JÊZYK A KOMUNIKACJA 37. NIEDOS£OWNOŒÆ
W JÊZYKU, red. MARCIN ODELSKI, ALEKSANDRA KNAPIK, PIOTR
CHRUSZCZEWSKI, W£ADYS£AW CH£OPICKI, Kraków: Wydawnictwo
„Tertium” 2016, 452 s.

Publikacja bêd¹ca przedmiotem niniejszej recenzji to ju¿ 37 tom z serii „Jêzyk
a Komunikacja”, wydawanej od 2000 r. przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Jêzykowej „Tertium”. Redaktorzy tego
tomu postanowili przyjrzeæ siê bli¿ej pojêciu niedos³ownoœci w jêzyku. Zadanie
to – zwa¿ywszy na obszernoœæ omawianego zagadnienia – musia³o stanowiæ nie
lada wyzwanie, jednak rzut oka na spis treœci wystarcza, ¿eby stwierdziæ, ¿e
grono redaktorów podesz³o do niego kompleksowo. Otó¿ artyku³y zamieszczone w publikacji zosta³y przydzielone do oœmiu g³ównych sekcji, z których
ka¿da odpowiada innemu wymiarowi niedos³ownoœci, oraz dziewi¹tej, obejmuj¹cej pozosta³e wymiary. Zaprosili przy tym do wspó³pracy zarówno znanych
naukowców z du¿ym doœwiadczeniem, jak i obiecuj¹cych badaczy bêd¹cych na
progu kariery naukowej. Z uwagi na oczywiste ograniczenia objêtoœciowe
w niniejszej recenzji zostan¹ opisane pokrótce wybrane artyku³y z ka¿dej sekcji.
Jako pierwszy zosta³ poruszony kulturowy aspekt niedos³ownoœci. Ta czêœæ
tomu zawiera piêæ artyku³ów, których autorzy zabieraj¹ czytelnika w podró¿ po
ró¿nych kulturach, od s¹siednich Czech i Niemiec, poprzez niedalekie W³ochy
i Wielk¹ Brytaniê, a¿ do egzotycznych Chin. Dla przyk³adu otwieraj¹cy tê
sekcjê (i ca³y tom) artyku³ pt. Niedos³ownoœæ w kulturze chiñskiej autorstwa
Doroty Brzozowskiej omawia rolê niedos³ownoœci w kulturze Pañstwa Œrodka.
Na przyk³adzie powieœci chiñskiej pisarki Hong Ying K. Sztuka mi³oœci autorka
dowodzi, ¿e niedos³ownoœæ i nieokreœlonoœæ – nieod³¹czne elementy tej kultury
– s¹ widoczne w ró¿nych warstwach i formach jêzyka. Mo¿e to prowadziæ do
trudnoœci komunikacyjnych pomiêdzy Chiñczykami, wyros³ymi w tradycji
konfucjañskiej, a Europejczykami, bêd¹cymi spadkobiercami kultury grecko-rzymskiej. Co ciekawe, podobne problemy z komunikacj¹ (a w konsekwencji
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z przek³adem) mog¹ pojawiæ siê w obrêbie tego samego krêgu cywilizacyjnego,
o czym mo¿na siê przekonaæ na podstawie lektury zamykaj¹cego tê sekcjê
artyku³u pt. Uwarunkowania kulturowe a tabu w jêzyku zwi¹zane z bluŸnierstwem. Problemy z przek³adem z jêzyka w³oskiego na jêzyk polski. Autorka,
Sylwia Skuza, opisuje postrzeganie bluŸnierstwa w kulturze w³oskiej i polskiej,
wykazuj¹c zauwa¿alne ró¿nice. Pomin¹wszy wyraŸne w obu kulturach os³abienie tabu religijnego, u¿ytkownicy jêzyka w³oskiego wykazuj¹ siê o wiele
wiêksz¹ inwencj¹ twórcz¹ w u¿ywaniu bluŸnierstw. Badaczka podaje przyk³ad
strony internetowej, na której zosta³o zgromadzonych prawie 900 frazeologizmów ze s³owami Dio („Bóg”) i Madonna, z czego ponad po³owa nie ma
swoich odpowiedników w jêzyku polskim. Co wiêcej, autorka dowodzi, ¿e ich
dos³owne przet³umaczenie na jêzyk polski mog³oby wywo³aæ w naszej kulturze
szok lub wrêcz zgorszenie. Autorka konkluduje, ¿e w takim wypadku lepszym
rozwi¹zaniem jest zastosowanie w przek³adzie istniej¹cego polskiego przekleñstwa (niekoniecznie bluŸnierstwa), które wywo³a efekt podobny do orygina³u.
Druga sekcja omawianego tomu traktuje o politycznym wymiarze niedos³ownoœci. W jednym z piêciu artyku³ów zamieszczonych w tej czêœci, mianowicie
Niedos³ownoœæ jako strategia w tekstach politycznych – metody, funkcje, interpretacja, autorka – Anita Filipczak-Bia³kowska – zaczyna od stwierdzenia, ¿e
niedos³ownoœæ cechuje ka¿d¹ wypowiedŸ jêzykow¹. Zaraz dodaje jednak, ¿e
podczas gdy czêsto brak dos³ownoœci jest niezamierzony, w przypadku jêzyka
polityków mo¿na zaryzykowaæ postawienie tezy, ¿e niejednokrotnie jest on
wynikiem intencjonalnego dzia³ania. Opieraj¹c siê na gramatyce komunikacyjnej, badaczka analizuje teksty wypowiedziane przez polskich pos³ów podczas debat parlamentarnych, opisuj¹c funkcje i metody wprowadzania niedos³ownoœci, jak równie¿ model jej interpretacji. Nieco mniej kontrowersyjny
aspekt niedos³ownoœci w jêzyku polityki poruszony zosta³ w pracy pt. Wybrane
aspekty retoryki i pragmatyki jêzyka dyplomacji. Autor, Jan B. £ompieœ, ukazuje umiejêtnoœæ formu³owania komunikatów w sposób niedos³owny jako
nieodzown¹ cechê dobrego dyplomaty (czy te¿ jego idiolektu). Umo¿liwia ona
np. u¿ywanie przez nadawcê ostrych stwierdzeñ w sposób, który nie bêdzie
obraŸliwy dla odbiorcy, co pozwala obu stronom zachowaæ twarz. Zarazem
jednak niektóre zwroty wziête z jêzyka standardowego w jêzyku dyplomacji
przyjmuj¹ inne, czasami wrêcz antonimiczne znaczenia, co z kolei mo¿e
prowadziæ do trudnoœci w prawid³owej interpretacji komunikatu.
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Podczas gdy brak dos³ownoœci w jêzyku polityków i dyplomatów wynika ze
specyfiki dyskursu, w którym na co dzieñ uczestnicz¹, nie mo¿na tego samego
powiedzieæ o jêzyku prawniczym, w którym wymagana jest precyzja i jednoznacznoœæ. A jednak – jak pokazuje kolejna czêœæ recenzowanego tomu,
sk³adaj¹ca siê z trzech artyku³ów – i tu jest miejsce na niedos³ownoœæ. Dla przyk³adu Joanna Nowak-Michalska w pracy pt. Polski i hiszpañski jêzyk prawny
miêdzy precyzj¹ a elastycznoœci¹ zauwa¿a, ¿e chocia¿ generalnie jêzyk przepisów prawnych cechuje d¹¿enie do precyzji, w niektórych wypadkach po¿¹dana jest niedos³ownoœæ, która pozwala na lepsze dostosowanie prawa do
zmieniaj¹cych siê warunków spo³ecznych. Jednak¿e, jak dowodzi autorka na
podstawie analizy przyk³adów z polskiego i hiszpañskiego kodeksu cywilnego
oraz kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, mo¿e to utrudniæ interpretacjê
przepisów. Z kolei artyku³ pt. Niewypowiedziane, wypowiedziane nie wprost,
za³o¿one..., czyli o pewnych typach strategii stosowanych na sali s¹dowej
autorstwa Ma³gorzaty Rzeszutko-Iwan ukazuje niedos³ownoœæ jako strategiê
œwiadomie stosowan¹ na sali s¹dowej.
Motywem przewodnim czwartej czêœci tomu, obejmuj¹cej dwa artyku³y, jest
zawodowy wymiar omawianego zjawiska. W jednym z nich Konrad Juszczyk
i Victoria Kamasa, autorzy pracy zatytu³owanej Ku metodzie identyfikacji wyra¿eñ metaforycznych dla polszczyzny na przyk³adzie rozmów o karierze zawodowej, omawiaj¹ wybrane problemy zwi¹zane z identyfikacj¹ wyra¿eñ metaforycznych w polszczyŸnie. Podstawê tych rozwa¿añ stanowi ich w³asny projekt
badawczy, w ramach którego przeprowadzonych zosta³o 96 sesji coachingowych dotycz¹cych kariery zawodowej i planów na przysz³oœæ.
Kolejna sekcja recenzowanej publikacji, w której mo¿emy znaleŸæ trzy artyku³y, koncentruje siê na relacji miêdzy niedos³ownoœci¹ a k³amstwem. Dla
przyk³adu Ziemowit Janiak, autor pracy zatytu³owanej Wykrywanie k³amstwa
w komunikacji interpersonalnej – aspekt werbalny i niewerbalny, skupia siê na
kwestii rozpoznawania k³amstwa w wypowiedziach spontanicznych. Badacz
rozpoczyna od podania definicji i typów k³amstwa, nastêpnie wylicza jêzykowe
i pozajêzykowe przes³anki sugeruj¹ce œwiadome wprowadzanie w b³¹d. Ilustracj¹ powy¿szych rozwa¿añ jest wypowiedŸ by³ego prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona, dotycz¹ca jego g³oœnego romansu z Monik¹ Lewinsky.
Szósty dzia³, w sk³ad którego wchodz¹ trzy artyku³y, porusza spo³eczne
aspekty niedos³ownoœci. Otwieraj¹cy go tekst, zatytu³owany Wa¿ne jest to, co
nie wypowiedziane – (nie)dos³ownoœæ w reklamie spo³ecznej, zosta³ napisany
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przez Marikê Annê Boiñsk¹. Autorka postawi³a sobie za cel opisanie konwencji
dos³ownoœci i niedos³ownoœci u¿ywanych w reklamie spo³ecznej. Swoje spostrze¿enia opiera na analizie szeregu kampanii spo³ecznych, jednak – jak
zaznacza – jej artyku³ stanowi przyczynek do dalszych badañ.
Kolejna sekcja tomu poœwiêcona jest autowizerunkowemu wymiarowi niedos³ownoœci. Zawiera ona trzy artyku³y, z których pierwszy dotyczy bardziej
ogólnych aspektów omawianego zjawiska, natomiast dwa pozosta³e poruszaj¹
zagadnienie autowizerunku kobiety w Polsce i w Niemczech dawniej i dziœ.
Zwraca uwagê szczególnie tekst Anny Just pt. O sztuce (nie)dos³ownego wyra¿ania siebie – autowizerunek kobiety w dawnej polskiej i niemieckiej przestrzeni
publicznej, przenosz¹cy czytelnika do czasów odleg³ych o 400 lat. Autorka
opisuje w nim realia wczesnonowo¿ytnej Europy, w której niezbyt przychylnym okiem patrzono na kobiety pragn¹ce nauczyæ siê pisaæ. Te natomiast,
którym siê to uda³o (pochodz¹ce g³ównie z arystokracji), musia³y siê trzymaæ
œciœle wytyczonych ram dotycz¹cych dozwolonych gatunków i struktury tekstu.
Jedynie w listach, które – jak wskazuje badaczka – mia³y w tamtych czasach
status quasi-publiczny, mog³y kobiety próbowaæ przekazywaæ swoje myœli
i odczucia w sposób nieco bardziej swobodny, jednak z zachowaniem konwencji. Œwiadczy o tym analiza listów niemieckojêzycznych œl¹skich ksiê¿nych
i ksiê¿niczek oraz Barbary Radziwi³³ówny, zawarta w artykule.
Autorzy artyku³ów zamieszczonych w przedostatniej sekcji opisuj¹ niedos³ownoœæ z perspektywy szko³y. Mo¿emy tu znaleŸæ zarówno analizê wp³ywu
podrêcznika na proces nabywania wiedzy, jak i opis wybranych elementów
gwary uczniowskiej. Jako przyk³ad niech pos³u¿y artyku³ pt. (Nie)dos³ownoœæ
w gwarze uczniowskiej jako jêzykowa kreacja rzeczywistoœci, którego autorka,
Ma³gorzata Pachowicz, skupia siê na niedos³ownoœci w mowie uczniów,
podaj¹c przyk³ady ze wspó³czesnej gwary uczniowskiej w jêzyku polskim.
Z tekstu mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e wiele z nich powstaje na podstawie
istniej¹cych zwi¹zków frazeologicznych poprzez modyfikacje formalne lub
u¿ycie w nowym kontekœcie.
Ostatnia, najobszerniejsza sekcja obejmuje osiem artyku³ów, które nie nale¿¹
do ¿adnej z poprzednich oœmiu kategorii niedos³ownoœci. Mo¿na tu znaleŸæ
szerokie spektrum tematów, pocz¹wszy od komunikacji werbalnej i niewerbalnej, poprzez malarstwo, leksykografiê i mowê dzieci, skoñczywszy na florze
i faunie. Tak wiêc Przemys³aw £ozowski w artykule zatytu³owanym W poszukiwaniu (nie)dos³ownoœci w definicjach s³ownikowych: miêdzy wypowiedzia-
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nym i domniemanym podnosi problem eksplikacji znaczeñ w s³ownikach.
Proponuje w nim podzia³ na definicje systemowe i symboliczne, odzwierciedlaj¹cy podzia³ we wspó³czesnym jêzykoznawstwie na teorie formalistyczne
i funkcjonalistyczne. Analiza wybranych hase³ pokazuje, ¿e chocia¿ w leksykografii dominuje to pierwsze, tradycyjne podejœcie, to jednak w praktyce
edytorzy s³owników nie s¹ w stanie pozbyæ siê definicji symbolicznych czy te¿
encyklopedycznych. Autor konkluduje, ¿e w obu typach jest miejsce na
niedos³ownoœæ. Z kolei w artykule pt. O niedos³ownoœci w inskrypcjach nagrobnych poœwiêconych zwierzêtom Marta Muzio³ podejmuje ostatni z wymienionych powy¿ej w¹tków. Jak przekonuje autorka, w dzisiejszych czasach
mo¿na zaobserwowaæ w naszej kulturze proces tabuizacji œmierci zwierz¹t
domowych, szczególnie psów, które s¹ postrzegane niemal jako cz³onkowie
rodziny. Przejawia siê to m.in. w fakcie powstawania cmentarzy dla zwierz¹t
oraz w epitafiach zwierzêcych, w du¿ej mierze przypominaj¹cych te, które
odnosz¹ siê do ludzi.
Powy¿szy wyrywkowy opis wybranych artyku³ów zamieszczonych w tomie
Jêzyk a Komunikacja 37. Niedos³ownoœæ w jêzyku ma na celu zilustrowanie
ró¿norodnoœci i bogactwa ujêtych tam treœci oraz zachêcenie czytelnika do
siêgniêcia po lekturê tej niezwykle inspiruj¹cej publikacji. Drobne b³êdy
edytorskie w postaci pojawiaj¹cych siê gdzieniegdzie literówek nie przes³aniaj¹
pozytywnego obrazu ca³oœci. Dodatkowym atutem publikacji – oprócz wartoœci
naukowej – jest zamieszczenie na koñcu tomu streszczeñ w jêzyku angielskim
oraz notek o autorkach i autorach.
Koñcz¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e chocia¿ niepodobna na 450 stronach omówiæ
wyczerpuj¹co zjawiska niedos³ownoœci w jêzyku, redaktorom recenzowanego
tomu uda³o siê zebraæ artyku³y, które w inspiruj¹cy sposób pokazuj¹ jej
ró¿norakie aspekty i stanowi¹ doskona³y punkt wyjœcia do dalszych dociekañ.
MARCIN KUD£A
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