek potwierdzony bestätigter Scheck m,
beglaubigter Scheck m

保付支票，
签证支票

cheque (UK), check (US) czek Scheck m 支票

cheque in blanco czek in blanco Blankoscheck m 空白支票，
空额支票

cheque to a bearer czek na okaziciela Inhaberscheck m, 
Überbringerscheck m

不记名支票

China Financial Futures 
Exchange

Chińska Giełda Kontraktów 
Futures

China Financial Futures 
Exchange f

中国金融期货交易所

China Securities Index Co., 
Ltd.

China Securities Index Co., 
Ltd.

China Securities Index Co., 
Ltd. m

中证指数有限公司

circular letter of credit akredytywa okrężna Zirkularkreditbrief m,
Reisekreditbrief m

旅行信用证

clean bill of lading „czysty” konosament reines Konnossement n,
Konnossement ohne
Einschränkung n

清洁提单，
无瑕疵提单

clearing cheque czek rozliczeniowy Verrechnungsscheck m 划线支票

commercial paper, CP obligacja przedsiębiorstwa, 
papier handlowy, weksel 
kupiecki, weksel handlowy, 
bon komercyjny

Handelswechsel m,
Warenwechsel m

商业票据

common stock (US) akcje zwykła Stammaktie f,
gewöhnliche Aktie f

普通股
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English Polish German Chinese
confirmed letter of credit akredytywa potwierdzona bestätigtes Akkreditiv n 保兑信用状，

确认信用状

convertible bond obligacja zamienna Wandelanleihe f 可转换债券 ,
可兑换摘选 

crossed cheque czek krosowy/zakreślony Verrechnungsscheck m 横线支票，
划线支票

cushion bond obligacja typu poduszka Cushion Bond m,
für gut »gepolsterte« An-
leihe,
eine Anleihe mit über dem 
Marktdurchschnitt liegen-
der Rendite und geringer 
Kursvolatilität

缓冲债券

debentures papiery dłużne Schuldscheine pl 信用债券

debt securities bony dłużne, dłużne papie-
ry wartościowe

Darlehenssicherheiten pl 债务证券

deposit depozyt, lokata, zaliczka, 
kaucja

Depositum m,
Depot n,
Einlage f

定金，
存款，
保证金

depositary receipt świadectwo depozytowe Depotschein m 寄存单据
存单，存托凭证
存款收据，

derivative instruments instrumenty pochodne Derivate pl,
Derivative Finanzinstru-
mente pl, 
sekundäre Instrumente pl

衍生物，衍生品
衍生工具
衍生产品 

derivatives instrumenty pochodne Derivate pl,
Derivative Finanzinstru-
mente pl

衍生物，衍生品
衍生工具
衍生产品

direct letter of credit akredytywa prosta an eine bestimmte Bank 
gerichteter Kreditbrief m,
Kreditbrief an eine bestim-
mte Bank m

直接信用证

dirty bill of lading „brudny” konosament unreines Konnossement n 不洁提单

documentary letter 
of credit 

akredytywa dokumentowa Dokumentenakkreditiv n, 跟单信用证

Dow Jones Index indeks Dow Jonesa (średnia 
cena akcji 30 przedsię-
biorstw sklasyfikowanych
jako tzw. blue-chips na No-
wojorskiej Giełdzie Papie-
rów Wartościowych)

Dow Jones – Index m 道琼斯指数

dud check (US) czek bez pokrycia ungedeckter Scheck m,
Scheck ohne Deckung m

空头的支票，
无存款支付的支票

eurobond euroobligacja Eurobond n 欧洲债券
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English Polish German Chinese
FAZ index indeks wiodących spółek 

przemysłowych giełdy 
frankfurckiej (publikowany 
w Frankfurter Allegemeine 
Zeitung)

FAZ – Index m 法兰克福大众报的指数

financial futures terminowe transakcje walu-
towe

Finanzterminkontrakte pl
Finanztermingeschäfte pl

金融期货

financial instrument instrument finansowy Finanzierungsinstrument n,
Finanzinstrument n

金融工具

fixed interest bond obligacja o stałym oprocen-
towaniu

festverzinzliche Obliga-
tion f

固定利率债券

flip-flop bond obligacja odnawialna Flip-Flop Obligation f 无期债券

floating rate note, FRN obligacja o zmiennym opro-
centowaniu typu FRN

Floating Rate Note (FRN)
Floater pl

浮动利率债券，
浮息票据

foreign bond obligacja zagraniczna Fremdwährungsanleihe f
Auslandsanleihe f

外国债券

foreign currency bond obligacja (wyrażona) w wa-
lucie obcej

Fremdwährungsanleihe f, 外币债券

forwards kontrakty terminowe
(poza giełdą)

Forwards pl 远期

Frankfurt Securities
Exchange (FSE)

Frankfurcka Giełda Papie-
rów Wartościowych

Frankfurter Wertpapier-
börse f,
Börse Frankfurt f

法兰克福证券交易所挂
牌上市

FT-SE 100 (Financial Times 
Industrial Ordinary Share 
Index) 

indeks cen akcji zwykłych 
stu wiodących spółek noto-
wanych na Giełdzie Lon-
dyńskiej

FT-SE 100 Index m FT-SE 100指数

fund fundusz (inwestycyjny) Fonds m, 基金

futures (contracts) kontrakty futures, kontrakty 
terminowe, transakcje ter-
minowe

Terminkontrakte pl 期货合同

giro cheque czek rozrachunkowy allgemein gekreuzter 
Scheck m,
Verrechnungsscheck m

划线支票

Hang Seng Index indeks giełdy w Hong
Kongu

Hang Seng Idex m,
der Index für die Börse in 
Hongkong

恒生指数

Hong Kong Stock
Exchange

giełda w Hong Kongu Hong Kong Stock
Exchange f

香港聯合交易所,
聯交所

indexed bond obligacja indeksowana indexierte Anleihe f,
Indexanleihe f,
den Lebenshaltungskosten
angepasste Obligation f 

指数债券

inscribed certificate of
deposit 

imienne świadectwo
udziałowe

Namensanteilschein m 记名定存单
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English Polish German Chinese
inscribed paper papier imienny Namenspapier n 记名票据

insurance policy polisa ubezpieczeniowa Versicherungspolice f 保险单

investment portfolio portfel inwestycyjny Beteiligungsportolio n,
Beteiligungsportfeuille n,
Anlageportefeuille n,
Wertpapierbestand m

投资票券目录

irrevocable letter of credit akredytywa nieodwołalna unwiderrufliches Akkre-
ditiv n

不可撤销信用状

junk bond obligacja śmieciowa Schrottanleihe f,
Anleihe mit Schrottwert f

垃圾债券

letter of credit akredytywa Akkreditiv n,
Kreditbrief m

信用征,
委托状

limited letter of credit akredytywa ograniczona beschränktes Akkreditiv n 限定信用状

listed securities papiery wartościowe 
dopuszczone do obrotu 
publicznego

börsenfähige (börsengän-
gige) Wertpapiere pl

上市证券

loading receipt dowód ładunkowy Ladeschein n 提单

long-dated bonds obligacje państwowe z po-
nad piętnastoletnim termi-
nem wykupu

Obligationen mit langer 
Laufzeit pl

远期摘选，
长期债选

lottery ticket los loteryjny Lotterielos n 将券

margin depozyt zabezpieczający Marge f,
Handelsspanne f

保证全，
按金

mortgage bond obligacja hipoteczna Hypothekenpfandbrief m 抵押债券

mortgage-backed bond obligacja oparta na majątku 
trwałym

Hypothekenpfandbrief m,
hypothekarisch gesicherte 
Anleihe f

不动产放款抵押债券，
按揭债券

New York Stock Exchange giełda w Nowym Jorku NYSE f 美国纽约证券交易所

Nikkei 225 Average indeks Tokijskiej Giełdy 
Papierów Wartościowych

Nikkei 225 Average m 日本日经225种股票平均
指数

non-voting share akcja bez prawa głosu stimmrechtslose Aktie f 无表决权股

open cheque czek gotówkowy, czek ka-
sowy, czek niezakreślony, 
czek zwykły

offener Scheck m,
Barscheck m,
Kassenscheck m

普通支票，
无划线支票

option opcja Option f 选择权,
期权

ordinary share (UK) akcja zwykła Stammaktie f 普通股

paper to order papier na zlecenie Orderpapier n,
an Order lautende
Wertpapiere pl

指示有价证券

perpetual bond obligacja bezterminowa, 
obligacja wieczysta

Anleihe ohne
Laufzeitbegrenzung f,
ewige Anleihe f

永久债券
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English Polish German Chinese
pledged securities papiery wartościowe obcią-

żone zastawem
verpfändete Wertpapiere pl,
lombardierte Wertpapiere pl

抵押有价证,
质押证券

portfolio pakiet akcji, portfolio Portfolio (= Portefeuille) n
Aktienpaket n

大宗股票,
投资组合

preference share (UK) akcja uprzywilejowana Vorzugsaktie f,
Vorrechtaktie f,
Prioritätsaktie f

优先股

preferred stock (US) akcja uprzywilejowana Vorzugsaktie f,
Vorrechtaktie f,
Prioritätsaktie f

优先股

preferrence stock (US) akcja uprzywilejowana Vorzugsaktie f,
Vorrechtaktie f,
Prioritätsaktie f

优先股

principal-only bond obligacja nieoprocentowa-
na

unverzinsliche Schuld-
schein m,
unverzinsliche Obligation f

无利息的债券，
无息的债券

promissory note skrypt dłużny Schuldschein m,
Schuldbrief m,
Schuldverschreibung f

本票

put option opcja sprzedaży Verkaufsoption f 卖出选择权，
卖权

registered bond obligacja imienna Namensobligation f,
Namensschuldversch-
reibung f,
auf den Namen lautende 
Obligation f

记名债券

reverse repurchase agree-
ment, reverse repo 

odwrotna umowa odkupu, 
reverse repo

Reverse Repo n 再卖回
反向回购

rubber check (US) czek bez pokrycia ungedeckter Scheck m,
Scheck ohne Deckung m

空头支票

Samurai bonds obligacje samurajskie Samurai Bonds pl 外国日圆债券，
武士债选

security papier wartościowy Wertpapier n 有价证券，
擔保物

Shanghai Stock Exchange Szanghajska Giełda Papie-
rów Wartościowych

Börse Shanghai f 上海证券交易所

share warrant świadectwo udziałowe Aktienzertifikat n, 
Aktienurkunde f

股份保证书

Shenzhen Stock Exchange, 
SZSE

Giełda Papierów Wartościo-
wych Shenzhen

Börse Shenzhen f 深圳交易所

speculation spekulacja Spekulation f 投机

spread spread Spread m 利差

SSE 180 index indeks SSE 180 Shanghai Stock Exchange 
180 Index m

上证180指数

SSE 50 index indeks SSE 50 SSE 50 Index m 上证50指数
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English Polish German Chinese
SSE A share index indeks SSE akcji typu A SSE A share Index m A股指数

SSE B share index indeks SSE akcji typu B SSE B share Index m B股指数

SSE commercial index indeks SSE przedsiębiorstw 
handlowych

SSE commercial Index m 商业指数

SSE composite index indeks złożony SSE SSE composite Index m 综合指数

SSE conglomerates index indeks SSE konglomera-
tów

SSE conglomerates Index 
m

综合指数

SSE dividend index -/- SSE dividend Index m 红利指数

SSE industrial index indeks SSE przedsiębiorstw 
produkcyjnych 

SSE industrial Index m 工业指数

SSE new composite index nowy indeks złożony SSE SSE new composite Index m 新综指

SSE real estate index indeks SSE rynku nierucho-
mości

SSE real estate Index m 地产指数

SSE utilities index indeks SSE przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej

SSE utilities Index m 公用指数

stock broker makler giełdowy Börsenmakler m 经纪商

stock options opcje udziału Aktienoption f,
Aktienbezugsrecht n

认股权

straddles opcje podwójne Doppeloption f,
Doppelprämie f

同价买卖，
等价买卖

swap Swap Swapgeschäft n,
Devisenaustausch-
geschäft n

掉期

synthetic cash syntetyczne bony skarbowe Synthetische Anleihen pl 合成性债券

T-bonds (bills, notes) obligacje skarbowe (skarbu 
państwa, państwowe)

Unverzinsliche Schatzan-
weisungen (Bubills) pl
(Bundesobligationen 
(Bobls) pl, Bundesschät-
zungsweisungen
(Schätze) pl, 
Bundesanleihen
(Bunds) pl)

国库券

time deposit depozyt terminowy befristetes Depositum n,
befristete Einlage f,
Zeitdepositum n

定期存款

traded options opcje zbywalne gehandelte Optionen pl 交易式选择权，
可买卖的选择权，
可买卖期权

traveller’s cheque czek turystyczny,
czek podróżny

Reisescheck m,
Travellerscheck m

旅行支票

traveller’s letter of credit akredytywa pieniężna, akre-
dytywa podróżna

Reisekreditbrief m 旅行信用证

treasury bills (UK) bony skarbowe Unverzinsliche Schatzan-
weisungen (Bubills) pl

国库券 
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English Polish German Chinese
treasury bond (UK) obligacja skarbowa (skarbu 

państwa, państwowa)
Unverzinsliche Schatzan-
weisungen (Bubills) pl 
(Bundesanleihen
(Bunds) pl,
Bundesobligationen (Bobls) 
pl, Bundesschätzungswei- 
sungen (Schätze) pl

国库券

treasury bonds (US) bony skarbowe Unverzinsliche Schatzan-
weisungen (Bubills) pl

国库券

unconfirmed letter of
credit 

akredytywa niepotwier-
dzona

unbestätigtes Akkreditiv n 无保兑的信用证

uncrossed cheque czek gotówkowy, czek 
kasowy, czek niezakreślo-
ny, czek zwykły

offener Scheck m,
Barscheck m,
Kassenscheck m,

非划线支票

underlying instrument instrument podstawowy 
(w stosunku do instrumen-
tu pochodnego)

Basisinstrument n,
das einer Option oder einem 
Optionsschein zugrunde lie-
gende Finanzinstrument

选择权的基础商品

unit trust jednostka inwestycyjnego 
funduszu powierniczego

Unit-Trust m 单位信托基金

warehouse receipt dowód składowy Lagerschein m,
Depotscheim m

仓单，
仓库收据

warrant warrant
(instrument pochodny)

Optionschein m 认股权证

Warsaw Stock Exchange GPW – Giełda Papierów 
Wartościowych w Warsza-
wie

Warschauer Wertpapier-
börse f

华沙股票交易所(WSE)

WIG index indeks WIG (spółek noto-
wanych na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Warto-
ściowych)

WIG 20 Index m WIG 20指数

Yankee bonds obligacje jankeskie Yankee Bonds pl 扬基债券
洋基债券

zero-coupon bond, zero obligacja zerokuponowa Null-Kupon-Anleihe f 零息债券
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Translation Problems in Polish Language Versions 
of EU Directives Regulating Medicine 

and Biology Related Issues

Abstrakt. W pracy przedstawiono charakterystykę błędów występujących w tłumaczeniu 
dyrektyw unijnych z zakresu medycyny, biologii i biotechnologii z języka angielskiego na 
polski. Zaprezentowano przykłady problemów tłumaczeniowych zaczerpniętych z wersji 
angielskiej wraz z ich błędnym tłumaczeniem, jak również wersję tłumaczenia proponowaną 
przez autorki. Następnie przedstawiono również krótką charakterystykę poszczególnych 
rodzajów błędów. Błędy terminologiczne i frazeologiczne są często wynikiem nieznajomości 
dziedziny, jakiej dotyczył tłumaczony tekst. Inne zaprezentowane w artykule błędy lub 
problemy wynikają ze sposobu tłumaczenia, różnic składniowych oraz gramatycznych 
języka angielskiego i polskiego, jak również są uwarunkowane nieznajomością tłumaczonej 
dziedziny i zasad przekładu tekstów sformułowanych w języku specjalistycznym.

Abstract. The paper analyzes errors occurring in English-Polish translations of EU direc-
tives in the fields of medicine, biology and biotechnology. It presents examples of transla-
tion problems, by quoting text samples from the original English versions and providing 
incorrect translations, followed by alternative translations suggested by the authors, who 
have also provided a brief description of particular error types. Terminological and phra-
seological errors often result from the insufficient knowledge of a particular field. Other
problems or errors discussed in the paper stem from the translation strategies applied, 
as well as syntactic and grammatical differences between Polish and English. They also 
occur due to poor expertise in a particular field and unfamiliarity with the principles of
specialist translation.

1. Introduction

The aim of this paper is to present the most often occurring problems in English- 
Polish translation of European Union directives regulating medicine and biology- 
related matters. The following documents have been subject to the analysis: Direc-
tive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 
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2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents 
at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 
89/391/EEC), Directive 2003/89/EC of the European Parliament and of the Council of 10 
November 2003 amending Directive 2000/13/EC as regards indication of the ingredients 
present in foodstuffs (Text with EEA relevance), Commission Directive 2001/36/EC of 
16 May 2001 amending Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant 
protection products on the market (Text with EEA relevance) and the book titled Food 
Allergy and Intolerance by Brostoff J., Gamlin L, and its Polish version titled Alergia 
i nietolerancja pokarmowa.

The texts of those directives in Polish and English language versions are available 
on the Eur-lex website http://eur-lex.europa.eu.

2. Typology of translation problems

Translation problems may result from many factors e.g. (i) the lack of professional 
knowledge of the field, (ii) the lack of the knowledge of LSP translation, (iii) the ap-
plication of incorrect translation method or strategy, (iv) the insufficient knowledge
of the foreign language, (v) the insufficient knowledge of the mother tongue, etc.
Dzierżanowska (1990), distinguishes the following types of translation problems: 
(i) spelling and punctuation problems; (ii) grammatical problems (morphological, 
syntactic and phraseological ones); (iii) word order problems and problems with parts 
of sentence; (iv) lexical problems (words and phrases); (v) lack of stylistic, semantic 
and situational adequacy and equivalence. Many translation problems result from 
difficulties in finding best equivalents. This issue has been discusses by Smith (1995: 
187) who states that ‘recognizing a case of absent terminology requires constant 
comparison between the legal systems of the source and the target languages, as well 
as being familiar with up-to-date legal literature. (…) «equivalency» refers to equal 
value between source and target text, and «adequacy» concerns partial dimensions of 
the text. In the global legal world, where legal traditions and cultures differ so much 
that one system uses a legal concept completely unknown or even alien to another 
system, equivalency must also include cultural equivalency. From a linguistic point 
of view, the ideal translation is one that does not resemble one. Applied to legal texts, 
a successful translation should communicate the content of a document, all the while 
employing equivalent accurate syntax, semantics and pragmatics. This is particularly 
true for legal texts.’ Although Smith refers to legal translation, his remarks are ap-
plicable also to translation of other LSPs. 

Having analyzed the EU directives the authors have distinguished only some of 
the problems mentioned above. Therefore, for the purpose of this article the following 
typology of most often occurring problems has been developed: (i) terminological 
problems, (ii) phraseological problems (problems with collocations), (iii) change of the 
meaning, (iv) opposite meaning, (v) non-sense, (vi) improper register, (vii) information 
omission, and (viii) grammatical problems.
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3. Translation of Texts Formulated in Languages 
for Special Purposes

There are many theories of translation which may be applied to the LSP transla-
tion. However, one of the most practice-oriented is the skopos theory of Vermeer. 
Vermeer (2001: 221) states that ‘the aim of any translational action, and the mode 
in which it is to be realized, are negotiated with the client who commissions the ac-
tion. A precise specification of aim and mode is essential for the translator. – This
is of course analogously true of translation proper: skopos and mode of realization 
must be adequately defined if the text-translator is to fulfill his task successfully.’
Moreover, ‘the skopos theory thus in no way claims that a translated text should ipso 
facto conform to the target culture behaviour or expectations, that a translation must 
always «adapt» to the target culture. This is just one possibility: the theory equally 
well accommodates the opposite type of translation, deliberately marked, with the 
intention of expressing source-culture features by target-culture means. Everything 
between these two extremes is likewise possible, including hybrid cases. To know 
what the point of a translation is, to be conscious of the action – that is the goal of 
the skopos theory. The theory campaigns against the belief that there is no aim (in any 
sense whatever), that translation is a purposeless activity’ (Vermeer 2001: 231). Thus, 
according to the skopos theory there are always some recipients of the translated text 
and the translator should adapt the translation to their needs and expectations, should 
make the text understandable for them.

4. Selected translation problems

4.1. Terminological problems

Terminological errors usually result from the fact that translators do not know 
the terminology of a given LSP. In such a situation they chose terms at random while 
using available dictionaries or they coin new terms. Among the most often coined new 
words are descriptive equivalents. However, one-word neologisms may also be found 
in EU translations. What is more some of the terminological errors are a consequence 
of homonymy and polysemy of words.

Example 1.
• The term soybean has been translated into Polish as nasiona soi instead of soja. The descriptive 
equivalent has been used instead of a one-word term. The meaning has not been changed.

Example 2.
• The term tree nuts has been translated into Polish as owoce drzew orzechowych instead of orzechy. 
The descriptive equivalent has been used instead of a one-word term. The meaning has not been 
changed.
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Example 3.
• The term spelt has been translated into Polish as pszenica oplewiona instead of orkisz. The descrip-
tive equivalent has been used instead of a one-word term. The meaning has not been changed.

Example 4.
• The term decontamination has been translated into Polish as unieszkodliwianie instead of odka-
żanie. As a result of the terminological error the meaning has been changed.

4.2. Problems with collocations

One of the most serious problems results from mistranslating terms and phraseo-
logical units (including collocations, word combinations or syntagms). ‘The change 
of the lexical composition of phraseological units may lead to numerous translation 
errors resulting in the change of meaning. Although it is generally assumed that “cre-
ating collocations is an instinctive act in a native language” (Dzierżanowska 1988: 
32), it does not seem to work that way in languages for special purposes (LSP).’ 
(Matulewska, Nowak 2006: 125)

Example 5.
• The phrase latent infection has been translated into Polish as zakażenie ukryte instead of zakaże-
nie utajone. The meaning has not been changed. However, the translator failed to use the existing 
equivalent and coined a neologism. 

Example 6.
• The phrase culture collection has been translated into Polish as kolekcja hodowli instead of kolekcja 
kultur. The meaning has not been changed as the phrase is understandable and the correct meaning 
may be deduced from the context. However, the translator failed to use the existing equivalent and 
coined a neologism.

Example 7.
• The phrase statistically significant has been translated into Polish as statystycznie znaczny instead 
of statystycznie istotny. It is a phraseological problem which probably results from the fact that the 
translator made a calqued translation instead of using a collocation typical of the Polish language 
of statistics.

Example 8.
• The phrase statistically non-significant has been translated into Polish as statystycznie nieznaczny 
instead of statystycznie nieistotny. It is a phraseological problem which probably results from the fact 
that the translator made a calqued translation instead of using a phraseological unit characteristic of 
the Polish language of statistics.

Example 9.
• The phrase respiratory organs has been translated into Polish as układ oddechowy instead of 
narządy oddechowe. The meaning has been changed as the phraseological unit układ oddechowy 
means respiratory system. 

Example 10.
• The phrase starting cultures has been translated into Polish as kultury wyjściowe instead of kultury 
starterowe. The meaning has not been changed as the phrase is understandable and the correct me-
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aning may be deduced from the context. However, the translator failed to use the existing equivalent 
and coined a neologism.

Example 11.
• The phrase target organs has been translated into Polish as organy zwalczane instead of organy 
atakowane. The meaning has been changed. 

Example 12.
• The phrase derma sensitisation has been translated into Polish as uczulenia dermalne instead of 
uczulenia skórne. The meaning has not been changed as the phrase is understandable and the cor-
rect meaning may be deduced from the context. However, the translator failed to use the existing 
equivalent and coined a neologism.

Example 13.
• The phrase sensitisation by inhalation has been translated into Polish as uczulenie inhalacyjne 
instead of uczulenie wziewne. The meaning has not been changed as the phrase is understandable 
and the correct meaning may be deduced from the context but the translator failed to use the existing 
equivalent and coined a neologism.

Example 14.
• The phrase culture medium has been translated into Polish as pożywka hodowli instead of pożyw-
ka hodowlana or pożywka do hodowli (komórkowych). The meaning has not been changed as the 
meaning may be deduced from the context. However, such a phraseological unit does not exist in 
the Polish languages of medicine and biology.

4.3. Change of the meaning

Among the most serious translation problems there are the following: (i) the 
change of the meaning; (ii) opposite meaning; (iii) non-sense and (iv) information 
omission. Actually all those four categories of errors result in some sort of the 
distortion of meaning. However, as the opposite meaning, non-sense and omis-
sion are very specific and are of particular importance they will be discusses here
as separate categories of errors. The errors not falling into those three categories 
which lead to the distortion of meaning will be discussed under the heading: the 
change of meaning.

According to Pisarska and Tomaszkiewicz (1996: 146), the change of meaning 
usually results from the phenomenon of interference. The translator influenced by
the similarity of forms in two languages considers them equivalent without checking 
their real meaning. The problem occurs when the meanings of such two forms in 
source and target languages differ. Moreover, the change of the meaning maybe the 
consequence of polysemy or homonymy. What is more, terms are not 100 per cent 
synonyms. Jospeh (1995: 23) states that ‘translation is generally possible because in 
everyday language words, their component parts, their order, and most importantly 
their meanings are not like fixed points, but fuzzy blots at best. While the blots of L1
may rarely correspond exactly to those of L2, chances are that their fuzz will overlap 
enough for most translation purposes. Literary translation, especially the translation 
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of poetry, exploits those fuzzy areas to the fullest. But law, or at least some areas of 
it, requires those blots to shed their fuzz and become point-like; and indeterminacy 
resides in the difficulty we have in making language do this with any consistency.’
The same applies to medical, biological and biotechnological texts.

Example 15.
• The syntagm mast cells (...) were triggered has been translated into Polish as komórki tuczne zak-
tywizowały się instead of komórki tuczne (...) zostały pobudzone. The meaning has been changed as 
the verb to trigger in passive suggests the existence of a factor which led to the reaction whereas the 
Polish verb aktywizować się means to become active and excludes the existence of a factor causing 
the reaction. 

Example 16.
• The syntagm in the form of as-yet-unactivated B cells has been translated into Polish as w formie 
nieaktywnych do tej pory komórek B instead of w postaci jeszcze nieaktywowanych komórek B. The 
meaning has been changed. Instead of inactivated there is inactive.

4.4. Opposite meaning

Opposite meaning is a very serious error as it totally distorts author’s intentions. 
What is more, it may be very difficult to detect such a problem without comparing
the original with the translated text.

Example 17.
• The term invertebrates has been translated into Polish as kręgowce [vertebrates] instead of 
bezkręgowce. The problem results from the fact that the term with the opposite meaning has been 
used. 

4.5. Non-sense

Nonsense is a result of the translation which changes the meaning in such a way 
that the final result is simply absurd. It is considered one of the most serious transla-
tion errors as it often makes the text impossible to understand and/or ridiculous.

Example 18.
• The phrase acute percutaneous toxicity has been translated into Polish as ostra toksyczność do-
otrzewnowa instead of ostra przezskórna toksoza/ostra przezskórna toksyczność. Not only has the 
meaning been changed, but also a neologism was coined. The problem probably results from the 
fact that the translator did not know the language of medicine and biology.

Example 19.
• The phrase innocuous substance has been translated into Polish as niewinne substancje instead 
of substancja nieszkodliwa. The non-sense has been created. The absurd phrase has been created 
as the Polish adjective niewinny pre-modifies nouns referring to humans and human activities (its
closest English equivalent is innocent).
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4.6. Other language than LSP

Some errors result in using an inappropriate style (stylistic inadequacy). The trans-
lation of EU directives is difficult due to the fact that at least to types of LSP are used
in them. First of all as directives and regulations are statutory instruments they are 
written in EU statutory language. If the translator does not know the legal language 
(and to be more precise its specific genre called statutory language) they are prone to
apply colloquial or literary language instead of the proper LSP. Moreover, different 
statutory instruments are devoted to various professional problems. Thus, for example, 
in the analyzed corpus the language of medicine and the language of biology have been 
used. Dzierżanowska (1990: 100) classifies such errors as ‘stylistic inadequacy’ and she 
adds that ‘Nieadekwatność stylistyczna przejawia się wtedy, gdy w przetłumaczonym 
tekście występują cechy specyficzne dla stylu języka oryginału, a obce dla języka 
przekładu. (...) Jednolitość stylu jest bardzo ważną zasadą w tłumaczeniu. Tekst pisany 
mieszaniną stylów czyta się źle [Stylistic inadequacy manifests itself when the fea-
tures characteristic of the style of the original text and alien for the target language 
occur in a translated text ]’. However, stylistic inadequacy may also be perceived as 
the situation in which the translator uses (i) colloquial language instead of the LSP, 
(ii) literary language instead of the LSP, (iii) descriptive equivalents instead of the 
specific terms, etc. As a result of such a translation the translated text is not adjusted
to the communicative situation. Furthermore, the ambiguity may be introduced. 

The stylistic errors appearing in the analyzed EU directives have been divided 
into the following categories: 

– using colloquial language instead of the language of medicine or biology;
– using literary language instead of the language of medicine or biology.

Example 20.
• The phrase classical alergic disorders (...) tend to run in the family has been translated into Polish 
as klasyczne choroby alergiczne (...) mają tendencje do grasowania w rodzinie instead of klasyczne 
choroby alergiczne (...) zwykle są cechą rodzinną/ zwykle są dziedziczne. The literary flowery lan-
guage which is pejoratively marked has been used. The verb grasować refers to criminal activities 
or destruction caused by animals (English equivalent would be to prowl or to be at large).

Example 21.
• The phrase skin rashes has been translated into Polish as pokrzywka instead of wysypki skórne. 
The meaning has been partially changed because instead of the hyperonym the hyponym has been 
used. In other words the meaning has been restricted only to one type of the skin rash.

Example 22.
• The phrase pistachio nut has been translated into Polish as fistaszek instead of orzech pistacjowy. 
The improper equivalent characteristic of the colloquial language has been used instead of a one- 
word term. Moreover, the meaning has been changed as the term fistaszek refers only to peanuts 
[orzeszek ziemny] that is: Arachis hypogaea and not to pistachio nuts that is: Pistachia vera.
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4.7. Omission

Omission is sometimes classified as translation by deletion. However, it is necessary
to stress here that translation by deletion is a method of translation which is justified and
serves the translation skopos and does not affect the meaning, whereas omission leads to 
the change of meaning. Omission, on the other hand, usually results from the fact that 
some translators not knowing how to translate some part of the text simply decide not 
to translate it. The second reason is that some translators fail to proofread the original 
with the translation and thus they are unaware that they failed to translate some parts 
of the original. There are also situations when translators consider some parts of the 
text irrelevant due to the fact that they do not know the field which the text refers to.

Example 23.
• The phrase packets of mediators has been translated into Polish as mediatory instead of pakiety 
mediatorów. The translator failed to translated the phrase referring to quantity that is to say packets 
of. The meaning has been changed

Example 24.
• The syntagm the body’s vulnerable entrance points has been translated into Polish as słabo zabez-
pieczone punkty organizmu instead of czułe miejsca „wejściowe” organizmu. The translator failed 
to translate the premodification entrance.

Example 25.
• The phrase spontaneous bruising has been translated into Polish as wylewy podskórne instead of sa-
moistne wylewy podskórne. The pre-modifying adjective spontaneous has been omitted by the translator.

4.8. Grammatical problems

Grammatical errors which occur in EU directives include mainly inflexion errors
(e.g. incorrect stem or desinence) and incorrect syntax (e.g. government, concord, 
prepositions, or word order).

Example 26.
• The Polish version is: … pracownik cierpi z powodu zakażenia i/lub choroby, która może być 
skutkiem narażenia … instead of: … pracownik cierpi z powodu zakażenia i/lub choroby, które mogą 
być skutkiem narażenia … . In the sentence above the subordinate clause of cause does not agree in 
number with the main clause’s object.

Example 27.
• The Polish version is: … lekarz lub władza odpowiedzialna za kontrolę zdrowotną proponuje… 
instead of: … lekarz lub władza odpowiedzialna za kontrolę zdrowotną proponują … In the example 
above there is the problem with the agreement between the subject and the verb. The verb is in 
singular instead of plural. 

Example 28.
• The Polish version is: Pracodawcy dostarczają pracownikom (…) informacje … instead of: Praco-
dawcy dostarczają pracownikom (…) informacji … In the example above there is the problem with 
the government between the verb and object. The verb dostarczać requires the object in genitive.
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5. Conclusions

To sum up, the majority of terminological and collocation-related problems result 
from the fact that translators do not know medicine and biology. Grammatical problems 
are usually the consequence of insufficient knowledge of the native language gram-
mar. It is a direct consequence of the fact that most of the people who are translators 
graduated from language studies where they mastered their knowledge of a foreign 
language not paying attention to developing the native language. Consequently, their 
command of foreign grammatical system is better than the native one. Next, the omis-
sions, non-sense, opposite meaning and change of the meaning may result from two 
factors that is to say (i) lack of the knowledge of the field the text refers to, (ii) not
applying the tricks of the trade (not proofreading the translated text in a proper 
way). Lastly, if translators do not know a given LSP sufficiently they are prone to
make stylistic errors. The insufficient professional training results in the low quality
translations into Polish. Polish society will have to cope with a number of translation 
scandals as long as the process of hiring incompetent people continues. 
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Społeczne uwarunkowania skutecznej komunikacji

Abstract. The paper shows the results of research into what – in people’s opinion – is 
necessary in effective communication. An internet search engine was used to collect some 
Polish sentences with the phrase “understanding without something”. These phrases were 
then analysed using an innovative method of the so-called “reverse analysis”. This enabled 
us to formulate the popular definitions of these notions and then compare them with their
dictionary definitions.

Abstrakt. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań sprawdzających, co – w opi-
nii społecznej – jest niezbędne w skutecznej komunikacji. W tym celu, za pomocą wyszu-
kiwarki internetowej, zebrano z Internetu stosowne frazy z wyrażeniami typu „rozumienie 
się”, „zrozumienie się” i „porozumienie się” i przeanalizowano je pod interesującym nas 
względem. Umożliwiło to określenie społecznych definicji tych trzech pojęć i skonfronto-
wanie ich z definicjami słownikowymi. W badaniach posłużono się innowacyjną metodą
(autorstwa piszącego te słowa) przeciwnej analizy.

1. Cel i metoda badań 

W artykule zostaną przedstawione wyniki badań, mających na celu sprawdzenie, 
co – w opinii społecznej – jest niezbędne w skutecznej komunikacji, a – poprzez to 
– również, co przez nią się rozumie. 

Badania przeprowadzono innowacyjną metodą przeciwnej analizy, u podstaw 
której legło przekonanie autora niniejszej pracy, że ludzie, komunikując się, mówią 
głównie o tym, co jest specyficzne, a nie oczywiste, ogólnie przyjęte. Komunikuje się 
zwykle novum (to co jest nowe), a nie datum (to co jest dane). W przeciwnym razie 
przekazywane byłyby komunikaty dublujące posiadaną już wiedzę przez interlokutora 
(wbrew zasadzie ekonomii w komunikacji). Oczywiście oprócz komunikacyjnej, język 
pełni również inne funkcje. Jest bowiem także narzędziem do utwierdzania drugiej 
osoby w tym, co ona już wie (np. „kocham cię” wśród małżonków czy narzeczonych) 
czy też do przypominania jej pewnych rzeczy. W tym zakresie jest on jednak rzadziej 
wykorzystywany.
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Celem uzyskania stosownych materiałów do badań autor niniejszej pracy prze-
szukał Internet za pomocą wyszukiwarki www.szukacz.pl. Dzięki jej zastosowaniu 
(akurat ta wyszukiwarka posiada do tego celu odpowiednie narzędzia – możliwość 
wyszukiwania fraz złożonych ze słów o dowolnych zakończeniach, co jest istotne 
w przypadku fleksyjnego języka, jakim jest język polski) udało się znaleźć wszystkie 
strony internetowe zawierające wyrażenia o formacie:

a) „rozum* się bez”,
b) „zrozum* się bez”,
c) „porozum* się bez”.

Znaczenie takiego formatu zapytań zostanie objaśnione na przykładzie powyż-
szego punktu a). Wyszukiwarka internetowa podaje wszystkie strony internetowe 
zawierające wyrażenie złożone z trzech słów: 

– pierwsze zaczyna się od liter rozum (potem w tym słowie następuje dowolny 
ciąg liter, być może nawet pusty – oddane jest to znakiem * w zapytaniu interneto-
wym, co jest związane z fleksyjnością języka polskiego),

– a drugim i trzecim słowem w tym wyrażeniu są odpowiednio słowa się i bez. 

Tak więc stwierdzenie, że ktoś na przykład porozumiewa się bez słów, w oparciu 
o metodę przeciwnej analizy daje wyraz przekonaniu, że z w y k l e  słowa są niezbędne 
w procesie porozumiewania się i na ogół trudno jest wyobrazić sobie sytuację, aby 
mogło być inaczej (tj. aby mogło zaistnieć porozumienie bez słów). Porozumiewanie 
się za pomocą słów jest naturalne, bez słów (jeśli się o tym mówi) musi więc być 
nienaturalne, być pewnym ewenementem w procesie komunikacji interpersonalnej. 

2. Dane internetowe i ich klasyfikacja

Dla każdego z powyższych trzech typów zapytań internetowych zamieszczono 
poniżej tabelę z wypisanymi – znalezionymi w Internecie – wszystkimi wyrażeniami 
z wyszukiwaną frazą. Dodatkowo zaznaczono krotności wystąpień takich fraz oraz 
dokonano ich klasyfikacji na kategorie, wskazujące do czego się odnosi opisywana 
w nich komunikacja (na przykład do porozumiewania się bez słów). Jeśli badane 
wyrażenia występują na początku przytaczanej frazy – wówczas przytacza się ją bez 
owego wyrażenia (zdając sobie sprawę, że co innego znaczy rozumiemy się, a co in-
nego rozumieją się, jednak ze świadomością, że w badaniach tych jest to nieistotne). 
W pozostałych przypadkach, celem łatwiejszego zlokalizowania tych fraz w przyto-
czonym tekście – zaznaczono je pogrubionym drukiem.

Z zestawień tych wyłączono: 
• pytania (gdyż nic nie stwierdzają);
• zdania, w których słowa czy wyrażenia z gwiazdką (*) z zapytań internetowych 

wykraczały poza badany tu zakres znaczeniowy (na przykład dla zapytania b), moż-
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na otrzymać zdanie z frazą rozumie się, bez, oznaczającą oczywiście bez, a więc nie 
z oczekiwanym znaczeniem rozumienia się bez czegoś);

• fragmenty znajdujące się w znalezionym tekście jedynie w wyniku błędnego  
zapisu (np. rozumiemy się bez problemowo zamiast rozumiemy się bezproblemowo);

• poszczególne fragmenty frazy, po której prowadzi się poszukiwanie znajdujące 
się w dwóch różnych zdaniach pojedynczych (na przykład (…) rozumieją się, bez 
wątpienia znaleźli (…)), a więc semantycznie nie jest to jedna fraza, lecz koniec 
i początek dwóch różnych fraz; 

• negacje, jak na przykład zdanie Nie rozumiemy się bez słów, gdyż (zdaniem 
autora niniejszego opracowania) nie można do nich stosować metody przeciwnej 
analizy, lecz jej przeciwieństwo – swego rodzaju metodę bezpośredniej analizy; 
przykłady z tego typu zdaniami zamieszczono oddzielnie pod tabelami z zestawie-
niami fraz poddanych przeciwnej analizie (zdania te są więc specyficznym wyjątkiem
potwierdzającym regułę – metodę przeciwnej analizy). 

2.1. Zapytanie internetowe: „rozum* się bez”

Ta b e l a  1. Zestawienie i klasyfikacja wyników zapytania internetowego „rozum* się bez”

Lp. Fraza Wystą-
pień Kategoria

 1 słów 1143 bez słów
(słowa) – 1177 2 słowa 17

 3 Nam niepotrzebne były słowa. Doskonale rozumieliśmy się bez nich. 3
 4 Słowa były niepotrzebne. Rozumieli się bez nich. 2
 5 słów (dosłownie i w przenośni). 2
 6 użycia słów... 2
 7 Nie trzeba słów. Rozumiemy się bez nich dobrze. 1
 8 Na planie nie potrzebne były słowa, często rozumiałyśmy się bez 

nich.
1

 9 po cóż były słowa, gdy świetnie rozumieliśmy się bez nich. 1
10 słów, jak przyjaciel z przyjacielem. 1
11 Bratnie dusze rozumieją się bez słów i między słowami. 1
12 słów i w ogóle. 2
13 słów praktycznie. 1
14 zbędnych słów. 12 bez zbędnych 

słów – 1515 nadmiernej ilości słów 2
16 słów, bez zbędnej artykularnej mowy. 1
17 słów, bez myśli nawet. 1 bez słów

i inne – 418 zbędnych słów i gestów. 1
19 zbyt wielu słów lub gestów. 1
20 dotyku . . bez słów . . bezszelestnie . . . 1
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Korzystając z metody przeciwnej analizy, można więc wywnioskować, że rozu-
mienie się wymaga (czy też często wykonywane jest z użyciem): 

A1. słów, mowy  (1177 + 15 + 4 + 5 = 1201 wystąpień – pozycje 1–22); 
A2. pokonywania problemów, dodatkowych objaśnień, trudu  (23 + 1 = 24 

– pozycje 25–32);
A3. pewnych aspektów w komunikacji w języku obcym  (4 – pozycje 33–35);
A4. mowy niewerbalnej  (4 + 3 = 7 – pozycje 18–20 i 23–24);
A5. myślenia  (1 – pozycja 17).

Jest tu więcej wyników niż w tabeli 1, gdyż znajdujące się w niej wyniki z kate-
gorii „bez słów i inne”, zostały tu zaliczone do kategorii A1 oraz do kategorii A4 i A5. 

Dodać do tego trzeba 2 razy występujące w Internecie zdanie-negację: „Nie ro-
zumiemy się bez słów” (przy opisie firmy Copywriters-syndicate, wyspecjalizowanej 
w opracowywaniu tekstów wykorzystywanych w komunikacji). Stosując do niego 
metodę bezpośredniej analizy, otrzymuje się wzmocnienie powyższego wniosku 
(z analizy przeciwnej), że słowa są niezbędne w komunikacji. 

Lp. Fraza Wystą-
pień Kategoria

21 wymiany dźwięków 4 bez
mówienia – 522 Charakteryzuje je (związki) wzajemne rozumienie się bez potrzeby 

mówienia do siebie.
1

23 obcesowego poklepywania po plecach. 3 bez gestów 
i uczuć – 424 jednego warknięcia. [po roku znajomości – WL] 1

25 trudu 1 bez trudu
i problemu 
– 23

26 problemów 13
27 problemu 4
28 żadnego problemu 2
29 najmniejszych problemów 1
30 problemów pod względem celów i form działalności proekologicznej. 1
31 problemu z członkami klanu ATF. 1
32 dodatkowych objaśnień. 1 bez

dodatkowych 
objaśnień – 1

33 znajomości języków. 2 językowe 
– 434 tłumaczy – my po polsku, oni po [...] 1

35 obcym językiem władać można BIEGLE, ale układa się go zgodnie 
z jego syntaksą i semantyką jakby Z ZEWNĄTRZ, niczym ten, 
co w chińskim pokoju formalnie doskonale składa poszczególne 
segmenty wypowiedzi. Ojczysty język natomiast w tym sensie 
„rozumie się” bez żadnej „reszty”, jakby się go „od wnętrza – od 
środka” odczuwało. 

1

RAZEM 1233

cd. tab. 1
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2.2. Zapytanie internetowe: „zrozum* się bez”

Ta b e l a  2. Zestawienie i klasyfikacja wyników zapytania internetowego „zrozum* się bez”

Lp. Fraza Wystą-
pień Kategoria

 1 Spojrzała na niego i zrozumieli się bez słów. 4 bez słów w wy-
niku spojrzenia
– 23

 2 Spojrzałyśmy sobie w oczy i zrozumiałyśmy się bez słów. 1
 3 Liz spojrzała na mnie. Zrozumiałyśmy się bez słów. 3
 4 Trinity i Neo spojrzeli na siebie znowu wymownie. Po raz kolejny 

zrozumieli się bez słów, po prostu ich nie potrzebowali.
1

 5 Po lekturze spojrzeli po sobie. Zrozumieli się bez słów, bo byli pewni, 
że …

5

 6 Michał spojrzał na Wojtka. Zrozumieli się bez słów. 1
 7 Jej i Remusa spojrzenia spotkały się. Zrozumieli się bez słów. 2
 8 Wymieniłem z Pawłem spojrzenia i zrozumieliśmy się bez słów. 3
 9 Wymieniły spojrzenia i skinęły głowami. Zrozumiały się bez słów. 3
10 Popatrzyłem w zawiedzione oczy stojącej obok mnie dziewczyny. 

Zrozumieliśmy się bez słów.
1 bez słów (sło-

wa) w wyniku 
popatrzenia 
– 5

11 Popatrzyliśmy na siebie i zrozumieliśmy się bez słowa. 1
12 Emsi popatrzył znacząco na Deca. Zrozumieli się bez słów. 1
13 Mulder popatrzył w oczy Smithowi. Zrozumieli się bez słowa. 2
14 z Wodnikami zrozumieją się bez słów. 12 bez słów (sło-

wa) w horo-
skopach – 25

15 z mężczyzną spod znaku Wierzby możesz zrozumieć się bez słów. 11
16 Gęś – doskonałe związki z gęsią – potrafią zrozumieć się bez słów. 

[horoskop indiański]
2

17 syty głodnego nie zrozumie, wszyscy zrozumieli się bez zbędnych 
słów.

3 bez zbędnych 
słów – 8

18 – Zrozumieli się bez zbędnych słów. 3
19 zrozumienie się bez zbędnych słów będące spoiwem naszej przyjaźni 1
20 – No co? Zakrztusiłem się – parsknął. Zrozumieli się bez zbędnych 

słów.
1

21 Zrozumieli się bez słów. 3 bez słów (róż-
ne) – 5922 Zrozumieliśmy się bez słów. 1

23 zrozumiemy się bez słów 2
24 zrozumiemy się bez słów hehehe 1
25 wymieniliśmy 3 razy szelmowskie uśmiechy i zrozumieliśmy się bez 

słów!
4

26 IV. Jezus spotyka swoją Matkę. Ona potrafiła milczeć widząc cierpienie
swego dziecka. Zrozumieli się bez słów. Ona przyjęła na siebie swój 
krzyż: (...)

3

27 Potrafimy zrozumieć się bez słów. 2
28 bez względu na różnice kulturowe w muzyce możemy zrozumieć się 

bez słów.
5

29 ludzi podobnych do mnie z którymi zrozumiem się bez słów! 1
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Korzystając z metody przeciwnej analizy, można zatem wywnioskować, że zro-
zumienie się wymaga (czy też często wykonywane jest z użyciem): 

B1. słów  (128 wystąpień – pozycje 1–47);
B2. trudu czy problemu  (2 – pozycje 48–49). 

Dodać do tego trzeba jeszcze występujące w Internecie 5 zdań-negacji (do których 
stosuje się metodę bezpośredniej analizy): 

– o tym, że do zrozumienia się potrzebne są słowa – podaje następujące stwierdzenie: 

Lp. Fraza Wystą-
pień Kategoria

30 gdybyśmy spędzili ze sobą więcej czasu, zrozumielibyśmy się bez 
słów.

1

31 Po prostu zrozumieliśmy się bez słów ...no 1
32 Jeżeli czuje to co ja, to zrozumiemy się bez słów. 1
33 być pierwszym, z którym Andrzej potrafił zrozumieć się bez słów od 

czasu zakończenia studiów.
1

34 Pragnie spotkania z osobą, z która zrozumiałby się bez słów. 1
35 „bratniej duszy”, tzn. człowieka, z którym zrozumiem się bez słów, 

z którym chętnie będę spędzać czas
2

36 nie musiał nic mówić, zrozumieli się bez słów. 1
37 zaproszą go i ... zrozumieją się bez słów! 1
38 jakaś wspólnota bólu, rodzaj zrozumienia się bez słów. 1
39 my potrafimy zrozumieć się bez słów. 1
40 Zwykle wartość najwyższą przykładamy do związania wynikającego ze 

zrozumienia się bez słów. Takiego zrozumienia odrzucać niepodobna.
1

41 jak najdłużej, tak samo poznawać, aż zrozumiecie się bez słów – to 
jest piękne dla was

20

42 jak zwykle zrozumieliśmy się bez słów 1
43 „Nikt z nas nie jest święty” – mówi jeden z nauczycieli, ojciec John 

– „to tylko świat na nas tak patrzy. A my, zmagając się każdego dnia 
z ciemna stroną naszego ducha, doskonale rozumiemy, co przeżywają 
młodzi ludzie. Wejście w życie dorosłe jest często równoznaczne z koń-
cem zmagania się z samym sobą. Na placu boju z reguły zostaje tylko 
młodzież i mnisi. To pozwala nam zrozumieć się bez słów”.

4

44 syty głodnego nie zrozumie, wszyscy zrozumieli się bez zbędnych 
słów

3 bez zbędnych 
słów – 8

45 – Zrozumieli się bez zbędnych słów. 3
46 zrozumienie się bez zbędnych słów będące spoiwem naszej przyjaźni 1
47 – No co? Zakrztusiłem się – parsknął. Zrozumieli się bez zbędnych 

słów.
1

48 mimo że mówili różnymi językami, zrozumieli się bez trudu 1  bez trudu lub 
problemów – 249 Jestem pewien, że zrozumiemy się bez żadnych problemów. 1

RAZEM 130  
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(1) Szkoda, że ludzie nie umieją zrozumieć się bez słów – bo one są… przerażające trochę (1 raz);

– o tym, że do zrozumienia się potrzebna jest wiedza – podają następujące dwa 
stwierdzenia: 

(2) Dwie i pół godziny psychiatrycznej książki dość dokładnie przeniesionej na scenę, przyprawione 
to nieco tunezyjskim couleur locale, z wierzchu polukrowany nieco uczuciowymi dialogami, których 
pochodzenia nie zrozumie się bez znajomości jednego choćby odcinka telewizyjnego tasiemca 
wyrobu meksykańskiego. (1 raz),

(3) pewnych spraw nie zrozumie się bez minimum wiadomości historycznych (1 raz);

– o tym, że do zrozumienia się potrzebna jest wiara religijna – podają następujące 
dwa stwierdzenia: 

(4) o dramat życia, którego nie da zrozumieć się bez zaufania do Boga i Maryi (1 raz), 

(5) istnieje jakaś gwarancja ostateczna, choć może jest ona tylko postulatem – ale koniecznym – 
człowieczeństwa, które wie, że nie zrozumie się bez niej. (1 raz).

2.5. Zapytanie internetowe: „porozum* się bez”

Ta b e l a  3. Zestawienie i klasyfikacja wyników zapytania internetowego „porozum* się bez”

Lp. Fraza Wystą-
pień Kategoria

 1 konfliktów z otoczeniem 1 bez konfliktów,
sporów – 7 2 konfliktów! 1

 3 konfliktu 2
 4 zgrzytów 2
 5 sporów i dyskusji 1
 6 przemocy 11 bez przemocy, 

agresji – 15 7 przemocy (Non-Violent Communication). 1
 8 bicia i przemocy 1
 9 emocji i bez wzbudzania agresji 1
10 przemocy i bez naruszania godności innych 1
11 kłopotów 2 bez kłopotów 

– 712 kłopotu 1
13 żadnego kłopotu 2
14 żadnych kłopotów 1
15 większych kłopotów 1
16 większych problemów 2 bez problemów 

– 1217 problemów 6
18 problemu 3
19 żadnych problemów 1
20 trudności 1 bez trudności 

– 521 trudu 3
22 większych trudności 1
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Lp. Fraza Wystą-
pień Kategoria

23 przeszkód :) 1 bez
przeszkód – 524 przeszkód 3

25 większych przeszkód 1
26 ograniczeń 128 bez wszel- 

kich ograni-
czeń – 12927 względu na odległość 1

28 elementu pośredniczącego 1 bez pośrednic-
twa – 1629 konieczności korzystania z pośredników 4

30 konieczności korzystania z pośredników … 3
31 naszego pośrednictwa 2
32 pośrednictwa mediów 1
33 pośrednictwa widzialnej materii 3
34 pośredników 2
35 naszej pomocy 2 bez

pomocy – 436 pomocy państwowej 2
37 jakichkolwiek problemów ze względu na podobieństwo naszych języ-

ków [na Słowacji]
1 językowe – 37

38 pomocy tłumacza 2
39 problemu w języku angielskim 5
40 przeszkód po angielsku i niemiecku 2
41 tłumacza 3
42 tłumaczy 6
43 pośrednictwa tłumaczy 1
44 trudu po angielsku 10
45 względu na język, narodowość czy płeć 1
46 zbędnego obciążenia gramatyką i teorią (praktyczne użycie języka) 1
47 ciągłego zaglądania do słownika 2
48 pomocy rąk [swobodnie – w rozmowie z Czechami] 1
49 potrzeby poprawności językowej 2
50 pomocy słów 2 bez słów, 

mowy – 19651 słów 151
52 słów (pantomima) 1
53 słów :) 6
54 słów – rebusy i zagadki 1
55 słów, myślami… 1
56 słów:] 1
57 słów… 3
58 użycia słów 22
59 używania słów 2
60 zbędnych słów 4
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Korzystając z metody przeciwnej analizy można wysunąć wniosek, że porozu-
mienie się wymaga: 

– zaistnienia:
C1. konfliktów, przemocy, sporów, emocji  (22 wystąpienia – pozycje 1–10);
C2. kłopotów, problemów  (19 + 8 = 27 – pozycje 11–19 oraz 37, 39 i 68); 
C3. trudności, przeszkód, ograniczeń  (139 + 2 = 141 – pozycje 20–27 i 40);
C4. korzystania z pośrednictwa, pomocy  (20 + 4 = 24 – pozycje 28–36 oraz 

38, 43 i 48);
C5. pewnych aspektów w komunikacji w języku obcym  (37 – pozycje 37–49);

Lp. Fraza Wystą-
pień Kategoria

61 potrzeby wypowiedzenia choćby jednego słowa 1
62 użycia języka werbalnego 1
63 barier 5 bez

barier i uprze-
dzeń – 10

64 barier i uprzedzeń w świecie, w którym o sukcesie decyduje zrozumienie 
intencji rozmówcy wywodzącego się często z innego niż nasz kręgu 
językowego i kulturowego

1

65 uprzedzeń 3
66 niepotrzebnych nieufności i przekonania o przewadze tej czy innej 

tradycji piśmienniczej
1

67 względu na to, czy się jąkasz, czy nie 1 z osobami 
niepełnospraw-
nymi – 368 problemów z osobami niesłyszącymi 2

69 konieczności ich zdejmowania [Nauszniki przeciwhałasowe BILSOM 
847 NST]

1 dotyczące 
radzenie sobie 
z hałasem – 370 konieczności przekrzykiwania zgiełku pola bitwy 1

71 robienia nienaturalnych hałasów [przez przyrodników w terenie] 1
72 kładzenia kabli 1 bez użycia 

dodatkowych 
urządzeń 
i technologii 
– 7

73 konieczności trzymania telefonu w ręce 2
74 użycia telefonu 3
75 wykorzystania technologii takich jak e-mail, czy telefony 1
76 błędów 3 bez błędów – 3
77 wywoływania uśmiechu na twarzy słuchających 1 bez mimiki – 2
78 zbędnych gestów i śmiesznych min 1
79 form i kształtów, bez obrazków umysłu 3 bez dodatko-

wego obrazo-
wania – 480 konieczności szczegółowego opisywania, o co chodzi 1

81 konieczności kompromisu z własnymi interesami 2 bez dyploma-
tycznych strat 
– 382 poczucia strat, przegranej i ofiar jest sztuką 1

RAZEM 468
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C6. użycia słów, mowy  (196 – pozycje 50–62);
C7. pokonywania barier i uprzedzeń  (10 + 1 = 11 – pozycje 63–66 i 45);
C8. zaistnienia problemów w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi  (3 –

– pozycje 67–68);
C9. radzenia sobie z hałasem  (3 – pozycje 69–71);
C10. użycia dodatkowych urządzeń i technologii  (7 – pozycje 72–75);
– zaistnienia:
C11. błędów  (3 – pozycja 76);
C12. mimiki, dodatkowego obrazowania  (6 + 1 = 7 – pozycje 77–80 i 48);
C13. dyplomatycznych strat  (3 – pozycje 81–82).

Jest tu więcej wyników niż w tabeli 3, gdyż w kategorii „językowe” było w niej 
wiele słów-kluczy innych kategorii (problem, pomoc, pośrednictwo, przeszkoda). 
Podobnie słowo problem wystąpiło w kategorii porozumiewania się z osobami 
niepełnosprawnymi. Sytuacje te dodatkowo dołączono więc do stosownych (pod 
tym względem) kategorii powyższego zestawienia. Analogicznie fraza 45 została 
ujęta w powyższym zestawieniu w kategorii „pokonywania barier i uprzedzeń”, 
a fraza 48 – w „zaistnieniu mimiki, dodatkowego obrazowania”. 

W tym przypadku nie napotkano w Internecie żadnego zdania-negacji. 
Oprócz powyższej klasyfikacji kategorialnej można również wykonać zestawienie 

według słów dopowiadających (na przykład słowa użycia), które mogą występować 
w różnych kategoriach poprzedniego podziału (w rozważanym przykładzie może cho-
dzić o porozumiewanie się bez użycia na przykład: słów, telefonu, języka werbalnego), 
a które z powodzeniem można by usunąć z analizowanego tekstu, nie zatracając przy 
tym sedna jego przekazu. Zwiększają one ekspresję wymowy stwierdzeń w ramach 
poszczególnych kategorii, jak również uściślają je. Innymi przykładami tego typu fraz 
są tu np.: bez konieczności, bez pomocy, bez zbędnych, bez większych, bez naszego, 
bez żadnych, bez potrzeby.

3. Analiza danych internetowych

Z analizy danych z poprzedniego paragrafu wynika, że frazy „rozum* się bez” 
(tryb niedokonany) w stosunku do fraz „zrozum* się bez” (tryb dokonany), ok. 10 razy 
częściej występują w Internecie (1233 + 2 razy z negacją względem 127 + 5 razy 
z negacją). W obydwu tych sytuacjach („rozumienia” i „zrozumienia”) potrzebne są 
więc głównie słowa czy mowa (po ok. 95% wszystkich wyników, z wyraźnym wy-
szczególnieniem zbędnych słów), a następnie wystąpienie trudności i pokonywanie 
problemów. W przypadku „rozumienia” – dodatkowo występują: znajomość języków 
obcych, mowa niewerbalna i myślenie, a w przypadku „zrozumienia” – wiedza i wiara 
religijna. W końcu, w obydwu tych przypadkach („rozumienia” i „zrozumienia”) – po-
siłkowano się metodą bezpośredniej analizy, gdyż wystąpiły tu zdania-negacje. 

Z kolei, w przypadku zapytań „porozum* się bez” (468 wyników), ani razu nie 
było zdań-negacji, ale za to wystąpiła tu duża różnorodność kategorii (ich zesta-
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wienie znajduje się bezpośrednio pod tabelą 3). W porównaniu z „rozum* się bez” 
i „zrozum* się bez”, wspólne jest to, że w odpowiedziach każdego z tych zapytań 
najwięcej jest stwierdzeń: 

– o używaniu słów, mowy (choć tu jedynie ok. 42% w stosunku do 95% z po-
przednich analiz, jak również z zasygnalizowaniem sytuacji ze zbędnymi słowami), 

– oraz o występowaniu trudności i pokonywaniu problemów, jednak tu jest nie 
tyle sygnalizowane, co silnie reprezentowane (łącznie ponad 40% analizowanych 
wypowiedzi) i mocno rozbudowane. 

W „porozumiewaniu się” położony jest duży nacisk na aspekt społeczny (konflikty,
spory, pokonywanie barier i uprzedzeń, dyplomatyczne zachowanie) oraz na ułatwienie 
procesu komunikacji (poprzez pośrednictwo, pomoc, korzystanie z osiągnięć techno-
logicznych, obrazowanie). Jedynie w „porozumiewaniu się” jest mowa o możliwości 
zaistnienia błędów. Nadto w znacznej liczbie analizowanych wypowiedzi wystąpiło 
dodatkowe dopowiedzenie zwiększające ekspresję wypowiedzi i uściślające ją (tylko 
tu – w „porozumiewaniu się” – występuje ono tak licznie). 

4. Konfrontacja danych internetowych 
z klasycznymi definicjami badanych pojęć

Poniżej przedstawiono jak trzytomowy Słownik języka polskiego pod red. Mie-
czysława Szymczaka ([1]) definiuje rozważane tu pojęcia: rozumienie (i rozumienie 
się), zrozumienie (i zrozumienie się) oraz porozumienie (i porozumienie się). 

Otóż: 
X1. rozumieć (t. III, s. 125–126) znaczy:

a) wiedzieć, uświadamiać sobie, jakie są istotne relacje między obserwo-
wanymi rzeczami, zjawiskami, co znaczą te rzeczy (np. wyrazy), zdawać 
sobie sprawę z czegoś; pojmować,

b) wyciągnąć z czegoś wnioski, interpretować coś,
c) wczuwać się w treść cudzych przeżyć, pragnień, motywów postępowania, 

wykazywać zrozumienie dla kogoś;

X2. rozumieć się (t. II, s. 126) to:
d) rozumieć wzajemnie jeden drugiego (np.: rozumieli się bez słów),
e) być rozumianym (głównie w potocznych związkach frazeologicznych, 

np.: rozumie się samo przez się);
X3. rozumienie (t. II, s. 126) to rzeczownik od rozumieć.

Z kolei:

Y1. zrozumieć (t. III, s. 1060) znaczy: 
a) uświadamiać sobie, jakie są istotne relacje między rzeczami, zjawiskami, 

pojąć co znaczy wyraz, wypowiedź itp., 
b) wyciągnąć wniosek, zdać sobie sprawę z czegoś;
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Y2. zrozumieć się (t. III, s. 1060) to zrozumieć wzajemnie jeden drugiego; 

Y3. zrozumienie (t. III, s. 126), to: 
a) rzecz. od zrozumieć, (np. zrozumienie problemu, sytuacji; czytać wiersz 

ze zrozumieniem),
b) wyrozumiałość, życzliwy stosunek (np. mieć zrozumienie dla kogoś, 

czegoś; nie znajdować u kogoś zrozumienia).

Przy przytaczaniu tych definicji pominięto znaczenia potoczne i frazeologiczne 
(jak np. typu: „ma się rozumieć”), które zresztą w liczbie po kilkanaście sztuk zo-
stały usunięte również z prowadzonej tu analizy (gdyż nie spełniały semantycznych 
warunków prowadzonych tu wyszukiwań internetowych). 

Z porównania tych dwóch kategorii („rozumienia” i „zrozumienia”) wynika, że na 
dobrą sprawę różnią się one jedynie aspektem dokonania. Z ich porównania – w po-
przednim paragrafie – wywnioskowano, że są rzeczywiście bardzo podobne, jednak 
„rozumienie” występuje częściej (można to wytłumaczyć faktem, że przejście od 
rozumienia do zrozumienia to dopiero kolejny etap w procesie komunikacji, a nie 
każda komunikacja musi przebiegać przez wszystkie etapy).

To, że tylko w wypowiedziach o „rozumieniu” występują: znajomość języków 
obcych, mowa niewerbalna i myślenie, oznacza, że głoszące je osoby dawały tym 
samym wyraz, iż kategorie te mają aspekt praktyczny (np. w przypadku języków 
obcych ważne jest ich rozumienie – umiejętność praktycznego wykorzystywania ich 
znajomości, a nie zrozumienie – znajomość jego struktury, gramatyki itp.). Z kolei, 
występujące tylko w wypowiedziach o „zrozumieniu” wiedza i wiara religijna ozna-
czają przekonanie o konieczności dobrego ich „ugruntowania”. 

Pozostało tu jeszcze omówić kwestię porozumiewania się. Według słownika [1]: 

Z1. porozumieć się (t. II, s. 827) znaczy:
a) skomunikować się z kimś, najczęściej za pomocą słów; rozmówić się 

z kimś,
b) dojść do zgody z kimś w jakiejś sprawie, zgodzić się na coś, uzgodnić 

coś; dogadać się;

Z2. porozumienie (t. II, s. 827) to: 
a) rzeczownik od porozumieć się,
b) jednomyślność poglądów, wspólna zgoda na coś; wzajemne zrozumienie,
c) umowa, układ.

Jak podano w poprzednim paragrafie, porozumiewanie się ma bardzo wiele kate-
gorii. Celem wyjaśnienia, dlaczego tak jest, poniżej zamieszczono definicję (własną 
– autora niniejszej pracy) skutecznej komunikacji:

Ze skuteczną komunikacją mamy do czynienia, kiedy: 
1. w ogóle dochodzi do komunikacji (mamy do czynienia z porozumieniem – 

skomunikowaniem się z kimś),
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2. w jej trakcie mamy do czynienia ze zrozumieniem (tj. brakiem przekłama-
nia – właściwą interpretacją, właściwym wzajemnym rozumieniem się), 

3. a pod jej koniec dochodzi do porozumienia (jako jej owocu – uzgodnienia 
wspólnego stanowiska). 

Wyraz „porozumienie” pada w 1. i 3. części powyższej definicji. Poniżej prze-
prowadzono analizę, czy ma to ugruntowanie w nieco wcześniej podanej definicji
„porozumienia się” (definicja Z1).

A. Podane w podpunkcie a) definicji Z1określenie znaczenia „porozumienia się”: 
„skomunikować się z kimś, najczęściej za pomocą słów” odpowiada 1. składowej 
definicji skutecznej komunikacji – oznacza ono zajście samego aktu komunikacji. 

B. Z kolei podane w podpunkcie b) definicji Z1 określenie znaczenia „porozumienia 
się”: „dojść do zgody z kimś w jakiejś sprawie, zgodzić się na coś, uzgodnić coś” odpo-
wiada 3. składowej definicji skutecznej komunikacji – oznacza ono, że owa komunikacja 
(rozumiana jak w zdaniu w punkcie A.) jest rzeczywiście skuteczna – owocna. 

C. Pozostaje jeszcze w przytoczonej powyżej słownikowej definicji „porozumie-
nia się” (definicja Z1) poszukać drugiej składowej definicji skutecznej komunikacji
(„wzajemne rozumienie się”):

• Podane w drugiej części podpunktu a) definicji Z1 określenie znaczenia „po-
rozumienia się”: „rozmówić się z kimś”, oznacza „wyjaśnić, wyłożyć swoje racje”, 
a więc jest jedynie wstępem do wzajemnego zrozumienia się. Jest zatem właściwie 
jedynie rozszerzeniem stwierdzenia z punktu A., gdyż podaje, że „porozumieć się 
z kimś” to nie tylko „skontaktować się z nim” (np. przy stole, czy też: być po drugiej 
stronie linii telefonicznej), ale trzeba jeszcze wyłożyć mu swoje racje. 

• Z kolei podane w drugiej części podpunktu b) definicji Z1 określenie znaczenia 
„porozumienia się”: „dogadać się”, oznacza „w wyniku rozmowy porozumieć się”, 
a więc właściwie jest jedynie rozszerzeniem stwierdzenia z punktu B., gdyż stwierdza, 
że do porozumienia się z kimś potrzeba „gadania” – rozmowy. 

c) Te dwa dopowiedzenia „każą” szukać elementu łączącego dwa różne aspekty 
„porozumienia się”, wyłożone w podpunktach A. i B., którymi okazują się wzajemne 
rozumienie i zrozumienie „tego co się mówi”, aby „się dogadać”, co wskazuje, że 
„porozumienie się” musi (czy też powinno) odbywać się na drodze rozmowy. 

5. Konfrontacja dotychczasowych ustaleń 
ze stanowiskiem Davida Stiebera 

David Stieber w swojej książce Kiedy rozmowa pogarsza sprawę ([2]) podaje, 
że: wierzymy, że gdybyśmy tylko mogli lepiej się porozumieć, nasze problemy same 
by się rozwiązały (s. 11). Stwierdzenie to uważa jednak za z gruntu fałszywe. Pisze, 
że: Wyrażanie prawdziwych uczuć, szczerych opinii i autentycznych motywów wcale 
ludzi do siebie nie zbliża. Często jest wręcz przeciwnie. Lepsze porozumienie może 
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oddalić (s. 15). Określanie takiej sytuacji frazą „brak porozumienia” jest więc nie na 
miejscu (s. 11), bowiem to, z czym naprawdę mamy tu do czynienia, to wiele słów, 
które tylko pogarszają sprawę (s. 12). 

Stieber „porozumienie się” rozumie tak, jak jest to podane w podpunkcie a) 
przytoczonej w poprzednim paragrafie definicji słownikowej tego pojęcia (def. Z1), 
a więc jako akt komunikacji z wyłożeniem swoich myśli, jednak z dopowiedzeniem, 
że wymiana ta ma być szczera i otwarta, wręcz pełna uczuć. Stieber nie uwzględnia 
przy tym drugiej części (a więc z podpunktu b)) przytoczonej w poprzednim paragrafie
definicji słownikowej pojęcia „porozumienia się” (o dojściu do zgody, „dogadaniu 
się”). Przez „porozumienie się” rozumie więc jedynie: 

– zarówno sam akt komunikacji, 
– jak i (dokonywane w jego trakcie) szczere wzajemne uzewnętrznianie się dwóch 

osób. 

Wspomniana wyżej książka ([2]) poświęcona jest metodzie strategicznej komuni-
kacji, pomagającej rozpoznać sytuację i podjąć decyzję o działaniu (s. 16). Według jej 
autora, pierwszym z czterech strategicznych kroków pozwalających uniknąć pułapek, 
w których szczera rozmowa okazuje się zawodna (s. 16) jest określenie, czy mamy 
do czynienia z nieporozumieniem, czy z prawdziwym konfliktem. Krok ten pozwala
uniknąć pułapki, jaką jest skupienie się na niewłaściwym problemie. 

– Nieporozumienie to brak zrozumienia, o co chodzi drugiej osobie. 
– Konflikt to brak zgody między osobami, które dobrze znają nawzajem swoje 

stanowiska. 
Przy nieporozumieniu wystarczy wyjaśnić, o co chodzi, i problem znika. Konflikt

wymaga strategii przekonywania. Wiele książek radzi, jak zażegnać nieporozumienie, 
ta natomiast dotyczy rozwiązywania konfliktów (s. 17) . 

Tak więc „nieporozumienie” według Stiebera, to nie „brak porozumienia” (jak 
by wynikało z budowy słowa „nieporozumienie”), lecz „brak zrozumienia” (niezaj-
ście drugiego aspektu skutecznej komunikacji). „Brak porozumienia” (w znaczeniu 
podpunktu b) definicji Z2, tj. niezajście trzeciego aspektu skutecznej komunikacji) 
nazywa on bowiem „konfliktem” (co jest dość trafnym ujęciem, według autora ni-
niejszego artykułu). 

Celem komplementarności, poniżej podano jeszcze słownikowe (za [1]) definicje
nieporozumienia i konfliktu:

1. nieporozumienie (t. II, s. 349), to: 
a) pomyłka wynikła z niewłaściwego zrozumienia słów, sytuacji,
b) częściej w l.m.: spór, zwada, awantura, niesnaski; 

2. konflikt (t. I, s. 987), to:
 sprzeczność interesów, poglądów; niezgodność, spór, zatarg, kolizja. 
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Informacja, komunikacja a zarządzanie wiedzą

Abstract. The author discusses issues connected with information, communication, and 
management. He treats information as a store (the most important component of a company’s 
assets), and focuses on the requirements that information in various organizations has to 
meet, as well as on the role of communication. The author also highlights the meaning 
and structure of information systems, and specifies the attributes which data should pos-
sess. He also makes a distinction between information and knowledge as well as lists the 
causes and consequences of the rise of a new standard – economy based on knowledge. 
Knowledge management is seen as a tool that helps to gain a competitive advantage and as 
a product of the development of information systems. In his conclusion, the author argues 
that information and effective communication (based on mutual trust), which form part of 
the knowledge management system, are the key to the success of a modern enterprise. 

Abstrakt. Autor przedstawia zagadnienia związane z informacją, komunikacją i zarządza-
niem. Ukazuje informację jako zasób, najważniejszy składnik aktywów przedsiębiorstwa. 
Zwraca uwagę na wymogi, jakie stawia się współcześnie informacji w różnego rodzaju 
organizacjach, i rolę, którą odgrywa komunikacja. Ukazuje znaczenie systemów informacyj-
nych i ich budowę. Określa atrybuty, jakimi powinny charakteryzować się dane. Dokonuje 
rozróżnienia pomiędzy informacją a wiedzą. Wymienia przyczyny i następstwa powstania 
nowego standardu – gospodarki opartej na wiedzy. Przedstawia zarządzanie wiedzą jako 
narzędzie pozwalające na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Ukazuje zarządzanie wiedzą 
jako efekt rozwoju systemów informacyjnych. Dokonuje podsumowania i konstatuje, że in-
formacja i efektywna komunikacja (oparta na wzajemnym zaufaniu) występujące w obrębie 
systemu zarządzania wiedzą stanowią istotę sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa.

1. Wstęp

Żyjąc w czasach obecnych, w społeczeństwie informacyjnym1, nie sposób lek-
ceważyć potęgi, jaką stanowi informacja. Można ją definiować na wiele różnych
sposobów, według różnych kryteriów. E. Skrzypek uważa, że „(…) informacja to 

1 Społeczeństwo informacyjne – społeczeństwo, w którym informacja na równi z innymi zasobami 
(np. realnie występującymi zapasami surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, środkami i instru-
mentami finansowymi) ma wymierną wartość i może być przedmiotem dalszego obrotu.
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treść zaczerpnięta ze świata zewnętrznego w procesie dostosowania się do niego” 
(Skrzypek 2001: 122). J. Nowakowski i W. Sobczak przez informację rozumieją 
„(…) dowolną wiadomość, na podstawie której odbiorca wiadomości opiera swoje 
działanie (…)” (Nowakowski, Sobczak 1970: 13). Ostatecznie, dla dalszych rozważań, 
zostanie przyjęta definicja podana przez J. Kisielnickiego i H. Srokę – precyzująca 
informację jako „taki rodzaj zasobów, który pozwala na zwiększenie naszej wiedzy 
o nas i otaczającym nas świecie” (Kisielnicki, Sroka 2005: 14). Co więcej, należy 
zauważyć, że informacja ma obecnie tak dużą wartość, że (obok zasobów kapitało-
wych, rzeczowych i ludzkich) może decydować o istnieniu i dalszym rozwoju danej 
jednostki organizacyjnej. Informacja jest nawet współcześnie zaliczana do aktywów 
przedsiębiorstwa2, do dóbr, które pozwalają uzyskać nad pozostałymi konkurentami 
wyraźną przewagę. Dodatkowo należy zauważyć, że „(…) w systemach społeczno-
-gospodarczych, informację traktuje się jako kategorię ekonomiczną i postrzega 
w następujących aspektach:

• jako dobro wolne,
• jako zasób,
• jako produkt,
• jako czynnik produkcji,
• jako towar,
• jako elementy infrastruktury gospodarki” (Oleński 1997: 14–15). 

Obejmuje ona w działalności podmiotów gospodarczych wszystkie strumienie 
danych zarówno w obrębie danej jednostki organizacyjnej, jak i te występujące po-
między nią a ośrodkami zewnętrznymi (takimi jak np. kooperanci, odbiorcy, agendy 
rządowe). 

Drugim podstawowym elementem występującym podczas jakiejkolwiek aktyw-
ności podmiotów gospodarczych jest komunikacja. Jedna z propozycji definicji tego
pojęcia stwierdza, że „komunikacja, w szerszym znaczeniu jest to wszelka forma 
wymiany informacji za pomocą znaków między istotami żyjącymi (ludzie, zwierzęta), 
a także między ludźmi i maszynami. W węższym znaczeniu – porozumiewanie się 
ludzi za pomocą środków językowych lub niejęzykowych (gestykulacja, mimika)” 
(Polański 1995: 278). W szeroko rozumianym biznesie komunikacja rozumiana jest 
jako „proces wymiany informacji między uczestnikami systemu organizacyjnego 
i wiązania ze sobą rozmaitych jego czynności. Komunikacja jest zasadniczą charak-
terystyką struktury grup i organizacji, buduje i wzmacnia wzajemne współzależności 
między pracownikami i między jednostkami organizacyjnymi” (Penc 1997: 195). 

Komunikacja występuje w każdym przedsiębiorstwie i ma zasadniczy wpływ na 
jego wyniki ekonomiczne, na osiąganie zakładanych celów, na kształtowanie atmosfery 

2 Aktywami nazywamy posiadany przez przedsiębiorstwo majątek. Do aktywów zalicza się takie 
elementy, jak np. gotówka, weksle, obligacje, obligacje dające bezterminowe prawo do dochodu, papiery 
wartościowe nieobciążone ryzykiem, akcje przedsiębiorstw, należności na rachunku, zapasy, wartość 
posiadanych budynków, budowli i nieruchomości, wyposażenie itp.
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pracy, na stosunki międzyludzkie czy też na kształtowanie wizerunku danej jednostki 
organizacyjnej w świadomości ludzi (klientów, odbiorców, dostawców, kooperantów, 
banków i innych organizacji finansowych itp.). Według J. Fiske i J. Hartley (1980) 
istnieje szereg czynników wpływających na skuteczność procesu komunikacji. Zali-
czyli oni do tego zbioru takie elementy, jak:

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

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

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

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

Ponadto należy zauważyć, że można wyróżnić trzy zasadnicze role komuni-
kacji:

1. Umożliwianie kontaktów z ludźmi,
2. Przekazywanie i pozyskiwanie informacji (rola informacyjna),
3. Przekazywanie wiadomości o podjętych decyzjach i pojawiających się proble-

mach (rola decyzyjna).

Proces komunikacji ludzi składa się z kilku elementów. Zalicza się do nich: źródło 
informacji, nadajnik, kanał, odbiornik i odbiorcę. Należy zdawać sobie sprawę, że brak 
któregokolwiek z nich uniemożliwia efektywną realizację procesu komunikacji. 

Żyjemy w erze informacyjnej3, która bardzo szeroko zmieniła i nadal zmienia ob-
licze świata i gospodarki. Dotychczasowe standardy, charakterystyczne dla tzw. „orien-
tacji przemysłowej”4, zastępują nowe, pojawiające się w efekcie działania takich 
zjawisk, jak globalizacja, wzrost wykształcenia ludności, rozwój komputeryzacji czy 
też szeroko rozumianych technik informacyjnych. Jest to naturalna konsekwencja 
procesów charakteryzujących rozwój ludzkości polegający na ciągłym poszukiwa-
niu koncepcji i środków dających szanse efektywniej dostosowywać się do ciągle 
zmieniających się warunków życia i jednocześnie wykorzystywać pojawiające się 
możliwości. Zmiany te dokonują się w czasach nam współczesnych. W ich efekcie 
pojawiła się gospodarka oparta na wiedzy. Jest ona różnie definiowana w literaturze.
Komitet Rozwoju Ekonomicznego Australii zdefiniował ją jako gospodarkę, „w której 
produkcja, dystrybucja i wykorzystanie wiedzy jest główną siłą napędową wzro-
stu, kreowania bogactwa i zatrudnienia wzdłuż wszystkich przemysłów” (Herman 

3 Era informacyjna to era, w której do procesów komunikacji powszechnie wykorzystuje się tech-
nologie informacyjne.

4 Należą do nich takie elementy, jak np. głęboki podział władzy, sztywne przepisy i procedury 
działania, statyczne struktury organizacyjne.
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2003: 141). Według L. Zienkowskiego (2003: 15) „jest to gospodarka, w której wiedza 
jako taka (nakłady i stan wiedzy) staje się ważniejszym czynnikiem determinującym 
tempo rozwoju i poziom rozwoju gospodarczego od nakładów i stanu (wolumenu) 
środków trwałych”. Co więcej, w nowej gospodarce podstawowym elementem gene-
rującym wartości są usługi oraz przemysł skoncentrowany na wiedzy. To właśnie te 
dziedziny gospodarki uległy w ostatniej dekadzie intensywnemu rozwojowi. Był on 
możliwy dzięki bardzo szybkiemu postępowi technicznemu i technologicznemu oraz 
skoncentrowaniu się na wiedzy jako zasobie strategicznym w tego typu gospodarce. 
Takie właśnie podejście, określone mianem tzw. paradygmatu informacyjno-techno-
logicznego, w konsekwencji doprowadza do sytuacji, w której informacja i wiedza 
stanowią podstawowe źródło wartości ekonomicznej danego przedsiębiorstwa. Takie 
podejście znajduje również odzwierciedlenie w teoriach ekonomicznych – pojawia 
się tzw. nowa ekonomia. „Zasadniczą różnicą między nową ekonomią a ekonomią 
klasyczną (operującą kategorią trzech czynników wytwórczych – praca, kapitał, 
ziemia) jest założenie, że wiedza jest podstawowym czynnikiem wytwórczym 
w sensie jej decydowania o sposobie racjonalnego wykorzystania podstawowych 
czynników wytwórczych” (Moszkowicz, Moszkowicz 2002: 475). Właśnie wiedza 
stanowi strategiczny zasób pozwalający przedsiębiorstwom konkurować obecnie na 
rynku i zdobywać dodatkową przewagę. Jest ona podstawowym składnikiem zaso-
bów niematerialnych i współuczestniczy w procesie budowy wszystkich składników 
tzw. kapitału intelektualnego. Konsekwencją takiego stanu rzeczy są nowe warunki, 
w jakich musi działać przedsiębiorstwo. Zmuszają one dane podmioty gospodarcze 
do intensywnego poszukiwania efektywnych metod uczenia się i zarządzania wiedzą. 
Istnieją różne definicje tego procesu. P. Drucker (za Dąbrowski, Gierszewska 2005:
19) uważa, że „(…) zarządzanie wiedzą dotyczy przede wszystkim ludzi, a jego 
celem jest osiągnięcie takiego współdziałania osób, które pozwoli zneutralizować 
słabości i maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników organizacji”. 
Natomiast A. Tiwan (2003: 59) stwierdza, że zarządzanie wiedzą jest procesem, 
w efekcie którego kreowane są nowe wartości i uzyskiwana jest trwała przewaga 
konkurencyjna powstająca w wyniku tworzenia, przekazywania i wykorzystywania 
wiedzy uzyskanej podczas kontaktów (między innymi z klientami) w celu maksy-
malizacji wartości firmy oraz jej wzrostu.

2. Systemy informacyjne

Posiadanie informacji stanowi obecnie dla jakiejkolwiek formy aktywności ludz-
kiej podstawę sukcesu, bazę do osiągania zakładanych celów przy maksymalnym 
wykorzystaniu będących do dyspozycji sił i środków, przy uwzględnieniu istniejących 
barier i ograniczeń oraz ponoszeniu akceptowalnych kosztów. Dobra informacja, 
tzn. charakteryzująca się pewnym zbiorem cech, takich jak: dostępność, aktualność, 
rzetelność, kompletność, porównywalność czy przetwarzalność, stanowi niewątpliwie 
jeden z najbardziej wartościowych aktywów danego podmiotu gospodarczego. Pomimo 
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tego, że fizyczne zaksięgowanie informacji nie jest w chwili obecnej jeszcze możli-
we, generuje ona dodatkowe korzyści. Dostarcza wymierne profity. Należy jednakże
zauważyć, że o wartości informacji decyduje z jednej strony jej typ, a z drugiej jej 
użyteczność. Można wyróżnić 3 grupy informacji i ich przepływów.

1. Informacje zewnętrzne (wpływające do firmy):
 zintegrowane informacje o klientach: ich potrzeby i upodobania,
 wiedza techniczna i umiejętności: znajomość sprzętu i materiałów,
 kanały dystrybucji: ich istnienie i pojemność,
 sieci klientów: ich istnienie i otwartość na informacje.

2. Informacja zbiorowa (wypływająca na zewnątrz):
 reputacja,
 reklama,
 znak firmowy.

3. Informacja wewnętrzna:
 kultura zbiorowa, np. rodzaj i efektywność przepływu informacji,
 umiejętności kierownicze, np. interpretacja i umiejętność reakcji,
 zarządzanie międzykulturowe, np. znajomość innych zwyczajów i kultur.

Kryterium użyteczności rozpatrywać należy w oparciu o sprzężenia zwrotne, jakie 
występują podczas dostosowywania się danego podmiotu do ciągle zmieniających 
się warunków otoczenia. Należy podkreślić, że „informacja jest bezużyteczna, o ile 
nie może być magazynowana, selekcjonowana, wydobywana, przekazywana, roz-
powszechniana, zrozumiana. Informacja jest potęgą tylko wtedy, gdy jest dostępna 
tam, gdzie jest potrzebna, dla tego, komu jest potrzebna, dla celu, dla którego jest 
potrzebna” (Goban-Klas 1997: 22).

W dotychczasowej historii przedsiębiorczości zarządzanie koncentrowało się 
głównie na odpowiedniej polityce pieniężnej, materiałowej, aspektach związanych 
z istniejącą bazą maszynową i będącą do dyspozycji kadrą pracowniczą. Marginali-
zowano znaczenie ostatniego elementu – informacji. Obecnie brak tego filaru zarzą-
dzania przekreśla szanse na efektywne działanie na rynku i dalszy rozwój. Niezbędne 
jest posiadanie użytecznej informacji, tzn. takiej, która pozwoli lepiej i szybciej 
dostosować się do zmieniających się wymagań konsumentów, przez co uzyskiwać 
dodatkową przewagę nad bezpośrednią konkurencją. Przykładem takiej właśnie infor-
macji są zbierane codziennie (na bieżąco) przy wykorzystaniu EDI (ang. Electronic 
Data Interchange – elektroniczna wymiana danych) preferencje klientów odzieży 
przez amerykańskie przedsiębiorstwo The Limited. Każdy z ponad tysiąca punktów 
sprzedaży detalicznej przesyła w górę łańcucha zaopatrzenia informacje dotyczące 
aktualnych wymagań stawianych przez odbiorców ostatecznych. Uzyskanie takich 
danych pozwala lepiej zarządzać planowaniem produkcją (stosowne zamówienia 
przesyłane są łączami satelitarnymi do dostawców na całym świecie), transportem 
(wykorzystywane są wszystkie możliwe, szybkie rodzaje transportu, takie jak lotniczy, 
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samochodowy itp.) oraz dystrybucją (istnieje jedno centrum konsolidacji oraz kilka 
centrów dystrybucji na różnych kontynentach). Wykorzystanie kryterium użyteczności 
pozwala skrócić cykl od chwili złożenia ponownego zamówienia do fizycznego do-
starczenia danej pozycji asortymentowej do konkretnego punktu sprzedaży detalicznej 
do okresu nieprzekraczającego sześć tygodni. Obowiązujący standard przy tego typu 
sprzedaży wynosi ponad pół roku. W konsekwencji przedsiębiorstwo The Limited jest 
wiodącym w swojej branży. 

W tak złożonych podmiotach gospodarczych, jakie występują obecnie na rynku, 
efektywne posiadanie informacji możliwe jest tylko dzięki istnieniu i wydajnemu 
działaniu systemów informacyjnych. Stanowią one wielopoziomową, autonomiczną 
strukturę, która pozwala użytkownikom na wydajne pod każdym względem transfor-
mowanie informacji na wejściu na pożądane informacje na wyjściu przy uwzględnieniu 
pewnych wymogów i wykorzystaniu odpowiednich schematów i algorytmów działa-
nia. „System informacyjny to mechanizm, za pomocą którego przepływ materiałów, 
części, podzespołów oraz gotowych produktów może być koordynowany tak, by 
utrzymać opłacalny poziom obsługi. Każda organizacja, która aspiruje do pozycji 
lidera, musi sobie zdać sprawę, że jej sukces w dużej mierze zależy od tego, na ile 
kontrolowany jest przepływ materiałów, zapasy produktów oraz popyt na każdym 
etapie” (Christopher 1998: 151). Co więcej, system informacyjny musi zapewniać 
w każdych warunkach przepływ informacji od źródła do użytkownika. W klasycznych 
modelach zarządzania bardzo dużą rolę przypisuje się informacji wewnętrznej. Zalicza 
się do nich takie elementy, jak: wielkość produkcji, długość cyklów produkcyjnych 
czy też koszty produkcji. Zbyt małą wagę przypisuje się informacji od klientów. 
Współcześnie tego typu dane są najbardziej pożądane. Mają ogromną wartość. 
Efektywny przepływ informacji w tym zakresie (tzn. do i od klienta ostatecznego) 
gwarantuje osiąganie przewagi nad konkurencją. W celu zapewnienia tych wyma-
gań (efektywny pod każdym względem obieg informacji) należy stworzyć system 
zdolny do realizacji takich zadań, jak: tworzenie, przekazywanie (dostarczanie do 
użytkowania), przechowywanie (włączanie dokumentów do systemu w taki sposób, 
by można je było odnaleźć), gromadzenie (zdobywanie danych na temat dokumen-
tów, ich pozyskiwanie oraz wprowadzanie do systemu), wyszukiwanie (wybieranie 
z systemu dokumentów spełniających pewne kryteria), kopiowanie (zwielokrotnia-
nie), przetwarzanie (opracowywanie danych, które polega na tworzeniu dokumentów 
pochodnych na podstawie dokumentów pierwotnych), wykorzystywanie i niszczenie 
informacji. Ponadto system informacyjny musi zapewniać dane, które charakteryzują 
się następującymi atrybutami: 

• przydatność informacji, czyli jej dostosowanie do potrzeb użytkowania,
• aktualność informacji, czyli jej dostosowanie do czasu użytkowania,
• odpowiedzialność informacji, czyli gwarancja jej poprawności,
• typ własności informacji, czyli określenie praw dostępu do niej,
• typ ochrony informacji, czyli sposoby utrudniające dostęp oraz modyfikację 

informacji przez osoby niepowołane (Wierzbicki 1996: 76).
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Należy podkreślić, że prawidłowo działający system informacyjny dostarcza nie-
zbędnych do podejmowania celowych działań narzędzi. Co więcej, dostarcza informa-
cji, w oparciu o które podejmowane są na dalszych etapach określone decyzje. Dlatego 
też stanowi element łańcucha decyzyjnego funkcjonującego w systemie zarządzania. 
Jednocześnie wymaga podkreślenia fakt, że jakość systemu informacyjnego (to, jakie 
informacje posiadamy) decyduje o jakości procesu zarządzania.

W praktyce w szeroko rozumianych systemach informacyjnych (powszechnie 
występujących obecnie w biznesie, bez których trudno jest sobie wyobrazić efek-
tywnie działające na rynku przedsiębiorstwo) struktura łącza komunikacyjnego 
ogranicza się do: nadawcy, kanału i odbiorcy. Sprecyzowania wymaga w tym 
przypadku pojęcie kanału. Są to powiązania, jakie występują pomiędzy użytkow-
nikami a zasobami danych, „(…) medium pośredniczące w wymianie wiadomości. 
Są to: bezpośrednia rozmowa, rozmowa telefoniczna, e-mail, wiadomość pisemna. 
Zastosowanie określonego kanału porozumiewania się wpływa na to, jak odbiorca 
odpowiada na wiadomość. List miłosny napisany na maszynie nie wywoła takiego 
samego efektu jak uczucia wyrażone odręcznym pismem. Inaczej odpowiesz na 
informację o zerwaniu związku pozostawioną w automatycznej sekretarce, a inaczej, 
jeśli usłyszysz bezpośrednio złą wiadomość” (Adler, Rosenfeld, Procter 2006: 13). 
Kanałem może być wiele nośników, np. fala głosowa, fala radiowa, papier, przewód 
telefoniczny, obraz czy wiązka lasera. Żaden jednak z nich nie gwarantuje pełnej 
pewności przekazania informacji bez powstania zakłóceń. Bardzo często mamy do 
czynienia z sytuacją, w efekcie której przekazywane informacje ulegają zniekształ-
ceniu. Przyczynami tych zniekształceń są pojawiające się w kanale zakłócenia zwane 
szumami. Ich źródła mogą być bardzo różne i zależą od właściwości kanału. Mogą 
one wynikać z niedoskonałości urządzeń technicznych (np. telefonu, faksu, mode-
mu, drukarki, skanera, czytnika kodów kreskowych itp.), z zakłóceń pochodzących 
z zewnątrz (np. hałas hali produkcyjnej, hałas generowany przez różnego rodzaju 
maszyny i urządzenia zlokalizowane na zewnątrz danego systemu), jak również 
z tego, że odbiorcy nie rozumieją słów lub zwrotów występujących w danym prze-
kazie (nieznajomość języka, w którym jest sformułowany dany komunikat, lub też 
użycie zbyt trudnego dla odbiorcy języka, używanie zbyt długich i wielokrotnie 
złożonych zdań itp.). Ważnym aspektem, z punktu widzenia efektywności procesu 
komunikacji, jest również konieczność użycia w przekazie informacji (słów), które 
są jednoznaczne i mają identyczne znaczenie zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy. 
Oczywiście istnieją pewne rozwiązania umożliwiające ograniczenie wpływu tego 
typu zakłóceń (np. powtórzenie informacji oraz jej dodatkowe objaśnienie – wypo-
sażenie w dane, które w sposób jednoznaczny i prosty umożliwiają ich identyfikację 
oraz zrozumienie). Generujemy jednakże w tym przypadku dodatkowe informacje, 
które przyczyniają się do jeszcze większego zalewu informacyjnego. W skrajnych 
przypadkach może doprowadzić on do dłuższego wykonywania operacji, którym 
podlegają informacje (np. wyszukiwanie, przetwarzanie, niszczenie itp.) oraz w ich 
konsekwencji ostatecznie do częściowej lub całkowitej niedrożności istniejącego 
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systemu informacyjnego. Ponadto zauważmy, że między nadawcą i odbiorcą wy-
stępują relacje w postaci sprzężenia zwrotnego. Polegają one na tym, że pełnią oni 
naprzemiennie role nadawcy i odbiorcy. 

Przechodząc dalej do rozważań nad zarządzaniem, należy wyjaśnić rolę, jaką od-
grywa w tym zakresie informacja. Przyjmuje się nawet istnienie jej wyspecjalizowanej 
formy w postaci tzw. informacji dla zarządzania. „Jest ona szczególnym rodzajem 
informacji. Pozwala na realizację takich funkcji, jak: planowanie, organizowanie, 
przewodzenie i kontrolowanie. Efektywne zarządzanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy 
posiadamy informację o organizacji i jej otoczeniu. Kryterium wyodrębniającym ze 
zbioru informacji podzbiór informacji dla zarządzania jest fakt, że na skutek otrzy-
manych wiadomości zmniejsza się nieokreśloność wyboru, czy też oceny działania 
w organizacji. Dlatego też informacja dla zarządzania ma bezpośrednio i pośrednio 
wpływ na proces decyzyjny” (Kisielnicki, Sroka 2005: 14). 

Efektywne działanie systemu informacyjnego (w powszechnie obecnie wy-
stępującym zalewie informacyjnym) trudno wyobrazić sobie bez jakiegokolwiek 
wspomagania nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Ich powszechne wy-
korzystanie przyczyniło się do powstania nowej kategorii, istniejącej w obrębie 
systemu informacyjnego – systemu informatycznego. Pod tym pojęciem rozumie się 
wyodrębnioną część systemu informacyjnego, która z różnych przyczyn jest skompu-
teryzowana. System taki zbudowany jest ze: sprzętu, oprogramowania, bazy danych, 
telekomunikacji, ludzi oraz organizacji. O ile dwa pierwsze elementy są oczywiste 
(sprzęt stanowią rozmaite urządzenia techniczne służące do fizycznego wykonywania
różnych operacji, jakim podlega informacja; oprogramowanie jest zbiorem programów 
wykorzystywanych wewnątrz systemu informatycznego), to trzy pozostałe są różnie 
w literaturze określane.

Baza danych (w bardzo zaawansowanych obecnie występujących systemach 
równolegle występują również bazy modeli, wiedzy) jest zintegrowanym zbiorem 
informacji z pewnej dziedziny. Są one oczywiście w odpowiedni sposób zbudowane. 
Taka ich konstrukcja ułatwia efektywne ich wykorzystywanie. 

Telekomunikacja jest to zespół elementów (organizacja, sprzęt oraz oprogra-
mowanie), który umożliwia współdziałanie dwu lub większej liczby komputerów. 
W konsekwencji występowania telekomunikacji możliwe jest połączenie komputerów 
w regionie, kraju, kontynencie czy też całkowicie globalne – w aspekcie całej kuli 
ziemskiej (np. Internet).

Ludzie są najważniejszym i jednocześnie całkowicie nieprzewidywalnym ele-
mentem systemu informatycznego. Należy podkreślić, że bez udziału człowieka, bez 
jego kompetencji, wiedzy i inteligencji każdy, nawet najbardziej doskonały system 
przestanie efektywnie działać. Nie będzie generował spodziewanych wyników. Co 
więcej, będący do dyspozycji personel musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświad-
czenie.

Organizacja jest w tym przypadku sposobem zorganizowania poszczególnych 
elementów systemu w ten sposób, aby stanowiły one całość. 
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Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że stopień informatyzacji bywa diametralnie 
różny. Spotyka się obecnie systemy informatyczne bazujące tylko na wykorzystaniu 
poczty elektronicznej, jak i całkowicie zintegrowane systemy, np. SAP R/3. 

3. Zarządzanie wiedzą

Rozszerzając rozważania na temat aspektów dotyczących informacji, komunika-
cji i zarządzania wiedzą, należy zdawać sobie sprawę, że wiedza to coś innego niż 
informacja. A. Brooking (1999: 4–5 za Mikuła 2006: 106) uważa, że dane to fakty, 
obrazy, liczby wyrwane z kontekstu. Informacja to dane przedstawione w kontekście. 
Natomiast wiedza to informacje w kontekście wraz z ich zrozumieniem, jak ich użyć. 
T. Davenport i L. Prusak (1998: 5 za Wiatrak 2003: 32–33) uważają, że wiedza to: 
„(…) płynna kompozycja ukształtowanego doświadczenia, wartości, strukturalizowa-
nych informacji i głębi wglądu eksperta, która tworzy ramy dla oceny i wprowadzenia 
nowych doświadczeń i informacji. Powstaje i jest stosowana w umyśle tych, którzy 
wiedzą. W organizacjach jest zawarta nie tylko w dokumentach lub składach, ale 
także w organizacyjnych rutynach, procedurach, praktykach i normach”. Co więcej, ci 
sami autorzy podają, że „(…) informacja staje się wiedzą dopiero poprzez dokonanie 
jednego z poniższych typów analizy:

1. Porównanie – jak informacje na temat danej sytuacji wyglądają na tle pozo-
stałych informacji;

2. Następstwa – jaki wpływ ma dana informacja na decyzje i działania;
3. Powiązania – jak dana informacja wiąże się z resztą posiadanych informacji;
4. Dialog – co inni ludzie myślą o tej informacji (ta czynność podkreśla rangę 

kontaktów międzyludzkich w generowaniu wiedzy)” (Davenport, Prusak za Evans 
2005: 30).

Natomiast E. Turban i J. Aronson (2001: 349) relacje zachodzące pomiędzy 
danymi, informacjami i wiedzą przedstawili graficznie w sposób przedstawiony na 
poniższym rysunku.

Rys. 1. Relacje zachodzące między danymi, informacją a wiedzą
Źródło: Turban, Aronson 2001, s. 349

DANE INFORMACJE WIEDZA

Zarządzanie wiedzą jest procesem wykorzystującym zarówno informacje, jak 
i aspekty związane z szeroko rozumianą komunikacją do tworzenia wartości i uzy-
skania trwałej przewagi konkurencyjnej. Ma to miejsce w efekcie takich procesów, 
jakim podlega wiedza, jak: lokalizowanie, pozyskiwanie, rozwijanie, dzielenie się, 
rozpowszechnianie, wykorzystywanie i zachowywanie. Zarządzanie wiedzą jest 
realizowane w następstwie wykonywania ciągłych i cyklicznych funkcji szeroko 
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pojętego zarządzania. Funkcje te koncentrują się zarówno na zasobach wiedzy, 
zadaniach, jak i instrumentach (przyczyniających się do sprawnego przebiegu jej 
głównych procesów). Zakres działań w obrębie zarządzania wiedzą jest bardzo 
rozległy. Można go rozpatrywać w kilku płaszczyznach. Do najważniejszych z nich 
należy zaliczyć:

• celowość – zbiór celów wynikających z misji, wizji i przyjętej strategii danego 
podmiotu, jak również innych, obowiązujących celów (np. niższego rzędu),

• organizację – konieczność ukształtowania struktury organizacyjnej,
• technikę – wykorzystywane urządzenia oraz obowiązującą technologię infor-

macyjno-komunikacyjną,
• prawo – pozyskiwanie, ochronę i udostępnianie praw własności wiedzy,
• ekonomię – ekonomikę gromadzenia i wykorzystywania wiedzy.

W zarządzaniu wiedzą występuje szereg barier. Do najważniejszych z nich można 
zaliczyć brak zaufania w organizacji czy też występowanie w granicach jej działania 
różnych języków.

Pierwszą z nich można niwelować poprzez budowanie odpowiednich relacji (opar-
tych na zaufaniu i poczuciu wspólnoty) wewnątrz, jak i na zewnątrz danej organizacji. 
Dodatkowo należy starać się propagować formy komunikacji sprzyjające przepływowi 
wiedzy. W przypadku występowania różnych języków w danej organizacji powinno 
się ustalić wspólny język. Język, który będzie obowiązujący wewnątrz całej istniejącej 
organizacji. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować dodatkowe błędy i zagrożenia 
pojawiające się podczas procesów zarządzania wiedzą w przypadku występowania 
większej liczby obowiązujących na równych prawach języków.

Należy zauważyć, że zarządzanie wiedzą stanowi efekt rozwoju systemów infor-
macyjnych. Chodzi w tym przypadku o tzw. systemy ekspertowe5. W takich syste-
mach obok istniejących, szeroko rozumianych zasobów informacyjnych istnieją i są 
efektywnie wykorzystywane zasoby wiedzy. Co więcej, systemy takie muszą posiadać 
i absorbować odpowiednią wiedzę oraz umożliwiać efektywne jej wykorzystanie po 
to, by zapewnić danej organizacji sprzyjające do konkurowania warunki na istnie-
jących rynkach. Zagadnienia zarządzania wiedzą są wielopłaszczyznowe. Należy je 
rozpatrywać w takich obszarach, jak:

• funkcjonowanie całej organizacji i jej systemu informacyjnego,
• działania poszczególnych jednostek organizacyjnych,
• praca poszczególnych pracowników.

Ponadto należy również uwzględnić problemy związane z tzw. asymetrią wiedzy. 
Polega ona na różnicy w poziomie wiedzy pomiędzy osobami działającymi w danym 
przedsiębiorstwie, łańcuchu, sieci czy też innej, występującej na danym rynku, formie 
organizacji. Stanowi duże utrudnienie w procesach zarządzania wiedzą. 

5 Systemem ekspertowym jest oprogramowanie, które wykorzystuje wiedzę i procedury wniosko-
wania do rozwiązywania postawionych problemów.
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4. Wnioski

Podsumowując rozważania dotyczące informacji, komunikacji i zarządzania wie-
dzą, należy zauważyć, że zagadnienia te, jak również relacje, w jakich one występują, 
stanowią podstawę współczesnej przewagi konkurencyjnej. To właśnie informacja 
i dobra komunikacja opierająca się na efektywnym i szybkim przekazywaniu oraz 
na wzajemnym do siebie zaufaniu stanowią istotę sukcesu dla obecnie działających 
na rynku przedsiębiorstw. Co więcej, zauważmy, że informacje są właściwe wów-
czas, gdy charakteryzują się pewnym zbiorem cech, takich jak: aktualność, ścisłość, 
dostępność czy istotność dla danego problemu. Zaufanie sprzyja efektywnemu prze-
pływowi informacji. Jakość komunikacji wywiera wpływ na motywację pracowników 
i poziom ich zadowolenia z pracy, na zaangażowanie w sprawy przedsiębiorstwa, na 
wydajność i efektywność pracy. Wszystkie te elementy wpływają na posiadaną przez 
daną organizację wiedzę i na sposób, w jaki jest ona zarządzana. Kreują odpowied-
nie warunki rozwoju i efektywnego wykorzystania będącego do dyspozycji kapitału 
intelektualnego6, stanowiącego jeden z najważniejszych aktywów przedsiębiorstwa. 
Pozwalają zarządzać relacjami (między innymi relacjami z klientami). Dodatkowo 
zarządzanie wiedzą umożliwia optymalizację jej rozwoju i wykorzystania. Proces 
ten przeprowadzany jest według odpowiednio dobranej metody (np. strategicznej 
karty wyników, business intelligence, kaizen, analizy wartości, e-learningu czy też 
benchmarkingu) i tworzy warunki do powstania dodatkowej przewagi nad innymi 
konkurentami.
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KRZYSZTOF SZYMONIAK

Drogi i bezdroża informacji prasowej

Abstract. Having defined the concept of information and demonstrating how this origi-
nally Latin word made its way to most of the European languages, the author goes on to 
analyze a phenomenon that could be labeled: “informing within the mass media”. Then 
he shows the role and importance of information journalism, predominantly in dailies and 
local weeklies. He focuses not only on indicating the main sources of journalistic know-
ledge (and how to access them), or on highlighting the differences between information 
articles and feature articles, but also (and perhaps most importantly) he concentrates on 
the difficulties and perils that journalists face in their “pursuit of a news story”. The paper
ends with contemplations and reflections in the field of journalistic deontology. As the
author and the quoted researchers underline, they are of primary importance to the future 
of global communication, especially in the age of the demand for the media-influenced,
and hence untrue, image of the world.

Abstrakt. Po zdefiniowaniu pojęcia informacja oraz wykazaniu, w jaki sposób pierwo-
wzór łaciński tego słowa przeniknął do większości języków europejskich, autor zajmuje 
się analizą zjawiska, które można nazwać informowaniem w obrębie mediów masowych. 
Ukazuje rolę i wagę dziennikarstwa informacyjnego, głównie w strefie gazet codziennych
i tygodniowej prasy lokalnej. W swoim tekście nie tylko wskazuje główne źródła wiedzy 
dziennikarskiej (oraz sposoby docierania do nich), nie tylko podkreśla różnicę między ga-
tunkami informacyjnymi i publicystycznymi, ale także, a może przede wszystkim, zwraca 
uwagę na trudności i niebezpieczeństwa, jakie są udziałem dziennikarzy w trakcie „pogoni 
za newsem”. Tekst kończą rozważania i refleksje z zakresu deontologii dziennikarskiej.
Mają one, co podkreśla autor oraz cytowani przez niego badacze zjawiska, niebagatelne 
znaczenie dla przyszłości komunikowania globalnego, zwłaszcza w dobie popytu na 
zmediatyzowany, czyli nieprawdziwy obraz świata.

Z Uniwersalnego słownika języka polskiego1 dowiadujemy się, że obecnie funk-
cjonujące w języku polskim słowo informacja ma sześć definicji. Pierwsza z nich to
definicja ogólna: „powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś; wiadomość,
wskazówka, pouczenie”. W obrębie przykładów obrazujących zakres stosowania tej 
definicji autorzy słownika umieścili termin informacja naukowa; jest to – „dział nauki 

1 Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. Stanisława Dubisza, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2003, t. 1, s. 1212.
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zajmujący się opracowywaniem i rozpowszechnianiem danych naukowych dotyczą-
cych aktualnego stanu wiedzy w określonej dziedzinie”. Podaję ten przykład z myślą 
o czytelnikach, którzy z racji swoich zainteresowań zawodowych najczęściej spotykają 
się z informacją właśnie w obrębie informacji naukowej i dziedzin pokrewnych. 
Dlatego też można domniemywać, że pozbawione kontekstu zdanie „Jak powstaje 
informacja?” niemal na pewno inaczej zostanie odczytane przez medio- czy praso-
znawcę, a inaczej przez specjalistę z zakresu infolingwistyki czy filozofii nauki.

Druga definicja, najbardziej nas w tym tekście interesująca, dotyczy publikatorów
lub – inaczej – środków masowego przekazu: „powiadamianie społeczeństwa lub 
określonych zbiorowości w sposób zobiektywizowany, systematyczny i konkretny za 
pomocą środków masowego przekazu o bieżących lub prognozowanych wydarzeniach 
mających istotne znaczenie polityczne, naukowe, gospodarcze, kulturalne itp. lub 
wzbudzające szczególne zainteresowanie odbiorców”. 

Cztery pozostałe definicje (obok dwóch pierwszych), odnoszące się do urzędów,
biologii, informatyki i matematyki, których treść nie jest nam w tym miejscu niezbęd-
na, mogą z całą pewnością stanowić interesujący materiał wyjściowy do ewentualnych 
rozważań nad zjawiskiem poszerzania się zakresu znaczeń poszczególnych słów we 
współczesnej polszczyźnie, ale i nad „rozrostem” ich pól znaczeniowych w związku 
ze zmianami zachodzącymi w obrębie nauki, kultury czy sztuki oraz w obrębie zja-
wisk i mechanizmów społecznych, takich jak polityka, samorządność, poprawność 
polityczna czy wielokulturowość2.

Ponieważ jednak zamierzam przyjrzeć się przede wszystkim funkcjonowaniu słowa 
informacja w redakcji gazety codziennej, w tygodniku lokalnym, a także w rozgłośni 
radiowej czy stacji telewizyjnej3, powyższe rozważania i zasygnalizowane tematy 
muszą, siłą rzeczy, poczekać na inną, sprzyjającą ku temu okazję. 

A zatem – specjalizować się w informacji, zdobywać szlify dziennikarskie w infor-
macji4 znaczy tyle, co pisać teksty informacyjne, przygotowywać informacje radiowe 
lub telewizyjne, redagować strony, audycje informacyjne, w przeciwieństwie, na 
przykład, do pisania tekstów i redagowania audycji publicystycznych, gdzie informa-

2 To pojęcie występuje np. w Wielkim słowniku wyrazów obcych PWN z roku 2005, także w wersji 
„multikulturowy”, na łamach „Europy”, tygodnika idei – dodatku do ogólnopolskiej gazety codziennej 
„Dziennik” – nr 14(157) z 7 kwietnia 2007, jako „multikulturalizm”, ale też zastępowane bywa niekiedy 
rodzajem skrótu – „multikulti”.

3 Celowo pomijam w tym wyliczeniu Internet, ponieważ fenomen funkcjonowania „informacji” 
oraz fenomen „informowania” w sieci wymaga osobnego omówienia z kilku ważnych powodów. Na 
przykład – z jednej strony mamy w Internecie sieciowe klony gazet, tygodników oraz radiowych czy 
telewizyjnych serwisów informacyjnych, a z drugiej – prawie nieograniczony dostęp do przeróżnych in-
formacji, którymi profesjonalne (publiczne, komercyjne, społeczne) media w zasadzie się nie zajmują.

4 Osoby zainteresowane bardziej filologicznym niż prasoznawczym oglądem „informacji” jako ga-
tunku dziennikarskiego zachęcam do lektury poznawczo cennej książki Marii Wojtak Gatunki prasowe 
(Wyd. UMCS, Lublin 2004), w której przykłady tekstów wyjętych z gazet i czasopism autorka poddaje 
analizie z punktu widzenia wzorca gatunkowego. Informacja, patrz: s. 29–33. Jednocześnie – nie jest to 
poradnik. Nie można zatem dowiedzieć się z tej książki: Jak napisać felieton? Jak zostać autorem recenzji 
prasowej? Jak uprawiać publicystykę? 
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cja jest tylko punktem wyjścia do pogłębionych działań (rozważań) dziennikarskich. 
To samo dotyczy także komentarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych, które są 
szybką, osobistą reakcją dziennikarza, zawierającą jego refleksje i poglądy, na poja-
wienie się określonej, społecznie ważnej, bulwersującej czy szokującej, ale zawsze 
zobiektywizowanej, wiarygodnej informacji. Ponadto dziennikarz informacyjny to 
ktoś, kto działa głównie na poziomie tekstów informacyjnych, a także radiowego czy 
telewizyjnego serwisu informacyjnego, bez względu na osobiście realizowaną specjal-
ność czy przydział redakcyjny (np. ekonomia, polityka, sprawy społeczne, samorząd 
lokalny, kultura, sport). Dalej – oddać do druku trzy informacje znaczy być autorem 
trzech tekstów informacyjnych (których istotą jest aktualność, rzetelna dokładność), 
ale zbierać informacje to przygotowywać się do napisania tekstu informacyjnego, 
tekstu publicystycznego, wywiadu (rozmowy problemowej) czy reportażu.

W łacinie istnieje słowo informatio5, które znaczy tyle, co: pouczenie, przed-
stawienie, wyobrażenie, zawiadomienie. Z łaciny pojęcie to przeszło do większości 
języków europejskich w postaci: information (ang., niem., fr., szw.), informacion 
(hiszp.), informazione (wł.), informasjon (nor.), informaatio (fin.), informatie 
(nider.), informacija (chorw., serb.), информация (ros.), informace (czes.), infor-
macia (słow.), informacja (pol.). Bywa, że funkcjonuje ono w danym języku obok 
słowa rodzimego o zbliżonym lub takim samym znaczeniu, np. справка (ros.) czy 
news (ang.).

Rozważania z pogranicza psychologii, socjologii, polityki czy etyki, odnoszące się 
do codziennej aktywności zawodowej w kontekście dziennikarstwa informacyjnego, 
zazwyczaj są pomijane w podręcznikach i kompendiach warsztatowych dla przy-
szłych dziennikarzy (płci obojga6). Moim zdaniem warto jednak, choćby skrótowo, 
przyjrzeć się paru kwestiom w obrębie tych dziedzin, bo przecież młody człowiek, 
zaczynający pisać do gazety codziennej lub tygodnika lokalnego, podejmujący prak-
tykę w radiowym czy telewizyjnym newsroomie, nie trafia w próżnię polityczną, nie
spada na ziemię niczyją, która czeka na zagospodarowanie. Początkujący dziennikarz 
wchodzi w jakieś struktury organizacyjne, w istniejący już układ polityczny, towa-
rzyski i finansowy, między ludzi, którzy nie zawsze mogą lub chcą być mu oparciem
i zbiorową mądrością, źródłem wiedzy praktycznej i życzliwym przewodnikiem po 
salonach i gabinetach władzy samorządowej, po drogach i bezdrożach miejscowej 
polityki, po dżungli lokalnego biznesu czy sportu uwikłanego w korupcyjne zapasy 
z działaczami, sędziami sportowymi i sponsorami. 

Zazwyczaj bywa tak, że młody człowiek, wkraczając w świat mediów (jeżeli 
wcześniej nie posmakował chleba dziennikarskiego w trakcie praktyk studenckich 
i stażów zawodowych), liczy na interesujące spotkania ze znanymi osobistościami, 
na możliwość wypowiedzenia się (wypisania) w interesujących go kwestiach, jednym 

5 Jerzy Pieńkos, Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 
Zakamycze 2001, s. 209.

6 Podkreślam ten fakt, ponieważ tekst adresowany jest do pań i panów, choć używam tu głównie 
męskiej formy rzeczownika dziennikarz. 
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słowem na pierwszą poważną, fascynującą przygodę zawodową. A że legitymacja 
dziennikarska otwiera wiele drzwi, kandydat na dziennikarza podchodzi do tej przy-
gody z wiarą we własne siły, z nadzieją na dotarcie do prawdy7 (cokolwiek miałoby 
to znaczyć) i wreszcie z przekonaniem, że oto zaczyna mieć realny wpływ na sprawy 
tego świata. Jest to podejście ze wszech miar słuszne, ale niekiedy trudne w realizacji, 
bo szybko okazuje się, że w kontakcie z szarą lub nawet brutalną rzeczywistością 
polityki, biznesu czy sportu wiara we własne siły nie wystarcza. 

Okazuje się, że „prawda” w interesującej nas kwestii bywa niemal wyłącznie 
platońską ideą8, gdyż poza rzeczami informacyjnie najprostszymi, trudnymi do 
przekłamania, jak stan pogody i temperatura powietrza w cieniu, wielkość opóź-
nienia pociągu czy treść haseł na transparentach manifestujących związkowców, 
wszystko to, co wymyka się prostej definicji, a co w swoim dziennikarskim sumieniu
chcielibyśmy uznać za prawdę, zmienia swój kształt i treść w zależności od tego, 
kto i w jakim celu zabiera głos, przekonuje, perswaduje, ujawnia, oskarża, donosi, 
wyjaśnia, komentuje. 

A wpływ na sprawy tego świata? Różnie z tym bywa, ale z czasem przekonujemy 
się, że od idealistycznych skłonności naprawiacza i ulepszacza ważniejsze staje się 
przesłanie zawarte w trzech słowach łacińskiej sentencji – primum non nocere.

Dlatego też, biorąc to wszystko pod uwagę, zanim zaczniemy zbierać informacje 
i pisać, zanim zaczniemy bywać w mieście z mikrofonem i magnetofonem radiowym, 
gromadząc na cyfrowym nośniku tak zwane „dźwięki”, spróbujmy wpierw zastanowić 
się nad zawartością kilku pytań: Dlaczego, w jakim celu chcę informować o otacza-
jącej nas (mnie) rzeczywistości? Jaki jest mój stosunek do tej rzeczywistości? Ona 
mnie fascynuje, niepokoi, a może zniechęca i przeraża? Co chcę o niej powiedzieć 
innym? Powinienem głównie informować czy może także komentować? Jeżeli 
informuję – to w jakich okolicznościach, o czym i kogo? Co ma z tego wynikać 
dla mnie i dla (zbiorowego) adresata komunikatu? Jeżeli komentuję – to z jakiej 
pozycji (np. aksjologicznej, epistemologicznej, politologicznej), na czym opieram 
swoje poglądy i przemyślenia? Co mam innym do powiedzenia od siebie?

I nie chodzi tutaj wcale o to, aby dzielić włos na czworo i uprawiać dzienni-
karską psychoterapię, ale o to, by zrozumieć swoje własne motywacje do działania 
w warunkach stresu zawodowego, w sytuacjach, które – owocując tekstem informa-
cyjno-interwencyjnym, informacją radiową czy telewizyjną – mogą przyczynić się 
do zmiany na lepsze czegoś, co nie działa dobrze, ale które mogą też nieść z sobą 
ludzką krzywdę, upokorzenie czy choćby zwykłą szkodę społeczną. 

Wszystkim, którzy na początku swej drogi do świata „czwartej władzy” odczuwają 
potrzebę refleksji w tej materii, wszystkim, którzy chcieliby w tym świecie zdziałać
więcej niż tylko odnotowywać przecinanie wstęgi, podsumowywać wyniki konkursów 

7 Uniwersalny słownik..., op.cit., t. 3, s. 536, zob.: (I) prawda, zn. 1 ,2, 3; Godfrey Vesey i Paul 
Foulkes, Filozofia. Słownik encyklopedyczny, Wyd. RTW 1997, s. 260, zob.: prawda; Mała encyklopedia 
logiki, red nauk. Witold Marciszewski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988, s. 153, zob.: 
prawda; Wielka Encyklopedia PWN, t. 22, s. 246, zob.: prawda.

8 Jorg Disse, Metafizyka od Platona do Hegla, Wyd. WAM, Kraków 2005, s. 23–25, 31–42.
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recytatorskich czy piętnować drogowców za nieodśnieżone jezdnie – pozwalam sobie 
zaproponować dwie książki: Przedsiębiorstwo Apokalipsa Pawła Kwiatkowskiego9 
i powieść Heinricha Bölla Utracona cześć Katarzyny Blum10.

W znanych mi podręcznikach i kompendiach wiedzy dla przyszłych dziennikarzy 
podkreśla się, że każdy informacyjny tekst prasowy (także radiowy i telewizyjny), aby 
mógł osiągnąć pożądany stopień skuteczności komunikacyjnej, powinien – jeżeli to 
możliwe – zawierać odpowiedź na kilka pytań: Co, Kto, Gdzie, Kiedy, Jak (w jaki 
sposób), Dlaczego, a także, gdy to możliwe lub wskazane, na pytanie uzupełniające: 
Z jakim skutkiem.

Czytelnik, słuchacz, telewidz mający do czynienia z tekstem informacyjnym 
nie będzie się zastanawiał nad liczbą pytań koniecznych i stopniem skuteczności 
komunikacyjnej, ale gdy usłyszy lub przeczyta informację o mającej nastąpić w je-
go kraju podwyżce cen energii elektrycznej i gazu, od razu pojmie istotę problemu, 
jeżeli autor nie zadba o to, a wydawca nie dopilnuje, aby owa informacja zawierała 
wszystko, co najważniejsze – w tym wypadku chodzi o wielkość podwyżki i termin 
jej wprowadzenia. Wszystkie inne wyjaśnienia, zawarte w tekście o podwyżce (np. 
odpowiedź na pytania – kto ją wprowadza, dlaczego ją wprowadza, gdzie zapadła 
decyzja o jej wprowadzeniu), choć ważne dla jakości komunikowania masowego11, 
nie są już tak istotne dla jednostkowego odbiorcy komunikatu. 

Jeżeli natomiast do tego samego kraju docierają, najpierw szczątkowe, a potem 
coraz pełniejsze informacje o podmorskim trzęsieniu ziemi w Azji Południowo-
-Wschodniej i jego następstwie – niosącej zagładę tysiącom tubylców i setkom 
turystów fali tsunami, to należy się spodziewać, że w pierwszej kolejności czytelnik 
(słuchacz, telewidz) oczekuje odpowiedzi na pytania – co, gdzie i kiedy się zdarzyło, 
a z czasem, w kolejnych serwisach informacyjnych, będzie oczekiwał głównie odpo-
wiedzi na pytania, jak to się mogło stać, dlaczego do tego doszło i jakie ostatecznie 
są skutki tragedii?

W tym miejscu dotykamy rzeczy istotnej z punktu widzenia techniki pracy redak-
cyjnej, ponieważ istnieją zdarzenia i sytuacje, w przypadku których od razu wiadomo, 
że nie sposób udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi na pytanie jak i pytanie dlaczego. 
Przynajmniej w chwili zdobywania informacji oraz pisania tekstu. Stąd zasada, że 
szanujące się redakcje wracają do pewnych tematów piórami swoich dziennikarzy, 
którzy z kolei sami pilnują spraw rozpoczętych, dotkniętych medialnie i ciągle cze-
kających na informacyjne wypełnienie. 

Posłużmy się przykładem wypadku drogowego z ofiarami śmiertelnymi i osoba-
mi ciężko rannymi, do którego doszło w centrum miasta na ważnym skrzyżowaniu. 
W zdarzeniu wzięły udział dwa samochody osobowe. W każdym z nich, oprócz 
kierowcy, znajdowali się pasażerowie. 

 9 Paweł Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej, Dom Wydawniczy 
Rebis, Poznań 2003.

10 Heinrich Böll, Utracona cześć Katarzyny Blum, Kolekcja Gazety Wyborczej, Warszawa 2005.
11 Zob.: Komunikowanie masowe, [w:] Popularna encyklopedia mass mediów, Wyd. Kurpisz, Poznań 

1999, s. 261.
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Nawet początkującemu dziennikarzowi nie sprawi większego kłopotu ustalenie – 
co się stało i z jakim skutkiem, także gdzie i kiedy się to stało, kto (uwzględniając 
tylko wiek i płeć) zginął oraz ile osób odniosło w tym wypadku poważne obrażenia. 
Natomiast, jeżeli dziennikarz nie był obecny przy owym zdarzeniu, w którym – jak 
twierdzą świadkowie i rzecznik prasowy policji – doszło do wymuszenia pierwszeń-
stwa przejazdu, zlekceważenia czerwonych świateł na skrzyżowaniu lub ewidentnego 
złamania innych przepisów o ruchu drogowym, przy szukaniu odpowiedzi na pytanie 
jak to się stało, można opierać się tylko na informacjach niepełnych, przypuszcze-
niach, domysłach, relacjach świadków lub oficjalnym komunikacie policji. Tyle tylko,
że taki komunikat nigdy nie pojawia się (bo i nie może) natychmiast po wypadku. 
Jeszcze gorzej jest z odpowiedzią na pytanie – dlaczego doszło do tak tragicznego 
zdarzenia. 

Tutaj, w chwili redagowania tekstu, dziennikarz w zasadzie skazany jest na for-
mułkę: O przyczynach wypadku, w którym dwie osoby zginęły, a cztery inne odniosły 
ciężkie obrażenia, poinformujemy w najbliższym czasie. Oczywiście autor tekstu może 
napisać: Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, prawdopodobną przyczyną tragicznego 
w skutkach zderzenia dwóch samochodów osobowych mogło być zasłabnięcie jednego 
z kierowców (nietrzeźwość jednego z kierowców itp.), ale ostateczna wersja przyczyn 
tego typu zdarzeń zawsze wychodzi od rzecznika prasowego policji, który także 
musi jednak poczekać na wyniki badań stanu technicznego zniszczonych pojazdów, 
ekspertyzę medyczną i ewentualne wyniki dochodzenia policyjno-prokuratorskiego, 
gdy w grę wchodził na przykład alkohol, narkotyki lub porachunki przestępcze.

Może się przecież okazać, że kierowca samochodu, który z dużą prędkością wtar-
gnął na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, był znanym w mieście gangsterem, 
a chwilę przed kolizją odebrał przez telefon komórkowy wiadomość, że konkurencyjny 
gang właśnie uprowadził jego żonę, o czym poinformowali policję przebywający 
w szpitalu ranni pasażerowie pojazdu. 

I jeszcze jedno – dziennikarz nie jest istotą omnipotentną, która wie wszystko, 
na każdy temat i bez względu na okoliczności. Dlatego też zawsze, gdy jest to 
możliwe, wskazane, a nawet konieczne (gdy w grę wchodzi wiarygodność redakcji 
i dziennikarza), należy podawać źródło informacji lub cytować słowa osoby czy treść 
dokumentów, na które się powołujemy. 

Na koniec tych rozważań o „pytaniach” i „odpowiedziach” wspomnijmy jeszcze 
tylko, że w obszarze dziennikarstwa anglosaskiego używa się określenia 5W: who?, 
what?, where?, when?, why? U nas różni autorzy mówią o zbliżonej liczbie pytań 
ustawionych w różnej kolejności12, ale wszyscy zgodni są, co do jednego, że na tych 

12 Zob.: Stanisław Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Wyd. Stentor, Warszawa 1999, s. 58; 
O warsztacie dziennikarskim, pod red. Janusza Adamowskiego, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Poli-
tycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002, s. 13; Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. 
Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego, Universitas, Kraków 2000, s. 151; Walery Pisarek, Nowa 
retoryka dziennikarska, Universitas, Kraków 2002, s. 242 i 256; Janina Fras, Dziennikarski warsztat 
językowy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 77; Dziennikarstwo od kuchni, pod red. 
Andrzeja Niczyperowicza, TS Wydawnictwo, Poznań 2001, s. 15.
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kilku pytaniach i na potwierdzonych przynajmniej w jednym źródle wiedzy, zweryfiko-
wanych, czyli prawdziwych (lub maksymalnie zbliżonych do prawdy) odpowiedziach 
na nie opiera się rzetelne dziennikarstwo informacyjne.

Jak zatem powstają informacje prasowe? Jeżeli zadając to pytanie mamy na myśli 
teksty informacyjne, to powyższe rozważania dają rozeznanie przynajmniej co do 
podstaw czysto warsztatowych. Jeżeli natomiast chodzi nam o to, jak otaczająca nas 
rzeczywistość, wypełniona materią wypowiedzi, faktów i zapowiadanych zdarzeń, 
staje się zbiorem informacji, po które sięgają media, to w pierwszej kolejności trzeba 
przyjrzeć się źródłom, z których owe informacje docierają do mediów. Pogłębioną 
wiedzę o tym, jak powstają informacje, oferują m.in. autorzy książki Wprowadzenie 
do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu13.

Dostęp do źródeł wiedzy, zwanych dalej źródłami informacji, jest jedną z pod-
stawowych spraw, jeżeli nie najważniejszą kwestią w obrębie dziennikarskiego rze-
miosła. Bez dostępu do nich najlepszy nawet dziennikarz śledczy nie jest w stanie 
działać szybko i skutecznie, a zwłaszcza na wysokim poziomie wiarygodności. Źródła 
informacji można podzielić, przykładowo, na typowe i wyjątkowe, oficjalne i pry-
watne, jawne i anonimowe, stale dostępne i okazjonalne, łatwe i trudne, wiarygodne 
i niewiarygodne, legalne i nielegalne, znaczące i małej wagi.

I tak, rzecznik prasowy komendy miejskiej policji jest zazwyczaj źródłem ty-
powym, oficjalnym, jawnym, stale dostępnym, łatwym, wiarygodnym i legalnym, 
ale już policjant sekcji kryminalnej KWP czy KPP, który „wynosi” dla dziennikarza 
informacje (i dokumenty) ważne ze społecznego punktu widzenia (np. dotyczące 
korupcji w policji), jest źródłem wyjątkowym, anonimowym, okazjonalnym, wiary-
godnym i nielegalnym. 

Kontrowersyjny polityk, znany ze swojej pazerności, głupoty i chamstwa, zabiera-
jący głos w imieniu partii, jest źródłem oficjalnym, jawnym, małej wagi i niewiarygod-
nym, natomiast powszechnie ceniony członek rządu (minister w randze wicepremiera), 
jeżeli zabiera głos rzadko i tylko w najważniejszych dla kraju sprawach, jest źródłem 
jawnym, okazjonalnym, trudnym, wiarygodnym i znaczącym. 

W ten sam sposób można poddać ocenie każde inne źródło informacji, z przy-
padkowym przechodniem, prezesem wielkiej spółki, oficerem służb specjalnych 
i proboszczem pobliskiej parafii włącznie. Umiejętność dokonania właściwej oceny 
źródła informacji jest ważna z tego przede wszystkim powodu, że zła, nietrafna ocena 
informatora może prowadzić do manipulacji, tworzenia faktów prasowych14, utraty 
wiarygodności autora tekstu i redakcji, a wreszcie do posługiwania się fałszywkami 
lub – co jeszcze gorsze – dokumentami objętymi ustawą „O ochronie danych osobo-
wych”, ustawą „O ochronie informacji niejawnych”, ustawą „O ochronie tajemnicy 
państwowej i tajemnicy służbowej”, za co grozi odpowiedzialność karna.

13 Michael Kunczik, Astrid Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, 
Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2000, rozdz. 4, s. 105–148.

14 Uniwersalny słownik..., op.cit., t. 1, s. 872, zob.: fakt i dalej: fakt prasowy, cyt.: „to, co zostało poda-
ne w mediach, zwłaszcza w prasie i nosi znamiona autentyzmu, a w rzeczywistości jest kłamstwem”.
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Zanim dziennikarz odda do druku (wyemituje w radiu czy telewizji) jakikolwiek 
tekst informacyjny, począwszy od zapowiedzi obchodów rocznicy zakładowego koła 
wędkarskiego, a skończywszy na relacji z wizyty w Polsce prezydenta USA, najpierw 
musi nastawić się na zebranie informacji, bez których ów tekst nie ma szansy za-
istnieć. W przypadku zapowiedzi obchodów rocznicy koła wędkarskiego czynność 
ta może się ograniczyć do pięciominutowej rozmowy telefonicznej z prezesem 
wędkarzy lub uważnej lektury zaproszenia, które zarząd koła rozesłał do wszystkich 
redakcji w mieście. W drugim przypadku zbieranie informacji może trwać wiele go-
dzin, nie wyłączając obecności dziennikarza w ambasadzie USA, pobytu w miejscu, 
gdzie prezydent coś zwiedzał i do kogoś przemawiał, oraz uczestnictwa w oficjalnej
konferencji prasowej, którą zwołano z tej właśnie okazji. A i to nie wszystko, bo 
dziennikarz pracujący nad relacją z wizyty wczytuje się także w materiały przygoto-
wane specjalnie dla mediów przez służby prasowe prezydenta RP i prezydenta USA, 
a także zagląda, via komputer, do stale uaktualnianych serwisów polskich i zachodnich 
agencji informacyjnych.

Zdobywanie (a później selekcja i uwierzytelnianie) potrzebnych informacji lub po 
prostu tych, które są do zdobycia, nawet jeżeli przystępując do pracy nie zakładamy 
ich istnienia, odbywa się na wiele sposobów. Sprawny dziennikarz wykorzystuje do 
tego celu telefon, radio, telewizję, gazety i dostępne dokumenty, plakaty i ulotki, 
rzeczników prasowych i dyrektorów placówek budżetowych (szkoły, szpitale, domy 
kultury, teatry itp.). Temu samemu celowi służy bezpośrednia obserwacja rzeczywi-
stości, rozmowa ze świadkami zdarzeń, uczestnictwo w zdarzeniach, konferencja pra-
sowa, oficjalna rozmowa informacyjna, a także rozmowa w sytuacjach nieoficjalnych
(bankiet, przerwa w spektaklu teatralnym, wspólna jazda pociągiem itp.). 

Poza tym, ważnym źródłem informacji, które jednak trzeba umieć właściwie 
zinterpretować15, są posiedzenia różnych komisji rządowych i samorządowych, sesje 
rady gminy, rady miasta, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego, obrady Sejmu i Se-
natu, a także – obok organów ustawodawczych – organy wykonawcze (zarząd gminy, 
miasta, powiatu, województwa) w osobach wójta, burmistrza, starosty, prezydenta 
miasta, marszałka województwa, a także wojewody, który na terenie województwa 
reprezentuje aktualny rząd RP i premiera. W przypadku takich formacji, jak policja, 
wojsko, straż pożarna, straż graniczna, straż ochrony kolei czy straż leśna, źródłem 
informacji dla dziennikarza są albo komendanci poszczególnych jednostek, albo ich 
rzecznicy prasowi.

15 Bez wiedzy na temat zakresu działań, struktur organizacyjnych, uprawnień i polityki budżetowej 
interesujących nas podmiotów administracji samorządowej i rządowej nie jest to możliwe. Dlatego zawsze, 
gdy bywałem jeszcze jako praktykujący dziennikarz na sesjach rady różnych szczebli, najpierw zastana-
wiała mnie obecność w tych miejscach młodych dziennikarzy zainteresowanych wyłącznie „sensacyjnymi” 
wątkami obrad, a potem, po lekturze „relacji z sesji” owych żurnalistów ogarniało mnie zdziwienie, że 
redaktorom naczelnym nie przeszkadzają w tych tekstach: terminologiczny bałagan, niezrozumienie 
merytorycznej wartości obrad oraz bezradność interpretacyjna w odniesieniu do prawotwórczych działań 
rady (prawo lokalne) i aktywności poszczególnych radnych. 
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Sprawny dziennikarz nie zaniedbuje i takich okazji, jak przysłuchiwanie się 
w miejscach publicznych i sytuacjach półoficjalnych rozmowom osób, które coś mogą
wiedzieć lub coś wiedzą, a przy okazji nie ukrywają swoich poglądów. Odbywa się 
to, oczywiście, bez nagrywania czegokolwiek, a już niedopuszczalne jest nagrywa-
nie rozmówców bez ich wiedzy. Ponadto sprawny dziennikarz utrzymuje na swoim 
terenie poprawne kontakty z osobami, które mogą być i niekiedy są wiarygodnym 
oraz pewnym źródłem informacji sprawdzonych, ważnych, a nawet sensacyjnych, 
gdy w grę wchodzą np. afery finansowe, korupcja, skandale polityczne, przestępczość
kryminalna, finansowa i gospodarcza, nieprawidłowości prywatyzacyjne, powiązania
biznesu z polityką, protesty związkowców itp.

Przybliżona z grubsza metodologia „obchodzenia się” ze źródłem informacji doty-
czy dziennikarzy na wszystkich poziomach podziału administracyjnego kraju, którzy 
chcą być skuteczni i rzetelni w obrębie własnego pola rażenia, a więc np. w Warszawie 
(dzienniki i tygodniki ogólnokrajowe), w Poznaniu (dzienniki i tygodniki wojewódz-
kie), w Kaliszu (dzienniki i tygodniki obejmujące obszar dawnego województwa 
kaliskiego, czyli kilka powiatów), w Jarocinie (tygodniki powiatowe) czy Kórniku 
(tygodnik gminny w powiecie poznańskim). Dotyczy ona także dziennikarzy wy-
specjalizowanych, czyli zajmujących się np. tylko polityką, gospodarką, rolnictwem, 
sprawami społecznymi, samorządem lokalnym, kulturą czy sportem. 

Dziennikarz świadomy swoich praw i obowiązków, zapoznany z najważniej-
szymi punktami ustawy „Prawo prasowe”, rozumiejący, na czym polega i z czym 
się wiąże przestępstwo prasowe, uznający kardynalne zasady etyki dziennikarskiej, 
a w końcu pragnący sukcesów i uznania, w sytuacjach służbowych i oficjalnych nie
powinien rozstawać się z dyktafonem i aparatem fotograficznym (media papierowe),
magnetofonem (radiowcy), kamerą cyfrową i notatnikiem (reporterzy telewizyjni). 
Oczywiście, bez przesady. 

Wejście w świat mediów (od znanej stacji telewizyjnej po jedną z kilku lokalnych 
gazet w mieście powiatowym) zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Pomijam w tym 
miejscu rozczarowanie młodego człowieka mało romantyczną, czyli szarą rzeczywisto-
ścią aktywności redakcyjnej (zwanej niekiedy słusznie – młócką lub bieżączką) i fakt 
rozminięcia się marzeń zawodowych z tym, o czym faktycznie przychodzi mu pisać, 
co musi nagrywać z myślą o radiowych czy telewizyjnych potrzebach informacyj-
nych – bo są to w tym miejscu zagadnienia marginalne, a na pewno drugorzędne. 

Rzeczywiste ryzyko podjęcia współpracy z redakcją ma związek nie tyle ze słabą 
pozycją pracowniczą (np. brak etatu, kiepskie zarobki), bo na to wszyscy są zazwyczaj 
przygotowani, ile raczej z nieświadomym wchodzeniem w określony układ politycz-
ny, biznesowy, a nawet światopoglądowy. Wyrazicielem tego układu jest najczęściej 
redaktor naczelny, a niemal zawsze wydawca lub właściciel podmiotu medialnego. 
Rzecz w tym, że układ ów, nie od razu widoczny dla człowieka z zewnątrz, a nawet 
mocno zakamuflowany z racji określonych interesów wszystkich stron układu, wcale 
nie musi odpowiadać kandydatowi na dziennikarza, a nawet może go, wbrew jego 
woli, „jakoś określać” w kontaktach z otoczeniem, ze znajomymi i własną rodziną, 
przydając mu nagle nieoczekiwanych „przyjaciół” i niespodziewanych „wrogów”.
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Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy młody człowiek, niepogodzony z tym, co 
w odczuciu społecznym zarzuca się u nas władzy wszystkich szczebli, pchany do 
przodu idealistyczną wizją rozprawy z wszelkim złem, pragnie patrzeć owej władzy 
na ręce i tym samym często daje się złapać na lansowane w redakcji hasło – „przy-
walamy władzy”. Jeżeli nikt go nie ostudzi, jeżeli nikt mu nie wytłumaczy, że swoimi 
tekstami tak naprawdę niczego nie naprawia, a tylko wykonuje „usługę medialną” 
dla określonego lobby polityczno-biznesowego, zaczyna popełniać kolejne, niezbyt 
etyczne uczynki dziennikarskie (za które być może kiedyś będzie musiał się wsty-
dzić), nie od razu zyskując świadomość, że został oto zmanipulowany, wykorzystany 
i potraktowany jak medialne mięso armatnie.

Odwrotnością tej sytuacji jest układ „pozytywny”, gdy redakcja (gazeta, radio-
stacja, stacja telewizyjna) okazuje się tubą propagandową grupy aktualnie na danym 
terenie trzymającej władzę, a dziennikarze, zwłaszcza ci młodzi, pełni zapału, ale 
i nieświadomi swojej roli, piszą i nagrywają głównie materiały prasowe wysoce 
optymistyczne, naznaczone tezą o wspaniałości i słuszności władzy, na przykład 
lokalnej. Efekt końcowy może być taki sam, jak w przypadku układu „negatywne-
go” – świadomość zmanipulowania i wykorzystania. 

Przeciwieństwem obu tych sytuacji – co niestety także się zdarza – jest świado-
me, cyniczne wchodzenie dziennikarza w każdy układ z władzą i szefami redakcji 
dla oczekiwanych (obiecanych) korzyści lub z powodu braku jakichkolwiek wątpli-
wości moralnych, nie mówiąc już o pryncypiach wynikających z przyjętych przez 
środowisko norm etyki dziennikarskiej. Oczywiście, istnieją też sytuacje normalne 
z etycznego punktu widzenia, epistemologicznie poprawne, gdy dziennikarz raz 
ujawnia rzeczywiste przewiny władzy, a innym razem pokazuje rzeczywiste sukcesy 
władzy na terenie jej działania. Problem w tym tylko, że owa normalność nie jest 
normą w świecie powszechnego wymieszania systemów wartości, nie jest pewnikiem 
etycznym (paradygmatem) w przestrzeni medialnej, która najczęściej żywi się skutecz-
nością informacyjną i pragmatyzmem16 politycznym, a w walce o wpływy i pieniądze 
poświęca niekiedy szczytne ideały oraz prawdę, cokolwiek dzisiaj te pojęcia jeszcze 
oznaczają w kontekście skuteczności i pragmatyzmu. 

Summa summarum – przestępując próg redakcji i siadając do napisania zleconego 
nam tekstu, np. interwencyjnego, z wydźwiękiem perswazyjnym w rodzaju – wójt, 
burmistrz, prezydent miasta, starosta jest świetnym fachowcem lub niekompetentnym 
figurantem, nie możemy zachowywać się jak dziecko we mgle.

Zanim to nastąpi, dobrze jest wiedzieć (a przynajmniej wypada z grubsza się 
orientować), w jakiej gazecie (radiu, telewizji) podjąłem (podjęłam) pracę, czyli, 
w jakim układzie politycznym i finansowym znajduje się wydawca, redaktor naczelny,
prezes spółki, firma; czego się ode mnie wymaga i oczekuje, kto (jaka grupa społecz-
na) ma być odbiorcą moich tekstów; w co wchodzę (politycznie, światopoglądowo) 

16 Uniwersalny słownik..., op.cit., t. 3, s. 531, pragmatyzm, zn. 1: „postawa polegająca na realistycznej 
ocenie rzeczywistości, liczeniu się z konkretnymi możliwościami i podejmowaniu jedynie takich działań, 
które gwarantują skuteczność”.
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i przeciwko komu (lub dla kogo) będę lub mogę być wykorzystywany; czym prasa 
samorządowa17 różni się od całej reszty gazet partyjnych, opiniotwórczych, prywat-
nych, związkowych, środowiskowych, światopoglądowych, niszowych, tygodników 
lokalnych itp.; a w końcu czym różnią się między sobą (w sensie zawartości i adre-
sata, stosunku do opisywanej rzeczywistości i poziomu uzależnienia od miejscowej 
władzy) – gazeta lokalna, regionalna, wojewódzka, ogólnokrajowa.

Analizując te zagadnienia, kierujmy się rozsądkiem, trzeźwym oglądem sytuacji, 
a nie spiskową teorią dziejów.

Młodzi ludzie debiutujący w roli przedstawicieli „czwartej władzy” nie zawsze 
zdają sobie sprawę z faktu, że dziennikarz, nawet początkujący, szukając źródeł in-
formacji, nie może zachowywać się w redakcji (a zwłaszcza poza redakcją) jak osoba 
licząca wyłącznie na intuicję, wrodzony talent i urok osobisty. Zakładam, że każdy 
debiutant prędzej czy później trafia w obce sobie środowisko, że – w pogoni za tema-
tem – pojawia się w mieście lub miasteczku, które widzi pierwszy raz, że podejmuje 
pracę w powiatowym tygodniku, w którym pisać trzeba o wszystkim, co niesie życie 
lokalnej społeczności. Taki skok na głęboką wodę jest świetną szkołą rzemiosła, ale 
żeby uniknąć niepotrzebnej straty czasu oraz ewentualnej kompromitacji, z czym wiąże 
się konieczność pisania sprostowań (a tego nie lubi żadna redakcja), warto pamiętać 
o paru zasadach poruszania się po dziennikarskiej terra incognita. 

Trzeba zatem wiedzieć, gdzie się znajduję – nie zapominam zapytać przy 
pierwszej okazji, jak brzmi prawidłowa nazwa miasta, wsi, powiatu, gminy, jak się 
ją zapisuje i jak odmienia. To samo dotyczy nazw instytucji, klubów sportowych, 
zespołów artystycznych i podmiotów gospodarczych oraz imion i nazwisk, terminów 
specjalistycznych i obcojęzycznego słownictwa fachowego, dla którego nie istnieją 
polskie odpowiedniki. Dobrze jest wiedzieć, jak wygląda i jakie poglądy prezentuje 
na swoich łamach prasa lokalna, jeżeli takowa istnieje, włącznie z gazetą, w której 
podjąłem działalność informacyjną. Dobrze jest mieć przy sobie plan interesującego 
nas miasta. Warto zaznaczyć na nim najważniejsze urzędy, instytucje, placówki kultu-
ralne i oświatowe, szpital, komendę policji i straży pożarnej, siedzibę straży miejskiej, 
biuro poselskie i biura działających na tym terenie partii politycznych.

Dziennikarz ponadto dokładnie rozpoznaje samorządowy układ polityczny w ra-
dzie i zarządzie gminy, miasta, powiatu, województwa, nie dla przyjemności, ale 
po to, by zrozumieć reguły gier personalnych, zasady rozdawnictwa stanowisk i co 
bardziej eksponowanych miejsc pracy. Przy okazji, jeżeli nie wie niczego o polityce, 

17 Tu wyjaśnienie: pod pojęciem „prasa samorządowa” rozumiem (niekiedy bezpłatne) tygodniki, 
dwutygodniki, miesięczniki finansowane z samorządowego budżetu gminy, miasta, powiatu, województwa,
będące w „opozycji” do prasy niezależnej, prywatnej, redagowane przez osoby zatrudnione w urzędzie 
gminy, miasta, w starostwie lub urzędzie marszałkowskim. Nadzór polityczny nad zespołem redakcyjnym 
sprawuje oczywiście wójt, burmistrz, marszałek itp. To on jest szefem i pracodawcą. W wyniku takiego 
układu zawartość prasy samorządowej sprowadza się zazwyczaj do wybiórczo serwowanych informacji, 
sprawozdań z działalności samorządu, publikacji ogłoszeń o przetargach i komunikatów oraz zamiesz-
czania na łamach tego wszystkiego, co jest miłe sercu i oku szefa. O krytycznym podejściu do działań 
szefa na łamach prasy samorządowej można zapomnieć.
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a na dodatek nie rozróżnia rady od zarządu – wówczas zwyczajnie dowiaduje się (od 
swoich rozmówców lub doświadczonych kolegów), czym jest i jak działa rada gminy, 
miasta, powiatu, województwa oraz czym ta rada różni się od zarządu gminy, miasta, 
powiatu, województwa, na którego czele stoi wójt, burmistrz (prezydent), starosta, 
marszałek. Od wiedzy w tym zakresie zależy wiele, a niekiedy wszystko, aby drogi 
i bezdroża informacji prasowej nie stały się drogą na manowce.

Skoro zabrnęliśmy tak daleko i głęboko, to trzeba już wiedzieć, skąd się biorą 
radni, jakie mają uprawnienia, jaką rolę w samorządzie pełni przewodniczący rady 
i co łączy go – w ramach ustawy o samorządzie lokalnym – z wójtem, burmistrzem, 
starostą itp. Skoro już pytamy, jak powstają informacje, to dobrze jest pamiętać, że 
właśnie samorząd lokalny z kilku różnych powodów bywa nieustającym źródłem 
informacji i tematów problemowych, które dziennikarz drąży z myślą nie o swoich 
osobistych „porachunkach” z władzą, ale w interesie lokalnej społeczności18.

Listę spraw i rzeczy, w których dziennikarz powinien się orientować, można 
rozciągać niemal w nieskończoność, zwłaszcza gdyby dotyczyło to potencjalnych 
korespondentów zagranicznych. Myślę jednak, że tym, którzy w najbliższym czasie 
pozostaną w kraju, przyda się wiedza z zakresu kompetencji wojewody i marszałka 
województwa, starosty i wójta (lub burmistrza), a także wiedza o zasadach tworzenia 
prawa ogólnego i lokalnego, o różnicy między ustawą a uchwałą. Trzeba też wiedzieć, 
skąd się one biorą i jak wchodzą w życie? Osobną kwestią (i źródłem wielu tematów 
dla mediów) jest budżet – ten centralny i ten samorządowy. Dlatego trzeba wiedzieć, 
co to takiego, skąd się bierze, jak powstaje i jak działa w praktyce? A skoro budżet, to 
i deficyt budżetowy – jak powstaje, skąd się bierze, jaki z nim związek, np. na poziomie 
samorządu, mają wydatki inwestycyjne, obligacje komunalne, dotacje unijne?

Jest bardzo dobrze, gdy dziennikarz potrafi zdiagnozować, nazwać, zinterpretować, 
a z czasem także skomentować to, co dzieje się wokół niego. Żeby jednak osiągnąć 
ten stan zrozumienia, trzeba przyswoić wiedzę z zakresu zjawisk i problemów, którymi 
na co dzień, w życiu prywatnym, nikt z nas zazwyczaj się nie zajmuje. Z tego też 
powodu dziennikarz powinien na przykład wiedzieć, co to są organizacje pozarzą-
dowe, fundacje, stowarzyszenia; co to jest i jak się kształtuje życie polityczne kraju 
(Sejm, Senat, Trybunał Konstytucyjny, premier, rząd, koalicja, opozycja, prezydent); 
czym są, czym się różnią między sobą, kogo popierają i jaki mają elektorat główne 
partie i związki zawodowe.

18 Dziennikarz musi pamiętać o tym, że zbiera informacje i przetwarza je nie dla siebie, nie dla 
własnej wyłącznie satysfakcji, ale dla czytelnika, słuchacza, telewidza lub z myślą o całej społeczności, 
do której trafiają jego teksty. Kto o tym zapomina, ten zaczyna kręcić się wokół kilku interesujących go
osobiście czy też tylko wokół znanych mu tematów (problemów) i albo szybko bankrutuje (jeżeli jest 
właścicielem gazety, radiostacji), albo szybko się wypala i odchodzi z branży. W profesjonalnym dzien-
nikarstwie informacyjnym, które obejmuje 70 procent wszystkich działań dziennikarskich, nie ma miejsca 
na przebieranie, kapryszenie, robienie czegokolwiek pod określoną tezę czy określone gusta małego kręgu 
odbiorców. Nie odnosi się to do półamatorskich wydawnictw niszowych, które nie są zainteresowane 
wielkością nakładu, wielkością sprzedaży oraz pozyskiwaniem reklam i płatnych ogłoszeń.
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Z tego samego powodu przydaje się dziennikarzowi podstawowa wiedza z zakre-
su polityki (rozumianej teoretycznie i praktycznie), ekonomii (gospodarka, finanse,
podatki, giełda, eksport, import), polityki monetarnej, kultury, sportu, ekologii (lo-
kalnej i globalnej). Nie zaszkodzi rozumieć i umieć odróżnić oraz nazwać podsta-
wowe mechanizmy i struktury społeczne, polityczne, gospodarcze, finansowe kraju,
województwa, powiatu, gminy. Na koniec dobrze jest przyswoić sobie podstawową 
wiedzę w zakresie takich pojęć, jak bezrobocie, szara strefa, praca na czarno, prze-
mysł, prywatyzacja, kapitał zagraniczny, handel, skarb państwa, własność państwowa, 
spółdzielcza, prywatna i komunalna, rolnictwo, dywersyfikacja źródeł energii, NATO
i UE, globalizacja, ruchy alter- i antyglobalizacyjne, fundamentalizm, Kościół, kon-
kordat, sekty, mniejszości etniczne, uchodźcy polityczni itp., itd. 

Nikt nie wie wszystkiego i wiedzieć nie będzie, ale wiedza ogólna, szeroka, 
choćby nawet hasłowa, obejmująca jednak wiele obszarów i dziedzin, gromadzona 
przez lata praktyki zawodowej, sprawia, że z czasem dziennikarz początkujący staje 
się dziennikarzem doświadczonym i kompetentnym. Ma on nie tylko rozległe hory-
zonty i własną specjalność redakcyjną (np. polityka, gospodarka, sprawy społeczne, 
samorząd, kultura, nauka, sport), ale także dodatkowy atut w postaci pogłębionej 
znajomości dwóch lub trzech wycinków rzeczywistości (np. turystyka, astronomia, 
Indianie Ameryki Północnej, motoryzacja, muzyka folkowa, medycyna, astronomia, 
kulinaria, historia i kultura Rosji, terroryzm, religie świata, nowe techniki wojskowe, 
literatura, językoznawstwo, wędkarstwo, islam, kraje Dalekiego Wschodu, arche-
ologia, informatyka, żeglarstwo, moda, subkultury młodzieżowe, muzykologia), co 
czyni zeń osobę solidnie osadzoną w strukturach każdej redakcji, a także cenioną 
przez przełożonych. 

Doświadczony dziennikarz to ktoś, kto, jeżeli czegoś nie wie, to na pewno wie, 
gdzie tego szukać i jak dotrzeć do potrzebnej informacji, kto ciągle się rozwija, aby 
nadążyć za stale zmieniającym się światem. A media, skoro już podjęły próbę opi-
sywania świata dzień po dniu, a nawet godzina po godzinie, chyba nie mają innego 
wyjścia, jak tylko stawiać na tych, którzy albo wiedzą i rozumieją, co się wokół nich 
dzieje, albo szybko się uczą i chcą to zrozumieć.

*

Dziennikarze i redakcje gazet codziennych (i tygodników lokalnych) oraz działy 
serwisów stacji radiowych i telewizyjnych sporo uwagi poświęcają krótkim, tematycz-
nie atrakcyjnym tekstom informacyjnym, zwanym powszechnie newsami (pierwotnie 
nazwa ta wiązana była wyłącznie z telewizją i modelem gatekeepingu19). To właśnie 
newsy sprawiają, że wzrasta poczytność i wiarygodność gazety, a także słuchalność 

19 Zbigniew Bauer, Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, op.cit., s. 154, 
cyt.: „W 1965 roku Duńczycy J. Galtung i M. Ruge sformułowali model gatekeepingu, który umożliwia 
właściwe, to znaczy skuteczne konstruowanie serii newsów w serwisach. Mimo że koncepcja ta stała 
się obiektem licznych polemik, nadal zachowała swoją aktualność i z rozmaitymi modyfikacjami jest
stosowana przez gatekeeperów na całym świecie”.
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radia i oglądalność programu telewizyjnego, że czytelnik nie musi zbyt długo skupiać 
się na lekturze, aby dowiedzieć się czegoś ważnego, ciekawego lub szokującego, że 
autor kolejnych newsów wyrasta w zespole, jeżeli nie na gwiazdę, to z całą pewnością 
na lokalny autorytet. Rzecz tylko w tym, że nie wszystkie zdarzenia naszej codzien-
ności mogą być zaczątkiem pełnowartościowego newsa. 

I tak, na przykład, nie jest nim fakt, że pani Zosia zrobiła na drutach wełniany 
sweterek dla swojego jamnika, ale jeśli ta sama pani Zosia, z tej samej wełny, zrobi 
ręcznie odzienie dla marznącego zimą słonia mieszkającego w poznańskim ZOO, to 
mamy newsa-ciekawostkę. Inny przykład: jeżeli burmistrz któregokolwiek z miast 
powiatowych województwa wielkopolskiego przez cztery lata urzędowania nigdy 
nie spóźni się do pracy i nie opuści (np. z powodu choroby) ani jednego dnia robo-
czego, to może być to najwyżej ciekawostka dla lokalnego tygodnika. Ale jeśli ten 
sam burmistrz tylko jeden raz w ciągu tych samych czterech lat przyjedzie do pracy 
na wielbłądzie, w dodatku mając na sobie koszulę nocną oraz królewską koronę, 
i tak „ubrany” będzie urzędował, chodził po mieście, a także przyjmie „w tym sta-
nie” wojewodę wielkopolskiego, to news informujący o tym, co najmniej budzącym 
zdziwienie zdarzeniu, trafi z pewnością do gazet ogólnopolskich.

Autorzy podręczników dziennikarstwa20 zazwyczaj przytaczają znaną w świecie 
od połowy lat 60. XX wieku receptę na dobry serwis informacyjny składający się 
z samych newsów. Zamieszczone w niej wskazówki z powodzeniem można odnieść 
dzisiaj do pojedynczych tekstów prasowych. Wygląda bowiem na to, że ich wartość 
informacyjna, według obecnie stosowanych kryteriów „newsowości”, wzrasta tym 
bardziej, im znajdują się one w swej warstwie faktograficznej bliżej poszczególnych
punktów wspomnianej recepty. 

Tak więc – idąc tropem J. Galtunga i M.H. Ruge21 – spróbujmy zestawić listę 
cech zdarzeń, które to cechy sprawiają, że owe zdarzenia nadają się na tematy in-
formacji dobrych, pierwszoplanowych, przykuwających uwagę odbiorcy, jednym 
słowem – newsów. 

Wydarzenia zatem, aby przy gazecie, radioodbiorniku lub telewizorze mogły 
zatrzymać na chwilę chociaż pojedynczego (a tym bardziej masowego) odbiorcę, 
powinny być: 

– wyjątkowo wielkie lub gwałtownie nasilające się;
– krótkotrwałe; 
– zachodzące pomiędzy kolejnymi wydaniami gazety, audycji informacyjnej 

w radiu lub telewizji; 
– jednoznaczne, niewzbudzające wątpliwości przy ocenie; 
– znaczące, ważne dla odbiorcy; 
– zgodne z przewidywaniami (przewidywane lub pożądane); 
– nagłe i niespodziewane; 

20 Zob.: Janina Fras, Dziennikarski..., op.cit., s. 78; Dziennikarstwo i świat..., op.cit., s. 154.
21 Michael Kunczik, Astrid Zipfel, Wprowadzenie do nauki..., op.cit., s. 119–121.
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– powtarzalne (podobne do znanych odbiorcy z przeszłości); 
– kontrastujące w zestawieniu (zwłaszcza radio, telewizja) z wiadomością po-

przednią i następną; 
– dotyczące państw ważnych politycznie lub państw interesujących z jakiego-

kolwiek innego powodu; 
– dotyczące elit społecznych, politycznych, sportowych, artystycznych, finanso-

wych; 
– spersonalizowane (ze wskazaniem na osobę sprawcy, animatora, ofiary);
– negatywne, szokujące (a więc pobudzające uwagę odbiorcy) lub bardzo pozy-

tywne (poprawiające nastrój odbiorcy).

Natomiast z dzisiejszej już perspektywy początku XXI w. wydarzenia, aby mogły 
zaowocować newsem, powinny ponadto: 

– zawierać niebanalną ciekawostkę lub obrazoburczą anegdotę; 
– mieć związek z niezwykłymi lub niewyjaśnionymi faktami przyrodniczymi, 

kosmicznymi, naukowymi, artystycznymi, sportowymi, kryminalnymi; 
– odnosić się do różnego typu globalnych zagrożeń lub jednostkowych przypad-

ków, np. „cudownego” ozdrowienia; 
– dotyczyć sukcesów współczesnej medycyny lub porażek inżynierii genetycz-

nej; 
– być odbiciem niepokojów i lęków bogatego Zachodu, w rodzaju: islamski 

terroryzm, zderzenie cywilizacji, nowe choroby, przebudzenie biednego Południa; 
– nieść nadzieję na świetlaną przyszłość człowieka lub wieszczyć zagładę gatunku 

ludzkiego; 
– ukazywać negatywną lub pozytywną wersję tego, co zwykło się uważać za 

symbol porządku, szlachetności, uczciwości, świętości, wierności określonym ide-
ałom; 

– przywoływać niepoprawne politycznie treści (w zależności od rodzaju nadawcy 
czy redakcji) w wersji soft lub hard; 

– ukazywać przykłady zagrożenia populizmem politycznym lub indywidualne, 
nieprzeciętne osiągnięcia i sukcesy oparte na szlachetności, bezinteresowności i harcie 
ducha; 

– zbliżać się do tego, co zwykliśmy uważać za bohaterstwo lub skandaliczną 
niegodziwość; 

– pocieszać lub przerażać; 
– i w końcu, w duchu postmodernistycznie22 pojmowanej rzeczywistości, zawar-

tość tych zdarzeń powinna być zdecydowanie trendy lub zdecydowanie passé.

22 Postmodernizm (ponowoczesność)? Zob.: Słownik pojęć współczesnych, op.cit., s. 461; Ency-
klopedia filozofii, pod red. Teda Hondericha, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1999, t. II, s. 711; Uniwersalny 
słownik języka polskiego, op.cit., t. 3, s. 423; Wielka encyklopedia PWN, op.cit., t. 22, s. 129–131; Słownik 
społeczny, pod red. Bogdana Szlachty, Wyd. WAM, Kraków 2004, s. 935–941; Słownik pojęć i tekstów 
kultury, pod red. Ewy Szczęsnej, WSiP, Warszawa 2002, s. 222, cyt.: „Zespół tendencji w literaturze 
i sztuce, w okresie następującym po latach sześćdziesiątych XX w.; kontynuacja, a zarazem przekroczenie
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Wszystko to wygląda, jak wygląda, najprawdopodobniej nie tylko dlatego, że 
media cynicznie „wkręcają” odbiorcom taki właśnie, ekstremalny obraz świata wy-
łącznie dla zysku. Wiele wskazuje, iż dzieje się tak w dużej mierze i z tego powodu, 
że zapotrzebowanie społeczne na szybką informację, a w szczególności na newsy 
(niby-opisujące niby-świat) dawno już przekroczyło barierę dobrego smaku, norm 
obyczajowych, zakazów religijnych i kulturowego tabu. Po prostu, w zglobalizowa-
nym i cywilizacyjnie przemieszanym McŚwiecie docelowym odbiorcą medialnego 
fast foodu już dawno przestała być elita i klasa średnia (w najlepszym znaczeniu tego 
słowa), a pałeczkę konsumencką przejęły masy (bez negatywnej konotacji pojęcia), 
które oglądają, odczytują i starają się zrozumieć dany im świat „po swojemu”, za-
zwyczaj nie przyjmując pouczeń tych, którzy wiedzą lepiej, rozumieją więcej i znają 
właściwe odpowiedzi na właściwe pytania. 

Ci zaś, którzy wiedzą lepiej, rozumieją więcej i znają właściwe odpowiedzi na 
właściwe pytania, aby istnieć w przestrzeni medialnej, aby z niej nie wypaść w rejony 
bezużyteczności (jeżeli jest to dla nich ważne, np. z powodów poznawczych, towarzy-
skich, zawodowych czy finansowych), nie mogą przekraczać w kontaktach z mediami 
(a co za tym idzie – z odbiorcą masowym) poziomu newsa, ciekawostki, anegdoty, 
zabawnej przestrogi, niby-naukowego pouczenia, bez względu na wagę sprawy, rangę 
słów i jakość źródła informacji. Wszystko inne, jeżeli nie jest rzeczywistą inwazją 
kosmitów lub kosmicznie wielką kumulacją wygranej w grze liczbowej, przechodzi 
w rejony, gdzie media masowe z własnej woli nie bywają.

*

Gatunki dziennikarskie zwykło się dzielić na informacyjne (np. sygnał, wzmianka, 
notatka, zapowiedź, sprawozdanie, relacja, streszczenie, kronika wydarzeń, przegląd 
prasy, sylwetka, życiorys, reportaż, wywiad) i publicystyczne (np. artykuł wstępny, 
artykuł problemowy, polemika, komentarz, felieton, analiza, dyskusja redakcyjna, 
wspomnienie, nekrolog). Moim zdaniem można mówić także o dziennikarskich niby-
-gatunkach lub gatunkach hybrydowych, ale tę kwestię, ze względu na jej rozmiar 
i rozmaitość, należy omówić przy innej okazji. W każdym razie Zbigniew Bauer23 
dwa podstawowe podsystemy charakteryzuje następująco: 

Prasowe gatunki informacyjne pełnią przede wszystkim funkcje powiadamiania: reguły konstruowa-
nia wypowiedzi określone przez konwencję gatunkową pozwalają tekstom przekazywać wiadomość 
w sposób najbardziej zwarty, rzeczowy, możliwie najbliższy faktom, zjawiskom czy zdarzeniom.

i przewartościowanie modernizmu. Postmodernizm wyrasta z przeświadczenia o «wyczerpaniu» kultury 
i fundamentalnych wizji świata, pretendujących do obiektywizmu. Wszystkie istniejące koncepcje rzeczy-
wistości traktuje jako dyskursy – jednakowo konwencjonalne i dopuszczalne opisy świata. Znosi podziały 
między sztuką «wysoką» i «niską» oraz rezygnuje z kryterium oryginalności jako głównego miernika 
wartości dzieła sztuki. W oczach postmodernistów kultura jest niejako magazynem dostępnych motywów 
i ujęć. Postmodernizm postuluje daleko posunięty dystans w stosunku do kultury, przy jednoczesnym 
uznaniu faktu, że wyznacza ona jedyną prawdziwą i dostępną dla poznania sferę ludzkiego istnienia. Jako 
nurt intelektualny postmodernizm pojawił się w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej dzięki 
takim pisarzom i myślicielom, jak J. Derrida, M. Foucault, R. Rorty, J. Baudrillard”.

23 Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat..., op.cit., s. 150.
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Gatunki publicystyczne z kolei podporządkowane są funkcji interpretacyjnej i perswazyjnej: służą 
wyjaśnianiu rzeczywistości, jej ocenie i naświetleniu. Można powiedzieć – nieco upraszczając – że 
gatunki informacyjne dają możliwość rozszerzenia wiedzy odbiorcy o świecie, publicystyka zaś pogłę-
bia tę wiedzę, pozwala wywoływać intelektualne i emocjonalne reakcje na przedstawione fakty.

Na zakończenie rozważań o tym, skąd się biorą i jak powstają informacje, pro-
ponuję kilka zdań w kwestii ważnej z dwóch powodów. Pierwszy to umiejętności 
warsztatowe, czyli podstawy rzemiosła dziennikarskiego, a drugi ma związek z za-
sadą etyki dziennikarskiej, odnoszącej się z dezaprobatą do prób manipulowania 
zawartością tekstu informacyjnego. Chodzi o kwestię przestrzeganą w szanujących 
się redakcjach, a lekceważoną w redakcjach pomniejszego sortu – rozdzielenie in-
formacji i komentarza, czyli „zakaz” mieszania warstwy zdarzeń, faktów i zjawisk 
(obiektywizm informacyjny) z osobistymi (subiektywnymi) poglądami czy odczuciami 
autora tekstu. Zbigniew Bauer24 odnosi się do tej kwestii następująco:

Gatunki informacyjne nie zakładają indywidualizacji ja autora wypowiedzi; na ogół wszystkie 
niewielkie rozmiarami teksty informacyjne są albo anonimowe, albo sygnowane kryptonimami 
lub symbolem agencji, która ów tekst nadała. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zagadnienie 
tzw. obiektywizmu informacji. Spotyka się, bowiem, opinię, iż informacja prasowa powinna być 
obiektywna, tzn. pozbawiona elementów wartościowania i śladów osobistego stosunku dziennikarza 
do przedstawianych faktów. Wydaje się, że tzw. czysta informacja to jedynie swoista konstrukcja 
teoretyczna, niemożliwa do zrealizowania w aktach komunikacji językowej. Informując kogoś o ja-
kimś zdarzeniu zawsze, nawet mimo woli, dokonujemy selekcji drobnych elementów składających 
się na zdarzenie, wybierając te, które naszym zdaniem były najistotniejsze. Do czystego obiektywi-
zmu można jedynie dążyć, kontrolując i ograniczając udział pierwiastka subiektywnego w tekstach 
informacyjnych, niemniej zawsze pierwiastek ów, silniej lub słabiej zaznaczony, istnieje. Dlatego 
„obiektywizm” informacji prasowej jest głównie problemem warsztatowym. Chodzi o to, by odbiorcy 
odnosili wrażenie, że mają do czynienia z tekstami absolutnie bezstronnymi. 

A upraszczając sprawę, dodam tylko, że chodzi o to, aby dziennikarz – z powodu 
nieświadomości braków w podstawach rzemiosła lub też w pełni świadom swoich 
uczynków – nie stwarzał precedensów „komunikacyjnych” mających znamiona ma-
nipulacji. Odbiorca tekstu informacyjnego nie może być stawiany w sytuacji, że oto 
nie wiadomo, gdzie kończy się obiektywna relacja, a zaczyna autorski komentarz, co 
jest beznamiętnym opisem faktów, a co zafałszowaną przez osobiste uwagi wersją 
zdarzeń.

Ten stan rzeczy świetnie oddaje swoisty „dekalog manipulatora”, zestawiony przez 
Barbarę Sułek-Kowalską25 w podręczniku dla studentów dziennikarstwa na zakończe-
nie rozważań o krótkich tekstach informacyjnych. Autorka mówi między innymi:

Po tych wszystkich receptach, ostrzeżeniach, radach i uwagach nadszedł wreszcie moment, abyśmy 
porozmawiali o manipulacji. I doprawdy nie chodzi mi o to, aby cię nawoływać do uczciwości. To 
się rozumie samo przez się. Ale na zakończenie chcę ci pokazać, jak niektóre błędy warsztatowe 
mogą prowadzić do tego, że czytelnik posądzi cię o manipulację. Bo nie przyjdzie mu do głowy, że 
to błąd warsztatowy nieopierzonego orła.

24 Tamże, s. 152.
25 Barbara Sułek-Kowalska, Krótko i treściwie, [w:] O warsztacie dziennikarskim, op.cit., 

s. 40–41.
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I dalej wymienia najpoważniejsze błędy, których efekty mogą być odebrane jako 
manipulacja właśnie: 

 1. Niepełne informowanie – z różnych zresztą przyczyn, wśród których brak 
czasu i lenistwo nie są wcale na ostatnim miejscu. Niestety, także tchórzostwo i non-
szalancja w podejściu do tematu; 

 2. Podawanie nieistotnej sieczki informacyjnej, która przesłania fakty (lub ich brak); 
 3. Brak proporcji w informacji: jedne się wyolbrzymia, inne minimalizuje;  
 4. Tendencyjny dobór faktów ilustrujący z góry przyjętą tezę; 
 5. Nadmierny „encyklopedyzm” w tekstach, w których szczególnie ważne jest 

przesłanie (definicje są potrzebne, ale nie w nadmiarze);
 6. Pokusa wystawiania szybkich ocen (np. ta niefortunna decyzja), które, po 

przedstawieniu faktów, należy raczej zostawić czytelnikowi, słuchaczowi, telewidzowi; 
 7. Nieuzasadniona generalizacja (np. tłumy rozzuchwalonej młodzieży), naduży-

wanie przymiotników oceniających, sugerowanie ocen; 
 8. Stosowanie nieuprawnionych porównań (np. o przedsiębiorcy, który zwolnił 

pracownika – jest zwyczajnym krwiopijcą); 
 9. Powoływanie się na pseudoautorytety; 
10. Ucieczka w liczby, a zwłaszcza w pieniądze – sprowadzenie wszystkiego do 

kosztów świadczy niestety o nieznajomości rzeczy.

Zamykając swój „dekalog manipulatora”, autorka dodaje na koniec:
Zapytasz może: czy to wszystko naprawdę na mnie czyha? Czy ja muszę robić takie błędy? Nie 
tylko nie musisz, ale nawet nie powinieneś. Jednak nie możesz o nich nie wiedzieć. Przed błędami 
uchroni cię zarówno praktyka, jak i wiedza o wszystkim, co cię otacza. Dziennikarz nie może nie 
wiedzieć. Musi czytać, pytać i analizować. Profesjonalizm to wiedza i umiejętności warsztatowe 
połączone z etyką zawodową nierozerwalnym splotem. Dlatego nie zwalniaj siebie z samodzielnego 
myślenia tylko dlatego, że jesteś młody i szef ci kazał. Bądź więcej niż rzetelny.

Nic dodać, nic ująć!
Ta konstatacja nie kończy jednak, nie zamyka problemu, co do którego pozwoli-

łem sobie na określenie „drogi i bezdroża informacji prasowej”. O ile bowiem w tym 
tekście uwidoczniły się „drogi” jako teza o poprawności i skuteczności warsztatowej, 
o tyle „bezdroża” stanowią drugą, domyślną warstwę moich przemyśleń, będących 
swoistą antytezą, która odnosi się do świata mediów jako takich, do komunikowa-
nia masowego jako takiego. Chodzi o media i komunikowanie masowe zanurzone 
w otaczającej nas ponowoczesności. Ta zglobalizowana ponowoczesność, którą od 
lat bada i opisuje w swoich książkach Zygmunt Bauman, ma własną wizję aktu 
komunikowania w obrębie podmiotów medialnych, zwłaszcza w obrębie mediów 
elektronicznych. Wiele w niej informacyjnych pozorów, półprawd i odwróconych 
wartości. W szkicu Jakuba Momro, który pisze o zmarłym niedawno Jeanie Baudril-
lardzie26, można przeczytać: 

26 Jakub Momro, Filozofia jako sztuka uwodzenia, „Tygodnik Powszechny”, nr 11, 18 marca 2007, 
s. 12.
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W ponowczesności panuje karykaturalna metafizyka klonujących się w medialnym przekazie pustych,
pozbawionych znaczenia informacji, odsyłających wciąż do tej samej przestrzeni cyrkulujących 
pozorów.

William Merrin, z kolei, komentując dla prasy polskiej medioznawcze poglądy 
Jeana Baudrillarda27, pisze:

Baudrillard zauważył, że informacja podlega tym samym prawom, co inne dobra wytwarzane w ka-
pitalistycznej gospodarce. To, co nazywał produkcją realności, prowadzi do jej nadwyżki. W pewnym 
momencie przeczytanie i przemyślenie wszystkich ważnych informacji staje się już niemożliwe, tak 
samo jak podjęcie decyzji, które z tych informacji są najważniejsze. (…) Rozwinięte społeczeństwa 
wykazują rosnący apetyt doznań. Wszyscy chcą czegoś prawdziwego. Stąd zainteresowanie, z jakim 
spotykają się telewizyjne i internetowe zapisy śmierci, seksu, narodzin. Ta mania realności maskuje 
fakt, że prawdziwych dramatycznych doznań mamy coraz mniej. Żyjemy w świecie wielokrotnie 
powielanych, pustych obrazów. (…) Baudrillard przekonuje (…), że głównym skutkiem działania 
mediów elektronicznych jest zastąpienie symboliki semiotyką, przekształcenie rzeczywistego cha-
rakteru przekazywanego wydarzenia w znak, który zestawia się z innymi znakami w abstrakcyjnym 
wymiarze telewizyjnej audycji. Media elektroniczne są zatem jednym z głównych producentów 
znaków, a nie – jak twierdził McLuhan – narzędziem umożliwiającym bezpośredni, rozszerzony 
i prawdziwy udział w świecie. (…) Idee Baudrillarda stanowią jedną z najbardziej radykalnych analiz 
współczesnych mediów elektronicznych i same stały się przez to przedmiotem krytyki.

Odnoszę wrażenie, że zacytowane fragmenty przemyśleń badaczy ponowoczesno-
ści są dobrym powodem, aby przy nadarzającej się okazji raz jeszcze spojrzeć – z innej 
nieco perspektywy – na świat mediów, który poniekąd jest (chce być?) kreatorem, 
rezerwuarem i dystrybutorem informacji.

27 William Merrin Krytyk semiotycznej niewoli, „Europa”, dodatek do gazety codziennej „Dziennik”, 
nr 153, 10. 03. 2007, s. 8–9.
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Czy język polski ulega pidżynizacji?

Abstract. The nowadays observed influx of English loan words into Polish is sometimes
described as a manifestation of pidginisation. The author attempts to answer whether this 
process can really be addressed as pidginisation, in the sense defined within socioloin-
guistics. The topic is illustrated with examples originating from cyclolect – one of the 
social varieties of Polish. 

Abstrakt. Obserwowany współcześnie znaczący napływ leksyki angielskiej do polszczyzny 
określany jest czasami jako przejaw pidżynizacji. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, 
czy faktycznie mamy tu do czynienia z pidżynizacją w rozumieniu socjolingwistyki. Roz-
ważania ilustrowane są przykładami z cyklolektu – społecznej odmiany języka.

Uwagi wstępne

Ponieważ pojawiają się głosy, że polszczyzna współcześnie podlega procesowi 
pidżynizacji, przynajmniej w odmianach profesjonalnych (por. chociażby dwa teksty 
z tomu pierwszego niniejszego wydawnictwa – P. Kłos, E. Maternik et al. 2006 oraz 
P. Korcz, M. Matulewski 2006), przed podjęciem próby udzielenia odpowiedzi, czy tak 
się faktycznie dzieje, czy też nie, warto najpierw bliżej scharakteryzować samo zjawisko 
i opisać dokładniej, z perspektywy socjolingwistycznej, na czym ono polega. Obszarem, 
na którym będziemy poszukiwać ewentualnego potwierdzenia empirycznego dla zada-
nego w tytule niniejszej pracy pytania, jest cyklolekt – środowiskowa odmiana języka 
wytworzona w kręgu osób związanych z jeżdżeniem na rowerze i świetnie nadająca się 
do tego celu z powodu znaczącego nasycenia zapożyczeniami, zwłaszcza angielskimi. 
Zaczniemy jednak od zdefiniowania samego pojęcia pidżynu i pidżynizacji. 

Próba definicji

W literaturze socjolingwistycznej bez trudu znaleźć można omówienia wspo-
mnianych właśnie pojęć. Na początek przyjrzyjmy się zasadniczej części definicji
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Skudrzykowej i Urban (2000: 111):
Pidżyn – swoisty język o podwójnym niejako pochodzeniu: jego słownictwo wywodzi się z jednego 
języka, a reguły gramatyczne z innego. Powstaje w sposób naturalny na skutek wieloletnich kontaktów 
członków dwu różnych grup narodowych. Członkowie takich grup wewnątrz swojej grupy posługują 
się swoim językiem, w kontakcie z inną grupą używają języka pomocniczego – pidżynu.

Przytoczona definicja mówi o pochodzeniu pidżynu, podkreśla jego zasadniczą 
funkcję wehikularną, nie wspomina natomiast w ogóle o jego cechach formalnych, 
właściwościach składniowych i morfologicznych. Nieco inne rozłożenie akcentów 
znajdziemy w definicji proponowanej przez Aitchison (2002: 23):

Pidżyny to języki pomocnicze, którymi posługują się ludzie nie mający wspólnego języka. Zasób 
leksykalny pidżynów jest niewielki, a więc znaczenie niezbyt licznych słów podstawowych jest 
bardzo szerokie.

W przywołanym fragmencie znajdujemy dodatkowe istotne informacje dotyczące 
faktu, że pidżyny zawierają niewiele, ale za to w większości polisemicznych słów. 
Ponadto, poszczególne słowa mogą pełnić w zdaniu wiele funkcji, być np. rzeczow-
nikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem (Todd 2001: 526). Nadal nie są to jednak 
charakterystyki w pełni satysfakcjonujące. Znacznie bardziej wyczerpującą, a za-
uważmy, że chronologicznie wcześniejszą, definicję tego pojęcia proponuje Majewicz 
(1992: V–VI):

Zdarza się (…), że na obszarze dużej koncentracji drastycznie różnych języków dochodzi do 
wykształcenia się tworu językowego o charakterze mieszanym stanowiącym narzędzie porozumie-
wania w kontaktach międzyludzkich poza domem, rodziną, własnym środowiskiem, poza własną 
społecznością językową. Dystynktywną cechą takiego tworu jest, że nie jest on językiem pierwszym, 
ojczystym, dla nikogo; jego akwizycja następuję po wejściu w życie zawodowe (stąd często pozostaje 
on nieznany żeńskiej części danej społeczności). Według obiegowej opinii jest to swego rodzaju 
międzynarodowy żargon zawodowy, prawie zawsze handlowy, o leksyce w przewadze przejętej 
z jakiegoś języka o międzyetniczym znaczeniu i prestiżu i zniekształconej przez adaptację do moż-
liwości artykulacyjnych użytkowników, o bardzo uproszczonej morfologii i składni. 

W podobnym kierunku idzie także propozycja Hudsona (1996: 58), który dodatko-
wo podkreśla fakt, że pidżyny niekoniecznie muszą powstawać wyłącznie w kręgach 
zawodowych i być głównie związane z wymianą handlową. Ilustrację mogą stanowić 
pidżyny ukształtowane w czasach kolonialnych przez czarnych niewolników wywie-
zionych do państw Nowego Świata. Polityka ich nadzorców polegała na rozdzielaniu 
osób pochodzących z jednego plemienia w celu zapobiegania ewentualnym buntom. 
Musiało to powodować kolosalne trudności komunikacyjne między samymi niewol-
nikami, a także między nimi a ich właścicielami. Były to jednakże wzorcowe warunki 
wstępne do pojawienia się odmiany językowej takiego właśnie rodzaju. Ponieważ 
niewolnicy najczęściej nie mieli okazji opanowania języka dominującego, posługiwali 
się pidżynami do końca życia. Trwałością tego stanu rzeczy pewnie należy tłumaczyć 
fakt, że zarówno w przeszłości, jak i często obecnie, nie spotykały się i nie spotykają 
się one z uznaniem, także językoznawców. Dopiero w połowie ubiegłego wieku za-
uważono, że ich badanie może rzucić światło na początki języka w ogóle i procesy 
dokonujące się podczas ewolucji języków, gdyż pozwala śledzić zmiany dokonujące 
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się w pidżynach od powstania do osiągnięcia pewnego etapu rozwoju lub całkowite-
go zniknięcia w przeciągu życia kilku pokoleń (Todd 2001: 524). Hudson podkreśla 
jeszcze, że pidżyny nie są po prostu wynikiem intensywnego zapożyczania między 
językami, ponieważ nie istniała wcześniej jakaś określona pra-odmiana języka, która 
owe ewentualne zapożyczenia miałaby absorbować.

Holmes (2001: 81) z kolei podkreśla fakt, że pidżyny są używane w niewielkiej 
liczbie sytuacji i domen, a ponadto głównie w funkcji referencyjnej, ale już nie eks-
presywnej. Ludzie ich używający znają przecież inne języki, a pidżyn jest wyłącznie 
dodatkiem potrzebnym np. do zawierania transakcji handlowych – sprzedaży i kupna 
ziarna, sprzedaży skór zwierzęcych itp., używają go więc w funkcji reprezentatywnej. 
Stąd struktura pidżynów nie jest zbytnio złożona, a w ich obrębie nie ma zróżnico-
wania, które w językach innych manifestuje się w postaci np. odmian stylistycznych. 
W związku z tym nie muszą posiadać nadmiernie złożonej struktury, gdyż nikt ich 
nie używa jako wyróżników tożsamości grupowej lub dla wyrażania dystansu spo-
łecznego między interlokutorami. Można je wręcz traktować jako przejaw zubożenia 
systemu językowego, co przejawia się np. prawie całkowitym zanikiem końcówek 
fleksyjnych, radykalnym uproszczeniem morfologii i drastycznym ograniczeniem
liczby przyimków – najczęściej do jednego. W konsekwencji są to głównie języki 
analityczne (Jones 2001: 536). Kolejną interesującą właściwością pidżynów jest to, 
że podczas ich powstawania język cieszący się większym prestiżem, używany przez 
grupę dominującą społecznie, jest głównym, choć oczywiście nie jedynym, źródłem 
leksyki, a mniej prestiżowy dostarcza nowej odmianie gramatykę (Holmes 2001: 83). 
Oprócz tego, nowy język może posiadać specyficzne cechy, których nie posiadają ję-
zyki wyjściowe. Żywot pidżynów jest zazwyczaj krótki – najczęściej znikają po kilku 
lub kilkunastu latach, a jedynie nielicznym z nich udaje się przetrwać i przekształcić 
w języki kreolskie z rodzimymi użytkownikami, znacząco rozbudowanym w stosunku 
do pidżynów zasobem leksykalnym oraz bardziej złożoną składnią i morfologią, które 
w rezultacie pozwalają posługiwać się nimi w znaczniejszej liczbie funkcji. 

Z kolei Wardhaugh (2002: 60) dodaje, że owe języki kontaktowe pełniące funkcję 
lingua franca powstają w szczególnych sytuacjach multilingwalnych, zwłaszcza gdy 
jeden z języków używany jest przez ludzi dominujących społecznie i ekonomicznie. Pi-
dżyny są czasami traktowane jako zredukowane warianty „normalnych” języków. Autor 
ten dodaje, że pidżynizacja zachodzi najczęściej w środowisku trójjęzycznym, przy czym 
jeden z tych języków cieszy się zdecydowanie wyższym prestiżem niż pozostałe. 

Podsumowując, pidżyn ma cztery główne wyróżniające właściwości (Holmes 
2001: 85):

1. używany jest w ograniczonej liczbie domen i funkcji,
2. jest strukturalnie prostszy od języków wyjściowych, 
3. nie cieszy się prestiżem,
4. nie posiada rodzimych użytkowników.

Pidżynizacja, czyli proces tworzenia pidżynów, polega natomiast (Wardhaugh 
2002: 62) na upraszczaniu języka, jego morfologii i składni, na dopuszczaniu istnie-
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nia znaczącej wariacyjności fonologicznej, zmniejszaniu liczby funkcji, w jakich jest 
używany, oraz stosunkowo dowolnym zapożyczaniu słów z języków miejscowych. 
Jej przeciwieństwem jest kreolizacja, czyli rozbudowa morfologii i składni, standa-
ryzacja fonologiczna, znaczący wzrost liczby funkcji, w jakich język jest używany, 
oraz pojawienie się racjonalnego i stabilnego systemu umożliwiającego rozbudowę 
słownictwa. Ponadto, języki kreolskie posiadają native speakerów. 

Większość pidżynów i języków kreolskich powstała w pasie okołorównikowym 
w związku z rozwojem handlu, także handlu niewolnikami. Wardhaugh (2002: 64) 
podaje, że w sumie jest ich 127, z czego 35 opartych jest na języku angielskim. 
Jednym z bardziej znanych jest tok pisin, zwany też neomelanezyjskim, z Papui 
Nowej Gwinei. Jak się oblicza, ok. 75% jego słownictwa pochodzi z angielskiego, 
a ok. 15% z miejscowego języka tolai, który jednakże jest głównym źródłem gra-
matyki – pozostała część leksyki pochodzi z innych języków miejscowych, a także 
np. z niemieckiego i portugalskiego. Jest to obecnie jeden z języków urzędowych 
tego kraju. W wyniku polityki językowej państwa uczyniono go językiem praktycznie 
pełnofunkcyjnym, z tym że nie sposób mówić o jego powszechnej znajomości. Dla 
części mieszkańców (ponad 20 000) jest językiem pierwszym, ale dla liczniejszych 
(ponad 1,5 miliona) pełni wyłącznie funkcję lingua franca (Todd 2001: 524). Dla 
jasności dalszego wywodu przyjrzyjmy się jego kilku charakterystycznym cechom 
(przykłady za: Aitchison 2002, Holmes 2001, Hudson 1996, Majewicz 1992, War-
dhaugh 2002), aby przez porównanie łatwiej było odpowiedzieć na tytułowe pytanie 
niniejszego tekstu.

Jak zostało wspomniane wcześniej, zasoby leksykalne pidżynów są ograniczone, 
a poszczególne słowa cechuje znaczna polisemiczność, co praktycznie prowadzi 
do ustalania znaczenia dopiero w konkretnym kontekście, np. pas w tok pisin ma 
następujące znaczenia:

– list
– dokument
– zezwolenie
– do przodu, naprzód
– zamykać, tamować, aresztować, blokować
– zatłoczony, gęsty

W tok pisin jest tylko jeden przyimek „long” (prawdopodobnie od angielskiego 
„along”). Można go też traktować jako kategorialny wykładnik lokatywności uży-
wany w funkcji niemal wszystkich polskich przyimków (w, na, przy, od, z, przez, 
o, …), np.: 

mi go long taun Idę do miasta.
mi kam long taun Pochodzę z miasta.
mi stap long haus Zostałem w domu.
mi rait long pepa Piszę na papierze.
mi kam long kanu Przypłynąłem łodzią.
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mi patim dok long stik Uderzyłem psa kijem.
mi kam long nait Przyjechałem w nocy. 
mi sori long yu Przykro mi z twojego powodu. 
mi save long planti samting Wiem o wielu rzeczach.

Ewentualnym nieporozumieniom zapobiega kontekst. Tok pisin posiada również 
wyraźnie ukształtowany system aspektowo-czasowy będący odbiciem struktur języków 
austronezyjskich (Majewicz 1992: IX), choć znacznie mniej złożony niż w trady-
cyjnych językach. Ten krótki przegląd pozwala wyrobić sobie orientacyjny choćby 
pogląd na temat morfologiczno-składniowych właściwości pidżynów. 

Cyklolekt

Przeanalizujmy obecnie, czy w cyklolekcie, polskim socjolekcie rowerowym, 
zachodzi zjawisko pidżynizacji w opisanym powyżej sensie. Wybieramy tę odmianę 
ze względu na jej znaczące nasycenie zapożyczeniami. Zbadamy, czy owe pożyczki 
wpłynęły na uproszczenie morfologii, sprawdzimy, czy polisemiczność stanowi do-
minującą właściwość leksemów, oraz zobaczymy, czy coś szczególnego dzieje się 
z przyimkami. 

Jednym z przejawów pidżynizacji, przypomnijmy, powinno być zjawisko ma-
sowego napływu słów obcych nakładających się na rodzimą strukturę składniową. 
Faktycznie stwierdzamy w cyklolekcie obecność licznych zapożyczeń, zwłaszcza 
angielskich. Zresztą zapożyczenia angielskie są charakterystyczne w ogóle dla 
leksyki sportowej (por. Mańczak-Wohlfeld 1994: 151, Ożdżyński 1970:12). Angiel-
ski jest językiem cieszącym się prestiżem, stąd jest on obecnie głównym źródłem 
zapożyczeń w języku polskim – ruchu w odwrotnym kierunku nie obserwuje się. 
Ponieważ o kwestii tej pisałem szerzej już w innym miejscu (Wiertlewski 2006), 
tutaj ograniczę się do przytoczenia poczynionych wówczas głównych ustaleń i do-
dania przykładów, których tam z braku miejsca nie uwzględniłem – dla klarowności 
wywodu zajmiemy się wyłączenie zapożyczeniami leksykalnymi. Zdecydowana 
większość omówionych zapożyczeń (ponad 300 zarejestrowanych jednostek) weszła 
do polskiego systemu fleksyjnego i odmienia się według polskich paradygmatów. 
Zostały one zatem przez system zaabsorbowane, ale nie zauważono, żeby wpłynęły 
na owego systemu uproszczenie, co stanowi jedną z kluczowych cech pidżyni-
zacji. W przypadku języka polskiego, gdyby ten proces rzeczywiście zachodził, 
powinniśmy obserwować uproszczenie fleksji, a nawet jej całkowity zanik. Jedynie
nieliczne pożyczki, przynajmniej dotąd, nie odmieniają się, np. dual control, open, 
oversized, suspension, co stanowi nieistotny ilościowo margines w badanym ma-
teriale. O stopniu asymilacji świadczy też aktywność morfologiczna zapożyczeń, 
czyli liczba derywatów, w większości zresztą swoistych. Fakt ten zatem wskazuje 
bezpośrednio, że nie z pidżynizacją mamy tu do czynienia. Całkiem liczne po-
życzki stanowią produktywną bazę derywacyjną leksyki o charakterze głównie 
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nominacyjnym. Do rzeczowników, najliczniejszej grupy zapożyczeń, dodawane są 
następujące przyrostki:

-ak, np. endurak
-anie, np. dropowanie, flatlandowanie, grindowanie, slidowanie, szejkowanie
-arz, np. BMX-siarz, crossiarz, gadżeciarz, streeciarz
-as, np. trikas
-eczka, np. dirtóweczka, downhillóweczka, trialóweczka
-ek, np. damperek, riderek, 
-ik, np. crossik, dropik, dualik, fulik, flaternik, frirajdzik, karbonik, streetcik, 

trialik
-ista, np. singlista
-ka, np. bikerka, droperka, flatlanderka, hopka, ketajka, lemondka, kurierka, 

riderka
-owanie, np. dropowanie, flatlandowanie, grindowanie, hopkanie, hopkowanie, 

jumpowanie, lajtowanie, mountbajkowanie, slidowanie, trikowanie
-owiec, np. beemiksowiec, bmxowiec, crosscoutrowiec, crossowiec, cyclocros-

sowiec, dehowiec, dh-owiec, dirtowiec, downhillowiec, dragstarowiec, 
dualowiec, endurowiec, flatlandowiec, flatowiec, fourcrossowiec, freeri-
dowiec, hardkorowiec, mountbikowiec, speedrowerowiec, streetowiec, 
trialowiec, uphillowiec, V-brakeowiec

-owicz, np. dopingowicz
-ówa, np. downhillówa, dualówa, fristailówa, trialówa
-ówka, np. cross countrówka, crossówka, dirtówka, downhillówka, dualówka, 

freerajdówka, platformówka, streetówka, treningówka, trialówka, uphil-
lówka

-stwo, np. bikerstwo
-yca, np. bikerzyca

Natomiast przymiotniki derywowane są przez dodanie:

-ny, np. lajtowany, tuningowany, upgradowany
-owy, np. bikerowy, bikowy, BMX-owy, crossowy, customowy, cyclocrossowy, 

dirtowy, downhillowy, feetowy (15 feetowy jump), flatlandowy, fourcros-
sowy, freerideowy, freestajlowy, hardkorowy, high-endowy, lycrowy, 
mountbajkowy, outdoorowy, racingowy, singletrackowy, slopingowy, 
streetowy, teamowy, topowy, trekkingowy, trialowy, 

-ski, np. bikerski, coolerski, kurierski, sprinterski, tunerski

Można również tworzyć przysłówki przez dodanie -o, np. crossowo, dirtowo, 
hardkorowo, indoorowo, trialowo itd. Ponadto, w analizowanym materiale znala-
zły się także następujące czasowniki z przyrostkiem -ować: asfaltować, bikeować, 
dropować, dualować, flatlandować, grindować, hopkać, jumpować, lajtować, slido-
wać, sprintować, streetować, szejkować, testować, trialować, trikować, tuningować, 
upgradować. 
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Dodajmy, że derywacje za pomocą przedrostków są bardzo nieliczne. Stwierdzono 
tylko pojedyncze przypadki, np. pohopkać, przetestować, wylajtować, wylajtowany, zdro-
pować. Niektóre zapożyczenia tworzą również związki frazeologiczne, np. cisnąć triki, 
czesać triki, dawać po hopach, doginać triki, niedzielny biker, sieknąć triki, skleić triki, 
sprint na tablicę, strzelić OTB, trzaskać triki, walić triki, wrzucać triki, wycinać triki, 
wyciskać triki, wykręcać triki, wymiatać triki, złapać snejka. Uwagę zwraca liczba du-
bletów znaczeniowych ze słowem trik. Wskazuje to na ich znaczącą asymilację w języku 
polskim. Przeprowadzona analiza pokazuje, że znaczący napływ leksyki angielskiej nie 
spowodował uproszczenia, nie mówiąc o zaniku, polskiego systemu morfologicznego.

Kolejną cechą pidżynów jest ich niewielki zasób leksykalny i związana z tym 
powszechna polisemiczność. Pierwszy warunek w żaden sposób nie dotyczy cyklo-
lektu, można jednak wskazać na jego obszarze, podobnie zresztą jak pewnie w każdej 
odmianie języka polskiego, przypadki polisemii. Przyjrzyjmy się łącznie kilkunastu 
najbardziej charakterystycznym:

szosa 
– rodzaj drogi
– rower szosowy
– kolarstwo szosowe
– szosowiec

kolarka 
– rower szosowy
– rowerzystka
– czapeczka kolarska
– kolarki – spodenki kolarskie

dirt 
– rower do pokonywania przeszkód ziemnych
– konkurencja – pokonywanie przeszkód ziemnych
– przeszkoda ziemna

full 
– kask chroniący całą głowę
– rower pełnozawieszony
– jazda ze wszystkich sił

jump 
– rower do skoków
– konkurencja – skoki na rowerze
– skok

ster 
– łożysko sterowe
– kierownica
– tył grupy kolarzy
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drop
– uskok, zeskok
– odległość mierzona w pionie pomiędzy linią łączącą osie roweru a środkiem 

rury suportowej

góral 
– rower górski
– kolarz dobrze jeżdżący w górach

guma 
– opona
– przebicie dętki

klasyk 
– wyścig klasyczny – typ wyścigu
– kolarz specjalizujące się w wyścigach klasycznych

trekking 
– rower trekkingowy
– konkurencja

wachlarz 
– sposób jazdy pozwalający grupie kolarzy zmniejszyć opór powietrza 
– błotnik

W przytoczonych właśnie przykładach widzimy m.in. konsekwencje zastosowania 
zabiegu kondensacji, a dokładniej jednej z jej form – uniwerbalizacji, czyli zastąpie-
nia nazwy dwu- lub więcej wyrazowej jednym słowem (por. Bajerowa 2003: 64), 
np. rower szosowy – szosa, łożysko sterowe – ster, wyścig klasyczny – klasyk. Mamy 
tu ponadto przypadki metaforyzacji (np. wachlarz – błotnik, ster – kolarze jadący na 
końcu grupy) i metonimii (np. guma – opona). Omówione przypadki, chociaż ich lista 
nie jest kompletna, również nie potwierdzają tezy o pidżynizacji cyklolektu, ponieważ 
stanowią znikomy fragment liczącego kilka tysięcy jednostek zasobu leksykalnego 
tej odmiany. W pidżynach natomiast zdecydowana większość jednostek leksykalnych 
jest polisemiczna. 

Chociaż pożyczki angielskie nie uprościły polskiego systemu morfologicznego, 
można jednak zaobserwować pewien wpływ języka angielskiego na polską składnię 
i morfologię, choć, zdaniem piszącego, nie są to zmiany istotne. Dotyczy to zwłaszcza 
sposobu tworzenia wyrazów złożonych, składających się z dwóch rzeczowników, gdzie 
pierwszy modyfikuje drugi, co sprowadza się do kopiowania szyku typowego dla języka
angielskiego (Mańczak-Wohlfeld 2006: 68). Mimo iż natura przytaczanych przykładów 
nie jest identyczna, ponieważ niektóre stanowią pożyczki właściwe, przedstawiamy 
je łącznie, gdyż reprezentują ten sam typ szyku, choć liczni użytkownicy cyklolektu, 
zwłaszcza nieznający języka angielskiego lub znający go słabo, nie są tego świadomi, 
np. bike biwak, bike cross, bikeelektronika, bike festiwal, bikemaraton, bike moda, 
biker park, bike trial, city bike, cross country, custom bike, cycle-ball, dirt biker, dirt 
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jumper, dirt jumping, fitnessbike, mountbajkowanie, mountbikowiec, street trial – rzuca 
się tu ponadto w oczy brak konsekwencji w postaci pisowni łącznej i rozłącznej. Tak 
samo rzecz się ma z nazwami imprez rowerowych, np. polskich długodystansowych 
wyścigów wieloetapowych i wyścigów górskich, np. Bike adventure, Beskidy MTB 
Trophy, Bike Challenge, Jura Maraton. Podobne procesy obserwowane są również od 
pewnego czasu w polszczyźnie ogólnej (Mańczak-Wohlfeld 2006: 49), można więc 
wnosić, że jest to tendencja charakterystyczna dla całej polszczyzny. Na obszarze 
morfologii natomiast uwagę zwraca zjawisko depluralizacji (por. Wiertlewski 2006: 
74), np. w leksemach mastersi, ridersi, partsy. Osobno natomiast należy potraktować 
żartobliwy neologizm rowersi, w którym występują dwie końcówki liczby mnogiej, 
angielskie -s oraz polskie -i, co też oczywiście stanowi przypadek depluralizacji.

Przejdźmy obecnie do przyimków. Przypomnijmy, że w pidżynach jest zazwyczaj 
tylko jeden przyimek. Inaczej jest w cyklolekcie, który pod tym względem nie odbiega 
od odmiany ogólnej języka polskiego. Dla zilustrowania problemu wystarczy zająć 
się jedynie kilkoma wybranymi przyimkami z tego obszaru. Zacząć jednak należy od 
zdecydowanego stwierdzenia, że w omawianej odmianie nie nastąpiło zredukowanie 
ich liczby, chociaż dają się zaobserwować przypadki ich użycia nie zawsze zgodne 
z odmianą ogólną. Dotyczy to np. przyimka po w połączeniach:

jechać/chodzić po górach (jechać w terenie górzystym)
jechać po zmianach (zmieniać się na prowadzeniu)
chodzić po czubie (jechać z przodu peletonu)
dać po pedałach (mocno naciskać pedały)

Najwięcej specyficznych, środowiskowych użyć dotyczy jednak przyimka na, 
co może do pewnego stopnia odzwierciedlać tendencję panującą od pewnego czasu 
w polszczyźnie potocznej i przejawiającą się w powszechnym występowaniu takich 
połączeń, jak: na odcinku, na portierni, na sali itp. Również użytkownik cyklolektu, 
zgodnie z zasygnalizowaną właśnie tendencją, może powiedzieć, że zmęczony kolarz 
zatrzymuje się na bufecie. Skoncentrujmy się jednak na złożeniach, które dla laika 
nie będą oczywiste:

jechać na zapieku (jechać ostatkiem sił)
jechać na rezerwie (jechać ostatkiem sił)
jechać na bólu (jechać, choć wszystko boli)
jechać na gazie (być w dobrej formie)
jechać na kole (jechać za kimś i korzystać z osłony przed wiatrem)
jechać na sterze (jechać w ogonie grupy)
jechać na wachlarzu (jechać w ustawieniu zmniejszającym opór powietrza)
jechać na kufrze (jechać tuż za samochodem)
jechać na zderzaku (jechać tuż za samochodem)
jechać na żółto (jechać w żółtej koszulce lidera)
jechać na tarczach (mieć hamulce tarczowe)
jechać na kogoś (pomagać komuś w odniesieniu sukcesu)
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odjechać na metę (uciec przed metą)
uciekać na metę (uciec przed metą)
skoczyć na koło (jechać za kimś i korzystać z osłony przed wiatrem)
łapać się na koło (jechać za kimś i korzystać z osłony przed wiatrem)
iść na trupa (wariant w trupa – jechać ze wszystkich sił)
iść na czołówkę (zderzyć się czołowo)
iść na kole (jechać za kimś i korzystać z osłony przed wiatrem)
wieźć się na partnerach (jechać za kimś i korzystać z osłony przed wiatrem)
mieć na osi (przejechać określoną liczbę kilometrów)
wyciągać na kole (osiągać określoną prędkość)
walczyć na klasykach (uczestniczyć w wyścigach klasycznych)
być na kopie (być w formie)
chlasnąć na końcówce (wyprzedzić tuż przed metą)
zabrać się na odjazd (uczestniczyć w ucieczce)

Również inne przyimki mogą wystąpić w specyficznych kontekstach, ale już nie
tak licznie, np. przyimek w pojawia się m.in. w następujących kompleksach:

dać w pedały (mocno naciskać pedały)
depnąć w pedały (mocno naciskać pedały)
jechać w kołach (oszczędzać się, nie wychodzić na prowadzenie)
jechać w ucieczce (uczestniczyć w ucieczce)
być w odjeździe (uczestniczyć w ucieczce)
wdać się w odjazd (uczestniczyć w ucieczce)
zabierać się w odjazd (uczestniczyć w ucieczce)
mieć w nogach 100 km (przejechać 100 km)

Zakończmy kilkoma przykładami z przyimkiem z:

podać z płyty (jechać z wykorzystaniem największej przedniej zębatki)
siec z koła (atakować zza pleców prowadzącego)
wyjść z koła (atakować zza pleców prowadzącego)
zerwać z koła (uciec komuś korzystającemu z osłony przed oporem powietrza) 

Tak więc, mimo swoistości przytoczonych przykładów, nie ulega wątpliwości, że 
w cyklolekcie nie nastąpiła redukcja liczby przyimków.

Wnioski

Przeprowadzona analiza wskazuje, że nie sposób mówić o pidżynizacji rozpatrywa-
nej środowiskowej odmiany języka. Procesy w niej zachodzące i posiadane przez nią 
właściwości nie odpowiadają cechom przypisywanym pidżynom. Nie widać również 
powodów, żeby nie móc przyjąć tych samych wniosków w odniesieniu do polszczyzny 
ogólnej. Choć bardzo liczne są w cyklolekcie zapożyczenia angielskie, nie wpłynęły 
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one znacząco na składnię i morfologię – nie doprowadziły np. do zaniku końcówek 
fleksyjnych i zubożenia systemu. Również polisemiczność, będąca powszechnym
zjawiskiem w pidżynach, jest tu czymś stosunkowo rzadkim. Nie zaobserwowano 
także zaniku przyimków. Dodajmy jeszcze, że cyklolekt jest używany nie tylko 
w funkcji referencyjnej, ale także w funkcji ekspresywnej. Świadczyć mogą o tym 
widoczne w przedstawionym materiale językowym „serie dubletów znaczeniowych 
wymiennych w każdym kontekście” (Kołodziejek 2006: 34). Ponadto jest to odmiana 
ciesząca się prestiżem wśród użytkowników – stanowi wszak jeden z wyróżników 
grupy na zasadzie, że to grupa tworzy język, ale język też współtworzy grupę. Pozo-
staje jeszcze kwestia przywoływania terminu pidżynizacja w odniesieniu do zjawisk 
dotyczących współczesnego języka polskiego. Otóż pojęcie to jest używane, jak się 
wydaje, w specyficznym znaczeniu – określa masowy, często słabo uzasadniony,
napływ leksyki angielskiej do polszczyzny. Omawiany termin pozwala mówić o tym 
nasilającym się procesie ekspresywnie, z wyraźną dezaprobatą, ale oczywiście ma 
to niewiele wspólnego ze znaczeniem, w jakim pojęcie to funkcjonuje w obrębie 
socjolingwistyki. 
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Trzymać koło czy iść solo na rancie 
Utarte połączenia wyrazowe w cyklolekcie

Abstract. The paper deals with selected phraseological units commonly found in cyclo-
lect – a social language variety developed by Polish bikers. Four sets of word complexes 
focused around lexemes koło (wheel), noga (foot/leg), iść (go), and chodzić (walk) are 
discussed. The author presents the linguistic image of the world recorded in those expres-
sions and comments on the linguistic processes they undergo, e.g. relexicalisation. 

Abstrakt. Praca dotyczy wybranych związków frazeologicznych powszechnie występu-
jących w cyklolekcie, środowiskowej odmianie języka wytworzonej przez rowerzystów. 
Autor przedstawia 4 grupy kompleksów wyrazowych zogniskowanych wokół leksemów 
koło, noga, iść i chodzić, rekonstruuje utrwalony w nich językowy obraz świata i omawia 
charakterystyczne procesy językowe ich dotyczące, np. releksykalizację.

Przez cyklolekt rozumiemy społeczną odmianę języka wytworzoną głównie przez 
rowerzystów i osoby zajmujące się tym sportem czy też formą rekreacji. Na ów so-
cjolekt składa się zarówno slang rowerowy, jak i potocyzmy oraz profesjonalizmy 
dotyczące realiów jazdy na rowerze, jak i samego roweru (por. Wiertlewski 2006: 68). 
Niniejszy tekst, pisany z perspektywy socjolingwistycznej, dotyczy charakterystyki 
wybranych obszarów frazeologii rowerowej. Zajmujemy się więc opisem pewnej śro-
dowiskowej odmiany języka, którą można traktować jako socjolekt (por. Wiertlewski 
2005), ponieważ spełnia ona wszystkie nakładane na ten rodzaj odmiany językowej 
kryteria (Wilkoń 2000: 92). 

Prezentowany poniżej materiał językowy został wyekscerpowany przez autora 
zarówno z tekstów pisanych (ich spis zamieszczony jest na końcu), jak i mówionych 
(radiowych i telewizyjnych sprawozdań sportowych oraz rozmów z kolarzami różnych 
specjalności). Pomimo trwających nadal sporów o istotę jednostek frazeologii i braku 
zgody odnośnie do kryteriów orzekania, co jest, a co nie jest taką jednostką (por. 
np. Bogusławski 1994: 125–126, Lewicki 2003: 91), dla potrzeb niniejszego opra-
cowania, świadomi, że jest to daleko idąca idealizacja, a może wręcz uproszczenie, 
przez związki frazeologiczne rozumiemy wszelakie ustalone połączenia wyrazowe, 
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a więc całe spektrum jednostek od wyrażeń idiomatycznych po kolokacje. Wszystkie 
one mają jednak przynajmniej jedną cechę wspólną – są to mianowicie utrwalone po-
łączenia odtwarzane z pamięci (por. Tyrpa 2005: 27). Ponadto, przytoczone w tekście 
przykłady wskazują również na znaczącą swoistość omawianej odmiany języka.

Poniżej zajmiemy się jedynie kilkoma, ale za to bardzo charakterystycznymi gru-
pami zgromadzonych związków frazeologicznych, które spróbujemy uporządkować 
w taki sposób, aby zrekonstruować zawarty w omawianym materiale językowy obraz 
świata dotyczący jeżdżenia na rowerze. Przedstawimy tu mianowicie utarte połącze-
nia słowne zogniskowane wokół następujących leksemów: koło, noga, iść, chodzić. 
Warto podać kilka słów wyjaśnienia dotyczących takiego właśnie wyboru. W jeździe 
na rowerze, co oczywiste, najważniejszy jest kolarz i rower. Można by w takim razie 
oczekiwać, że frazeologia cyklolektu będzie w znaczącym stopniu zorganizowana 
właśnie wokół tych dwóch jednostek. Pobieżny nawet przegląd zebranego materiału 
językowego wskazuje jednak, że wcale tak nie jest. Poza pojedynczymi przypadkami, 
których tutaj nie będziemy przywoływać, centrami związków frazeologicznych oka-
zują się natomiast leksemy koło i noga, pojawiające się zresztą najczęściej w liczbie 
pojedynczej, co może prowokować do stwierdzenia, że językowy obraz rowerzysty 
i pojazdu wyłaniający się z analizowanych konstrukcji tak naprawdę składa się głów-
nie właśnie z koła i nogi. Natomiast przez dobór pary iść i chodzić chcemy pokazać, 
że o jeździe można mówić za pomocą obu tych czasowników ruchu, co nie znaczy, 
że dowolnie i zamiennie. Może to w ich przypadku wskazywać na zjawisko releksy-
kalizacji. Zobaczymy również, że niektóre leksemy pochodzące z odmiany ogólnej 
ulegają terminologizacji (Żydek-Bednarczuk 1987: 11).

Zaczniemy od rzeczownika koło (kółko), który tworzy połączenia z licznymi 
czasownikami i pojawia się w około sześćdziesięciu zarejestrowanych przez autora 
kompleksach wyrazowych. Znamienne jest, że słowo to prawie zawsze występuje 
w liczbie pojedynczej. Jednym z nielicznych wyjątków, w których wyraz ten pojawia 
się w liczbie mnogiej, jest wyrażenie czar dwóch kółek. Zebrane i omówione poniżej 
przykłady dotyczą w zasadzie jednej, zdawałoby się postronnemu obserwatorowi – ba-
nalnej sytuacji. Takiej mianowicie, w której przynajmniej dwóch kolarzy jedzie blisko 
siebie, jeden tuż za drugim lub po części obok siebie, w taki sposób, że przednie koło 
drugiego jest na wysokości tylnego koła prowadzącego. Mówiąc najkrócej, chodzi 
o jazdę w cieniu, czy też tunelu, aerodynamicznym, co pozwala znacząco zmniejszyć 
wysiłek potrzebny do pokonywania oporu powietrza i w konsekwencji oszczędzić 
sporo energii, odpocząć i zachować siły na dalszą część trasy. W opisanej właśnie 
sytuacji zwrócić należy uwagę na kilka możliwych wariantów: jadący z tyłu korzysta 
z ochrony przed oporem powietrza i wiejącym wiatrem wbrew woli prowadzącego, 
ale jadący na przedzie nie jest w stanie temu przeszkodzić; prowadzący stara się 
pozbyć jadącego z tyłu; obydwaj zgadzają się na taki rodzaj jazdy, a nawet z sobą 
współpracują. 

Pokażemy, jakie werbalne odzwierciedlenie znajdują w cyklolekcie zarysowane 
powyżej możliwości oraz jaki językowy obraz świata jest w nich zawarty. Szczególnie 
interesujące będą dla nas te przypadki, w których podstawą związku frazeologicznego 
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jest metafora, przez którą rozumiemy wszystkie środki językowe oparte na podobień-
stwie i analogii (por. np. Maćkiewicz 1990: 50). Jak zobaczymy, w interesującej nas 
odmianie języka nastąpiła leksykalizacja i konwencjonalizacja metafor, polegająca na 
zacieraniu ich motywacji, co w konsekwencji prowadzi do idiomatyzacji konstrukcji 
i ich transparentności (Maćkiewicz 1990: 51).

Rozpatrywane przez nas tutaj frazeologizmy dokładnie oddają wszystkie sytu-
acje związane z jazdą za kimś wymienione powyżej. Należy więc najpierw wejść 
na koło lub wręcz wskoczyć na koło, czy też usiąść na kole jadącemu z przodu, 
aby znaleźć się w tak pożądanym cieniu aerodynamicznym. Czasami wystarczy po 
prostu skoczyć na koło. Nie zawsze jest to łatwe i dramaturgię tej sytuacji oddają 
kolejne konstrukcje, takie jak łapać się za koło czy łapać się na koło lub łapać 
koło i załapywać się na koło, co w konkretnej sytuacji oznacza chwycić się koła, 
a w przypadku gonienia grupy chwycić koło ostatniemu kolarzowi. W przywoła-
nych właśnie zwrotach koło występuje w liczbie pojedynczej, co nie znaczy, że nie 
mogłoby zostać użyte w liczbie mnogiej – jest i taka możliwość, choć pojawiająca 
się stosunkowo rzadko, zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o podkreślenie, że korzysta 
się z osłony grupy kolarzy. Początki są, jak widać, trudne, ale później wcale nie 
musi być znacząco łatwiej. Kwestia podstawowa to trzymać się koła (np. twardo 
trzymam koło), utrzymać się na kole, czyli utrzymać koło (jak w zdaniu: Nie wszy-
scy byli w stanie utrzymać koło przy takiej prędkości.) albo pilnować koła. Chodzi 
głównie o to, żeby siedzieć na kole (Myślę sobie, posiedzę na kole.), wykorzystując 
wysiłek jadącego lub jadących na przedzie i zmniejszając własny. Bywa niekiedy, że 
tempo jest tak wysokie, a rowerzysta zmęczony lub w słabej formie, że zmuszony 
jest odpuścić koło, czyli odpaść z koła. Nie dotyczy to oczywiście najlepszych, jak 
np. Landis, który nie odpuścił koła Klödena. Kolejne wyrażenia, odnoszące się do 
omawianej właśnie sytuacji, to tracić koło czy popuszczać koło, aby w końcu pu-
ścić koło, jak w zdaniu: Kto puścił koło, musiał zostać. Zawsze są też tacy, którzy 
rozpaczliwie szukają koła, ponieważ są w danej chwili w słabszej dyspozycji. Tak 
wygląda sytuacja z punktu widzenia osoby jadącej za kimś.

W przedstawionych powyżej przykładach uwagę zwraca typ wykorzystanych 
przenośni. Mamy tu do czynienia z obrazem fragmentu rzeczywistości, w którym naj-
ważniejszym obiektem jest koło, ale już nie cały rower czy inny kolarz. O jeździe za 
kimś mówi się przenośnie, zgodnie z potocznym odczuciem, jako o czymś niełatwym 
i wymagającym wysiłku, za pomocą czasowników wejść, wskoczyć, usiąść, chwytać, 
łapać, trzymać, utrzymać, pilnować. Gdy nie wytrzymuje się tempa i zostaje w tyle, 
oddać można tę sytuację za pomocą puścić, potocyzmu odpuścić lub brzmiącego nieco 
rubasznie, zapewne w niezamierzony sposób, popuszczać, które świetnie pasują do 
wcześniej wymienionych trzymać i łapać, ponieważ są ich antonimami, ale w żaden 
sposób nie oddają dosłownie tego, co się podczas jazdy faktycznie wydarza. Jak zoba-
czymy poniżej, dla prowadzącego intruz jest kimś, kto wlazł, siadł, wiezie się czy też 
dotrzymuje koła. W tym ostatnim przykładzie mamy do czynienia z frazeologicznym 
neologizmem strukturalnym (por. Tokarski 1977: 115), który powstał z przekształcenia 
zwrotu dotrzymać kroku, pochodzącego z odmiany ogólnej. 
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Prowadzący może to samo zdarzenie, a więc sytuację, gdy ktoś wbrew jego woli 
i bez pytania o wyrażenie zgody korzysta za jego plecami z osłony przed wiatrem, 
oczywiście oceniać w diametralnie odmienny sposób i ma w tym przypadku również 
do dyspozycji cały szereg stosownych jednostek językowych. Może stwierdzić po 
prostu nieco dosadnie, że ktoś wlazł mu na koło, lub już spokojnie skonstatować 
fakt, że ktoś mu siadł na koło, wiezie się na kole, jedzie na kole. Czasami nawet 
zauważy z uznaniem, że ktoś zdołał dotrzymać mu koła, choć nie każdy lubi mieć 
rywala na kole. 

Niekiedy można drugiego ciągnąć na kole, zwłaszcza jeżeli jest to kolega lub 
ktoś z tej samej drużyny. Wtedy wręcz należy dać koło, a czasami nawet dowieźć 
kogoś na kole do mety i pozwolić, żeby dopiero w końcówce zaczął siec z koła, czyli 
zaatakował zza pleców prowadzącego. Bywa jednak i tak, że ktoś, kto schował się 
na koła – najczęściej jest to zawodnik drużyny konkurencyjnej, który stara się jechać 
bez specjalnego wysiłku – a więc odsapnął na czyimś tylnym kole, potrafi nagle wyjść 
prowadzącemu z koła i wygrać. 

Pojawiło się powyżej słowo dać, co sugeruje pewną gotowość do dzielenia się 
posiadanym dobrem, z którego mogą korzystać jedynie inni – prowadzący musi całą 
pracę włożoną w pokonywanie wiatru wykonać sam. Ponadto, wystąpiła metafora 
militarna z czasownikiem siec, co nie powinno w tym miejscu dziwić, ponieważ 
rywalizacja sportowa jest często porównywana do prowadzenia wojny, a być może 
nawet stanowi jej substytut. 

Mocny kolarz potrafi jednak najczęściej kontrolować sytuację, nawet jeżeli ma 
kogoś na kole wbrew własnej woli, czyli wiezie kogoś na kole. Próbuje wtedy intruza 
spuścić z koła, co w bardziej ekspresywny sposób można wyrazić za pomocą zerwać 
z koła lub urwać kogoś z koła. Zauważmy tutaj na marginesie wystąpienie niestandar-
dowych połączeń składniowych, które w polszczyźnie ogólnej nie są dopuszczalne. 
Nie zawsze sukces jest pełen, czasami wystarczy, że liderowi na kole zostanie tylko 
jeden rywal. 

Nie da się jednak uprawiać kolarstwa bez współpracy, a więc kolarze współdzia-
łają, niekiedy nawet ci z rywalizujących zespołów. Gdy mają wspólny interes, może 
pojawić się propozycja wezmę cię na koło, możesz nawet nieco przewieźć się na kole, 
a wręcz przykleić się do koła na jakiś czas, ale później trzeba będzie popracować tak, 
aby prowadzący mógł zjechać ze zmiany na koło i z kolei też jechać w kole, żeby 
nieco odpocząć komuś na kole i zregenerować siły. 

Zawodnicy słabiej dysponowani w danym dniu oszczędzają się w kołach, wieszają 
się na kole, czyli wsiadają na koło. Czasami osiągnięciem jest być na kole lidera 
(Udało mi się utrzymać za nim, szedłem mu na kole.). Ambitniejsi starają się jednak 
dużo pracować, tzn. nie chować się w kołach. Wszystkim zdarza się od czasu do czasu 
jechać bez wychylania się w kołach, czyli bez wychodzenia na prowadzenie w grupie. 
Ilustruje to kolejny przykład: Jeździłem bez wychylania się, czyli w kołach. 

Jazda na kole, czyli trzymanie koła wymaga opanowania, precyzji i napiętej 
uwagi. Ćwiczy się te cechy na treningach, w czasie których powinno się chodzić na 
kole o milimetry lub mówiąc inaczej iść ciasno na kole, to znaczy jechać tak, że koła 
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zawodników prawie się ocierają, co oczywiście może być niebezpieczne. Jeśli spełni 
się te warunki, to jazda staje się bardziej efektywna, a kolarze potrafią wyciągać na 
kole znaczne prędkości, czyli jechać z dużą prędkością. 

W zaprezentowanych powyżej związkach o jeżdżeniu na rowerze najczęściej 
mówi się bez odwoływania się do słowa jechać. Pojawiło się ono w niewielkiej 
liczbie zgromadzonych zwrotów, a mianowicie w: jechać na kole, jechać w kołach 
i dodatkowo w przewieźć się na kole, które również wyraża podobną ideę, oraz w kilku 
derywatach z nich wywiedzionych. Pozostałe leksemy zostały poddane metaforyzacji, 
a to, że jest wśród nich tak wiele synonimów, można tłumaczyć faktem, że pełnią 
głównie funkcję ekspresywną. 

Centrum drugiej rozważanej grupy wyrażeń stanowi leksem noga. Zacznijmy od 
przytoczenia charakterystycznego dla cyklolektu krótkiego dialogu. Gdy spotykają się 
dwaj rowerzyści, to przywitanie może brzmieć następująco: witający pyta: Jak noga?, 
a przywitany odpowiada: Noga dobra. Często jest to stwierdzenie na wyrost, gdyż kto 
tak naprawdę jest w stanie powiedzieć, jak noga się zachowa na trasie. Najważniejsze, 
żeby mieć nogę, to znaczy być w dobrej formie. To samo wyraża wariant z rzeczow-
nikiem w liczbie mnogiej mieć dobre nogi. Jak kolarz ma nogę, a zwłaszcza, gdy ma 
dobrą nogę, to może przetrzymać nawet najcięższe klasyki i stwierdzić na przykład, 
że najlepszą nogę miał na ostatnim etapie, lub Miałem nogę, żeby do końca zostać 
z przodu. Trener może powiedzieć do zawodnika, że jeśli ten ma nogę, niech jedzie, 
jak najlepiej potrafi. Jest też oczywiście możliwa negacja, np. Nie miał kompletnie nogi, 
żeby zafiniszować. Podobne znaczenie jest oddawane również za pomocą kolejnego 
połączenia: Jak ktoś poczuje nogę, to atakuje i stara się zerwać innych, odjechać. 
W ostatnim przykładzie ponownie widzimy przypadek niestandardowego połączenia 
składniowego. Natomiast jak próba usprawiedliwienia niepowodzenia brzmi Nogę 
miałem na dużo lepsze miejsce w klasyfikacji. Nawet gdy każdy dał wszystko, co miał 
w nogach, mogło to nie wystarczyć, żeby odnieść zwycięstwo. Pozytywny i wysoce 
pożądany stan wyraża też konstrukcja mieć depnięcie w nodze. W tym przypadku 
zapewne uprawnione będzie również stwierdzenie, że ktoś taki prawdopodobnie ma 
w nogach parę ładnych kilometrów, czyli zdołał na treningach lub wcześniejszych 
wyścigach pokonać spory dystans, gwarantujący w rezultacie uzyskanie dobrej formy. 
Natomiast powiedzenie o kimś, że ma czarne nogi oznacza, że brak mu doświadcze-
nia w jeździe na torze. Dotyczy to zwłaszcza szosowców próbujących, najczęściej 
z marnym skutkiem, sił w nowej konkurencji. 

Identyczny sens jak w zwrocie mieć nogę daje się wyrazić za pomocą jednostki 
jest noga, która została wykorzystana w zdaniu: Jeśli noga będzie jak w Portugalii, to 
skoncentruję się na etapach górskich. Podobne znaczenie jest wyrażone w kolejnych 
rozważanych przykładach: Noga pod górę była dobra. Żeby i w sobotę noga była 
taka jak dziś. Tę samą ideę oddaje frazeologizm mieć pod nogą, czyli być mocnym 
danego dnia albo w ogóle. Przykładem użycia może być zdanie: Później, kto ma pod 
nogą, ten pojedzie. Każdy kolarz zgodzi się, że jest bardzo dobrze, gdy noga podaje 
(I tak wygra ten, kto najlepiej zrobi nogę, aby podawała.). Ostatnia konstrukcja zdaje 
się naruszać zasady logiki i w oczywisty sposób dopuszcza połączenie leksykalne 
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niemożliwe w polszczyźnie ogólnej. Marzeniem pewnie wszystkich rowerzystów 
jest właśnie, żeby noga podawała (pragnie się, aby tempo i dynamika jazdy były jak 
najwyższe), aby jechać, ile noga będzie dawała. Może to także być wyraz podziwu dla 
świetnie jadącego zawodnika lub ocena własnych możliwości, jak w zdaniu: Wadecki 
mówił przed startem, że noga mu podaje. Wszystko to sprowadza się do konstatacji, 
że noga musi czuć się dobrze. Większość zapewne zdaje sobie sprawę, na co ich stać, 
czyli co się spod nogi wydobywa. 

Bywa, że taki stan osiąga się dopiero z czasem, gdy noga się rozkręci, choć 
może najpierw jest trochę zmulona noga, która nie wchodzi na obroty, co ilustruje 
następujące zdanie: Czułem się kiepsko cały etap, noga się nie kręciła lub, mówiąc 
krócej, potem już noga nie kręciła. Kolejny sposób wyrażenia podobnej myśli widzimy 
w zdaniu: Na 70 km do mety miałem już twarde nogi i kręciły się ociężale. Zdarza 
się, że niektórym zawodnikom po czymś takim poprzedni dzień zostaje w nogach. 
Niejednokrotnie bywa i tak, że Noga jeszcze się nie kręci jak powinna, tzn. albo za 
twardo, albo za miękko. Możliwa jest jednak odmiana i wówczas zaskoczony kolarz 
może stwierdzić: I nagle zaczęła mi się noga kręcić lub nogi same kręcą. Należy 
zawsze się starać rozkręcić nogę. Wszystko zależy jednak od planów startowych, 
nie każdy będzie przecież szykował nogę na pierwszą część sezonu. Trzeba jednak 
od czasu do czasu nogę przetestować. Dlatego przed poważnymi wyścigami dobrze 
jest wcześniej poświęcić czas na szlifowanie nogi, czyli budowanie formy. Pewnie 
Przydałby się jakiś lekki start 3–4-dniowy, żeby konkretnie nogę przetrzeć, czyli prze-
prowadzić sprawdzanie nogi. To pozwoli w stosownym momencie poczuć nogę. Nie 
należy przy tym przesadzać, żeby nie ubić nogi, czyli nie przemęczyć się i nadmiernie 
się nie przetrenować. Wariant tego ostatniego zwrotu widzimy w zdaniu: Pojechałem 
resztę w miarę równo i ostro, ale bez dobijania nogi. Prawdziwe kłopoty czekają tego, 
kto nie jest w pełni sił i dojeżdża do podjazdu z nogą lekko podciętą, czyli nie czuje 
już silnej nogi, ponieważ gwałtownie maleją wtedy szanse na ewentualny sukces. 
Doskonale ilustruje to następujący krótki tekst: Im bliżej podjazdu tym słabszą nogę 
czułem. Właśnie w tym miejscu zostawiłem nogi. Strach pomyśleć, co by się działo, 
gdyby powyższe należało odczytywać literalnie. 

Zdarza się czasami, że trzeba jeździć w każdych warunkach pogodowych, jak 
w zdaniu: Dwa treningi przejechałem suchą nogą, a tak codziennie mnie zmoczy-
ło. Mamy tu kolejny frazeologiczny neologizm strukturalny suchą nogą, powstały 
z modyfikacji konstrukcji suchą stopą. O najmocniejszym kolarzu mówi się, że jest 
pierwszą nogą w ekipie. Widzimy tutaj figurę stylistyczną, w której „odniesienie do
całości odbywa się poprzez odniesienie do jakiejś wyrazistej części” (Taylor 2001: 
174) – jest to synekdocha, czyli podkategoria metonimii. Ten fragment zakończmy 
dwoma konstrukcjami wyrazowymi z obszaru trialu, dyscypliny kolarskiej polegającej 
na przejechaniu toru przeszkód bez dotykania stopami ziemi. Czasami jednak zawodnik 
musi dać taktyczną nogę – przed trudną przeszkodą postawić nogę, żeby wciągnąć 
wyżej rower. W tym trudnym sporcie osiągnięciem jest, gdy jadący na pętli postawił 
tylko 2 nogi, co oznacza, że tylko dwa razy dotknął ziemi stopami. Mimo wielości 
omówionych powyżej powszechnie używanych związków frazeologicznych kolarze 
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mają świadomość, że w rzeczywistości jedzie się głową, nie nogami, co można też od-
dać za pomocą Wszystko jest tak naprawdę w głowie zawodnika, troszkę w nogach. 

Obraz wyłaniający się z przytoczonych konstrukcji jest nadzwyczaj specyficzny.
Noga jawi się jako byt prawie niezależny, samoistny, na który kolarz ma stosunkowo 
niewielki wpływ – może tylko wygłaszać na jej temat określone sądy i ewentualnie 
stwarzać warunki, żeby noga była. Z pewną przesadą można stwierdzić, że jest on 
jakimś bliżej nieokreślonym dodatkiem do nogi. Wydaje się wręcz, że to noga zdaje 
się mieć swoisty rodzaj własnej woli, która czasami pozwala odnieść zwycięstwo, 
a czasami nie. Być może mamy tu do czynienia z przypadkiem tabuizacji – kolarz, 
chociaż może stwierdzić, że ma nogę, najczęściej nie mówi o sobie, o swoim przy-
gotowaniu i możliwościach, ale o czymś, a raczej wręcz o kimś trzecim, kto jest, 
kręci lub podaje.

Kolejny punkt rozważań stanowią czasowniki ruchu chodzić i iść (wraz z derywa-
tami), również pojawiające się w licznych konstrukcjach i, jak spróbujemy pokazać, 
mające znaczenie synonimiczne z jechać. Kilka konstrukcji pojawiło się już w pierw-
szej części pracy, np.: wejść na koło, iść ciasno na kole, iść komuś na kole, chodzić 
na kole o milimetry. Jak się wydaje, za pomocą omawianych czasowników można 
mówić o bardzo licznych czynnościach zdarzających się podczas jazdy na rowerze. 
Zacznijmy od kolokacji iść mocno (np. iść mocno podjazdy), znaczącej jechać z ca-
łych sił i pojawiającej się w następujących kontekstach: Ze startu poszliśmy bardzo 
mocno oraz Liczyłem, że pójdą mocno, żeby go zgubić. Jej synonimami są iść ostro 
(np. Nie było startu honorowego, wszyscy poszli od razu ostro do przodu.) i iść na 
maksa (np. iść na maksa na podjeździe), a także idiom iść w trupa, opisujący sytuację, 
gdy wysiłek zdaje się ponad ludzkie siły. Jeśli sił ubywa, ale mimo tego kolarz nie 
rezygnuje, można też powiedzieć, że idzie na zapieku. 

Gdy kolarze jadą w grupie, cały czas są bardzo czujni, gdyż oczekują, że ktoś 
będzie próbował uciekać, czyli iść w odjazd (np. Wszyscy skaczą i chcą iść w odjazd.). 
Można też powiedzieć prościej, że z peletonu idą ucieczki lub poszła ucieczka po 
mocnej akcji albo od startu idą ataki. Większość z nich kończy się niepowodzeniem, 
nawet gdy udało się komuś odejść na 10 minut, gdyż peleton często dochodzi uciecz-
kę, czyli dochodzi grupę (np. Doszliśmy odjazd 800 metrów przed metą. Najpierw 
poszedł odjazd, ale po jakimś czasie został skasowany. Na metę przyszła cała grupa.) 
i wówczas do mety przyjeżdża większa grupa. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy na czoło 
stawki wychodzi zespół zainteresowany zlikwidowaniem ucieczki lub na czoło pe-
letonu wychodzą ekipy sprinterów. Wówczas idzie wysokie tempo, czyli kolarze idą 
pełną szybkością albo idą pełnym sprintem, czyli idzie gaz. Najlepszy kolarz może iść 
na zwycięstwo, chyba że w ostatniej chwili rywal wyjdzie mu z koła, czyli wychodzi 
przed prowadzącego na finiszu i idzie na finisz. W przypadku gdy prowadzący się 
zagapi, to rywal wychodzi cichcem na kreskę lub idą we dwóch na krechę i dopiero 
na ostatnich metrach rozstrzyga się, kto pierwszy przejedzie linię mety. 

Czasami kolarz z powodu awarii sprzętu lub w wyniku upadku zostaje z tyłu 
za grupą. Może próbować dojść peleton (np. Dużo sił kosztowało mnie dojście do 
przodu.) i w tym celu np. iść po samochodach, tzn. korzystać z osłony samochodów 
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jadących z tyłu peletonu i wyprzedzać innych, czyli przechodzić poszczególne grupki 
(np. Przeszło mnie dziewięciu kolarzy. Nie przegapił momentu, kiedy przechodziłem 
do przodu.). Szanse wzrastają, gdy zawodnik lekko chodzi po górach, tzn. z łatwością 
pokonuje wzniesienia, czyli wchodzenie na górę szczególnie mu nie przeszkadza. Po 
dołączeniu do stawki, gdy ta trzyma się środka szosy, może np. pójść lewą stroną 
i przejść im bokiem, a nawet wyjść na prowadzenie. Po jakimś czasie należy zejść 
z prowadzenia (np. Przez długi czas z prowadzenia nie schodzili Rosjanie.), zwłasz-
cza gdy zawodnicy współpracują i tworzą wachlarz, jadąc całą szerokością szosy, 
aby zmniejszyć opór powietrza – wtedy schodzi się z wachlarza lub przechodzi 
z wachlarza do wachlarza. Wszyscy jadący na wachlarzu powinni po kolei wchodzić 
na zmiany (np. Twoja drużyna z moją musi chodzić na zmiany.) i schodzić ze zmian 
(np. Szli ciasno, schodząc ze zmian ręka przy ręce.). Cały czas trzeba kontrolować 
rywali, sprawdzać, czy konkurenci odchodzą, a najlepiej to robić, będąc na przedzie 
jadących, czyli należy chodzić po czubie, szczególnie wtedy, gdy idzie się na wynik 
indywidualny. Gdy zawodnicy nie współpracują, można spróbować iść solo na ran-
cie, czyli jechać przy samym brzegu szosy i nie pozwalać innym wchodzić sobie na 
koło. Zawodnicy jadą wówczas jeden za drugim i muszą mocno pedałować, gdyż 
nie mają osłony od wiatru. Wówczas idzie rant (np. Ciężko mi się jeździ w grupie, 
kiedy idą ranty. Idą długie ranty, peleton jest rozciągnięty.). Najlepszych stać także 
w opisywanej sytuacji na odejście od stawki na podjeździe (np. Na podjeździe od 
samego początku szły skoki.).

Niezmiernie ważna jest również technika jazdy. Należy umieć iść w dolnym, jak 
i w górnym chwycie – jechać równie sprawnie z rękoma opartymi na wygiętej dolnej 
i prostej górnej części kierownicy szosowej. Podstawą jest także pokonywanie zakrę-
tów, najlepiej wchodzić w zakręty technicznie (np. Schodząc na zewnętrzną zakrętu 
mocno podkręcił.). Oczywiście należy też umieć wychodzić z zakrętu, co też można 
wyrazić z użyciem drugiego analizowanego tu czasownika, jak np. w zdaniu: Następ-
ny zakręt przeszedł bezbłędnie na dużej szybkości. Warto także umieć, gdy wymaga 
tego sytuacja, iść na parze, czyli jechać we dwójkę obok siebie, zwłaszcza na czele 
stawki. Cały czas trzeba uważać, co się dzieje wokół, ponieważ jedna z gorszych 
rzeczy, jakie się mogą przytrafić, to iść na czołówkę, czyli zderzyć się czołowo. Tego 
samego czasownika można użyć także przy ocenie właściwości jezdnych opony, jak 
w zdaniu: Ta opona dobrze idzie na piachu. Natomiast rzeczownik derywowany od 
drugiego czasownika świetnie nadaje się do wyrażenia opinii o pojeździe, np. Rower 
jest lekki i ma odejście, czyli szybko przyspiesza. 

Zakończmy ten fragment trzema nieco tajemniczo wyglądającymi przykładami 
zawierającymi analizowane czasowniki. Pierwszy z nich to zdanie z niepisanego ko-
deksu kolarzy stwierdzające, że Lider nie chodzi na premie. Oznacza ono, że liderowi 
wyścigu nie wypada wygrywać różnych premii lotnych itp. w trakcie etapu. Kolejne 
zdanie, Jak zaczęło to iść, to chyba szło 52–54 km na godzinę, mówi po prostu o tym, 
że peleton jechał ze wspomnianą prędkością. Ostatni natomiast przykład Czy oni wie-
dzą, jak ciągnąć, kiedy idzie? dotyczy kwestii, jak jechać, kiedy zaczęły się ucieczki, 
co można także wyrazić za pomocą konstrukcji idzie gaz i wyciągarka. 
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Przedstawione przykłady pokazują, że czasowniki chodzić i iść oraz ich derywaty 
uległy releksykalizacji i stanowią w cyklolekcie bardzo produktywne narzędzie mówie-
nia o jeżdżeniu, oczywiście obok nieomawianego tutaj czasownika jechać. Zgadywać 
jedynie można, dlaczego tak się dzieje. Jednym z powodów jest pewnie to, że pojęcia 
pierwotnie przez nie oznaczane, a związane z przemieszczaniem się na nogach, są 
starsze, więc treści wyrażane przez nie dodatkowo, a dotyczące jeżdżenia, są pewne-
go rodzaju eufemizmami. Nie zapomnijmy również, że jazda na rowerze polega na 
ciągłym poruszaniu nogami, choć specyficznym, to jednak równie monotonnym jak 
chodzenie, więc czasami może nie być potrzeby odróżniania tych czynności. Jedno-
cześnie czasowniki owe pełnią funkcję ekspresywną – wielość synonimów świetnie 
się w tej roli realizuje. 

Kończąc, należy zgodzić się z Pajdzińską (1999: 84), że „poprzez poszukiwanie 
semantycznych mechanizmów porządkujących chaotyczne na pierwszy rzut oka 
i różnorodne strukturalnie sposoby łączenia wyrazów można dotrzeć do utrwalonego 
w języku obrazu świata”. Dodajmy, obrazu świata nieoczywistego dla ogółu użytkow-
ników języka polskiego z powodu znacznego stopnia swoistości i środowiskowości 
przywołanych frazeologizmów i ich ograniczonego zasięgu występowania. Należy 
jednak w tym celu „badać nie izolowane metafory, lecz całe ich zespoły, powiązane 
wspólnym sposobem widzenia tej samej rzeczy czy zjawiska” (Maćkiewicz 1990: 54). 
Łączliwość wyrazów, jak widzieliśmy, nie jest dowolna – trzeba ją znać, żeby się nimi 
swobodnie posługiwać. Wrażenie również robi ich wielość i wyobraźnia wykorzystana 
w ich formowaniu, a zwłaszcza sposoby tworzenia metafor. Obrazy utrwalone w ana-
lizowanych frazeologizmach charakteryzują się precyzją i bogactwem obserwacji, są 
pomysłowe i trafne oraz umiejętnie oddają nazywane stany rzeczy. Natomiast metafory 
stanowiące ich podstawę pełnią zarówno funkcję denotacyjną, jak i predykatywną.

Proponowany tutaj rodzaj analizy nie jest oczywiście jedynym możliwym. Inte-
resującą perspektywę badania socjolektu rowerowego, uwzględniającą m.in. zmiany 
dotyczące kształtu językowego i stylu wypowiedzi, znaleźć można w pracach Wojtak 
(por. np. Wojtak 2000). 
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W poszukiwaniu czasowników 
nieznanych lingwist(k)om

Abstract. The paper presents a list of 437 verbs which have not been recorded in lexicography. 
As the source of reference, the author consulted a spelling dictionary of the Polish language, 
Wielki słownik ortograficzny PWN, 2nd edition, 2006. The concept of this paper originated 
from the wish to satisfy the curiosity after reading Indeks neologizmów [Index of Neologisms] 
prepared by Krystyna Waszakowa in her work Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie 
współczesnej polszczyzny [Word-formative internationalisation processes in modern Polish]. 
The index contains a list of nouns. Given that K. Waszakowa did not take verbs into account 
(there are far (?) fewer neo-verbs than neo-nouns), the author decided to find out whether it is
true that the number of verb neologisms is so small that their philological analysis is pointless 
from the point of view of research, vocabulary registration, etc. If nouns, such as podczłowiek, 
miniokupacja, redefinicja, are of interest, why not record the prefixal constructions of the do-, 
z-, od-, na-, w-, wy-, za-, od-, nad- etc. -robić type? The analysis included randomly selected 
texts from the „Rzeczpospolita” daily (without any thorough preparation with respect to the 
content; the texts available were sequentially analysed until the satisfactory result was obta-
ined). The texts under review included an incomplete (it is virtually impossible to determine 
completeness in this case) electronic archive from the years 1993–2006.

Abstrakt. W artykule przedstawiono listę 437 czasowników nienotowanych leksykogra-
ficznie. Za monitor przyjęto Wielki słownik ortograficzny PWN, wyd. II, 2006. Idea tekstu 
zrodziła się w wyniku próby zaspokojenia zaciekawienia wywołanego zawartością Indeksu 
neologizmów opracowanego przez Krystynę Waszakową w pracy Przejawy internacjonalizacji 
w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Indeks ten obejmuje listę rzeczowników. Na 
kanwie niezainteresowania się przez K. Waszakową czasownikami (jak wiadomo, neoczasow-
ników powstaje zdecydowanie (?) mniej niż neorzeczowników) postanowiliśmy sprawdzić, 
czy rzeczywiście czasowniki tworzą tak nieliczny zbiór neologizmów, iż rozpoczęcie ich filo-
logicznego oglądu jest bezcelowe pod względem korzyści poznawczych, rejestracyjnych itp. 
Przyjmujemy, że jeżeli interesuje nas wyraz: podczłowiek, miniopera, redefinicja, to dlaczego 
nie odnotowywać by rodzimych prefiksalnych konstrukcji typu: do-, z-, na-, w-, wy-, za-, 
nad- itd. -robić. Sprawdzeniu poddano wyrywkowe fragmenty dziennika „Rzeczpospolita” 
(bez systematycznych, uprzednich przygotowań co do zawartości materiału; całość tekstów 
analizowaliśmy w sposób tzw. jak leci aż do uzyskania interesującego nas wyniku – ponad 
czterystu przykładów czasowników). Obserwacją objęliśmy niepełne (trudno nawet ustalić, 
co oznaczałoby określenie „pełne”) e-roczniki 1993–2006.
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1.

(Rozdział, w którym wyjaśniamy, dlaczego zainteresowaliśmy się 
neoczasownikami prefiksalnymi, oraz zapowiadamy, że zamierzamy

jedynie zaprezentować dane materiałowe bez podejmowania prób analiz 
morfologicznych i onomazjologicznych żadnych.)

Treść dzisiejszego komunikatu derywatologicznego, naprędce skreślonego dla celu 
ekscerpcyjnego (przygotowanie listy 437 przytoczonych ekscerptów zajęło piszącemu 
ten ustęp nie więcej niż trzy kwadranse), zrodziła się w wyniku próby zaspokojenia 
zaciekawienia wywołanego cenną zawartością Indeksu neologizmów opracowanego 
przez Krystynę Waszakową w pracy Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie 
współczesnej polszczyzny. Indeks ten, dla każdego leksykografa praktyczny i nie-
zbędny, obejmuje listę rzeczowników: „Niniejszy zbiór tworzą zebrane pod kątem 
badanego w pracy zjawiska internacjonalizacji polskiego systemu słowotwórczego 
rzeczownikowe neologizmy, które pojawiły się w polszczyźnie w latach 1985–2004” 
(Waszakowa 2005: 228). Na kanwie dozwolonego przecież świadomym wyborem 
(Waszakowa 2005: 37) naukowym niezainteresowania się przez K. Waszakową 
czasownikami (jak wiadomo, neoczasowników powstaje znacznie (?) mniej niż neo-
rzeczowników) postanowiliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście czasowniki tworzą tak 
niewielką grupę neologizmów, iż rozpoczęcie ich filologicznego oglądu jest bezcelowe 
pod względem korzyści poznawczych, rejestracyjnych itp. 

Powiedzmy wprost: jeżeli interesuje nas wyraz: podczłowiek, miniokupacja, 
redefinicja, to dlaczego nie odnotowywać by jakichś konstrukcji typu: do-, z-, od-, 
na-, w-, wy-, za-, nad- itd. -robić. Dla wzbogatnienia leksykonu należy obserwować 
i powyższe derywaty. Jest racjonalne, że neoczasowników powstaje stosunkowo nie-
wiele, ale nader często w badaniach leksykologicznych w domyśle zakłada się jedynie 
obserwacje konstrukcji bezafiksowych (osobnym problemem jest to, jak nazywamy
segment tele- itp.), np.:

afrykanizować 
akwirować
brandzlować
bumblować
chatować
delożować
glajchszaltować
hurgotać

internalizować
kreczować
leasingować
personalizować
surfować
teleportować
itd.

Ponieważ kłopotliwe bardzo jest niesporne mówienie o definicji neologizmu (po-
mijamy w tym miejscu omówienie kilkudziesięciu ujęć teoretycznych; neologizmem 
w niniejszej pracy jest wyraz nienotowany w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, 
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dla nas wszechwiednym1), to można przecież dla komfortu założyć, że gdy wyrazy 
(ilustracja z książki K. Waszakowej):

1 Ponieważ Wielki słownik ortograficzny PWN jest niejeden, wybieramy w roku 2007 jako filtr
słownik umieszczony pod adresem: http://so.pwn.pl/

są traktowane jako neologizmy, to wyrazy:

rebaptyzacja 72
rebarbaryzacja 131
rebolszewizacja 131
rebułgaryzacja 184

recentralizacja 131
rechrystianizacja 131
redefinicja 72, 130, 131

rebaptyzować
rebarbaryzować
rebolszewizować
rebułgaryzować

recentralizować
rechrystianizować
redefiniować

także powinny uchodzić za równie pasjonujące. O tym powie się niżej.

2.

(Rozdział, w którym zaprezentujemy materiał, 
z którego pobraliśmy czterysta trzydzieści siedem czasowników, 

jako też i omówimy sposób jego prezentacji.)

Sprawdzeniu poddaliśmy wyrywkowe fragmenty dziennika „Rzeczpospolita” (bez 
systematycznych, uprzednich przygotowań co do zawartości materiału; całość tekstów 
analizowaliśmy w sposób tzw. jak leci aż do uzyskania interesującego nas wyniku 
– ponad czterystu przykładów czasowników). Obserwacją objęliśmy niepełne (trudno 
nawet ustalić, co oznaczałoby określenie „pełne”) e-roczniki 1993–2006. Co więcej, 
w analizie wypisywaliśmy chętliwie jedynie formy prefiksalne. W niniejszym tekście
dodatkowo wyliczamy te czasowniki, których nie notuje Wielki słownik ortograficzny
PWN, a więc słownik stanowiący dla nas w przestrzeni tego wypowiedzenia filtr
neologiczny. Formy refleksywne oczywiście zliczamy osobno, ale nie zaznaczamy
tego pogrubieniem, np.:

Dlatego też nie widzę powodu, żeby im odbierać to miejsce na ziemi, gdzie mogą reagować nieskrę-
powanymi wybuchami wesołości na dowcipy typu: „Idź, ponazachwycaj się naturą”.

Cytaty podajemy wstrzemięźliwie wedle schematu:
Negocjator europejski Hugo Paemen starał się oddramatyzować napięcie EWG – USA twierdząc, 
że dla Europejczyków nie ma tematu, który mógłby doprowadzić do fiaska całych negocjacji.
1993.12.11

Ku uwadze: wszystkie cudzysłowy graficznie różnie prezentowane zamieniamy
na cudzysłowy o postaci „ ”.
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3.

(Rozdział, w którym przedstawimy wpierw listę ekscerptów 
w oryginalnych formach tekstowych, 

a następnie zaproponujemy ich formy hasłowe.)

Oto depozytorium neoczasowników – lista wynotowanych form tekstowych 
(w niektórych przypadkach dysponujemy kilkoma formami fleksyjnymi tego samego
leksemu, lecz ze względu na ograniczenia miejsca mikroskopicznie podajemy jedynie 
jedną wybraną formę). Pozostawiamy oryginalną pisownię, czasem nieudatną, także 
minuskułę oraz majuskułę zostawiamy z prawdą w zgodzie:

deetatyzuj
dekamufluję
delegitymizować
demotywować
dereguluje
desolidaryzuję
desynchronizować
dezaktywizuje
dezindywidualizuje
dodefiniowała
dodłubał
dodreptano
dodryfowała
dofastrygować
dofutrował
dohamował
doheroizować
dohumanizować
dointerpretować
dokołowała
dokołysał
dokonwojuje
Dołomotać
domotywować
dopucować
dosmarować
doszacował
dotargowano
dotłumaczyć
Doturlała
doubezpiecza
dozbierać
dożartować
kontrmanifestować
kontrprogramować
nabełtał
nachachmęcił
nadinterpretował
nadtańczyła

nadtopniały
nadwartościował
nadyskutowali
naerotyzowała
nafutrował
nagłówkować
nailuminowało
naintryguje
nakisiła
naklikać
namajstrować
namarudził
naodbrązowiamy
naodpoczywali
naoglądać
napoprzestajemy
naprzewracać
napytlowali
narozdawać
narozsyłałem
nasmakować
nasprostowywali
nastrugali
nastrzelił
nastukał
naświecimy
natrenować
natrzaskała
nauchwalali
naustalamy
nawalczyłem
nawjeżdżał
Nawręczali
Nawygrywali
nawyolbrzymiać
nawypisywali
nawysilali
nazastawiano
nazganialiśmy

Obdeptałem
obsmarkał
odamerykanizować
oddramatyzować
odełgać
odetatyzować
odfabularyzował
odgłodować
odinterpretować
odkiełkuje
Odklapnij
odkomercjalizować
odkonwojować
odkrakać
odkrzyczeli
odmilczał
odpękać
odplombowaliśmy
odplotkować
odpożyczać
odpreparować
odsowietyzować
odstresować
odsyfili
odtorpedować
odzespolił
otłuszczył
poangażował
poasystuje
pobabrać
pobalować
pobarwił
Pobatożyć
Pobiadoli
poblokować
pobłaznuje
pobobrować
poboksować
poborował
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pobrodzić
pobronić
pobronować
pobrylować
pobrzęczeć
pobrzydzić
pocenzurować
pocmoktaj
Poćpaj
poddepilować
podebatować
podegustowało
podelektować
podfabularyzował
podfinansowało
podinscenizować
podklepała
podkruszyło
podkurował
podmeldował
podmęczył
podocierały
podogrywać
podokręcać
podolepiał
podotykać
podpompować
podredagował
Podremontowano
podreżyserować
podsypiać
podwindować
podzlecić
poedukować
poeksperymentować
pofukały
pogazduje
pogazował
pogdybać
poimprowizować
poinhalować
poinwigilować
poironizować
pokategoryzować
Pokichać
poklęli
poklikać
poknuć
pokoczować
pokojarzyli
pokorespondować
pokrytykować
polaminowałem

polawirować
polążować
poleżakować
policytować
polobbować
pomaltretować
pomanewrować
pomanipuluje
pomarynować
pomasować
ponawracali
ponawtykał
ponazachwycaj
ponegocjować
poobcować
poobmacujemy
poobrażali
Poodłamywać
poodpinać
poodpoczywać
Poodwoływałem
poopluwali
pooszczędzać
popastwić
Popatyczkuj
poperfumować
popilotować
popławić
Popociłem
popodróżować
popoprawiał
popraktykować
poprocesuje
poprognozować
poprostować
poprzedzierać
poprzegrywali
poprzeliczać
poprzeprowadzali
poprzepychali
poprzerastany
poprzeszkadzać
poprzewidywać
poprzydzielać
poprzymierzać
poprzyrastały
poprzysyłało
popsocić
popsychologizować
popudrować
poradować
porapować
porealizowali

porechoce
porecytować
porejestruje
porewanżuję
porozmarzali
porozmywało
porozrabiać
porozważać
porzęził
poserwował
posiłowali
pospotykać
postartować
postatystował
postrajkować
posurfować
poszczotkować
poszkicować
poterminować
potestować
potupać
poubijali
poubolewać
poujawnia
Pounosiły
pouskarżać
pouszkadzało
poutrzymywali
powielbić
powisieć
powpisywał
powpłacali
powspinać
powykruszały
Powylegiwać
pozastanawiać
półdrzemała
prefinansuje
preinstalować
preorientuje
przeanieliło
przearanżował
przebiwakowali
przeboksować
przebukować
przećpał
przedojrzeć
przedryblować
przedryfował
przeeskortować
przeflagować
przeformatowało
przefotografować
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przegazować
przekaligrafował
przekitłasimy
przekombinował
przekonwojowano
przekozłować
przeleżakował
przemetkuje
przemłóciły
przemundurować
przenegocjować
przenominować
przepałowali
przeparkować
przepedałował
przepękał
przepotniała
Przepukałem
przeregulował
przereżyserowali
przeryczeć
przeskakać
przesondowano
przespekulował
przestemplować
przeszpachlować
przetaszczyć
przetelepała
przetliły
przetransplantowali
przetruchtać
przetupano
przewegetować
przewerbować
przewędkowałem
przewokalizuje
przyatakowano
przycelować
przydrzemać
przyflekuję
przygnić
przygrzmocić
przykoczowali
przyłagodzić
przynudził
przypakuje
przypchnęła
przypodobywać
przystrugać
przyszczypać
przyszlusuje
przyszpanować
przytańczyła
przytopić

przytruła
readaptować
recywilizowali
redefiniować
redystrybuuje
reemitować
refakturowała
regwarantować
reimplantować
rekombinuj
rekomunizowała
rekonsekrował
rekonstytuować
rekreować
relegitymizować
relokować
renacjonalizować
renaturalizować
replantowali
rozcałować
rozegzorcyzmować
rozklonują
rozmalować
rozmerdał
rozparowały
rozparskajmy
rozplombować
Rozroluj
rozsentymentalizowałam
rozsnobowało
rozsynchronizowały
Rozwichrował
subdelegować
subwokalizuje
wyantyszambrował
wybalansować
wybuczeć
wybulgotać
wyczaiłam
wyczerniał
wydudniłem
wydyskutować
wydziabać
wyedytowało
wyeksterioryzowało
wyemanowało
wyestymować
wygdakać
wygłodować
wygłówkować
wygumowano
wyindywidualizować
wyklikano
wyklonować

wykontraktować
wykopuluję
Wymaskowali
wymiareczkować
wyoperowano
wypączkować
wypertraktował
wypiaskować
wypiszczał
wypłaszczyć
wyprojektować
wyprotestować
wyrapował
wyrasować
wyrenegocjują
wysezonuje
wysięgają
wyspacjowałem
wystandaryzować
wysyntetyzować
wyszufluje
wytransmitować
wyturlała
zaantagonizowałaby
zabasuje
zabiałkować
zabredził
zabudżetować
zabuzował
Zacudowano
Zaczatowałem
zafaksować
zafantazjowałem
zafunkcjonował
zagęstniało
zagłówkować
zahajcować
zaimplantować
zaintubował
zakantowała
zakatalogowała
zakolczykować
zakrawędziować
zakumpluję
zalegitymizowałaby
zamataczyć
zamiękł
Zapałujcie
zaprognozować
zapromować
zaprorokował
zaruchać
zarymować
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Po operacji lematyzacji otrzymujemy:

deetatyzować
dekamuflować
delegitymizować
demotywować
deregulować
desolidaryzować (się)
desynchronizować
dezaktywizować (się)
dezindywidualizować
dodefiniować
dodłubać (się)
dodreptać
dodryfować
dofastrygować
dofutrować
dohamować
doheroizować
dohumanizować
dointerpretować
dokołować
dokołysać
dokonwojować
dołomotać
domotywować
dopucować
dosmarować
doszacować
dotargować (się)
dotłumaczyć
doturlać (się)
doubezpieczać (się)
dozbierać
dożartować
kontrmanifestować
kontrprogramować
nabełtać
nachachmęcić
nadinterpretować
nadtańczyć
nadtopnieć
nadwartościować
nadyskutować (się)
naerotyzować
nafutrować
nagłówkować (się)
nailuminować
naintrygować
nakisić
naklikać (się)
namajstrować
namarudzić

naodbrązawiać (się)
naodpoczywać (się)
naoglądać (się)
napoprzestawać
naprzewracać (się)
napytlować
narozdawać
narozsyłać
nasmakować (się)
nasprostowywać (się)
nastrugać (się)
nastrzelić
nastukać (się)
naświecić (się)
natrenować
natrzaskać
nauchwalać
naustalać (się)
nawalczyć (się)
nawjeżdżać (się)
nawręczać
nawygrywać
nawyolbrzymiać
nawypisywać
nawysilać (się)
nazastawiać
nazganiać
obdeptać
obsmarkać
odamerykanizować
oddramatyzować
odełgać
odetatyzować
odfabularyzować
odgłodować
odinterpretować
odkiełkować
odklapnąć (się)
odkomercjalizować
odkonwojować
odkrakać
odkrzyczeć
odmilczeć
odpękać
odplombować
odplotkować
odpożyczać
odpreparować
odsowietyzować
odstresować (się)
odsyfić

odtorpedować
odzespolić
otłuszczyć (się)
poangażować
poasystować
pobabrać
pobalować
pobarwić
pobatożyć
pobiadolić
poblokować
pobłaznować
pobobrować
poboksować
poborować
pobrodzić
pobronić
pobronować
pobrylować
pobrzęczeć
pobrzydzić (się)
pocenzurować
pocmoktać
poćpać
poddepilować
podebatować
podegustować
podelektować (się)
podfabularyzować
podfinansować
podinscenizować
podklepać
podkruszyć
podkurować
podmeldować
podmęczyć
podocierać (się)
podogrywać
podokręcać
podolepiać
podotykać (się)
podpompować
podredagować
podremontować
podreżyserować
podsypiać
podwindować
podzlecić
poedukować (się)
poeksperymentować
pofukać
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pogazdować
pogazować
pogdybać
poimprowizować
poinhalować
poinwigilować
poironizować
pokategoryzować
pokichać
pokląć
poklikać
poknuć
pokoczować
pokojarzyć
pokorespondować
pokrytykować
polaminować
polawirować
polążować (się)
poleżakować
policytować
polobbować
pomaltretować
pomanewrować
pomanipulować
pomarynować
pomasować
ponawracać
ponawtykać
ponazachwycać (się)
ponegocjować
poobcować
poobmacywać
poobrażać
poodłamywać
poodpinać
poodpoczywać
poodwoływać
poopluwać
pooszczędzać
popastwić
popatyczkować
poperfumować
popilotować
popławić (się)
popocić (się)
popodróżować
popoprawiać
popraktykować
poprocesować (się)
poprognozować
poprostować

poprzedzierać
poprzegrywać
poprzeliczać
poprzeprowadzać (się)
poprzepychać (się)
poprzerastać
poprzeszkadzać
poprzewidywać
poprzydzielać
poprzymierzać
poprzyrastać
poprzysyłać
popsocić
popsychologizować
popudrować
poradować (się)
porapować
porealizować
porechotać
porecytować
porejestrować
porewanżować (się)
porozmarzać
porozmywać
porozrabiać
porozważać
porzęzić
poserwować
posiłować (się)
pospotykać (się)
postartować
postatystować
postrajkować
posurfować
poszczotkować
poszkicować
poterminować
potestować
potupać
poubijać
poubolewać
poujawniać (się)
pounosić
pouskarżać (się)
pouszkadzać
poutrzymywać (się)
powielbić
powisieć
powpisywać
powpłacać
powspinać (się)
powykruszać (się)

powylegiwać (się)
pozastanawiać (się)
półdrzemać
prefinansować
preinstalować
preorientować
przeanielić się
przearanżować
przebiwakować
przeboksować
przebukować
przećpać
przedojrzeć
przedryblować
przedryfować
przeeskortować
przeflagować
przeformatować (się)
przefotografować
przegazować
przekaligrafować
przekitłasić
przekombinować
przekonwojować
przekozłować
przeleżakować
przemetkować
przemłócić
przemundurować
przenegocjować
przenominować
przepałować
przeparkować
przepedałować
przepękać
przepotnieć
przepukać
przeregulować
przereżyserować
przeryczeć
przeskakać
przesondować
przespekulować
przestemplować
przeszpachlować
przetaszczyć
przetelepać (się)
przetlić (się)
przetransplantować
przetruchtać
przetupać
przewegetować
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przewerbować
przewędkować
przewokalizować (się)
przyatakować
przycelować
przydrzemać
przyflekować
przygnić
przygrzmocić
przykoczować
przyłagodzić
przynudzić
przypakować
przypchnąć
przypodobywać
przystrugać
przyszczypać
przyszlusować
przyszpanować
przytańczyć
przytopić
przytruć
readaptować
recywilizować
redefiniować
redystrybuować
reemitować
refakturować
regwarantować
reimplantować
rekombinować
rekomunizować
rekonsekrować
rekonstytuować
rekreować (się)
relegitymizować
relokować
renacjonalizować
renaturalizować
replantować
rozcałować
rozegzorcyzmować
rozklonować (się)

rozmalować (się)
rozmerdać (się)
rozparować
rozparskać
rozplombować
rozrolować
rozsentymentalizować (się)
rozsnobować
rozsynchronizować (się)
rozwichrować (się)
subdelegować
subwokalizować
wyantyszambrować
wybalansować
wybuczeć
wybulgotać
wyczaić
wyczernieć (się)
wydudnić
wydyskutować
wydziabać
wyedytować
wyeksterioryzować
wyemanować
wyestymować
wygdakać
wygłodować
wygłówkować
wygumować
wyindywidualizować
wyklikać
wyklonować
wykontraktować
wykopulować
wymaskować
wymiareczkować
wyoperować
wypączkować
wypertraktować
wypiaskować
wypiszczeć
wypłaszczyć
wyprojektować

wyprotestować
wyrapować
wyrasować
wyrenegocjować
wysezonować (się)
wysięgać
wyspacjować
wystandaryzować
wysyntetyzować
wyszuflować
wytransmitować
wyturlać (się)
zaantagonizować
zabasować
zabiałkować
zabredzić
zabudżetować
zabuzować
zacudować (się)
zaczatować
zafaksować
zafantazjować
zafunkcjonować
zagęstnieć (się)
zagłówkować
zahajcować
zaimplantować
zaintubować
zakantować
zakatalogować
zakolczykować
zakrawędziować
zakumplować (się)
zalegitymizować
zamataczyć
zamięknąć
zapałować
zaprognozować
zapromować
zaprorokować
zaruchać
zarymować
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4.

(Rozdział, w którym przytoczymy rzeczywiste – interesujące 
naszym zdaniem – konteksty neoczasowników oraz dni publikacji, 

z których pochodzą te konteksty.)

Niektórzy widzą w tym triumf amerykańskiego czy angloamerykańskiego modelu regulacji, czy raczej 
deregulacji wszystkiego zgodnie z rynkowym reżimem: prywatyzuj, deetatyzuj, demonopolizuj, 
decentralizuj, komercjalizuj, bądź innowacyjny i konkurencyjny, otwieraj się na rynki, działaj jako 
aktor globalny, zaspokajaj wszelkie potrzeby i wymyślaj nowe, zachęcaj do konsumpcji.
2000.03.14 

Nie pochwalam, po prostu dekamufluję oszukiwanie wyborców, które jest w tej chwili uprawiane 
przez inne partie.
2005.05.04 

(...) pomocą logistyczną, finansową i wywiadowczą dla „Solidarności” w Polsce, co osiągało co 
najmniej trzy cele: drenowało gospodarkę bloku poprzez przerwy w dostawach z polskich fabryk, 
wymuszało sowiecką pomoc gospodarczą dla Polski oraz pomagało delegitymizować ideologię, 
opartą rzekomo na władzy klasy robotniczej.
1994.12.10 

Pewne postawy kierownictwa, organizacji mogą demotywować pracowników.
2000.04.05 

Lewica prywatyzuje, dereguluje rynek, próbuje reformować rozbuchane opiekuńcze projekty, dąży 
do obniżenia podatków.
2001.05.26 

Upoważniłem ją do użycia również mego nazwiska, gdyż nie chciałem, aby myślała, że dla intere-
sownych względów (L’Herne) się z nią desolidaryzuję.
1998.03.28 

Czy można odwrócić ten proces: poddać mózg działaniu pola elektromagnetycznego, aby w ten 
sposób nie synchronizować, lecz desynchronizować neurony odpowiedzialne za atak epilepsji?
1995.08.04 

Wynika to przede wszystkim ze zniechęcenia części bezrobotnych do dalszego poszukiwania pracy. 
Część z nich rzeczywiście się dezaktywizuje (najprawdopodobniej szczególnie starsi), zdając się na 
utrzymanie rodziny i/lub społeczeństwa, część natomiast znajduje zatrudnienie w szarej strefie.
2003.03.07 

Działają zjawiska psychologii tłumu, który dezindywidualizuje człowieka, uwalnia go od przestrze-
gania norm i od strachu przed ich złamaniem.
2001.03.17 

Jako środowisko pewne czy jako Krajową Radę Radiofonii, czy jako firmę telewizja publiczna, czy 
jako rząd, czy jako jakiś konglomerat tych podmiotów; jak by pani tę drugą stronę dodefiniowała, 
kim jest ta druga strona sporu, prawda?
2003.02.20 

Pan Waldemar jednak na tym nie poprzestał i dłubał tam, gdzie niejeden już by skończył. Dłubał 
i dodłubał się do polskich korzeni Ajschylosa i Pitagorasa!
2001.10.13 
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W ten sposób „dodreptano” do dymisji Siwickiego i Kiszczaka (przyjęte przez Sejm 6 lipca), a krótko 
potem Jaruzelski uznał, iż jego misja gwaranta pokojowego przekazania władzy dobiega końca.
1998.10.24 

A koalicja AWS – UW dodryfowała właśnie do sporej rafy. Jest nią przyszłoroczny budżet. 
1998.05.13 

Jaką teorię dofastrygować do Gołoty? Liczę na to, że ktoś kompetentny to zbada.
1998.10.05 

Pominę kwestię, jak sejm paroma miliardami obligacji restrukturyzacyjnych dofutrował z naszej 
kieszeni bankrutów.
1998.03.07 

Na 15. OS-ie nie dohamował na jednym z zakrętów, wpadł do rowu, uderzył w skarpę, po czym 
zaliczył kolejny rów i skarpę.
1999.05.31 

Czytelnik odnosi nieodparte wrażenie, że Edelman robi wszystko, aby „doheroizować” śmierć milio-
nów Żydów, pomordowanych przez nazistów, ale ofiarą tych zabiegów padają powstańcy z getta.
1998.06.06 

I jeśli ODS, która ustawę przeforsowała, zastanawia się dzisiaj, czy nie należałoby jej „podostrzyć”, 
niektórzy dawni dysydenci uważają odwrotnie, że należy ją dohumanizować. 
1993.12.17 

Nie ma też podstaw, aby „dointerpretować” przepis art. 19 ustawy o samorządzie załogi w spo-
sób, w jaki uczyniono to w statucie, oznaczający pozaustawową możliwość pozbycia się legalnie 
powołanej rady.
1994.11.22 

Biuro Prasowe PLL LOT SA powiadomiło o skutkach twardego lądowania samolotu rejsowego 
boeing 767 (300) 31 grudnia ub. roku zwracając uwagę na to, że po wylądowaniu maszyna samo-
dzielnie dokołowała do rękawa.
1994.01.04 

W Warszawie słupek rtęci na termometrach dokołysał się już do poziomu 33,3 st. C. Tegoroczny 
czerwiec jest rekordowo gorący.
1996.06.19 

„Jedź autostradą w Hiszpanii nr. .. za miejscowością. .. zatrzymaj się na stacji benzynowej i zadzwoń 
do Poznania pod numer. .. , a wówczas przyjedzie do ciebie przedstawiciel firmy, który dokonwojuje 
cię do miejsca rozładunku”.
1995.08.11 

Pamięć górali jednak nie zawiodła i sędzia dostał za swoje: „Dołomotać by mu trzeba, Adamowi 
najniższe noty wydał!”.
2003.03.03 

Dlatego rząd, proponując wyższe ulgi remontowe rozłożone na 3 lata chciał domotywować wszyst-
kich tych, którzy zechcą modernizować swoje mieszkania i domy, dokonując w nich remontów 
kapitalnych i średnich.
1994.11.08 

Z newsów politycznych trzeba odnotować głos z Sejmu Ryszarda Bugaja: „Ja tu nie byłem dwa lata, 
a jeszcze zdołano coś dopucować”.
1999.07.08 
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Nie trzeba zjeść wszystkiego, można tylko spróbować na rożek kromki, no może potem jeszcze 
odrobinę dosmarować.
2000.12.08 

Przykładem niech będzie piątek, kiedy NBP wyraźnie nie doszacował skoku płynności rynku. 
1994.10.03 

Według niego dotargowano się nawet ceny tytułu „ŻG” – 7 miliardów starych złotych. 
1995.04.26 

Oprócz listy dialogowej, czyli suchego tekstu, jest jeszcze obraz, jest nastrój oraz to, że czasem 
tłumaczenie czegoś jest zbędne, innym razem trzeba coś „dotłumaczyć”, dodać od siebie.
2002.09.13 

Zaraz po golu Parksa i wznowieniu gry piłka znalazła się na aucie, wybita przez jednego z Kostarykan. 
Doturlała się pod kostarykańską ławkę, a tam schwycił ją w ręce jeden z oficjeli.
2002.06.10 

Cały czas jest jednak szansa na rozwój ubezpieczeń dodatkowych, w których klient się „doubez-
piecza”, wykupując polisę, z której finansowane są świadczenia nieobjęte ubezpieczeniem obo-
wiązkowym.
2003.01.06 

Nie jest zaś winą Komisji, że zgłosili swego kandydata w ostatniej chwili – na pół godziny przed 
północą 28 września, i nie mogli potem brakujących głosów dozbierać.
1995.10.07 

I jeszcze żart – w wywiadzie dla jednej z amerykańskich gazet powiedziałem, że jeśli Wałęsa zo-
stanie prezydentem, to ja proszę o azyl w Rosji. Cóż, Lechu wygrał, mnie pozostało dożartować 
do końca.
2001.03.17 

Wielu Basków jest zastraszonych. Boi się mieć własne zdanie. Ja nie chcę manifestować ani kontr-
manifestować, opłakiwać zabitych policjantów ani więźniów z ETA.
1996.04.03 

Wykorzystał on kontrolowaną Naszą TV do zbudowania nowej stacji TV 4, która zaczęła kontr-
programować TVN i przy okazji RTL 7.
2000.05.12 

Nie wiem, komu to przeszkadzało, ale potem pojawił się John Maynard Keynes i wszystkim, a nade 
wszystko decydentom, nabełtał w głowach. 
2004.11.18 

Niech mu Bóg przebaczy, bo nachachmęcił on w umysłach moich rodaków.
1997.01.11 

Minister Sprawiedliwości podał więc swego rodzaju wykładnię do wykładni, albo mówiąc inaczej, 
nadinterpretował wykładnię.
1995.01.14 

Przedawkowałem, ponieważ Pola nie przychodziła o tej samej porze. Kiedy wziąłem dwie dozy, 
ona nadtańczyła po czasie i już dygotałem.
2001.07.28 

Rywale mniej obyci z trasami alpejskimi mogli rzeczywiście obawiać się najtrudniejszego zjazdu 
w całym cyklu, tym bardziej że nadtopniały słońcem śnieg znów został zamrożony i trzeba było 
jechać po nierównym lodzie.
1996.01.15 
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Oczywiście może być posłem, ale mówimy, żeby lepiej nie był posłem, bo do zawodu księdza, do 
powołania kapłana przywiązana jest pewna szczególna wartość, mianowicie wystarczy być księ-
dzem, żeby człowiek, wierzący zwłaszcza, miał do niego... jakby nadwartościował niezależnie od 
pozycji osoby.
2003.09.25 

Wszyscy już się nadyskutowali na ten temat i jeszcze nadyskutują.
1999.10.08 

Patricia Rozema unowocześniła wyraźnie ponadstuletnią powieść Austen, naerotyzowała roman-
tyczne wątki.
2000.12.14 

Hugh Mason, jeden z autorów badań, nafutrował myszy ziemniakami, które wywołały w ich orga-
nizmie produkcję przeciwciał zwalczających biegunkę.
1995.06.10 

Przed kupnem akcji takiej spółki trzeba się będzie mocno nagłówkować, szukając odpowiedzi na 
pytanie, jakie figle może nam spłatać akcjonariusz większościowy.
2000.04.11 

Jeśli nawet nie wiemy, czy rada dawnego towarzysza broni sprawiła, że Gierymski skierował wzrok 
na to, co w tamtych dniach omroczyło, a zarazem nailuminowało jego duszę, wystarczy stwierdzić, 
że wreszcie otworzyła się skrytka.
1997.09.19 

Ile on tam i z kim naintryguje, nie mogę przewidzieć – mówił generał.
1994.12.06 

I gdybym latem jagód i grzybów nie nazbierała. I gdybym wiosną nie nakisiła klonowika i bierio-
zowika (sok z klonu i brzozy, czerpany po nacięciu drzew, kiedy wiosną puszczają soki). 
2002.08.03 

Już powoli odchodzi do historii powiedzonko „osiągnąć coś jednym kliknięciem” – teraz żeby do 
czegoś dotrzeć trzeba się naklikać i naklikać, naoglądać i naoglądać, naczekać...
2003.02.27 

Ile ci dwaj panowie musieli namajstrować przy „Akwarium”, żeby z w miarę atrakcyjnej książki 
sprokurować film nudny jak flaki z olejem, pozostanie ich słodką tajemnicą.
1996.12.18 

Ileż w przeszłości Bielecki mi namarudził, że jestem malkontent, „jest źle, ale nie aż tak”.
2002.06.08 

W ciągu trwającego blisko sześć wieków wyścigu Europa Zachodnia wyprzedziła nas najwyżej 
o 50–60 lat. A cośmy się naodpoczywali to nasze!
1995.01.06 

Tyle że kiedy się już naodbrązowiamy, naustalamy, naświecimy pod latarnią i napoprzestajemy 
wierzyć autorytetom, machina postępu zaczyna niekiedy szwankować i tajemniczo odliczać do tyłu.
1994.06.22 

Można się napocić, nabiegać, naprzewracać, gryźć trawę i nic z tego nie wynika.
2000.10.09 

A w PRL, niezależnie od tego, po której stronie by stali, czy broniliby kierowniczej roli partii, czy 
robotników, daliby sobie radę wyśmienicie, napytlowali i wyszli z przekonaniem, że wychodzą 
zwycięsko.
2002.05.27 



162 P. WIERZCHOŃ

Obawiano się, że peeselowski populizm zepchnie nas w kolejny „gierkizm”, czyli narozdawać, 
a później się zastanowimy.
1994.02.14 

Co ja się faksów narozsyłałem!
2001.09.14 

W niej własne Ja-Pilch wypadałoby nieco zakamuflować i dać możliwość czytelnikowi nacieszyć
się i nasmakować nie tylko Pilcha, ale i Wilczą wolnością.
1998.12.19 

Całe szczęście, że jest tak mało artykułów o minfinie, inaczej by się nasprostowywali na 
śmierć...
2002.09.12 

Ale przecież nie zapominajmy o truciźnie, którą „nastrugali do ciastek”, wystarczającej do zabicia 
wołu!
2000.09.09 

Zawinił kilka bramek, ewidentnie – drugą, zdobytą przez Ulfa Kirstena, gdy zbyt późno wystartował 
do wycofanej przez obrońcę piłki i nastrzelił ją wprost w niemieckiego napastnika.
1995.03.01 

Największym rekordzistą jest jednak Andrzej Lepper. Jeszcze dobrze nie rozsiadł się w gabinecie 
wicemarszałka Sejmu, jeszcze nie nastukał się laską marszałkowską, a już posłowie – tym razem 
koalicji, a konkretnie z Unii Pracy – mówią wprost o konieczności odwołania go ze stanowiska, 
bo nie wyobrażają sobie, „aby mógł prowadzić obrady Sejmu i udzielać głosu ministrowi spraw 
zagranicznych”.
2001.11.26 

A co tam można natrenować. Tak to już jest. Jednemu odpowiada skocznia, co ma krótki próg. 
Innemu taka, co ma długi najazd.
1996.12.28 

Kiedy przyjdzie pora, klub pokaże lokalnym władzom, ile Burczyk natrzaskała medali, i może 
dostanie większą dotację.
1997.08.22 

A przecież nauchwalali tych ustaw tyle, że całe pokolenia będą miały zajęcie przy ich odwoły-
waniu. 
2005.06.09 

Jako oficer piechoty walczył w kampanii polskiej („wiele się nie nawalczyłem, dywizja prawie nie 
weszła do boju”) i we Francji („mieliśmy duże straty”).
1995.06.13 

Promuje ten wyścig słowem i uściskiem dłoni, jak przystało kolarskiej legendzie. Na Meerane już 
się nawjeżdżał.
1997.05.12 

Nie padło ani słowo w imieniu Polskiego Związku Motorowego, nadęci prezesi zwyczajni są tylko 
słuchać radosnych przemówień na swój temat, nie padło w imieniu Automobilklubu, a nawet Auto-
mobilklubu Dziennikarzy. Nawręczali sobie ostatnio odznaczeń i są zadowoleni.
2002.01.15 

Nawygrywali w swoim życiu tyle, że trzeba by o tym napisać oddzielną książkę.
2001.07.09 
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Agent idąc do domu klienta, by go przekonać do zakupu polisy może naopowiadać mu rzeczy nie-
stworzonych, nawyolbrzymiać, byle tylko doprowadzić do transakcji – mówi Christopher Large, 
prezes Amplico Life.
2000.01.17 

Czy ja pani zaglądam do szafy, sprawdzam, co tam jest? A tutaj przyjechali dziennikarze, zaglądali 
do magazynów i Bóg wie co nawypisywali.
1997.03.01 

Ile by się propagandyści nie nawysilali, do mnie i do dziesiątków moich znajomych, i tak nie 
trafili. Jedyną odpowiedzią na natrętną indoktrynację były wielomilionowe „gesty Kozakiewicza” 
dla rządzących.
2003.02.18 

Tu bowiem sowiecki agent ma zamiar uzupełniać dane i zahandlować Amerykanami. Pułapek na-
zastawiano w Pradze niemało, na podwójnych agentów i na widzów.
1996.09.11 

Tak, brałem czynny udział w zganianiu tych żydów do stodoły, kto podpalił tego ja nie widziałem, 
wiem tylko, że my Polacy żydów nazganialiśmy około półtora tysiąca (w wielu zeznaniach występuje 
właśnie ta liczba, wygląda na liczbę zasugerowaną lub wpisaną przez śledczego) i wsp[omniani] 
żydzi zostali spaleni.
2001.03.31 

Obdeptałem, obwąchałem siedem największych miast amerykańskich. Trzy miesiące przeżyłem 
w tzw. prawdziwej Ameryce, czyli w 60-tysięcznym mieście na Środkowym Zachodzie.
1995.04.01 

Swoje dołożyła też korekta (lub jej brak): „Gniotłem mu noc, ale niezbyt długo, bo obsmarkał mi 
palce”. Smakowity cytacik, nieprawdaż?
1999.06.19 

Bułgarska telewizja państwowa ma zamiar „odamerykanizować” program ograniczając liczbę 
niekończących się seriali zza oceanu.
1995.09.01 

Negocjator europejski Hugo Paemen starał się oddramatyzować napięcie EWG – USA twierdząc, 
że dla Europejczyków nie ma tematu, który mógłby doprowadzić do fiaska całych negocjacji.
1993.12.11 

Antoni Słonimski w swoim „Alfabecie wspomnień” pisze: „Warto by odełgać legendę o Wienia-
wie – bawidamku i fanfaronie w stylu gaskońskim, legendę, która utrwaliła się, fałszywie przekazując 
nam tę malowniczą i tragiczną postać dwudziestolecia międzywojennego.
2000.01.03 

Gospodarka miała się odetatyzować stopniowo i wedle ściśle rozpisanej na kilka lat strategii. 
2000.02.11 

Francuski reżyser Jean-Luc Godard, od czasu debiutanckiego „Do utraty tchu” (1959) wywarł 
ogromny wpływ na sztukę filmową. Przede wszystkim odfabularyzował kino.
1998.01.09 

Wszystko odbyło się w sposób maksymalnie życzliwy i wszyscy byliśmy bardzo smutni, że się 
rozstajemy – wspomina Bohdan Cywiński, który miał w perspektywie powrót do Warszawy (Znak 
wychodzi w Krakowie) i brak pracy – teraz trzeba było tylko „odgłodować”.
1997.06.14 
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Skoro można im, wbrew kategorycznemu brzmieniu przepisu („wszelkie prawa”), bez wyraźnej 
podstawy prawnej, odmówić wstępu na zgromadzenie, to może i inne uprawnienia da się w jakiś 
sposób „odinterpretować”?
1995.07.06 

Przypomnijmy najkrócej, jak powstaje piwo. Ziarno (na ogół jęczmień) poddaje się najpierw pro-
cesowi słodowania, który polega na nawilżeniu go, poczekaniu aż nieco odkiełkuje, a następnie 
wysuszeniu.
1996.01.12 

Jak pan Krówka, który nawet policjantowi nie przepuścił: „Jesteś pan flimon za podpinkie szarpany.
Odklapnij się”.
1998.02.19 

W każdym razie coś w tej materii na pewno trzeba zrobić, żeby polepszyć sposób finansowania
ze środków publicznych mediów publicznych, a wtedy oczywiście też będzie łatwiej wszystkich 
w ramach jakiejś wielkiej debaty nakłonić do tego, żeby też odkomercjalizować, czyli odebrać 
prawo do emisji reklam.
2003.05.15 

Niezwłocznie po decyzji prokuratora podejrzanego należy teraz odkonwojować do aresztu śledczego 
i przekazać pod opiekę tamtejszego naczelnika.
1993.12.14 

Z kolei przyjdzie odkrakać i tym, którzy uważają, że dzieło sztuki to lokata o umiarkowanej 
wartości.
1994.12.24 

Kibice podskoczyli z radości w górę, ale kiedy już odkrzyczeli swoje „jeeeeest!” i zorientowali się, 
kto im sprawił tę radość, wrócili do gwizdania.
2000.12.22 

Odstał pan i odmilczał?
1998.04.04 

Niedawno na dworcu we Wrocławiu czekałem na pociąg i musiałem „odpękać” półtorej godziny. 
Otoczyła mnie grupa bezdomnych.
2002.12.20 

Wyposażenie samolotu obserwacyjnego podlega międzynarodowej homologacji, a zanim odplombo-
waliśmy i otworzyliśmy luki z kamerami na Okęciu polscy wojskowi eksperci dokonali dokładnej 
inspekcji – mówi płk Tomczakowski. 
1997.05.15 

Niezależnie od opublikowania przez Plus Minus polemik Eliza Olczyk – jak rozumiem również 
w imieniu gazety reprezentującej uczciwe dziennikarstwo – postanowiła odplotkować i odkłamać 
sprawę w najlepszy z możliwych sposobów.
2000.03.25 

Bank miał odpożyczać pieniądze oprocentowane w wysokości stopy kredytu refinansowego
plus 1 punkt procentowy, z czego marżę zastrzegła sobie agencja.
1994.12.09 

Żeby zrobić lifting, trzeba skórę naciąć, naciągnąć, odpreparować, i uzyskuje się zupełnie inny 
efekt niż przy ostrzykiwaniach preparatami, o których mówimy.
1996.09.13 



 W poszukiwaniu czasowników nieznanych lingwist(k)om 165

Chcieliśmy odsowietyzować i zdekomunizować białoruską szkołę – tłumaczy Uładzimir Kołas, 
dyrektor szkoły.
2005.07.08 

Trzeba przejść przez wielodniowy post, a potem udać się do „szałas-pary”, czyli indiańskiej sauny 
i paląc szałwię oczyścić się, odstresować – mówi Pies – bo w indiańskich obrzędach głównie o to 
chodzi: odprężyć się, poczuć wolnym, zjednoczyć z wszechświatem, z otaczającą przyrodą, istnieć 
nie przeszkadzając istnieć innym.
1995.04.15 

Napisałam podanie, żeby nam tu teren odsyfili, bo nie ma czym oddychać. Dostałam odmowę. 
1999.04.22 

„No to spróbujmy ją odtorpedować” – walnął Piotr Gembarowski.
2003.08.08 

Drugim jest resortowość posunięta do granic absurdu i brak jednolitego kierownictwa nad admi-
nistracją terenową poszczególnych szczebli (specjalne zasługi ma tu rząd SLD, który „odzespolił” 
część służb, inspekcji i straży na szczeblu powiatu i województwa).
2005.08.31 

Chudy, żylasty i wściekły na cały świat. Teraz mój gniew już się troszkę otłuszczył. Nie wiem, czy 
piosenki o nowym mnie kogoś by zainteresowały.
1999.08.19 

Coś takiego się porobiło niedobrego, Dejmek miał swoje sprawy, poangażował warszawskich 
aktorów, chciał, żeby oni grali.
1998.05.15 

Nic się przecież nie stanie, jeżeli w sprawie oczywistej biegłemu poasystuje doświadczony poli-
cjant.
2002.05.28 

Ja chyba gdzieś to napisałem, co mówiła o mnie Wikta Winnicka: „Bo ty jesteś chłopczyk, który 
chce się z kolegami w błotku pobabrać” – rzeczywiście nie miałem żadnych danych na samotnika, 
takiego wzniosłego olimpijczyka, trochę zostałem do tego zmuszony...
1998.09.26 

Nie przychodził, żeby podyskutować o filozofii, choć na końcu mogło coś takiego się zdarzyć.
Chciał pobalować.
2000.12.07 

W dżungli na tej wysokości panuje jesień. Egzotyczne drzewa ściął i pobarwił na rudo przymrozek.
2000.12.06 

Pobatożyć sobie nieco...
2001.08.25 

On nam wszystko udostępni i pokaże. Dotrze do najdzikszego plemienia w Amazonii, gdzie nie 
stanęła jeszcze stopa białego człowieka. Pobiadoli nad tym, że prymitywne kultury giną przez 
tegoż białego człowieka.
1999.11.05 

Aby skutecznie sterować AWS, trzeba ją wewnętrznie „poblokować”.
1998.02.27 

„Nie trzeba mi się wiele dowiadować, Kędy ty chodzisz, doktorze, miłować, Bo która z tobą wieczór 
pobłaznuje, każda nazajutrz piżmem zalatuje.
1998.10.12 
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I nawet pozwolono mu pobobrować w archiwum KC, bezkresnym niczym były ZSSR.
1998.02.28 

W dodatku często grali z przewagą zawodnika lub dwóch, gdyż gospodarze wyraźnie nie mieli ochoty 
na grę w hokeja, natomiast chcieli trochę poboksować. W drugiej tercji zaczęło się podobnie.
1995.04.24 

Dentysta odkrył w jednym z moich zębów dziurkę, zrobił mi zastrzyk, chwycił za wiertło, chwilę 
poborował i, w samym środku pracy, odłożył swój instrument.
2002.04.27 

Kiedy czyta się tę obyczajową powieść kryminalną o zbrodniach popełnianych w środowisku za-
wodowych zbieraczy bursztynu, to chciałoby się rzucić nudną pracę urzędniczą i pobrodzić, nawet 
nago, w zimnych wodach Bałtyku.
1998.12.02 

Ja myślę – ale to już mówię z własnej perspektywy – że ten system się zdegenerował, z tym, że 
żeby trochę pobronić kolegów też, także w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, tak naprawdę 
nie należy postrzegać winnych w tych organach.
2003.04.03 

Poza tym oziminy lubią, zwłaszcza na zaszlamowanych glebach, żeby plantacje pobronować. Ale 
trzeba to robić delikatnie, żeby nie uszkodzić roślin.
1996.03.20 

Snobów zapewniam, że bez wysiłku będą mogli robić to, co lubią najbardziej, czyli pobrylować na 
salonach, tak jakby wszystko o czym gawędzą, przeczytali i jeszcze na dodatek zrozumieli.
1999.12.24 

Sześćdziesiąt decybeli to norma hałasu jeszcze nieszkodliwego dla zdrowia – zadecydowały mię-
dzynarodowe instytucje i międzynarodowy świat się tych norm trzyma, projektując czy budując coś, 
co jednak musi trochę pobrzęczeć.
1995.05.12 

W komediach potrafiła się pani nawet „pobrzydzić”, wkładając okulary lub domalowując sobie 
piegi.
2003.02.21 

Czy nie oznacza to, że chciałoby się trochę pocenzurować, pozakazywać. Autor zabrania na 
przykład publikowania „ogłoszeń i reklam nie mających ceny reklamowanego towaru lub usługi” 
(art. 51. 1. e).
1995.04.29 

Tymczasem, w ramach staropolskiego powitania, Jerzy Urban, redaktor naczelny tygodnika „Nie” 
zaproponował, aby wszyscy rozsądni ludzie – rzecz jasna wedle Urbanowych kryteriów – wystosowali 
do papieża list, następującej treści: „Kochany staruszku! Połóż się do łóżka. (...) Poćpaj kawiorku, 
pocmoktaj melbę. (...)”
2002.08.17 

Hodowca może wyskubać zabłąkane włosy w złym kolorze lub ufarbować cały fragment sierści”, 
ostrzega w swojej książce David Taylor. Na Wyścigach nikt nie chowa się, by psa przypudrować 
czy poddepilować.
1995.03.07 

Swoim życiorysem dał wam do tego podstawy. Jeśli wniosek opozycji miał służyć temu, żeby 
podebatować o złym stanie bezpieczeństwa, to dalibóg panie pośle Dziewulski, po jasny gwint te 
wszystkie inwektywy pan tu dzisiaj sformułował.
2000.04.28 
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No, podegustowało się, posiedziało, popiło, zamówiło taryfę i pojechało – relacjonował potem 
telefonicznie Maziuk Barańskiemu.
2003.01.20 

Co więcej, podczas cichego czytania mamy ochotę przebrnąć szybko przez tekst Spillane’a, w przy-
padku Fleminga zaś chcielibyśmy dłużej się nim podelektować (jeśli wolno mi użyć tego słowa dla 
tak przerażającego fragmentu).
1995.04.15 

Scenariusz napisali wspólnie Vincenzo Cerami i Roberto Benigni. Cerami sięgnął do wspomnień 
rodzinnych, trochę je podfabularyzował. Akcja filmu rozciągnięta jest w czasie.
1999.03.12 

Przez tę symbiozę dwóch różnych przedsięwzięć działających w podobnym obszarze, ale z innymi 
zadaniami mogło powstawać takie wrażenie, że jak się podfinansowało „Business Foundation”, to 
można było w zamian liczyć na preferencje przy otrzymywaniu „Teraz Polska”.
1995.07.05 

Po lewej stronie na podwyższeniu ustawiony był fotel, w którym Mistrz Adam zasiadł, ale co chwilę 
zrywał się z werwą, by – przeciskając się przez grono spoczywających u jego stóp aktorek – pod-
inscenizować przygotowane na jego cześć wydarzenie.
1999.06.28 

Nowiutkie było to Audi, morski metalik i grosze kosztowało. Polska złota rączka podklepała. Takie 
auto nigdy później nie jeździ równo, ale to nie było już moje zmartwienie.
2000.01.30 

Trzęsienie ziemi w roku 1980, dziesięć lat przed świętem, podkruszyło jego fasadę i zostawiło 
pęknięcia w murach, zwłaszcza w belvedere baszty, w izolowanym od reszty Zamku gabinecie 
muzycznym i mieszkaniu madrygalisty.
1997.03.01 

Przemęczyliśmy się z Rudzkim, który podejrzewał, że gdzieś zabalowałem. Na drugi dzień lekarz 
podkurował mnie wapnem. 
1997.06.27 

Na Żochach zginęli wszyscy – „Ryś”, „Marynarz”, „Rekin” i „Marek”. Było podejrzenie, że patrol 
„Rysia” podmeldował Borowski, ormowiec z Wylin.
1999.02.13 

Dobrze podmęczył „Waldiego” swoją cierpliwością, sprytem i uporem. Przegrał pojedynek o ćwierć-
finał po długiej pięciosetowej walce.
2000.05.02 

Zdaję sobie sprawę, że są narzekania na radnych z PiS, ale w większości miejsc, w których współ-
rządzimy, koalicje już się podocierały.
2003.01.20 

Musimy „podogrywać” wszystkie szczegóły dotyczące występów naszej pary w mistrzostwach 
świata.
1998.01.20 

Proszę wezwać elektryka. Musi sprawdzić, czy przewody się nie obluzowały, a jeśli tak, dobrze je 
podokręcać.
2002.09.02 

Uważam, że po prostu idzie to w inną stronę. I pan wszystko podolepiał, podolepiał. Na końcu pan 
przedstawił taką tezę między innymi, że u podstaw dania bądź niedania komuś 17,5 mln dolarów 
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jest obsadzanie ludzi w telewizji bądź w radiu publicznym i że, generalnie rzecz biorąc, jest z tym 
związany pan Czarzasty.
2003.03.21 

To właściwe skojarzenie: pomiędzy figury wchodzi się jak między drzewa, po prostu trzeba się wśród
nich schować, pobłądzić, podotykać chropowatą powierzchnię „kory”. Tak działają na widzów, 
jakby miały w sobie magnes.
2002.10.22 

Kolejna teoria mówi, że ceny niektórych spółek rosną dlatego, że gwaranci ich emisji uruchomili 
dodatkowe pieniądze, by „podpompować” ceny.
1994.12.05 

A redaktorowi z gazety przypomniało się po zwróceniu uwagi, że może rzeczywiście nie opublikował 
całej rozmowy bez skrótów jak obiecał, tylko trochę podredagował. 
2003.01.23 

Chałupka przy ulicy Ogrodowej, gdzie w Dąbiu mieszka samotnie Landau, ostatni z ostatnich. Od 
dwudziestu lat przeznaczona do rozbiórki. Niedawno burmistrzowi tłumaczył, że nie ma co przesa-
dzać starego drzewa. Podremontowano chałupkę Landaua.
2000.08.09 

Bywa, że uroczystość trzeba „podreżyserować”, żeby dobrze wypadła na pamiątkowym filmie. Zda-
rzyło się, że filmujący wstrzymał udzielanie ślubu cywilnego, aby wymienić baterie w kamerze.
1998.04.30 

Pracowała półtora miesiąca w pensjonacie w Leverkusen i zarobiła 800 marek. Ze 100 marek do-
stawała 13, z 70 – 7 i pół. – W agencji towarzyskiej klient płaci za godzinę. Można go podsypiać, 
nie musi dojść do stosunku.
1995.06.01 

Podczas gdy ankiety badań społecznych wykazują, że zawód polityka jest nisko oceniany przez spo-
łeczeństwo, co chwilę jakaś osoba publiczna czuje się obrażona, zniesławiona i zobowiązana do walki 
o swe „dobra publiczne” w sądzie, jakby miało to ją „podwindować” w rankingach polityków.
1997.01.25 

Wniosek nasuwał się sam – Stocznia Marynarki Wojennej musi komuś podzlecić prace.
1999.12.04 

Osobom zainteresowanym ogólnie pojętą tematyką ubezpieczeniową i zarządzaniem ryzykiem po-
lecamy też adres: www.ryzyko.pl. Ubezpieczyć się tu na razie nie można, ale poedukować – z całą 
pewnością tak.
2001.11.23 

Postanowiłem zaryzykować, poeksperymentować profesjonalnie. Trudny był to eksperyment.
1996.08.28 

Z duszą na ramieniu uznałem, że nie mam drogi odwrotu i muszę brnąć dalej. Bałem się. Niepo-
trzebnie, bo dziki tylko trochę pofukały na mnie i uciekły.
2000.06.02 

Niech stary gazda pogazduje
1995.11.06 

A gdyby tak jeszcze dołączył pan Kotlinowski, przy czym pan Kotlinowski mógłby latać w stringach, 
bo ma obfitsze biodra, więc sempiterną bardziej by klapał, złoty by szybciej to klapanie usłyszał
i dopiero by pogazował w dół, a gospodarka w górę!!!
2006.01.12 
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Może warto pogdybać przy tym karnym Luksemburga, zepsutym przez Danny’ego Theisa już na 
początku meczu. Powiedzmy, że Theis strzela pod poprzeczką, a nie parę metrów nad nią. 
1998.10.15 

Zaczynałem w Teatrze Wybrzeże. Lubiłem grywać dla dzieci, lubiłem teatr z gatunku commedia 
dell’arte, dawał szanse improwizacji. Mogłem wejść w rolę, ale również dorzucić trochę własnej 
spontaniczności, poimprowizować.
1997.01.23 

Kiedy Jevne uciekał, a Myllylae gonił i doganiał, publiczność zagrzewała go do walki i do pościgu, 
choć przecież nie po to przyszła, żeby oglądać zwycięstwo Finów, tylko po to, aby się poinhalować 
sukcesem norweskim.
1997.03.01 

Życie dziennikarza ciężkie jest ogólnie. Nigdy nie wiadomo, czy jakiemuś politykowi nie przyjdzie 
do głowy, a to podsłuch założyć, a to poinwigilować odrobinę.
2006.03.11 

Nie chciałem widza epatować makabrą, lecz zabawić, a przy okazji poironizować.
2002.11.21 

Żeby wnioskować o jakości nauczania, trzeba byłoby na przykład pokategoryzować błędy robione 
przez uczniów.
2001.12.05 

Pokichać na prywatce
1999.12.31 

Popluwali, żuli gumę, poklęli i oddalili się dziarskimi krokami, nie oglądając się ani razu.
1996.08.31 

W ciągu kilku minut trzeba tylko poklikać myszą, podać nazwę leku i zapłacić kartą kredytową, by 
obejść wszystkie kontrole (nawet celne) i po kilku dniach otrzymać przesyłką pocztową zamówiony 
preparat.
1999.06.18 

Być może, jest to również sprawa osobowości pisarza. Szpotański je sam odtwarzał, w atmosferze 
rozgrzanej alkoholem, w zadymionych pokojach, gdzie zbieraliśmy się, aby trochę poknuć.
1993.11.13 

Niczego nie wartościuję. Chciałbym pokoczować pod stadionem w Chorzowie. Może wyszłoby 
z tego polskie Woodstock.
1998.08.12 

Wtedy my pokojarzyli, czemu mu robota w lesie nie szła – mówi Zalewski. Do dzisiaj nie może 
zrozumieć, co było niezwykłego w pisaniu Stachury.
2002.10.26 

W najlepszym razie można się trochę pogimnastykować na siłowni, poczytać książkę, pooglądać 
telewizję albo pokorespondować z bliskimi przez Internet.
2001.02.20 

Tak jest nawet z perfumami. Lubię porównywać zapachy i trochę pokrytykować, że butelka mało 
udana albo za mało złożony zapach.
1999.07.15 

Zdobyłem zatem teoretyczną wiedzę o budowie deski. Kupiłem wybrakowany styropian, a później 
wszystko polaminowałem.
1996.09.28 
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Tu można odpocząć w cieniu Zocalo, w jego najbliższej okolicy rzucić się w wir zakupów na Mercado 
Municipal i Mercado Artesanias, polawirować wśród wąskich uliczek, kramów i kramików.
1996.12.31 

Najpierw powstaje piwo zielone, które musi trochę poleżakować w tankach, zanim trafi do butelek
lub beczek.
1994.08.13 

Czasem kupuje, ale głównie licytuje. Myślę, że to rodzaj hazardu, taki sport, wciągająca zabawa. 
Codziennie! Pisaliśmy kiedyś o uzależnieniach – o, ona jest na pewno uzależniona od interne-
towych aukcji. Na normalne by nie chodziła, ale komputer ma i w pracy i w domu, może sobie 
policytować...
2002.08.22 

Wystarczy raz silnie polobbować, żeby utworzyć agencję, a już co roku na jej konto będą wpływały 
dotacje (te przynajmniej można zmniejszyć) lub niekontrolowane przez państwo dochody.
2001.08.31 

Czasem jeszcze dla rozrywki pomaltretować kogoś, uszkodzić, okaleczyć.
1998.07.18 

Zadanie szachowe rzuca nam wyzwanie: udowodnij, że jesteś wystarczająco bystry, aby tak poma-
newrować białymi, by dały mata w trzech ruchach.
1996.11.09 

Jeżeli się w nim odpowiednio pomanipuluje np. atomem ołowiu, odejmując mu odpowiednią ilość 
protonów, można zeń zrobić atom złota.
1995.01.05 

Po to mięso na carpaccio kroi się zamrożone, żeby było jak najcieńsze; następnie trzeba poczekać, 
aż się rozmrozi, pomarynować je przynajmniej pół godziny w oliwie z przyprawami i dopiero 
podawać.
2001.10.05 

A niewieście dałem się w końcu pomasować, ale już tylko dlatego, że wyczułem, że jej zależy.
2002.11.02 

Teraz wszystko z wódką. Chrzciny, komunie, bierzmowania, wesela. I Pan Bóg się jakoś nie obraża. 
A nawet cudów więcej. Wszyscy partyjni się ponawracali. I w sklepach więcej. 
2000.10.21 

Wyrzucił wiele wspaniałych wierszy (...) , a na ich miejsce ponawtykał pienia o Zmartwychwstaniu, 
o Duchu, litanie i modlitwy, czyniąc z antologii monotonną religiancką papkę, fałszując właściwie 
obraz poezji polskiej na przestrzeni wieków.
1994.02.12 

Dlatego też nie widzę powodu, żeby im odbierać to miejsce na ziemi, gdzie mogą reagować nieskrę-
powanymi wybuchami wesołości na dowcipy typu: „Idź, ponazachwycaj się naturą”.
1997.03.22 

A może wystarczy ponegocjować tylko z tłumaczem? Po co umowa zawarta po polsku, jeśli partner 
tego nie rozumie?
1999.10.15 

To „Cudowne miejsce – napisał ktoś – na każdą porę, każdy nastrój – dla zakochanych i smutnych, 
dla tych, którzy chcą pomyśleć, skupić się, poobcować z duchami przeszłości”.
1999.05.13 
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(...) już przygadałem dwie takie, bardzo fajne, chodź, porozmawiamy z nimi i weźmiemy je na 
zwiedzanie szpitala, sprowadzimy je na dół do korytarza przy kotłowni, tam prawie ciemno i nigdy 
tam nikogo, poobmacujemy je tam (...).
1997.07.05 

Panom Pałkiewiczowi i Badowskiemu, podróżnikom, którzy poobrażali jeden drugiego, kłócąc 
się o to, czy pierwszy z nich odkrył źródła Amazonki czy nie, sąd nakazał teraz przeprosić się 
nawzajem.
2000.06.24 

Poodłamywać główeczki, dopóki jest kruchy, obrać (tak jak szparagi, lub sparzywszy gorącą wodą, 
a wtedy skóreczka łatwiej odchodzi), spody odrzucić precz, wierzchy wymyć, nastawić gorącą wodę, 
trochę posolić i osłodzić i gotować na niedużej wodzie do miękkości.
2002.02.22 

Sierżant Jon Derek Port z podgoloną czupryną i wpiętym w klapę znaczkiem symbolizującym złą-
czone flagi polską i amerykańską przypomina zasady bezpieczeństwa na pokładzie obserwacyjnego
boeinga OC-135B Open Skies. Radzi poodpinać baretki i zgasić papierosy – to ze względu na 
aparaturę, która wypełnia wnętrze samolotu.
1997.05.15 

Ale Wilson i jego przyjaciele nie znali lokalnej sytuacji, nie interesowali się nią. Chcieli tylko po-
odpoczywać sobie za grosze na azjatyckiej plaży.
1995.01.14 

Poproszono mnie potem, bym dał im jednak oryginał, gdyż chcą go wysłać do Niemiec i Jugosławii. 
Poodwoływałem zajęcia, udałem chorego i przez trzy tygodnie, pracując po 20 godzin na dobę, 
przetłumaczyłem swoją powieść na rosyjski.
2001.06.06 

Nasz naród długo nad tym pracował, by ludzie nawzajem się poopluwali. Skutek jest taki, że trudno 
dziś wskazać autorytet. Moralny, artystyczny, naukowy.
2001.08.17 

Zostało mu do wykorzystania 7049 zł. Może więc jeszcze kilka lat pooszczędzać, korzystając z ulg.
1998.10.16 

Za pomocą tejże myszki możemy popastwić się nad prezydentem, premierem itp., dodając mu wielki 
uśmiech, duże uszy czy „podkręcając” nieco nos.
2000.12.30 

Zaaranżowana chronologicznie wystawa prowadzi widza od klasycyzującej pracy Edwarda Wittinga 
„Niewolnik” z 1905 roku do zabawnej instalacji Sławomira Belina „Popatyczkuj się z króliczkiem”, 
powstałej w ub. r.
1996.05.07 

Przed zapowiedzianą wizytą potencjalnych kupujących dobrze jest mieszkanie wywietrzyć, a także 
delikatnie je „poperfumować”.
2002.05.20 

Tomczyk, rasowy pilot śmigłowca, zapytał wczoraj, czy nie pozwoliliby, tak trochę poza konkursem, 
popilotować amerykańskiego helikoptera.
1995.07.12 

Sierpniowy żar bił jak z pieca hutniczego, przechodząc przez most na Tybrze wspominałem dawne 
dobre czasy (powojenne), gdy rzeka nie była jeszcze zatruta i zaszczurzona; można było wtedy zejść 
na jedną z przystani i popławić się w wolno płynącej wodzie.
1995.01.28 
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Moja sponsorka zaszyła się w kąciku i uderzyła w kimono na miękkiej kanapie, mnie zaś pozostała 
jedyna dostępna bezpłatna atrakcja – sauna. Popociłem się w towarzystwie kilku gwiazd srebrnego 
ekranu, niestety płci męskiej, no ale ile można wysiedzieć w saunie?
2002.05.24 

Chciałbym zajrzeć jeszcze raz do kilku ton książek, do których zawsze chciałem wrócić, chciałbym 
popodróżować po Polsce i zobaczyć te wszystkie miejsca, których jeszcze nie widziałem.
2002.11.22 

Przejrzał ją teraz, uzupełnił o myśli wysnute z powodu nowego zakrętu historii naszego kraju, 
popoprawiał błędy i przerobił niektóre fragmenty, i opublikował w kraju.
2002.07.22 

A co do kościoła, leżenia krzyżem itd. – no, cóż, żeby mieć o tym pojęcie, trzeba chociaż trochę 
popraktykować.
1993.11.18 

Wynika z tego, że to spółdzielnia winna jest pieniądze spółdzielcy. Na razie jednak jeszcze za pie-
niądze swoich członków spółdzielnia się z nimi poprocesuje.
1996.10.14 

Teraz przewidywaną listopadową podwyżkę-niepodwyżkę stóp procentowych każdy będzie sobie 
mógł poprognozować do woli.
1999.10.29 

Co zrobić ze zmarłym wielkim pisarzem, który nie potrafił zaakceptować kompromisów politycznych
zawartych przez swoich dawnych przyjaciół? „Trzeba poprostować, powyjaśniać”, „teraz ja próbuję 
coś jeszcze dosztukować” – mówi pani Herbertowa.
2001.01.06 

Ktoś musiał wielokrotnie brać w ręce tom o powyginanych podczas lektury rogach; tylko wielokrotnie 
składana kartka mogła poprzedzierać się w miejscach zagięć; jedynie ludzkie ręce były zdolne do 
ułożenia piramidy z dwóch otwartych książek.
1996.10.31 

Kłopotów dla jednych – np. gospodyń domowych czy emerytów – upokorzeń dla drugich (np. butnych 
generałów, którzy poprzegrywali ostatnio wszystko, od Afganistanu do Czeczenii).
1996.06.21 

Ustawa – z racji swojej ogólności – niewiele mówi księgowym, którzy od przyszłego roku będą 
musieli poprzeliczać wartości poszczególnych kont w księgach.
1994.08.22 

Ale w latach 60. już tam nie mieszkali, jakoś poprzeprowadzali się znacznie dalej od koksowni.
1994.10.01 

Walki właściwie nie było, obaj trochę poprzepychali i potrzymali się nawzajem za judogi, a sę-
dziowie udzielali im kolejnych kar.
1997.10.13 

Frustruje mnie to, że biznes polski poprzerastany jest polityką jak boczek słoniną.
2004.11.23

Trener Śląska Jerzy Kasalik powiedział, że różnica umiejętności była tak duża, a jego zespół tak 
słaby, że nie był on w stanie nawet poprzeszkadzać Widzewowi.
1997.05.12 

Nie, resume roku ubiegłego nie jest interesujące. Spróbuję poprzewidywać. Za rok sprawdzimy.
2003.01.09 
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Urzędnicy nie wydają rozporządzeń do ustawy, bo gdy ich nie ma – mogą poprzydzielać sobie 
służbowe mieszkania.
2000.04.28 

Lidia Henclewska, współwłaścicielka jednego z biur zazwyczaj potrafi ocenić, czy klient jest rze-
czywiście zainteresowany zakupem, czy też tylko chce „poprzymierzać rezydencje”.
1996.01.08 

Dziwię się, bo tyle lat już kobieto na kopalni robisz i nic nie wiesz! Im już ryje poprzyrastały do 
koryt! Tu się będziesz, kochana, przyglądać kopalniakom z bliska.
1999.06.12 

Trochę ludzi poprzysyłało telegramy, listy i usprawiedliwienia, dwie osoby – Miłosz i Aleksander 
Hertz – teksty do wygłoszenia.
2000.12.02 

Chciałaby poszaleć jak rówieśnicy, czasem popsocić, lecz nie ma już na to czasu. Ma kłopoty 
z czytaniem, ale zmęczona, zasypia nad książką.
1998.03.06 

Jeśli mogę przez chwilę popsychologizować, to czy twój stosunek nie wynika czasem z tego, że 
jako Walijczyk należysz do narodu podbitego?
1997.01.25 

Tuż po skończeniu meczu szepnęła ona do ucha mistrzowi ceremonii, że musi popudrować nos, 
ale nie pobiegła tam, gdzie kobiety pudrują nosy, lecz szybko znalazła się w loży, gdzie byli jej 
rodzice i trener Heinz Guenthardt.
1995.07.10 

To, drogi słuchaczu, że w każdym człowieku tkwi dążenie do tego, by było pięknie, by mogło się 
poradować ucho czy oko.
1995.10.14 

Ciekawe, czy podobnych, niezbyt eleganckich komentarzy doczeka się Roy Jones jr. Mistrz świata 
wagi półciężkiej (WBA, WBC, IBF, IBO) od dawna lubił sobie porapować, ale dopiero teraz zde-
cydował się nagrać teledysk.
2001.07.19 

Gdybyśmy je porealizowali wszystkie, a zwłaszcza – gdybyśmy potem uświadomili sobie, że zaj-
mując się problemem matur polskich tylko na Litwie, dotykamy wierzchołka góry lodowej, to tanim 
kosztem wykonalibyśmy dużo dobrej roboty.
1999.02.27 

Jego łatwo zabawić i zaspokoić; kiedy się naje, porechoce i przekona, że nie on jest wyśmiewany, 
pozostawia resztę świata w spokoju.
2002.07.27 

„Trzeba, trzeba, nie można nie pamiętać, choć gablotkę jedną zapełnić, tabliczkę wmurować, pore-
cytować, powielbić, bo zachwyca”.
1999.11.06 

Gdy już porejestruje się wszelkie zbiory, lecz kolejny mieszkaniec gminy zda egzamin na prawo 
jazdy lub kupi trabanta, to wejdzie do gry przepis art. 41 ust. 2 stanowiący, iż (...).
1999.03.22 

Myślę, że tam nie pojadę, tylko jeszcze trochę porewanżuję się za mistrzostwa świata w Goete-
borgu.
1995.09.06 
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Wszystko popłynęło. Lodówki i zamrażarki porozmarzali (...). 
2001.01.08 

Trochę się wszystko porozmywało. W Rogowie, Gąsawie jeszcze jakoś dbają o boiska, ale na 
przykład w Środzie czy na dawnej płycie Startu w Gnieźnie można zobaczyć raczej antyhokej 
z powodu jakości płyty.
2000.03.18 

To prawda, że Polakowi częściej zdarza się wypić kapkę więcej po czeskiej stronie, a przy okazji 
trochę porozrabiać, ale tylko dlatego, że dla oszczędniejszych Czechów po polskiej stronie alkohol 
wypada za drogo.
1993.10.29 

Czy D.P. jest zupełnie bez szans w sporze z ubezpieczycielem? Skoro prawomocny wyrok jeszcze 
nie zapadł, możemy sobie porozważać.
1999.11.03 

Zachód trochę porzęził, ale podjął wyzwanie, stworzył oszczędne silniki i wymagające mniej ropy 
technologie; cenę zapłacili ci, których na technologie nie stać, a ropy potrzebują tylko do ogrzewania 
i transportu.
2000.11.18 

Sprawdzał mój bekhend i forhend, kazał żebym jeszcze poserwował.
2000.12.29 

Nic z tego nie wynikło oprócz nowej figury peletonu, który od par dialogowych przeszedł do postaci
węża. Zresztą na kole Rosjanina usiadł natychmiast Francuz Berges. Trochę się posiłowali i dali 
spokój.
1999.10.11 

Chciałbym móc poświęcić go na to, co lubię, na przykład pojechać na piękną, długą wycieczkę, 
pospotykać się ze starymi przyjaciółmi, co się ciągle odkłada.
1997.01.25 

Jeśli chodzi o kostium muszkietera d’Artagnana, to zamierza zamówić replikę, gdyż chce jeszcze 
postartować w tym stroju.
1998.02.18 

Właściwie to nawet nie wypada się czepiać, bo w gruncie rzeczy to nieważne, że jedni zagrali, 
a ktoś postatystował. Dla Sophii Loren Hollywood oznacza poważną rolę, dla Katarzyny Figury 
kilkusekundową migawkę.
1996.05.25 

Znowu będzie można postrajkować o wzrost wydatków na ochronę zdrowia. Żądać, grozić, kryty-
kować polityków, których się samemu wybrało.
1999.01.27 

Na jednym rogu sąsiad otworzył bar internetowy – za parę groszy można tam posurfować sobie po 
sieci, uciekając od szarego świata za oknem.
2001.11.23 

Ci „inni” codziennie przyjeżdżają do Bałd, żeby swoje wierzchowce choć poklepać i poszczotkować; 
żeby nakarmić marchewką, jabłkiem, cukrem; żeby polążować, kiedy na jazdę nie starcza czasu.
2002.06.21 

Rezydencja ma 330 m kwadratowych powierzchni. Janne częściowo sam go zaprojektował, bo 
w wolnych chwilach lubi sobie poszkicować.
2003.01.10 
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Ale kiedy za którymś kolejnym razem dostałem pracę przy filmie, przystąpiłem do niej z megapo-
korą. Z ręką na sercu każdemu polecam najpierw poterminować i dopiero sięgać po kamerę, żeby 
zrobić własny film.
2001.09.05 

To okazja, by „potestować” narty i posłuchać muzyki na żywo. W Kaprun od 27 kwietnia do 1 maja 
odbędzie się „Firn and fun happening” – za darmo testowanie nart Atomica, Fishera, Heada, Salomona 
oraz desek snowboardowych Burtona.
2002.04.12 

Jego uczestnicy ruszą w kierunku śródmieścia, by – jak to sformułował przywódca duńskich nazistów 
Jonni Hansen – „potupać trochę po mieście”.
1995.08.19 

Ludzie świniaki na święta poubijali, pełno mięsa mieli. Pakowali je w parniki świńskie i śniegiem 
zawalali.
2001.01.08 

Teraz jest taka moda, że około Bożego Narodzenia należy koniecznie, zwłaszcza jeśli człowiek jest 
piśmienny, poubolewać do gazet nad upadkiem bożonarodzeniowych obyczajów, nad zatarciem 
religijnego i duchowego wymiaru tego święta, nad konsumpcjonizmem, prezentyzmem (to jest mój 
własny nowotwór utworzony od słowa prezent), materializmem i czym tam jeszcze.
2002.12.24 

Wreszcie pojawił się wydumany kłopot – co zrobić, jeśli kilku oskarżonych równocześnie poujawnia 
się nawzajem.
1999.09.06 

Turkoty weszły w koncert. Pounosiły grzbiety, opuściły skrzydła do dołu, drżały i grały.
2002.03.23 

Jeśli miałbym się na coś pouskarżać, to na „współspaczy” w izbie żołnierskiej. Była spora różnica 
mentalności między moimi kumplami z uniwersyteckiej matematyki a absolwentami innych uczelni 
krajowych.
1999.04.29 

Sporo z nich było uszkodzonych, bo bywało, że dzwonili na górę konfidenci. Kilku kolegów zde-
nerwowało się tym i pouszkadzało mikrofony, żeby przerwać te konszachty”.
2001.12.22 

Dobrze wiedzą, że gdzieś tam w Katowicach czy Chorzowie też się chłopaki podłożą, bo także mają 
zapłacone. W końcu wszyscy się poutrzymywali.
2000.06.19 

Ogłoszenia muszą powisieć 14 dni zanim dojdzie do przetargu. Po kolejnych 14 dniach otrzymamy 
za transakcję należność.
1997.07.03 

Premier zapytał: Czy to Robert powpisywał ci tutaj te wszystkie cyferki? Rywin zamilkł i powiedział 
tylko: Och, jaki byłem naiwny. 
2003.02.11 

W jednej ze spółdzielni ludzie powpłacali na blok; stoi nie wykończony, a spółdzielnia zbankru-
towała.
1993.10.13 

W Warszawie np. za 80 złotych można przejść zajęcia teoretyczne, powspinać się po sztucznej 
ścianie w jednej ze szkół i odbyć wyprawy do bunkrów w okolicach Legionowa.
1997.06.21 



176 P. WIERZCHOŃ

W niektórych miejscach jednak słupki balustrady powykruszały się i utworzyły wyrwy. Kruszy 
się też i odpada mur.
1999.06.11 

Powylegiwać się zimą na plaży, zobaczyć dziwy przyrody, zanurkować w krystalicznie czystej 
wodzie. Kto chciałby tego doświadczyć, powinien odwiedzić Tajlandię.
2000.01.14 

Chociaż więc pomyłka w naszych rozważaniach jest nie tylko prawdopodobna, ale wręcz pewna, to 
mimo wszystko warto pozastanawiać się nad węzłowymi problemami nadchodzącego stulecia.
1996.05.06 

Patrzył na morze; głowę w rozchyleniu jej ud oparłszy o krawędź leżaka, na którym ona półdrze-
mała (...).
1999.03.24 

Vistula – w dobrze pojętym swoim interesie – daje przedpłaty, prefinansuje dostawców. 
1996.05.20 

Co więcej, Vobis prowadzi także rozmowy z Novellem, tak by preinstalować na swych komputerach 
programy aplikacyjne tego producenta zamiast lub równolegle do znanych aplikacji Microsoftu.
1995.03.14 

Zakładamy, że liceum, niezależnie od profilu, przede wszystkim przygotowuje do dalszych studiów,
a tylko w 20 proc. preorientuje zawodowo.
2000.04.10 

I co, wszystko to znikło, przeanieliło się, rozwiało jak dym?
1999.02.06 

Trzeci z wykonywanych w Poznaniu utworów, „Błękitna rapsodia”, po raz pierwszy wykonana 
została w 1924 roku przez pianistę i dwudziestoosobowy instrumentalny zespół jazzowy; dopiero 
dwa lata później autor przearanżował dzieło na orkiestrę symfoniczną.
1998.05.02 

Wracając ze szczytu, kolejną noc przebiwakowali bez namiotu i śpiworów.
1998.05.28 

Obrady w Messynie to nie „dyplomatyczny handel końmi” – powiedział Hoyer – niemniej wiele 
wskazuje na to, że kraje będą się starały przeboksować swoje stanowisko w jednej sprawie w za-
mian za ustępstwa w innej.
1995.06.03 

Starano się też przebukować albo zapewnić nocleg w Nicei 33 pasażerom, którzy nie mogli odle-
cieć do Genewy.
2001.12.15 

Autor „Heroiny”, dziennikarz i lingwista, większość spraw, o których pisze, przeżył osobiście, 
bowiem lata 1997–1999 – przećpał.
2002.04.27 

Grona przetrzymywane na krzewach do przymrozków muszą nie tylko dojrzeć, ale – „przedoj-
rzeć”.
2001.05.11 

Kreowanego na ostoję defensywy Tomasza Łapińskiego łatwiej jest przedryblować niż mistrza 
sumo.
1994.08.19 
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Do nowego kodeksu ów kagańcowy przepis przedryfował z maleńką na pozór modyfikacją: nie
wolno mianowicie znieważać funkcjonariusza „podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków 
służbowych”.
1998.07.30 

Zdaniem posła Platformy Obywatelskiej Bronisława Komorowskiego polska policja była zbyt 
ostrożna i „tak bała się popełnić jakikolwiek błąd, że wolała bandytów przeeskortować na teren 
sąsiedniego państwa”.
2002.04.04 

Dwa dni temu kołchoźnicy z Kamczatki zaoferowali polskim armatorom kupno 250 tys. t ryb. Ko-
mitet ds. Rybołówstwa zastrzegł jednak, że aby polscy armatorzy mogli przystąpić do tej transakcji 
muszą przeflagować swoje trawlery na banderę rosyjską.
1996.06.27 

Jako przykład podano belgijskie, klasyczne radio „Klara”. W ciągu roku przeformatowało się ono, 
stało bardziej przyjazne dla słuchacza, znane, rozpoznawalne. Jego słuchalność wzrosła prawie 
trzykrotnie.
2001.11.23 

Teksty Mickiewiczowskie chciałabym zewidencjonować, ewentualnie przefotografować i zamieścić 
w przygotowywanym zbiorze.
1998.03.13 

Kierowcy na rauszu w oplach classic będą stać w korkach (proszę nie wyłączać silników, czasami 
można nawet przegazować).
2001.07.14 

W bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych przy Krakowskim znalazł książkę 
z wzorami literniczymi i przekaligrafował sobie na kalkę projektową.
1999.12.18 

„Chodź przekitłasimy dzisiaj cały dzionek pod kołderką” i wtedy był zdrowy, ale też i na to miał 
wytłumaczenie, twierdził, że to naturalne, że miłość i aktywność seksualna mają walor terapeu-
tyczny.
2000.11.04 

Młoda szpadzistka nie miała nic do stracenia, a Sobczak za dużo myślał. W końcu przekombinował 
walkę. Przegrał 13:15.
1995.07.21 

Kuter wraz z załogą przekonwojowano do portu w Ustce.
1995.04.24 

Nowa interpretacja przepisów oznacza na przykład, że niscy, zwrotni i szybcy zawodnicy, tacy jak 
król strzelców poprzedniego sezonu Allen Iverson z Philalephii 76ers czy Stephon Marbury z New 
Jersey Nets będą mogli, nie dotknięci przez rywali, przekozłować piłkę spod własnego kosza do 
linii rzutów na trzy i spokojnie zdobyć punkty.
1999.11.03 

(...) tom parę lat przeleżakował, jak to wówczas bywało, zanim ukazał się w bardzo skromnym, jak 
na PRL, nakładzie, i specjalnie nikomu nie było pilno wówczas go nagłaśniać.
1998.02.07 

Nic zatem dziwnego, że rodzice czują się oszukiwani – nawet jeśli sprzedawca zada sobie trud 
i „przemetkuje” wszystkie egzemplarze – pod naklejką widnieje stara cena.
1997.07.02 
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Można śmiało powiedzieć, że w czasach, które przemłóciły wszystkie stare porządki, Obory stały 
się jakimś przedłużeniem przedwojennej kawiarni literackiej.
1997.11.29 

Jednakże biorąc pod uwagę sytuację jaka wytworzyła się w tej chwili w Polsce, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych ZSRR uważa za celowe przemundurować wojska MSW ZSRR przebywające 
w Polsce w odzież strzeleckich oddziałów Armii Czerwonej.
1996.01.13 

Umowa o fuzji z dniem 1 stycznia francuskiego Renaulta i szwedzkiego Volvo może zostać od-
rzucona przez akcjonariuszy (...). Niektórzy jego członkowie uważają, że należy przenegocjować 
2 zasadnicze punkty.
1993.10.30 

Idzie mi tu o tych, którzy wcześniej brali kredyty i skorzystali z okazji, aby je „przenominować” 
(czyli zmienić walutę, w której wyrażone jest zadłużenie).
2001.05.11 

Spektakl przepałowali, mówi, ja to się śmiałem. Gienek nie rządził całą dzielnicą, nie przewodził 
nawet Cyganom.
2002.04.27 

Znając skuteczności policji, postanawia „przeparkować” auto z przydrożnego parkingu do garażu 
oddalonego o kilkadziesiąt metrów.
1999.05.26 

W 1942 roku Fausto Coppi przejechał w ciągu godziny 45,848 km. W 1956 Jacques Anquetil 
przepedałował 46,148 km.
1997.03.01 

O „Bielicze”, dla przykładu, pisał mało i nie dziwota, ponad dwa lata w niej „przepękał”, niezbyt 
to pasuje do portretu „dochodiagi od zaboja do zaboja”, za kogo się w „Opowiadaniach kołymskich” 
podawał.
2002.08.03 

„Mówiłem o walce Duchowej w świecie między dobrem i złem, zaczynając od Lucyfera ze Św. Mi-
chałem, aż do dzisiejszego Cara z Papieżem (. .. ) Kaplica była jak nabita. Mówiłem blisko 1 1/2 go-
dziny (...) Alem się spocił tak, że i sutanna przepotniała” – pisał w liście do Piotra Semenenki.
1995.01.21 

Dlatego nie mogli mnie trafić. Przepukałem pierwszą rundę. Padam w narożniku na krześle. 
1997.06.21 

Darek przeregulował jego wózek tak, żeby chłopakowi pracowały mięśnie, które przy wysokim 
usztywniającym oparciu zanikają.
2000.06.07 

Organizatorzy konferencji prasowej „przereżyserowali”, wszystkie pytania były adresowane do 
Pelego, a do reżysera nie odezwał się nikt.
2002.05.22 

A jeżeli czuje, że któremuś z jej towarzyszy walki zaczyna grozić, że zacznie zaprzepaszczać swoje 
polityczne ideały, to potrafi – tak jak przed laty przez Oskara Lafontaine – przeryczeć całą noc ze 
złości i rozczarowania.
1993.05.18 

Dwukrotny mistrz świata przeszedł przed treningami na torze Sepang skrócony test sprawności – le-
karz Formuły 1 Syd Watkins kazał mu przeskakać na prawej nodze, złamanej trzy miesiące temu 
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podczas wyścigu na Silverstone, dystans 3 metrów, a potem dał mu 6 sekund na wypięcie się z pasów 
i wydostanie się z samochodu.
1999.10.18 

Na „Zamarstynowie”, jak powszechnie mówi się na dawne więzienie, pośpiesznie przesondowano 
pokryty asfaltem dziedziniec.
1994.08.06 

Przypadek Baringsa ma zupełnie inne wymiary – w Niemczech byłoby wykluczone, aby jeden 
urzędnik, na dodatek smarkacz, w krótkim czasie przespekulował cały kapitał szacownego banku 
o długiej tradycji.
1995.03.01 

Musieliśmy przestemplować bilety na jutro.
2001.04.21 

Jeśli kupiliśmy gorszy gatunek klepek, to prawdopodobnie nie będą one do siebie idealnie pasowały 
i trzeba je będzie „przeszpachlować” specjalną szpachlą koloryzującą.
2001.11.12 

Kilometrowe wędrówki do brzegów Leny po to tylko, aby wyrąbać lód i przetaszczyć go do 
domu.
2000.09.02 

Przed sklepem przetelepała się dorożka z Central Parku. Nie miała ku temu prawa, mogła poruszać 
się wyłącznie alejkami Parku.
1998.09.12 

Nie zostało mu wiele: „dawno przetliły się dionizyjskie ognie miłości/ Przyjaciele pomarli albo 
nim wzgardzili”.
2001.11.03 

Zademonstrowali taką możliwość w eksperymencie, w którym komórki świni przetransplantowali 
do organizmu myszy – nie wywołując przy tym reakcji ich odrzutu. 
2000.08.05 

Nieczęsto się zdarza, by po sześciu konkurencjach ktoś czuł się na tyle bezpiecznie, aby przetruch-
tać dwa okrążenia.
1998.08.24 

Na podobnej zasadzie luźnych skojarzeń przetupano galopem także inne sceny dramatu, zaś klamrą 
dzieła była bajęda Grzegorza „O Janku, co psom szył buty” poszatkowana na kawałki i służąca jako 
kanwa rodzinnych scen: przy celebrowanej herbatce opowiadała te poczciwości despotyczna matka 
sterroryzowanemu młodzieńcowi.
1999.05.15 

Ale nadal się łudzi, że wprawdzie w warunkach skromnych i na marginesie życia uda mu się jakoś 
przewegetować ten okres, zwłaszcza że nie może on trwać długo (a o tym jest przekonany już na 
samym początku!).
2000.03.01 

Ponadto założycielom DBR udało się „przewerbować” do grupy BGŻ dwa BS o stosunkowo 
wysokich kapitałach, które wcześniej były zrzeszone w niezależnym Gospodarczym Banku Połu-
dniowo-Zachodnim (...) .
1997.02.05 

Prywatnie, przewędkowałem z Jerzym kawał wakacji, zaproszony do jego domu na Mazurach.
1999.10.07 
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W tym koncercie z kolei pani Edytka Górniak, przepiękna kobieta, w przepysznej sukni i wspaniałej 
piosence – zaczęła tak „wokalizować”, że myślałem, iż w pewnym momencie przewokalizuje się 
na lewą stronę!
2006.06.09 

Nacierał w ślad za czołgiem, który zrobił wyłom w murze, do chwili, kiedy „przyatakowano” ich 
śrubami, nakrętkami i kamieniami.
1995.04.27 

Napięcie rosło, padały teksty. „Nie pchaj się, bo ci przestrzelę kolanko; odsuń się stary, bo nie mogę 
przycelować”.
2000.06.19 

Moją ambicją – czytamy w „Pamflecie na siebie” – jest nie dać odpocząć czytelnikowi, przydrze-
mać, zasnąć.
1996.01.20 

Pełna harmonia między wolną prasą i politykami zapanuje, kiedy minister spraw zagranicznych, 
znalazłszy się w takiej sytuacji jak ostatnio minister Geremek, zamiast polecieć ze skargą do mar-
szałka Sejmu powie po prostu – spadaj, frajerze, bo przyflekuję.
1997.12.20 

Zbyt żółte, takie złociste i miękkie, mogą lada moment przygnić i nieszczęście gotowe. Zółtozielone 
lepsze, dłużej przetrzymają.
1997.02.01 

Trinitrotoluene przyznaje jednak, że stara metoda ma więcej wad niż zalet: wzbudza zainteresowanie 
przechodniów („no bo jednak przywalić trzeba”) i jest zawodna („nowe żetonowce mają mechanizm 
na tylnej ściance i już nie tak łatwo przygrzmocić”).
1998.10.31 

Natomiast skąd się wzięli właściciele owych czaszek i kości? – niejasne. Według jednych przyko-
czowali tu ze wschodu za renami, wedle innych – z Przybałtyki.
2001.04.14 

A gdzie jest napisane – pyta Andrzej Samson – że ma być bez problemów, bezkonfliktowo. To jest
taka „dupa umysłowa”, że wszystko trzeba przyłagodzić. Życie jest potwornie trudne i wymaga od 
nas i pomyślenia, i pokombinowania, i ogromnego wysiłku.
1995.04.04 

Wyraźny falstart świetnego publicysty, który próbując ożywić idee w powieści – pogrzebał swoich 
bohaterów, popełniając wobec czytelników grzech najcięższy: przynudził.
2002.12.24 

Dopiero Tolunek z boku Tadka zaszedł i jak nie przypakuje stołkiem drugi raz!
1998.12.05 

Siedział na wózku inwalidzkim, do parku pod topolę przypchnęła go młoda dziewczyna.
2002.11.16 

Którzy rozumieją, że noblesse oblige, których stać na to, żeby się nie mizdrzyć, nie przypodobywać, 
nie upokarzać tanimi zagrywkami.
2002.06.01 

Ma być jodłowa, po dwóch latach suszenia. Czysta, tylko oskórowana. Nie wolno jej przystrugać, 
tylko leguśko, żeby tylko, tylko.
1998.04.04 
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Przecież to, co robiliśmy przed 1989 rokiem, to była trochę taka zabawa w dziecinnym pokoju, choć 
można tam było przyszczypać sobie mocno palce.
1994.12.07 

Pod moim przywództwem PK nie przyszlusuje do koalicji ZChN – PC – PL, nie zamierzam także 
doprowadzić do porozumienia z sojuszem UD – KLD.
1993.12.06 

Historia zaczyna nabierać realnych kształtów: kolarz postanowił przyszpanować na plaży rowerem 
i rzeczywiście – udaje mu się pozyskać zainteresowanie pewnej młodej kobiety. 
2001.07.11 

W końcu przez kilka dni brałem tabletki co godzinę. Kiedy wreszcie przytańczyła po zachodzie 
słońca, wisiałem nieprzytomny na poręczy wózka.
2001.07.28 

Szokiem dla mnie była wiadomość, że najpierw należy tonącego obezwładnić, czyli – przytopić.
1999.05.06 

Kopalnia ołowiu Herja w północno-zachodniej części Rumunii przytruła cynkiem, ołowiem i innymi 
metalami ciężkimi dopływy Cisy – drugiej największej rzeki na Węgrzech.
2000.07.28 

Na przykład we Włoszech po przyjęciu do więzienia skazany jest „obrabiany” przez specjalistów, 
którzy na podstawie diagnozy osobowości wnioskują, czy da się go readaptować społecznie, a jeśli 
tak, to jakie środki oddziaływania wychowawczego trzeba zastosować.
1995.07.24 

Ex Oriente lux, lecz ex Occidente luxus; gdyby winiarsko recywilizowali nas Niemcy, naszym guru 
w tej dziedzinie byłby kiper.
2000.12.30 

Z drugiej strony, Kościół katolicki zaczął godzić się z utratą „rządu ciał” i redefiniować swoją 
społeczną rolę.
1999.09.18 

W sferze budżetowej gromadzi się i redystrybuuje (rozdziela) zasoby budżetowe, a nie „pozyskuje”.
1997.02.26 

Projekt nowelizacji zakładał – zgodnie z jednoznacznymi wymogami dyrektywy unijnej – usunięcie 
licencji pozwalającej operatorom reemitować w sieciach kablowych programy radiowe i telewizyjne 
(z art. 24 ust. 3 pr. aut.).
2000.06.23 

Do 5 lipca br. ta sama firma refakturowała na urząd miasta faktury wykonawców i wystawiała 
oddzielną fakturę za usługi zastępstwa inwestycyjnego.
1993.10.21 

W takiej sytuacji rząd polski mógłby regwarantować międzynarodowej instytucji finansowej spłatę
tego kredytu, uwiarygodniając w ten sposób realizację danego projektu.
1995.11.29 

Był to dość skomplikowany zabieg, gdyż nie można było ich reimplantować zaraz po wypadku. 
Kciuk i palec wskazujący były zbyt mocno uszkodzone, by w ogóle można było je ratować.
1998.10.02 

Kombinuj i rekombinuj elementy, unikając prób dojścia do przesadnego holizmu (koncepcji, że 
całość jest większa od sumy części).
2001.04.11 
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Czy jest antykomunistyczną partią, która przez ostatnie 4 lata wspólne z SLD rekomunizowała 
Polskę i która dziś rekomunizuje media.
1998.07.04 

Prymas rekonsekrował polonijny kościół św. Stanisława, biskupa i męczennika. W homilii przywołał 
postacie trojga Polaków związanych z miastem nad Newą, stanowiących – jego zdaniem – duchowy 
pomost między kulturą polską a rosyjską.
1998.06.15 

Nie trzeba rekonstytuować ZSRR, to się zrobi samo. „Wystarczy wstrzymać dostawy drewna na 
Ukrainę. Załamie się Donbas. W trzy miesiące mamy Ukrainę na kolanach i władza tam upada”.
1993.12.14 

Specjalista powie jednostce dokładnie, co ma ona robić, kiedy spać, jaką i kiedy pracę ma wyko-
nywać, kiedy się rekreować.
1996.05.24 

Rozpisując wybory wcześniej uratowaliby większość tego, co mają, ok. 140 miejsc w Sejmie. 
W ten sposób chcą relegitymizować władzę po kompromitacji z Oleksym i kłamstwami Kwa-
śniewskiego.
1996.06.10 

Bank zarobi na lokatach dewizowych, jeżeli będzie mógł te pieniądze korzystnie relokować. 
1995.01.10 

Można się kłócić o to, czy rząd chce znacząco przyspieszać prywatyzację, czy nie, ale na pewno 
nie chce renacjonalizować banków.
1997.03.18 

Jaki był cel tej inwentaryzacji, czy Austria zamierza renaturalizować swoje rzeki?
1998.08.25 

Pierwszym i najbardziej znanym pacjentem był John Wayne Bobbit, któremu amerykańscy chirurdzy 
replantowali penisa uciętego w napadzie szału przez żonę.
1998.11.06 

Nieraz mam już tego dość: tego erotycznego ascetyzmu, tego powściągu, panowania nad sobą, 
czy jak-tam. Nieraz dość i chce się wtedy wziąć którąś z dziewczyn do siebie, rozcałować, zacząć 
miłość.
2001.12.15 

Ten pełen bluźnierstwa utwór trzeba rozegzorcyzmować. Przekonują mnie ci, którzy mówią, że 
został przez autora nie dokończony.
1999.03.01 

A kiedy specjalistom nie będziemy już potrzebni jako konsumencka massa tabulettae, zastąpią 
nas nie popadającymi w stresy czy rewolucyjne manie inteligentnymi maszynami, sami zaś się 
rozklonują.
1996.05.24 

Ledwo się człowiek zdążył rozmalować po występie, już trzeba się było brać do składania krzeseł 
i zbierania śmieci.
2000.10.13 

Z walizeczki biznesmena wyjął uśmiech traktorzysty i czułość dojarki. Obmacał czołg z fachowością 
brygadzisty, poklepał go i rozmerdał się w uśmiechu od ucha do ucha.
1996.10.05 
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W sklepach z obuwiem i galanterią skórzaną przecenione są najczęściej tylko buty, i to takie, które „nie 
zeszły”, bo albo mają numer 42, albo się „rozparowały” i jeden ma numer 34, a inny pożądane 38.
1999.08.13 

Wciągamy policzki tak mocno, jak się da („twarz chudziny”) i znów je nadymamy. I tak na zmianę. 
Na koniec dla odpoczynku: rozparskajmy mocno wargi, jak koń.
2001.02.28 

Za pomocą kasy fiskalnej podatnik VAT rejestruje wielkość swoich obrotów. Dostęp do niej ma 
tylko jeden specjalista. Nie można jej zatem rozplombować i zmniejszyć zapisanej tam wielkości, 
stanowiącej podstawę ustalenia VAT.
1996.08.13 

Rozroluj w wałek, pokrój na kawałki i formuj z nich kulki wielkości orzecha włoskiego. Jeść 
ostrożnie, raczej nie więcej niż po dwie kulki na osobę.
2001.12.28 

No tak, rozsentymentalizowałam się cokolwiek, ale cóż począć, Łaskawco, skoro patrzę na okładkę 
pamiętników „Z życia scenografa” Kazimierza Wiśniaka, a tutaj pastelowy autoportret artysty.
1999.01.30 

Przedstawienie Polańskiego rozsnobowało nawet tych, którzy dotąd tego uczucia nie znali. 
2002.02.01 

Po 30 minutach projekcji wybuchł skandal, ale inny niż oczekiwany przez Żuławskiego. Wysiadł 
dźwięk, rozsynchronizowały się napisy tłumaczenia.
1996.09.05 

Rozwichrował się I Program TVP, którego szef wprowadził modę na ułomkową publicystykę oraz 
klipy, co kończy się drgawkami programu.
1994.01.16 

Dodawał, że prezydent miasta nie miał prawa subdelegować swoich uprawnień do zatwierdzenia 
projektu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.
2002.11.30 

Zamiast tego posługuje się tak zwanym obszarem Broca, odpowiedzialnym za mówienie – zwiększona 
aktywność w tym miejscu tłumaczy być może, dlaczego wielu dyslektyków powtarza w myślach 
to, co czyta (subwokalizuje).
2003.02.28 

A konkrety są takie: kolega o mało co nie padł na to schorowane serce, ale nowy rozrusznik „wy-
chodził” i „wyantyszambrował”.
2002.02.02 

Najtrudniej jest elitom politycznym w demokratycznym świecie wybalansować równowagę pomiędzy 
własną satysfakcją ze sprawowania władzy a zadowoleniem mas z realizacji obiecanego w walce 
wyborczej programu.
1997.11.15 

To ci, których artyści boją się bardziej niż krytyków, bo mogą wybuczeć, wygwizdać, wytupać 
każdego, kto ich zdaniem nie powinien tu występować. Ba, są w stanie doprowadzić do zerwania 
spektaklu.
2002.01.19 

Drobne zgrzyty, mało czytelne dla kogoś z zewnątrz, nie burzą wcześniej przygotowanego planu. 
Żeby w takiej zgodzie obradować, musiało się gwałtownie i burzliwie wybulgotać w zakopiańskim 
kotle politycznym.
1995.03.20 
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Tylko dlatego jeszcze w ogóle mam telewizor, że po pierwsze – służy mi jako monitor dla konsoli 
do gier, a po drugie – wyczaiłam kilka zupełnie niezłych programów w różnych stacjach.
2003.04.24 

A jest to taki rodzaj fabuły, gdzie cała firma – praca i środowisko są zbiorowym bohaterem. Szukałem 
kontaktów i w miarę jak je znajdowałem, obraz wyczerniał się coraz bardziej.
1999.07.01 

A ja tam wolę... – wydudniłem ordynarny wyraz nie wychylając głowy spod poduszki.
2002.08.24 

Na dużym zebraniu z udziałem zaproszonych przez wszystkie strony osób związanych z radiem i te-
lewizją poszczególni członkowie Rady mieliby zaprezentować ostateczne listy swoich kandydatów, 
spośród których próbowalibyśmy „wydyskutować” rady nadzorcze, dobierając ich członków pod 
względem koniecznych kwalifikacji zawodowych i reprezentatywności społecznej.
1997.08.20 

O dorobkiewiczach, którzy chcą szybko zbić kokosy i „wydziabać” lokatorów, Kwiatkowscy mówią 
z pogardą.
1999.11.12 

„Wszystko, co należy wiedzieć o polskim papieżu” w odcinkach, czyli kolekcję 21 numerów, wy-
edytowało wydawnictwo „Edipresse Polska”.
1999.06.04 

Hegel przyznał tę cechę nawet temu, co według niego było na początku: Słowu. Słowo to z cieka-
wości, czym jest – wyemanowało, wyeksterioryzowało, jak to nazywa, z siebie wszechświat z jego 
bioróżnorodnością, by się sobie przyjrzeć.
1994.09.05 

Można więc np. na podstawie zysku netto firmy, uzyskanego faktycznie w ciągu 9 miesięcy, wy-
estymować zysk netto za 12 miesięcy.
1994.10.08 

Jednak, jak powiedział słowami Picasso Jerzy Moskal, dyrektor Centrum Scenografii Polskiej Mu-
zeum Śląskiego, „nie sztuką jest znieść jajko, lecz je wygdakać”.
1998.09.29 

Dlaczego wszystkie przychylne decyzje załoga zakładów musi wykrzyczeć, wytupać albo wygło-
dować?
1995.04.27 

Ludziom z maturą nie musiałbym objaśniać, w czym rzecz. A ci tutaj nie rozumią, nie potrafieją 
(jak mawiał poeta Jan Gałkowski) wygłówkować: o co się rozchodzi? O to, proszę panów, że forma 
rozkazująca od czasownika jeździć brzmi: jeźdź! i nigdy inaczej. Co wcale nie znaczy po waszemu: 
dawajta źryć!
2001.03.17 

Odkąd z szyldu Ministerstwa Kultury i Sztuki wygumowano „sztukę”, degradacja stosunku państwa 
doń stała się faktem – mówił Kazimierz Kutz.
2000.03.24 

I wreszcie identyfikacja. Owych 500 cech mowy, dających się wyindywidualizować, pozwala 
stwierdzić, czy wypowiedź z taśmy dowodowej należy do tej samej osoby co na nagraniu porów-
nawczym.
1994.12.27 

Zawzięcie walczono o kompozycje Dudy Gracza – „wyklikano” je blisko 50 razy.
2001.11.16 
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A zatem informacji jest coraz więcej, trend naruszania i podważania ustaleń nauk ścisłych (fizyki,
kosmogonii, kosmologii) ulega nasileniu, a jeśli się uda wyklonować nieco myszy, owiec lub cieląt, 
pojawia się – ja nie ganię, tylko relacjonuję – pewne siebie oświadczanie, że (...).
1999.04.03 

Tę funkcję sprawowaną obecnie przez rząd również można by sprywatyzować bądź wykontrakto-
wać – z pożytkiem dla środowiska.
1995.11.23 

Na ekran nieustannie rzutowane były dialogi typu: „Rozbierz się na oczach wszystkich sflaczałych
fiutów”, „Zaraz cię wykopuluję! – Vincent zaczyna krzyczeć i z grymasem Fauna rzuca się na 
Julię”, „Przewiercę cię kutasem i przybiję do ściany”, „Zostaniesz ukrzyżowana na suficie basenu”,
„Rozerwę twą dziurkę w dupie na oczach wszechświata”, „Członek Vincenta jest mały jak zwiędła 
poziomka, jak naparstek babci”.
1999.11.30 

Maciej Łopiński szczyt absurdu przeżył, kiedy zaingerowano mu w zdjęcie ilustrujące reportaż ze 
Stoczni. – Fota prezydium MKS, w tle, na ścianie zawieszony krzyż. Wymaskowali krzyż i został 
sam Lenin!
1998.08.31 

W człowieku nie da się wszystkiego wymiareczkować. Wciąż dużo jest w nim tajemnicy. 
1994.07.01 

Z naszego życia wyoperowano śmierć – Ernest Bryll odwołuje się do swojego wiersza z lat sie-
demdziesiątych.
1998.10.29 

Nawet, gdyby departamenty inwestycji kapitałowych miały „wypączkować”, usamodzielnić się 
i działać na podobnej zasadzie, jak obecnie domy maklerskie, to i tak ich zarząd byłby wspólny. 
1994.12.15 

Arcybiskup Adam Sapieha, choć zdeklarowany antykomunista, uznał, że trzeba trwać w małych en-
klawach kultury, swobody duchowej, polskiej tradycji, że uda się w ten sposób pod komunistycznym 
reżimem prowadzić działania publiczne i wypertraktował „Tygodnik Powszechny”, który od PSL 
stronił, do otwartego boju się nie włączał – i dzięki temu, istotnie, przez następne dziesięciolecia 
pozostał wysepką czystego słowa i myśli patriotycznej. 
1996.05.04 

Ma wartość zabytkową, kulturową i estetyczną. – Tylko wypiaskować tę cegłę – wzdycha Ewa 
Wójcik i wspomina Zagłębie Ruhry, gdzie budynki likwidowanych fabryk dają schronienie katedrom 
uniwersyteckim i pracowniom artystów.
1998.07.09 

Siedział w tym burdelu własnoręcznym, przed oknem, zobaczyłam go z tyłu, zauważyłam, że 
miał założoną czapkę, ale jakoś tak głęboko, dziwnie nasuniętą, zapytałam: „Zimno ci?”, a on, 
nie odwróciwszy się, powiedział, a raczej wypiszczał mysim falsetem coś pod nosem, pomyśla-
łam, że (...).
2000.11.04 

Tak i doszliśmy do wniosku, że musi zmienić kąt odbicia. Bardziej wypłaszczyć parabolę lotu. 
2002.03.11 

Wizja dobrego człowieka, którą szkicował nam Rousseau, oznacza, że zło trzeba wyprojektować 
na zewnątrz. 
2003.08.19 
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Jest źle, to trzeba zrobić protest. No, ale co można „wyprotestować”, kiedy problemem nie jest 
totalitaryzm, tylko niekonkurencyjność przedsiębiorstw, bieda i ogólne zacofanie?
2002.08.10 

Zawibrowała trąbka Chrisa Botti, perkusista Manu Katche stanął na wyciągnięcie ręki od publiczności 
i wyrapował jej prosto w twarz francuskojęzyczną, niezwykle dynamiczną partię utworu. 
2000.03.15 

Niestety, w całym sporcie trafiają się tacy, którzy chcą przedobrzyć, szukają czegoś ponad – jacyś
lekarze, jakieś firmy, którym bardzo zależy, żeby organizm jeszcze bardziej „wyrasować”. 
1998.10.10 

Wielomilionowy kontrakt jest obsługiwany przez doradców, którzy z jednej strony nie mają do-
świadczenia w tego typu wielkich projektach, z drugiej zaś liczą na to, że w razie grożącej straty 
jakoś się wywiną albo wyrenegocjują warunki. 
2001.10.17 

Za kilka dni, gdy beton „wysezonuje się” komora zostanie przykryta stropem.
2002.04.23 

Występuje ona w ostrych chorobach zakaźnych, gdy zarazki z ogniska zapalnego w jakimś miejscu 
ciała wysięgają do krwiobiegu i wywołują ciężkie objawy chorobowe. 
1996.01.29 

Dziwne słowo „rozdobędę” wyspacjowałem, bo w dykcjonarzach nieznane – a takie trafne, również 
w sensie dźwiękonaśladowczym.
1998.08.14 

Fałszywie brzmi stwierdzenie, że celem działania Izby jest standaryzacja funkcjonowania banków. 
Tego akurat nie da się w żaden sposób wystandaryzować, w odróżnieniu np. do dokumentów 
bankowych, w czym Izba aktywnie uczestniczy.
1996.09.18 

Tylko w pierwszym półroczu br. ujawniono próby przemytu ponad 1000 litrów BMK, z którego 
można wysyntetyzować ponad pół tony amfetaminy wartości czarnorynkowej 3–5 mln USD.
1994.11.15 

Powstaje też problem funkcjonowania spółek regionalnych radiofonii publicznej, spółek w niektórych 
przypadkach niezwykle kosztownych, których kwestia rachunku ekonomicznego jest fikcją, no bo 
jak tu mówić o rentowności i jej braku, kiedy ta rentowność lub jej brak zależy w dużej mierze 
od tego, ile pieniędzy tam wyszufluje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w ramach podziału 
abonamentu.
2003.04.05 

GSM zapewnia też dużo większą gamę usług – m.in. można nadać i odebrać faks czy też wytran-
smitować dane.
1995.03.07 

Kilka minut po dziesiątej spalinowa lokomotywka ruszyła. Groźnie i ostrzegawczo rycząc, wyturlała 
się wraz z jednym wagonem ze stacji Piaseczno, poprzez ruchliwą ulicę, na szlak do Grójca.
1998.05.02 

Powiedział, że Izba powinna zająć się ważniejszymi i pilniejszymi rzeczami i nie wyciągać raz 
jeszcze tej sprawy, która zapewne zaantagonizowałaby Izbę.
1995.02.03 

Para koni brała cztery kubiki. Tyle brali wozacy z bagna, na suchym to ułoży na furę i osiem kubików 
świerku. A w tym bagnie koń zabasuje po brzuch.
1995.02.03 
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Inną kwestią jest sprawa dostępu do danych osobowych w nich zawartych czy objętych tajemnicą 
służbową albo państwową. Można je zawsze zabiałkować, gdy udostępnia się je w trybie ustawy 
o informacji publicznej – stwierdziła w uzasadnieniu sędzia.
2002.10.31 

Pod koniec obiadu P. H[ertz] ostro zabredził na temat Dmowskiego, którego stanowisko „się 
sprawdziło”.
2000.08.26 

Pytania, na które starano się znajdować odpowiedzi, to m.in.: jak zabudżetować koszty, które są 
wspólne dla wielu projektów, w jakim stopniu przyczyniają się one do wyniku tych projektów, jak 
ocenić menedżerów zarządzających przedsięwzięciami.
2002.03.20 

Po rozpaleniu w piecach (pali się od korytarza), kiedy ogień zabuzował, wychodzimy z gościnicy 
w stronę zony, którą widać w łunach reflektorów.
2002.08.03 

Zacudowano się tym fenomenem, zwłaszcza zaś tym, że jelenie nie pojęły jeszcze, że wilka dawno 
nie ma i że drapieżne teraz są jezdnie.
1995.07.13 

Zaczatowałem do kolegów z klubu: wszyscy dostali identyczną odpowiedź.
2001.05.05 

Po jakiekolwiek informacje można zaś zadzwonić lub zafaksować.
2000.01.12 

Kiedyś nie przygotowałem się do występu, otworzyłem więc zapisy graficzne, bo trudno nazwać je
nutami i zafantazjowałem, oszukując wszystkich.
1995.04.15 

Zdaniem doktor Partyki w świadomości szefowej apteki zafunkcjonował układ osobistej znajomości 
siostry oddziałowej i dyrektor szpitala.
1993.12.18 

Jeśli więc Tyrmand mógł awansować do roli klasyka, to doprawdy smutny jest stan naszej literatury. 
A szczególnie tego, co można nazwać świadectwem PRL-u. A tak bywało makabrycznie, upiornie, 
groteskowo, tak falowało i zagęstniało się.
1995.06.24 

Raz udało mu się zagłówkować z 7 metrów – Pagliuca był dobrze ustawiony.
1994.07.18 

„Udało mi się w tym mieście zahajcować” – mówi dziś Jerzy Makosz.
1994.08.03 

Do niedawna, aby zaimplantować na stronie www interaktywny kwestionariusz, trzeba było posłu-
giwać się opartymi na bazach wiedzy aplikacjami AI (Artificial Intelligence).
2000.10.12 

Anestezjolog, który za tę część zabiegu odpowiadał, wyjaśnia, że ze względów anatomicznych nie 
był w stanie użyć rurki zbrojonej nr 9, a następnie nr 8, zaintubował więc choremu nieuzbrojoną 
rurkę nr 6.
2001.04.13 

Kiedy wieczorem w hotelu trener Apoloniusz Tajner obejrzał w telewizji upadek Małysza i doszło 
do konfrontacji z zainteresowanym, powstał spór, czy zakantowała lewa czy prawa narta.
2001.01.25 
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Karpowicz-poeta to nie platoński gawędziarz, ani eksperymentator-lingwista, jak go błędnie zaka-
talogowała polska krytyka, lecz moralista-atleta wskazujący, że (...).
1998.07.18 

Powinnaś sobie ten ozór zakolczykować – powiedział jeszcze pasażer w średnim wieku i opuścił 
głowę.
1999.07.16 

Narty te – w popularnym wydaniu jeszcze krótsze i jeszcze głębiej „wcięte w talii” – mają jedną 
nieoczekiwaną właściwość: aby wykonać skręt, nie trzeba żadnego obrotu nóg iciała, żadnej „rota-
cji”. Wystarczy pochylić je na bok, lekko zakrawędziować i wówczas zahaczona dziobem i tyłem, 
wygięta pod ciężarem narciarza deska wykonuje sama skręt niebywale precyzyjny i szybki.
1998.12.30 

Kiedy się już z kimś zakumpluję, to dopiero mówię. Żeby kochać to miasto, trzeba się w nim 
wychować.
2000.05.19 

Unia zalegitymizowałaby i Kwaśniewskiego, i SLD jako europejską socjaldemokrację. Do tego jest 
potrzebna Sojuszowi, bo rządzić mogą bez nas”.
1996.05.15 

Świadczą one, jak władze starały się zamataczyć śledztwo i zatuszować przed opinią publiczną 
prawdę o tej zbrodni.
2002.06.06 

Jeżeli zaś masz ser nieświeży, to gdy go w kostkę pokrajesz, włóż go w gotującą się polewkę, aby 
się w niej zagotował i dobrze zamiękł.
2001.08.02 

„Clobo Slobo” (Zapałujcie Miloszevicia) to porada dla brytyjskich sił pokojowych wysyłanych do 
byłej Jugosławii.
2000.05.02 

Tym razem z uwagi na bliski termin wykupu PPT 1 przebieg notowań w nadchodzącym tygodniu 
postaramy się zaprognozować na podstawie analizy walorów serii trzeciej.
1995.07.24 

Zachodzącym w głowę wójtom, jak by tu skutecznie zapromować swoją gminę, podpowiadamy: 
postarać się o wróżkę.
1994.09.24 

Już dwa stulecia temu Francuz Anthelme Brillat Savarin w „Filozofii smaku albo medytacjach
o gastronomii” zaprorokował – jak się okazało słusznie – że losy narodów zależą od ich sposobu 
odżywiania.
1994.12.28 

Panie poruczniku, proszę o przepustkę, bo muszę pojechać zaruchać!! I każdy przełożony to zro-
zumie! Męska rzecz, chcieć sobie poruchać!
1999.03.27 

Zaczyna się ostro „Okej, teraz go zarymuję/ Są nowiny/ Skurwysyny... dziewczyny... / Są nowiny/ 
Z wykopaliska mej skamienieliny”, ale kończy się jak zawsze, nie bójmy się go zarymować: sen-
tymentalnie/ i banalnie: „Tak czy tak, miło było/ Dla was wszystkich być natchnieniem/ Bo za te 
wszystkie lata/ Tu jest rekompensata”.
2001.12.29 
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5.

(Podsumowanie, w którym odniesiemy się jeszcze raz 
do pracy K. Waszakowej Przejawy internacjonalizacji 

w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, 
a na koniec wspomnimy o pracach dygitalizacyjnych 

prowadzonych m.in. w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.)

Autorka cennej publikacji Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współ-
czesnej polszczyzny skonstruowała w swojej książce Indeks liczący ok. 4360 nowych 
jednostek. Na liście tej ujęto jedynie (prawie jedynie) rzeczowniki, gdyż tylko 
ta kategoria gramatyczna stanowiła centrum uwagi badawczej. Zaprezentowane 
w niniejszej pracy powyższe wyszukanie czasowników to efekt czynności dalece 
zautomatyzowanej, niekosztownej (dodatkowo należy podreślić, że ok. 10% powyż-
szych czasowników ujęto w cudzysłowy, co jeszcze raz wskazuje na celność uwag 
W. Chlebdy dotyczących formalnych wyróżników frazematyczności (Chlebda 1991)). 
Wynikiem tej operacji jest lista 437 czasowników wraz z kontekstami. Ze względu 
na ograniczenia miejsca nie podajemy kontekstów dla dalszych ponad 500 czasow-
ników, które uznajemy za neologizmy. Liczba 437 nie jest miarą przypadkową – sta-
nowi 10% materiału przedstawionego przez autorkę Przejawów internacjonalizacji... 
Oczywiście, wiele z przytoczonych czasowników nie powstało w latach 1985–2004, 
ale podobnie oczywiście wiele z rzeczowników z Indeksu K. Waszakowej nie jest 
materiałem powstałym w latach 1985–2004, zatem listy te (Indeks K. Waszakowej 
oraz lista przedstawiona w niniejszym artykule) mają te same zalety, co i słabości. 
Są dyskusyjne, jeżeli brać pod uwagę kwestie datacji. Porównajmy kilka przykładów 
z pracy K. Waszakowej, odnosząc je do wybornego Słownika języka polskiego PAN 
pod red. W. Doroszewskiego (dalej także: Słownik):

jumper

W pracy K. Waszakowej uznany za neologizm. Wyraz ten jest notowany w Słowniku języka polskie-
go pod red. W. Doroszewskiego. Autorka – przypuszczamy – chce mieć na uwadze neosemantyzm 
języka polskiego jumper (1 – pulower, 2 – wymienny, malutki fragment twardego dysku, spełniający 
funkcję przełącznika). Ponieważ w materiale Indeksu brak oznaczenia gwiazdkowego, więc przyjąć 
trzeba, że w pracy zaczaił się błąd.

menażer 

W Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego występuje jako hasło aż dwa razy.

mikolog

W Słowniku wyraz notowany. (Można także przyjąć, że K. Waszakowej chodziło tu o „specjalistę 
w sprawach dotyczących Mickey Mouse”, ale wówczas i tak musiałaby się pojawić gwiazdka neo-
semantyzmu, choć w tym wypadku źródłosłów byłby inny.)

rekonwersja

Hasło znajduje się w Słowniku pod red. W. Doroszewskiego. Prace nad tym słownikiem zakończyły 
się przed rokiem 1985. 



190 P. WIERZCHOŃ

skating

W Słowniku wspomina się o wrotkach; obecnie również o deskorolce, ale także i o wrotkach, więc jest 
to 1/2 neosemantyzm, lecz Autorka o tym nie informuje (chyba że powinniśmy rozpatrzyć derywat od 
wyrazu scat a) w Słowniku wyrazów obcych pod red. W. Kopalińskiego: sposób śpiewania, b) scat(ing) 
coś w rodzaju fonetycznego zapisu synonimu pokrywającego się zakresem z polem semantycznym 
koprofilii). Jeżeli żadna z tych interpretacji nie jest właściwa, to w Indeksie jest „półbłąd”.

mikropowieść

Autorzy Słownika pod red. W. Doroszewskiego spostrzegli ten wyraz w publikacji z roku 1966.

• Wyrazy z kontekstami odszukane w tekstach:
super

J. Brzechwa, Rzepka literacka

Literatura nie jest już super, 
Każdy w nią wali jak w kaczy kuper (...).

cyborgizacja

J. Brzechwa, Schizofrenia

– Kolego Adler – zwrócił się Garraud do Alzatczyka – proszę wstrzymać cyborgizację i podwoić 
dawkę leków. Od jutra zastosujemy wstrząsy elektryczne.

antymuzyka

J. Brzechwa, Antyalfabet

Elementy interpunkcyjne dałyby się zastosować z równym powodzeniem do innych rodzajów twór-
czości, jak antymuzyka czy antymalarstwo.

Jan Brzechwa został pochowany w 1966 roku na Powązkach.

autodefinicja

K. Irzykowski, Słoń wśród porcelany

Poetycko treść jest formą; by być poezją, treść musi się stać radosnym faktem życia... Poezja musi 
być pojmowana jako twórcza autodefinicja człowieka.

Edycja dzieł K. Irzykowskiego przygotowana przez Bibliotekę Narodową ustala powstanie tego 
tekstu na rok 1934.

autotresura

S. Brzozowski, Rozbrojenie duszy

Jako kult nauki przedstawiane było w demagogicznych katechizmach „myśli niepodległej”, w trak-
tatach moralnych autotresury członka partii i wyborcy – zrzeczenie się samoistności duchowej, 
własnego w głębi duszy utajonego poczucia, że każde ja jest czymś jedynym, niezastąpionym, 
posterunkiem zdanym własnemu swojemu heroizmowi.

neomesjanista

S. Brzozowski, Polskie Oberamergau

Polski „neomesjanista”, przyjmując jakąś prawdę naukową – czyni to tak, jak gdyby tu zależnym 
było tak lub nie od jego dobrej woli.

Historycy literatury polskiej umiejscowiają Stanisława Brzozowskiego w grupie pisarzy Młodej 
Polski.
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autokastracja

J. Stachniuk, Chrześcijaństwo a ludzkość

Amputacja taka to w pierwszym rzędzie unicestwienie popędu płciowego jako wyjściowej formy 
energii bioemocjonalnej, a następnie storturowanie i złamanie pełni biologicznej ciała. Chrystus 
zdecydowanie zalecał autokastrację; w ten sposób zło utrącano radykalnie.

charyzmat

J. Stachniuk, Chrześcijaństwo a ludzkość1

Wiem przecie, że wszyscy, co takie właśnie życie wiedli, mają zapewniony charyzmat Boży, aż 
do końca świata wszystkiego...

hiperdynamika

K. Irzykowski, Programofobia

Ze względu na tę niedawną przeszłość proponuje autor zastąpić termin „dynamika” terminem 
„hiperdynamika”, rozumiejąc przez nią naładowania emocyjne w ten lub ów sposób obiektywnie 
ważne, a stanowiące osobistą stawkę poety i czytelnika.

mahdysta

H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

Nadszedł szósty dzień podróży. Nazajutrz w południe karawana dotarła do Faszody, ale znalazła 
tylko zgliszcza. Mahdyści biwakowali pod gołym niebem lub w skleconych naprędce szałasach 
z trawy i gałęzi.
Był to znakomity między mahdystami człowiek, skryty nieprzyjaciel kalifa Abdullahiego, ale 
natomiast osobisty przyjaciel Hatima. Ten przyjął gościnnie u siebie starego szeika wraz z dziećmi, 
zaraz jednak na wstępie opowiedział im niepomyślną nowinę.
Woda w szczelinach przejęta była także jej zapachem, co obojgu dzieciom przypominało w niemiły 
sposób Omdurman i mahdystów, którzy namaszczali głowy tłuszczem ugniecionym z proszkiem 
siarczanym. 
Ale z dwojga złego Staś wolał mieć do czynienia z czarnymi niż z mahdystami. Liczył przy tym i na 
to, że na wypadek spotkania zbiegów lub osad miejscowych Kali i Mea mogą mu być pomocni.
– To dowodzi – zauważył Staś – że Smain ze swoimi mahdystami jest już Bóg wie gdzie – i że 
w żadnym razie nie wpadniemy w jego ręce.
Zależało mu jednak na tym bardzo, by zapoznać się z bronią angielską, albowiem posiadanie jej 
i umiejętność użycia podniosłyby jego znaczenie w obozie mahdystów – nie mówiąc o tym, że 
w razie jakiego napadu łatwiej by było mu się obronić.
(...) ale i zmarłych z chorób grasujących wśród mahdystów, a szczególniej wśród ich niewolni-
ków.
Jeńcy jednak nie tylko nie wrócili, ale przyszła z Chartumu wiadomość, że mahdyści obchodzą się 
z nimi coraz okrutniej, a że Smain, nabrawszy od rządu pieniędzy, zdradził. 
Przystał całkiem do Mahdiego i został mianowany emirem. Ludzie powiadają, że w tej okropnej 
bitwie, w której poległ jenerał Hicks, Smain dowodził artylerią Mahdiego i on to podobno nauczył 
mahdystów obchodzić się z armatami, czego przedtem, jako dzicy ludzie, wcale nie umieli.
Pani Olivier nie wiedząc dokładnie, gdzie leży Medinet, zaniepokoiła się, czy to nie będzie zbyt 
blisko od mahdystów, i wreszcie poczęta wypytywać o to pana Rawlisona.

1 Tekst powielony nielicznie przed 1989 rokiem. W tym sensie podajemy ten przekład jako raczej 
ciekawostkę, a nie korektę Indeksu neologizmów.
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Jakkolwiek Staś był w duszy bardzo zawzięty na mahdystów, jednakże wzruszył się także prośbą 
i bólem Fatmy.
– Wpadniecie w ręce mahdystów, których oddziały włóczą się po całym pograniczu.
– Zabrałem je mahdystom, których pobiłem kilka tygodni temu.
Pomyśl, że jestem teraz zupełnie bezbronny i gdyby który z tych mahdystów, których rozbiłem, 
zabłąkał się przypadkiem do tego parowu, mógłby mnie sam jeden zarżnąć jak owcę.

• Poza ekscerptami literackimi (powyżej) SBJP J. Wawrzyńczyka notuje:

hiszpanizacja Nim dojdzie do wymarzonej przez rabbi Thona hiszpanizacji, może przyjść przedtem: 
arabizacja! <Nowaczyński A. 1936: 229>

homo – To nie ma sensu! – wrzeszczało opasłe homo – pan mi zalegasz z opłatą czynszu już drugi 
kwartał! <Szuro A. L. 1928: 9> Czy Profesor Tischner zdawał sobie sprawę, że niektórych obraził, 
bo myśleli, że tu chodzi o homoseksualistów (słowo „homo” uważane jest za skrót odnoszący się 
do tej kategorii ludzi) [...]. <Po prostu (Warszawa) 1990, 44: 2> 

italianizacja Miodek J. 1976: 120

karuzelizm Dąbrowska K. 1957: 53, 66

demoliberalizm (Pewien odłam prasy z całym cynizmem uprawia metodę zohydzania przeciwni-
ków, wychodząc z założenia, że w walce z „demoliberalizmem” cel uświęca środki. <WiadL 1939, 
7: 6>

ekskomunista Kultura 1960, 4: 153

standing Kultura 1961, 6: 142

Poza przytoczonymi explicite przykładami należy powiedzieć, że od roku 1938 
dysponujemy derywatami biogenetyczny, biogenetycznie:

R. Steiner, Prawda i Nauka. Wstęp do Filozofii Wolności

Rozmaite pytania o znaczeniu narządów szczątkowych niektórych ustrojów można było popraw-
nie postawić dopiero wtedy, gdy odkrycie prawa biogenetycznego stworzyło potrzebne do tego 
warunki.
Człowiek bowiem filozofujący nie ma żadnego doświadczenia w tej dziedzinie, a wnioski, przy 
pomocy których próbowałby zrekonstruować treść świadomości tych biogenetycznie względnie 
ontogenetycznie prymitywnych stopni rozwoju, musiałyby przede wszystkim stwierdzić, jaką treść 
znajdujemy w świadomości człowieka filozofującego na początku filozoficznej jego refleksji”.

Zatem trudno przypuszczać, by wyraz biogenetyka 160, 189 (Waszakowa 2005: 160, 
189) był neologizmem powstałym w latach 1985–2004.

Wszystkie te przesunięcia datacyjne są rozpaczliwym błądzeniem w przypad-
kowo przeszukiwanym materiale tekstowym. Prawdziwą rewolucję w zakresie da-
tacji nowopolskiego słownictwa przynieść może praca wykonywana w niektórych 
bibliotekach, np. w Bibliotece Narodowej, w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, 
ale przede wszystkim w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Otóż to właśnie 
w tej ostatniej bibliotece wykonuje się skanowanie czasopism z wykorzystaniem 
systemu OCR. 
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deaktywować
defasonować
dekomunalizować
dekonstruować
denominować
depersonifikować
dodłubać
doeskortować
dofikać
dofrunąć
dofruwać
dognieść
dohaftować
doinstalować
dokonwojować
dokopiować
dokrzyknąć
dołamać
dołomotać
dooglądać
doopisywać
dopłakać
doretuszować
dostopować
dostrzyknąć
dośnieżyć
doświecić
dotankować
dotłumaczyć
doubezpieczyć
nadrzucać
nadtruchleć
naknuć
nakrytykować
namądrzyć
napałać
napodpisywać
naprzesuwać
naspotykać
nastarać
naścisnąć

naświecić
natrąbić
naustalać
nawczasować
nawychowywać
nawyciągać
nawygibać
nawyrzucać
nawzruszać
nazgłaszać
nazwiedzać
obkupować
obsądzić
obsiadywać
obszeptać
obszturchnąć
oddefilować
oddeprymować
oddziabać
odhibernować
odkojarzyć
odobrazić
odpączkować
odpękać
odpomnieć
odpożyczyć
odredagować
odsikać
odspawać
odszpecić
odwalczyć
odwiosłować
pobłaznować
pobrzęczeć
pobywać
pochrupać
poczarować
poćpać
podkrzepić
podkrzyknąć
podmontować

podmrozić
podomyślać
podparafować
podpiętrzyć
podpromować
podrążyć
podryblować
podryfować
podsuflować
podszlifować
podszminkować
podśmiać
podświnić
podworować
podyrektorować
podyrygować
podzlecać
pofaulować
pofedrować
poględzić
pogrzechotać
pogrzeszyć
pogrzmieć
pohalsować
pohisteryzować
pokaprysić
pokelnerować
pokląć
pokluczyć
pokłaniać
pokontynuować
połasować
połuskać
pomajstrować
pomamrotać
pomanifestować
pomarudzić
pomataczyć
pomądrzyć
pomielić
pomoknąć

6.

(Dodatek, czyli lista kilkuset czasowników, 
których ze względu na konieczność ograniczenia rozmiarów publikacji 

nie możemy uzupełnić kontekstami.)

Poniżej podajemy dodatkowo kilkaset interesujących czasowników wybranych 
z przebogatego materiału „Rzeczpospolitej”. Ze względu na brak miejsca ograniczamy 
się do podania listy (niektóre przykłady morfotaktycznie możliwe, choć wątpliwe).
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pomolestować
ponapawać
ponaradzać
poniuchać
poobnażać
poobstawiać
poodczytywać
poodłamywać
poodłączać
poorbitować
popaktować
popiłować
poplajtować
poplanować
popławić
popodchodzić
popodglądać
poporządkować
poprężyć
poprocedować
poprodukować
poprojektować
poprzełączać
poprzepraszać
poprzestrzeliwać
poprzeuczać
porecytować
poreformować
porozliczać
porozłączać
porozmieniać
porozpieszczać
porybaczyć
posączyć
posędziować
poskreczować
posmagać
pospekulować
posplątywać
postrugać
poszarżować
pościgać
pośnić
poświętować
potrąbić
potroskać
pouczęszczać
pouprawiać
pouśmiercać
powielbić
powierzgać
powkurzać
powłączać

pownioskować
powsiąkać
powspółodczuwać
powszczynać
powykadzać
powykluczać
powykrzykiwać
pozasądzać
pozerkać
pożołądkować
prekonfigurować
przebrakować
przećpać
przedekorować
przefastrygować
przekosić
przełazikować
przełowić
przemłócić
przenumerować
przepałować
przepękać
przeskanować
przesnuwać
przeświętować
przetransferować
przetrzeźwieć
przeżeglować
przyasekurować
przybrązowić
przycytować
przyłagodzić
przyprocedować
przyrąbać
przysłyszeć
przytuptać
recentralizować
rekadrować
reoptymalizować
reprogramować
rozdusić
rozerotyzować
rozfruwać
rozkompresować
rozksięgować
rozpączkować
rozrzeźbić
rozspacerować
rozspawać
wyblokować
wydziczeć
wyewokować
wygipsować

wygumować
wyigrać
wykopiować
wykuglować
wylaszować
wylobbować
wymanipulować
wymiksować
wynormalnieć
wyoddychać
wyozonować
wypełgać
wypremiować
wyprocedować
wystabilizować
wysugerować
wyszpiclować
wyszurnąć
wytrałować
wytransferować
wywartościować
wyworkować
wyzmieniać
wyzwiedzać
wyźrebić
wyżenić
zabrandzlować
zabrązowić
zachrupać
zaciachać
zacykać
zadmuchać
zadryfować
zadudlić
zadyskutować
zaeksperymentować
zaepatować
zaetykietkować
zaetykietować
zafirmować
zafoliować
zagęstnieć
zahibernować
zakiwać
zaklikać
zakozłować
zalobbować
zapałować
zapolemizować
zaposłować
zarzutować
zasiusiać
zaskutkować
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zasmeczować
zaspoinować
zasponsorować
zasuflować
zaszczytować
zaszprycować
zatargnąć

zatorować
zauczestniczyć
zazbroić
zażonglować
zesmarkać
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zesortować

zesuponować
ześlinić
ześmiać
ześmierdnąć
zezłomować   
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TERESA HALIK, Migrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce w świetle 
polityki państwa i ocen społecznych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, Poznań 2006. Seria Badania Interdyscyplinarne, 
nr 5, ss. 224.

Atrakcyjność Polski jako miejsca osiedlania się migrantów z innych krajów 
nigdy nie była duża. Zresztą spośród tych, którzy się na to zdecydowali, spory 
odsetek traktował pobyt nad Wisłą wyłącznie jako przystanek w drodze do zamoż-
niejszych państw Europy Zachodniej. W tej sytuacji niewiele grup uchodźczych 
stworzyło w Polsce trwalsze struktury społeczne. Jednym z nielicznych wyjątków 
są Wietnamczycy. 

Recenzowane opracowanie jest podsumowaniem wieloletnich zainteresowań Te-
resy Halik problematyką społeczności Wietnamczyków w Polsce1. Książka omawia 
procesy migracji Wietnamczyków do Polski na tle bogatego tła przemian społecznych, 
politycznych i gospodarczych w ich pierwotnej oraz „drugiej” ojczyźnie. Autorka 
za cel swych badań obiera: „[...] przedstawienie całościowego obrazu migranckiej 
społeczności Wietnamczyków w Polsce – procesu i ram instytucjonalno-prawnych jej 
powstania, funkcjonowania w kraju pobytu oraz konsekwencji, jakie jej pobyt niesie 
dla społeczeństwa polskiego” (s. 11).

Poza opisem skali i charakteru zjawiska zastosowane w książce ujęcie pozwala 
przyjrzeć się zarówno opiniom Polaków na temat tej emigracji, jak i opiniom samych 
Wietnamczyków na temat kraju osiedlenia. Celowi temu podporządkowana została 
struktura książki. Autorka rezultaty swych badań ujęła w trzy obszerne rozdziały: 
(1) Tworzenie się wietnamskiej społeczności migranckiej – sytuacja polityczno-praw-
na, (2) Funkcjonowanie wietnamskiej społeczności migranckiej w Polsce, (3) Kon-
sekwencje obecności migrantów wietnamskich w Polsce. Rozprawa wzbogacona 
została obszernym zbiorem aneksów, na który składają się: Kalendarium oficjalnych
kontaktów polsko-wietnamskich w latach 1950–2005, Ankieta [badawcza] kierowana 

RECENZJE

1 Wcześniej życiu społeczności Wietnamczyków w Polsce Teresa Halik poświęciła m.in. następujące 
artykuły: „Diaspora czy społeczność migrancka (migranci wietnamscy w Polsce). Refleksje nad przeszłością
i współczesnością migracji wietnamskich”. Migracje i Społeczeństwo 6. Warszawa 2001; „New Patterns 
in Vietnamese Migration. The Case of Vietnamese Migration to Poland in 1990’s”. [W:] Challenges in 
Culturel Diversity in Europe. Sztokholm 2001; Wietnamczycy w Polsce. Integracja czy izolacja. Warszawa 
2002 (wspólnie z E. Nowicką).
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do Wietnamczyków, Scenariusz wywiadu z kupcami polskimi na targowiskach war-
szawskich [przeprowadzony na temat stosunków z Wietnamczykami], List otwarty do 
Naczelnego Redaktora gazety „Życie Warszawy”, Scenariusz wywiadu pogłębionego 
z małżeństwami polsko-wietnamskimi; Kwestionariusz pytań do nauczycieli – „Dzieci 
wietnamskie w szkole”.

W rozdziale pierwszym autorka szkicuje tło historyczne zjawiska, przede wszyst-
kim akcentując aspekty gospodarczo-kulturowe migracji Wietnamczyków do Polski. 
W tych fragmentach książki zaproponowano także periodyzację omawianych pro-
cesów. Zjawisko migracji wietnamskich do Polski można podzielić na dwie istotnie 
różniące się od siebie fazy. Pierwszy duży napływ migrantów z tego kraju przypadł 
na lata 60. i 70. Składał się przede wszystkim ze studentów oraz inteligencji. W wielu 
wypadkach zakładali oni rodziny i osiedlali się w naszym kraju. Druga fala przyjazdów 
do Polski Wietnamczyków przypadła na lata 90. Miała ona wyraźne cechy zarobkowe. 
Przybywający Wietnamczycy najczęściej trafiali do handlu i gastronomii. Była to
emigracja częściowo nielegalna. Autorka przedstawia bardzo szczegółowe dane sta-
tystyczne migracji Wietnamczyków do Polski w latach 1994–2001 (Tab. 2. Przyjazdy 
Wietnamczyków do RP w ruchu paszportowym, s. 45). Warto je in extenso zacytować, 
gdyż pozwalają na precyzyjniejszą orientację w skali i charakterze problemu:

Rok Razem Odwiedziny Handel Turystyka Tranzyt Inne
1994 3652 390 600 720 298 1644
1995 4162 427 805 919 304 1707
1996 5986 699 1363 1078 526 2320
1997 7165 1290 1192 863 384 3436
1998 4492 857 710 750 140 2035
1999 3952 422 515 405 170 2440
2000 3451 288 250 265 59 2589
2001 3128 255 177 317 57 2322

W odniesieniu do Wietnamczyków przybyłych do Polski po roku 1989 obserwu-
jemy zdecydowanie restrykcyjne działania władz. Migrantów drugiej fali uważa się za 
niepożądanych w kraju. Dąży się do redukowania ich liczby (zwykle przez piętrzenie 
utrudnień poszportowo-wizowych). Wydaje się, że Teresa Halik słusznie negatywnie 
diagnozuje te poczynania. Jej zdaniem taki właśnie stosunek władz państwowych do 
Wietnamczyków wypływa z braku perspektywicznej polityki migracyjnej Polski, a nie 
z realnych zagrożeń, jakie obecność tej społeczności może rodzić.

Inaczej pobyt Wietnamczyków w Polsce oceniają sami Polacy. Prawdopodobnie 
wyraźne sympatie, jakimi darzyliśmy Wietnamczyków z pierwszej fali emigracji 
w latach 60. i 70., są przenoszone na obecnych przybyszów. Nie można zupełnie wy-
kluczyć postaw ksenofobicznych, jednak w odniesieniu do Wietnamczyków dotyczą 
one najsłabiej wykształconych Polaków.

Rozdział drugi autorka poświęca analizie warunków, w jakich funkcjonują obecnie 
Wietnamczycy w Polsce. Na emigrację decydują się przede wszystkim osoby o pocho-
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dzeniu inteligenckim, dobrze wykształcone, pochodzące z dużych miast północnego 
Wietnamu, o ponadprzeciętnych zdolnościach adaptacyjnych. Przyspiesza to procesy 
akulturacyjne, czego dowodem jest duża liczba zawieranych w Polsce małżeństw 
i aktywność gospodarcza przybyszów z Azji.

Po raz pierwszy do instytucjonalnej konsolidacji Wietnamczyków w Polsce 
doszło przed ponad 20 laty. W 1985 r. założono w Warszawie Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne Wietnamczyków w Polsce. Obecnie za największe uznaje się Stowa-
rzyszenie Wietnamczyków w Polsce „Solidarność i Przyjaźń” (powstałe w 1999 r. 
także w Warszawie). Na co dzień Stowarzyszenie koncentruje się na działalności 
społeczno-kulturalnej oraz udzielaniu pomocy prawnej przebywającym w Polsce 
Wietnamczykom. Działa bardzo aktywnie, wydając także miesięcznik w języku 
wietnamskim (Que Viet; pol. Rodzimy Wietnam). Do mniejszych, lecz równie ak-
tywnych organizacji konsolidujących społeczność Wietnamczyków w Polsce należą: 
Klub Kobiet, Klub Seniorów, Klub Młodzieży i Studentów, Związek Piłki Nożnej 
Wspólnoty Wietnamskiej w Polsce, Szkoła Języka Wietnamskiego czy Wspólnota 
Katolików Wietnamskich.

Natomiast pod względem takich cech, jak znajomość języka polskiego, polskiej 
obyczajowości, literatury i kultury, społeczność wietnamska jest istotnie zróżnicowa-
na. Przy czym łatwa do uchwycenia jest relacja pomiędzy poziomem wykształcenia 
i stażem pobytu w Polsce a intensywnością uczestnictwa w kulturze polskiej.

Ostatni rozdział recenzowanej pozycji analizuje przede wszystkim dwie konse-
kwencje obecności Wietnamczyków w Polsce. Pierwszą z nich są w naturalny sposób 
pojawiające się małżeństwa polsko-wietnamskie, drugą natomiast obecność dzieci 
wietnamskich w polskiej szkole.

Opinie Polaków na temat małżeństw mieszanych są zróżnicowane. Generalnie 
jednak, jak pisze Teresa Halik, „stosunek Polaków jest w przeważającej mierze pozy-
tywny, przyjazny. Małżeństw polsko-wietnamskich nie postrzega się jako coś obcego, 
zagrażającego porządkowi prawnemu bądź zakłócającego przyjęty w środowisku 
polskim styl życia lub zachowań. Wprawdzie małżonkowie (szczególnie Wietnamscy) 
mają świadomość istnienia w środowisku polskim postaw ksenofobicznych, nietole-
rancyjnych, nieprzychylnych Wietnamczykom, ale stykają się z nimi, w odniesieniu 
do siebie, raczej rzadko” (s. 121).

Książkę Teresy Halik z powodzeniem polecić można czytelnikom reprezentującym 
różne dyscypliny nauki. Podjęte przez autorkę badania zaowocowały jednak nie tylko 
rezultatami, którymi zainteresowane będą środowiska naukowe. Recenzowana pozycja 
prowokuje także do ocen współczesnej polskiej polityki emigracyjnej. Z perspektywy 
doświadczeń tej grupy narodowej nie zawsze polityka ta uzyskuje oceny pozytywne. 
Polskie władze zdają się nieraz nie dostrzegać wieloaspektowości problemu migracji, 
widząc w niej jedynie potencjalne zagrożenie rynku pracy, a także – w przypadku 
migracji z niektórych krajów Azji – bezpieczeństwa państwa.

Piotr Nowak
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PIOTR NOWAK, Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. 
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, ss. 214.

Przygotowanie niniejszej recenzji od pierwszych chwil obfitowało dojmującymi 
rozterkami piszącego te słowa. Rozczłonkowanie architektoniczne tytułu – jakże 
czytelne na okładce – sprawia niemały kłopot interpunkcyjno-notacyjny. O różno-
rakiej interpretacji graficznej tytułu najnowszej książki Piotra Nowaka świadczy 
pewna drażniąca dowolność, z jaką zapisywany jest ten tytuł w katalogach e-księgarń 
i bibliotek.

Tak starannie przygotowana książka naukowa nie trafia do rąk czytelnika zbyt czę-
sto. Książka naukowa jako – w wielu wypadkach – publikacja służebna, doraźna itp., 
jako tekst o specyficznych walorach (nieedycyjnych w priorytetach) nie pozwala
spodziewać się ponadprzeciętnych wrażeń estetycznych. Praca P. Nowaka zaska-
kuje w tym kontekście: jest to bardzo solidnie przygotowana rozprawa. Obcowanie 
z omawianą książką funduje dwojaki rodzaj komfortu: tak estetyczny, jak i przede 
wszystkim komfort powodowany merytoryczną zawartością książki. Wymieńmy „po 
przecinku”: spis treści w języku polskim oraz angielskim, bardzo przydatny Indeks 
nazwisk poprzedza wyczerpująca Bibliografia, a końcowe Summary może wzbudzać 
wręcz szczery zachwyt. Obszerne, dziesięciostronicowe streszczenie w języku an-
gielskim zaspokoi głód (tzw. pierwszy głód) wiedzy anglofona. 

Uważni obserwatorzy życia naukowego w kraju zapewne dostrzegli trwającą 
już od kilku lat dyskusję dotyczącą wszelkich możliwych parametryzacji procesów 
naukowych, a zwłaszcza wyników tych procesów. Dyskusja ta, prowadzona obficie
m.in. na łamach Forum Akademickiego, pod piórem P. Nowaka przyjmuje realny kształt 
dyskursu naukowego, systematyzującego podstawowe pojęcia dotyczące aspektów 
bibliometrycznych. Autor, bez zbędnej emfazy, charakteryzującej wspomnianą pole-
mikę, wprowadza czytelnika w rejony nauki ciągle nie dość przybliżone na gruncie 
literatury krajowej. Prześledźmy pokrótce treść publikacji, jej najistotniejsze centra.

Autor twierdzi (bardzo słusznie!), że: „Według W. Mańczaka (...) podstawą badań 
językoznawczych powinny być przede wszystkim metody statystyczne. Problemy 
badawcze muszą być w taki sposób formułowane, aby ich rozwiązanie było możliwe 
przez zastosowanie metod statystycznych (s. 61)”. 

Rozprawa rozpoczyna się naszkicowaniem rozwoju bibliometrii: bibliometria 
wywodzi się bezpośrednio z bibliografii statystycznej: „Nie ulega wątpliwości, że 
początki bibliometrii w jej najprostszym, a jednocześnie najstarszym z modeli, to 
nic innego, jak zliczanie wydawanych drukiem publikacji i analizowanie otrzyma-
nych wyników pod kątem wybranych kryteriów (np. udziału w ogólnej produkcji 
wydawniczej poszczególnych państw czy struktury przedmiotowej pewnych nurtów 
wydawniczych) (s. 16)”. Termin bibliometria wprowadził do obiegu A. Pritchard, 
a jego (wciąż jeszcze nieco intuicyjne) rozważania podjął i usystematyzował V. Dio-
dato (na marginesie można powiedzieć, że równocześnie z Pritchardem terminem tym 
zaczął posługiwać się także R. Fairthorne – nietuzinkowa postać naukowego świata, 
warta choć tej wzmianki). Na gruncie polskim pojęcie bibliometrii łączymy z pracami 
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takich badaczek, bibliometrek, jak: W. Pindlowa, M. Skalska-Zlat, I. Marszałkowa-
-Szajkiewicz. Niejako na marginesie swych badań do zagadnień bibliometrycznych 
odnosi się m.in. A.K. Wróblewski, którego słowa dotyczące parametrycznej oceny 
produkcji piśmiennictwa naukowego przywołuje w końcu omawianego rozdziału 
P. Nowak – niekwestionowany autorytet i prawdopodobnie najwybitniejszy w kraju 
ekspert zajmujący się kwestiami związanymi z kwantytatywnym opisem efektów 
działalności naukowej. Osobnym problemem jest to, czy uzasadnione jest traktowanie 
bibliometrii jako oddzielnej dyscypliny naukowej: „Autor w pełni podziela tę opcję, wi-
dząc współczesną bibliometrię w postaci autonomicznego kierunku badań powstałego 
z zastosowania metod statystycznych w piśmiennictwie” (s. 22). Po ustaleniu zakresu 
badań bibliometrycznych P. Nowak przechodzi do określenia relacji pomiędzy termi-
nami (oraz obszarami analiz), takimi jak: naukometria oraz informetria (wprowadza 
się także terminy: technometria oraz patentometria). Do wątku tego Autor powraca 
w podrozdziale Rola bibliografii statystycznej i bibliometrii w procesie kształtowania 
się współczesnych badań księgoznawczych (s. 32–39). 

Szczególnie zajmująco jawi się rozdział poświęcony analizom bibliometrycz-
nym w naukach społecznych i humanistycznych (vs. w naukach formalnych i przy-
rodniczych). Autor odważnie i słusznie stwierdza: „Najwartościowsze dokonania 
w dziedzinie badań bibliometrycznych bazują na materiale powstałym w ramach 
nauk formalnych oraz przyrodniczych (sciences)” (s. 26), a rozwinięciem tej tezy jest 
omówienie podjętej problematyki w kontekście: „lokalności” nauk humanistycznych, 
języka publikacji oraz postaci form wydawniczych. Warto w tym miejscu zwrócić 
uwagę na konstatację, że biorąc pod uwagę bardzo niski odsetek prac z dyscyplin 
społeczno-humanistycznych publikowanych w języku angielskim (np. w badaniach 
polskich czasopism humanistycznych końca lat 90. P. Nowak prac religioznawczych 
wydawanych w języku angielskim zanotował 0%), widzimy niewielkie szanse zazna-
czenia krajowej obecności w światowych bazach danych. Bardzo interesującą uwagą 
Autora dotyczącą formy wydawniczej prac z zakresu nauk formalnych i przyrodni-
czych jest to, że głównym medium wymiany informacji naukowej jest dla wspomnia-
nych dyscyplin nie książka, lecz czasopismo naukowe. Wiąże się to z kolei z tym, że 
dla czasopism naukowych możliwe jest obliczanie parametrów wpływu (np. impact 
factor), podczas gdy dla publikacji książkowych, preferowanych w środowiskach 
humanistycznych, trudno określić procedury notowań cytowań.

Cennym fragmentem pracy jest przybliżenie indeksów cytowań i baz danych: 
Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation 
Index, Speciality Citation Index, Journal Citation Reports, Current Contents; krajowe 
bazy reprezentowane są przez: Toruński Indeks Cytowań Socjologii Polskiej, Polską 
Literaturę Humanistyczną – ARTON oraz CYTBIN.

Rozdział 2 poświęcony jest omówieniu praw oraz prawidłowości w bibliometrii: 
„To, że prawa w bibliometrii są prawami statystycznymi, nie powinno budzić wątpli-
wości” (s. 66). Kolejno Autor przybliża regułę Pareto (w przybliżeniu 20% przyczyn 
wywołuje 80% skutków), prawo S.C. Bradforda (sposobne do praktycznego wyko-
rzystania w konstruowaniu struktury gromadzonych czasopism przez biblioteki – dla 



204 Recenzje

uzyskania minimalnego poziomu kompletności). Prawo produktywności autorskiej 
opisuje prawo A.J. Lotki, w myśl którego bada się zależność pomiędzy liczbą autorów 
oraz liczbą prac naukowych, które owi autorzy opublikowali (w egzegezie infantyl-
nej piszącego te słowa: wielu naukowców publikuje niewiele, natomiast niewielu 
naukowców publikuje obficie). O istocie prawa Lotki (także w mutacji Price’a) do-
wiadujemy się nie tylko od strony teoretycznej, lecz i praktycznej. Autor prezentuje 
procedurę testowania prawa Lotki na bazie przygotowanego korpusu składającego 
się z: Roczników Historycznych (1925–1984) oraz z prac z zakresu bibliografii opu-
blikowanych w Polsce w latach 1945–1996. Wnioski są porażające: „2/3 wszystkich 
autorów opublikowało w zbiorze danych tylko jedno dzieło” (s. 87).

Osobne, godne miejsce poświęca się prawu G. Zipfa (oraz modyfikacjom tego
prawa), choć zależności ogłoszone przez tego badacza nie odnoszą się wprost do 
bibliometrii, a dotyczą zagadnień językoznawczych.

Rozdział 3 odnosi się do bibliometrycznych metod badania efektywności czasopism 
naukowych. Co to jest efektywność naukowa czasopisma? Jak oceniać czasopisma 
pod względem wartości merytorycznej? Jaką rangę we współczesnym świecie nauki 
ma cytowanie? Czym różni się cytowanie „dobre” od „złego”? Jakie wskaźniki mogą 
charakteryzować czasopismo? Na powyższe pytania znajdziemy odpowiedzi w roz-
dziale 3. Skomplikowanie podjętej tu kwestii ujawnia w całej okazałości fragment: 
„Problem oceny wartości czasopisma naukowego budzi wśród ludzi nauki prawdziwe 
emocje z wielu powodów. Niewątpliwie czynnikiem niebagatelnym jest to, że ocenę 
czasopisma naukowego łatwo powiązać z oceną autora, który w nim publikuje. Ewa-
luacja badaczy, poza niezmiernie istotnymi czynnikami o charakterze osobistym (...), 
wpływa także na poziom finansowania instytucji, w których są zatrudnieni” (s. 101).
Wartość merytoryczna czasopism ustalana jest poprzez: a) system recenzji (peer re-
view), b) liczbę cytowań artykułów zamieszczonych w tym czasopiśmie (mierzoną 
w danym korpusie czasopism). Wydaje się, że oceny te są bardzo zbieżne, tj. czasopi-
sma uzyskujące wysokie noty recenzenckie charakteryzują się wysoką cytowalnością. 
Kwestia cytowań – co szczegółowo podnosi Autor – jest kwestią sporną; wyróżniamy 
bowiem cytowania tzw. dobre (odniesienia do prac klasycznych, pionierskich, uza-
sadnianie twierdzeń itp.) oraz cytowania tzw. złe (krytyka, wykazywanie wtórności 
naukowej itp.). Ścisłe rozróżnienie tych dwu rodzajów cytowań wydaje się trudne, 
sporne, technicznie (w sposób zautomatyzowany) wręcz niewykonalne. Osobne miejsce 
poświęca Autor wskaźnikom oceny czasopism opartych na cytowaniach. Najczęściej 
przywoływanym wskaźnikiem służącym do kategoryzacji czasopism jest impact 
factor (wskaźnik wpływu), który – w uproszczeniu piszącego te słowa – oznajmuje 
liczbę cytowań, jakie uzyskały w danym roku artykuły danego czasopisma. Impact 
factor – zapewne z powodu „popularności” tego wskaźnika – jest wskaźnikiem naj-
częściej przyjmowanym, jak i krytykowanym: jest to wskaźnik kontrowersyjny. Istotę 
kontrowersji doskonale (przejrzyście, w punktach, z odwołaniami do literatury) przed-
stawia P. Nowak w komentarzu poświęconym temu wskaźnikowi. Kolejno omawia 
się m.in.: wskaźnik odbicia (echo factor), wskaźnik popularności (popularity factor), 
Immediacy index, wagę wpływu (influence weight), wskaźnik starzenia się czasopisma 
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(half life) itd. Interesującym wskaźnikiem jest zdolność przyciągania (attraction power); 
jest wielce prawdopodobne, że wskaźnik ten został w literaturze krajowej przybliżony 
jedynie przez P. Nowaka. W skrócie można powiedzieć, że wraz ze wzrostem wartości 
merytorycznej czasopisma odsetek zagranicznych autorów jest wyższy (i vice versa): 
„Okazuje się, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy wartością merytoryczną opartą na 
wcześniej analizowanych kryteriach a wskaźnikiem zdolności przyciągania. Zatem 
można zakładać, że odsetek autorów zagranicznych publikujących w polskiej prasie 
naukowej z dziedziny humanistyki wyrażany wskaźnikiem zdolności przyciągania jest 
czynnikiem kształtującym ich wartość merytoryczną (s. 124)”.

Rozdział 4 poświęcony jest bibliometrycznym metodom ocen badaczy. Podstawą 
takiej oceny jest liczba uzyskanych publikacji. W tym miejscu szczególną uwagę 
odnosi się do kwestii współautorstwa. Wyróżnia się: sztywną liczbę publikacji autora 
(zliczamy jedynie autora figurującego na pierwszym miejscu publikacji), dostosowaną
liczbę publikacji: (współautorowi przypisujemy ułamek całości tekstu wynikający 
z liczby jego współautorów), pełną liczbę publikacji (uwzględnia się na równi prace 
opublikowane samodzielne oraz we współautorstwie), wskaźnik udziału autora w do-
kumencie zbiorowym (obliczenie proporcjonalne autorstwa z uwzględnieniem liczby 
stron), wskaźnik pozycji autora w dokumencie zbiorowym (rozróżnienie autorskiej 
pozycji seniora – figurującego na czele listy oraz pozycji juniora rezerwowanej dla 
pozostałych, kolejnych współautorów). 

Ważne pytanie, które pada w omawianym rozdziale, brzmi: czy możliwe jest 
zastosowanie w naukach humanistycznych kwantytatywnych kryteriów ocen bada-
czy? Jaką miarą (poza rozwiązaniem kontrowersyjnym – peer review) określać wagę 
poszczególnych uczonych? Mówiąc bezpośrednio: jak odnaleźć najznamienitszych 
luminarzy nauk humanistycznych? Mówiąc już zupełnie wprost: kto jest najlepszy? 
Trudy tworzenia baz indeksujących dla polskich czasopism humanistycznych nie 
ułatwiają formułowania odpowiedzi na to pytanie. Autor podpowiada jednak bardzo 
interesującą zależność kwantytatywną: istnieje korelacja pomiędzy średnią roczną licz-
bą publikacji a ich wartością naukową. Inaczej: „osoby liczące się w nauce publikują 
dużo” i – mutadis mutandis – „osoby publikujące dużo liczą się w nauce”...

O ile poprzednie rozdziały dotyczyły kwestii związanych z dokumentami 
dostarczanymi w klasycznej postaci, to pojawienie się dokumentów w przestrzeni 
elektronicznej spowodowało powstanie webometrii, czyli bibliometrii WWW. 
Webometria pozwala dostarczać m.in. danych na temat relacji pomiędzy poszcze-
gólnymi stronami globalnej sieci (np. obliczanie dla grupy polskich uczelni liczby 
wzajemnych odesłań). Naturalną konsekwencją rozwoju webometrii jest wpro-
wadzenie parametru Web Impact Factor, opisującego zależności pomiędzy rangą 
danego e-dokumentu a liczbą odnośników doń prowadzących. W tym miejscu Autor 
omawia problem stosowania odpowiednich narzędzi służących do przeprowadzania 
badań webometrycznych (w badaniach tych używa się zazwyczaj ogólnodostępnych 
wyszukiwarek internetowych; dziwi, że Autor przypisuje funkcję wyszukiwania 
informacji z wykorzystaniem algebry Boole’a wyłącznie wyszukiwarce Alta Vista, 
wyszukiwarkowemu rupieciowi). 
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Książka Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania to pozycja 
niezwykła. Sięgnie po nią z pożytkiem matematyk, polonista, muzykolog i botanik. Oto 
dowiadujemy się z niej po prostu, w jaki sposób we współczesnym świecie funkcjonuje 
obieg informacji naukowej, jakim ocenom podlega ta informacja, co może być informacją 
naukową itp. Najnowsza książka Piotra Nowaka komunikuje się z każdym pracowni-
kiem nauki: podpowiada nie to, o czym pisać, ale gdzie (podpowiedź: w czasopismach 
zagranicznych anglojęzycznych) oraz ile (podpowiedź: dużo) publikować.

Piotr Wierzchoń

WŁADYSŁAW ZABROCKI, Psychologizm i socjologizm w dziejach transforma-
cyjno-generatywnej refleksji nad językiem naturalnym. Ernst Klett Sprachen, 
Stuttgart–Poznań 2006, ss. 152.

Recenzowana książka Władysława Zabrockiego jest podsumowaniem dotych-
czasowej pracy naukowej autora oraz prezentacją jej najważniejszych wyników. 
Przedmiotem rozważań jest transformacyjno-generatywny paradygmat w lingwistyce 
(gramatyka transformacyjno-generatywna: GTG). Nie odnajdziemy jednak w tekście 
odniesień do jej najnowszych osiągnięć, toczonych w jej ramach gorących sporów 
czy też problemów stojących przed jej najnowszą wersją – minimalizmem. Historyzm 
jest jedną z cech charakteryzujących pracę Zabrockiego, co początkowo można na-
wet wziąć za anachronizm1. Brak zainteresowania najnowszymi osiągnięciami teorii 
jest jednak logiczną konsekwencją przyjętej w książce filozoficzno-metodologicznej
perspektywy refleksji. Innymi słowy, przedmiotem rozważań jest filozoficzno-meto-
dologiczna rekonstrukcja teorii kompetencji w GTG (a więc jej paradygmatu), a nie 
teoria gramatyki. Autor na wstępie deklaruje cel i metody – dokonanie historycznej 
rekonstrukcji świadomości metodologicznej związanej z konkretnym fragmentem 
badan lingwistycznych, skorelowanej z normami psychologizmu i socjologizmu. 
Nie można w tym miejscu nie wskazać innego źródła wpływów naukowych, które 
nadało kierunek rozważaniom autora – poznańskiej szkoły metodologicznej i proce-
dury interpretacji humanistycznej, w kształcie nadanym jej przez szkołę poznańską. 
W tekście często pojawiają się odwołania do osiągnięć czołowych jej przedstawicieli 
– J. Kmity, L. Nowaka i T. Zgółki. Precyzja, z jaką W. Zabrocki sytuuje swoją per-
spektywę badawczą, musi budzić podziw większości z nas lingwistów, którzy na ogół 
niewiele uwagi poświęcamy zagadnieniom filozofii i metodologii nauki, jeśli w ogóle
jesteśmy ich świadomi. Efektem tych filozoficzno-metodologicznych założeń i po-
stawionego sobie przez autora celu jest wartościowa i unikatowa pozycja książkowa, 

1 Takie wrażenie może jednak odnieść wyłącznie czytelnik, który nie zadał sobie trudu przeczytania 
wstępu.
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która oprócz zrealizowania celu badawczego, przynosi wartość stworzoną niejako 
przy okazji – lingwiście, który zechce poświęcić czas na jej przeczytanie, powie wiele 
o jego własnym warsztacie.

Materiał zasadniczo jest zorganizowany chronologicznie – Zabrocki spisuje 
swoją metodologiczną historię GTG, zaczynając od fazy najwcześniejszej (Syntactic 
Structures Chomsky’ego z 1957 r.) poprzez model standardowy, wyznaczony przez 
Aspects of the Theory of Syntax2, do teorii zasad i parametrów. Jak już wspomniałem, 
celowo niemal całkowicie pominięta została najnowsza faza generatywizmu – mini-
malizm. Bardziej sensowne od omówienia treści poszczególnych rozdziałów wydaje 
mi się przedstawienie tego, co W. Zabrocki oferuje nam nowego w spojrzeniu na 
GTG – okazuje się bowiem, że wbrew pozorom i pewnemu sceptycyzmowi, z którym 
przystępowałem do lektury (GTG to w końcu najbardziej rozpowszechniona teoria 
języka), oryginalne wyniki naukowe ciągle możliwe są do osiągnięcia, i to w stano-
wiącej w tym względzie większe wyzwanie perspektywie historycznej.

W pracy znajdziemy analizę konkretnych problemów gramatycznych, jednak 
sposób ich potraktowania jest homogeniczny z całością koncepcji książki – nie 
jest to analiza problemu gramatycznego w ramach którejś z teorii generatywizmu, 
a analiza metodologiczna założeń i rozwiązań stosowanych do jego wyjaśnienia na 
poszczególnych etapach ewolucji GTG. Dobrym przykładem może być metodologicz-
na rekonstrukcja wyjaśniania transformacji pytajnej prowadzącej do dwuznaczności 
(wh- movement) w teorii standardowej3 czy też podobna rekonstrukcja Complex Noun 
Phrase Constraint (CNPC) w teorii standardowej i rozszerzonej teorii standardowej4. 
Twierdzenia Zabrockiego dotyczą rekonstrukcji metodologicznej – mają pokazać 
różnice w tym względzie między poszczególnymi etapami ewolucji GTG, a nie za-
proponować rozwiązanie problemu gramatycznego. 

W. Zabrockiemu udało się przeformułować z punktu widzenia metodologii i fi-
lozofii nauki wiele podstawowych pojęć związanych z paradygmatem GTG w ten
sposób, że uzyskał spójną perspektywę metodologiczną na omawiane problemy. Obok 
komunikacyjnej funkcji języka wyróżnił również funkcję akwizycyjną, co w konse-
kwencji doprowadziło go do odróżnienia akwizycyjności od wyuczalności. Pierwsze 
z tych pojęć wyposaża w cechy metajęzykowości i charakteru społecznego – obu 
tych cech pozbawiona jest wyuczalność.

Autor wyróżnił trzy poziomy analizy wiedzy językowej:
1. indywidualny,
2. społeczny,
3. uniwersalny,

czego konsekwencją jest nowa definicja uniwersaliów językowych – rozumianych jako
te składniki wiedzy językowej, które są niezbędne dla akwizycji dowolnego języka. 

2 Włączając opozycyjne koncepcje rozszerzonego modelu standardowego i semantyki generatywnej.
3 s. 68 nn.
4 s. 96 nn.
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Takie przeformułowanie rozumienia uniwersaliów ma dwie ważne konsekwencje – po 
pierwsze: za uniwersalia można uznać nie tylko te cechy czy składniki języków, które 
występują we wszystkich językach naturalnych, po drugie: uniwersalia zaczynają być 
rozumiane kulturowo, a nie biologicznie, jak tego chce sam Chomsky.

Wyróżnienie akwizycyjnej kompetencji językowej, na którą składają się normy 
i dyrektywy niezbędne dla skutecznego nabycia języka, pozwoliło Zabrockiemu 
zrekonstruować w obrębie paradygmatu GTG nowy, metodologiczny typ wyjaśnia-
nia – funkcjonalny, wskazał przy tym, że przełomem w tej kwestii była faza Teorii 
Zasad i Parametrów w GTG. Dotychczas tej szkole lingwistycznej powszechnie 
przypisywano wyjaśnianie przyczynowe, typ funkcjonalny wiążąc z komunikacyjną 
funkcją języka, która znajduje się poza obszarem badań GTG.

Przełom teoretyczny w GTG w fazie Teorii Zasad i Parametrów Zabrocki wiąże 
jednak przede wszystkim ze znalezieniem w ramach teorii języka nowego miejsca 
dla uniwersaliów językowych poprzez ich sparametryzowanie i ujęcie ich jako cech 
ramowych. Zwraca tym samym uwagę, znowu wbrew powszechnym przekonaniom, 
że GTG nie jest w tym względzie (traktowania uniwersaliów) teorią jednorodną me-
todologicznie z punktu widzenia jej historycznego rozwoju.

Zabrocki najciekawsze i najbardziej zaskakujące wnioski wyciąga, konfrontując 
historycznie paradygmat badawczy GTG ze strukturalistycznym i historyczno-po-
równawczym. Wnioski są doprawdy ciekawe. Autor dochodzi do przekonania, że 
standardowa faza rozwoju GTG jest pod względem metodologicznym porównywal-
na z młodogramatyzmem, natomiast w fazach późniejszych wskazuje na elementy 
zaczerpnięte ze strukturalistycznej praskiej szkoły językoznawczej. W centrum 
zainteresowania Zabrockiego znalazły się w tym kontekście tytułowe psychologizm 
i socjologizm. Psychologizm przypisuje on wczesnemu Chomsky’emu (jako jego 
odpowiednika wymienia H. Paula), socjologizm zaś późnemu Chomsky’emu (tym 
razem porównywanemu z R. Jakobsonem). Wnioski te są przez autora w sposób 
przekonujący i intelektualnie odświeżający uzasadnione.

Powyżej dotknąłem jedynie części zagadnień, które są kluczowe dla autora (jak 
chociażby ewolucja koncepcji gramatyki uniwersalnej) – za bardziej celowe od szcze-
gółowego przedstawienia problematyki recenzowanej pracy uznałem potraktowanie 
ich w sposób hasłowy i położenie większego nacisku na przedstawienie perspektywy 
badawczej i celów, które autor sobie postawił. Nie była jego ambicją kompleksowa 
rekonstrukcja metodologiczna poszczególnych etapów rozwoju generatywizmu, analiza 
i ocena wszystkich, nawet najbardziej fundamentalnych, problemów tego nurtu – pro-
blematyka ogranicza się zasadniczo do tej związanej z zasygnalizowaną w tytule. Nie 
może być więc zarzutem, że nie znajdziemy u Zabrockiego nawiązań do niektórych, 
nawet bardzo nas interesujących, zagadnień5. Książka ma charakter ogólniejszy, 
problematyka szczegółowa jest dobrana jako egzemplifikacja tez autora i tylko do

5 Osobiście nie znalazłem np. jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o miejsce semantyki (zwłaszcza 
fregowskiej) w metodologicznym paradygmacie generatywistyki, ale doprawdy nie oczekiwałem, że autor 
takowej udzieli czy nawet się tym zainteresuje.
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tego jest autorowi potrzebna. Rozprawa jest na tyle inspirująca, że raczej zachęci do 
własnych dociekań w tym zakresie, niż stanowić będzie źródło frustracji.

Atutem książki jest jej interdyscyplinarność – problemy w niej poruszane zaintere-
sują badaczy z kręgu językoznawstwa ogólnego (przede wszystkim, ale nie wyłącznie, 
generatywistów, zainteresowanych historyczną rekonstrukcją metodologiczną swojej 
dyscypliny), psycholingwistyki, socjolingwistyki, filozofii (zwłaszcza filozofii języka)
i metodologii oraz historyków językoznawstwa.

Norbert Kordek
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