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FRAZEMY Z ETNONIMAMII CHORONIMAMI
W ŠWIETLE K U L T U R O W E J TEORII J A Z Y K A
Robert Mrózek

Frazeologizmy czy frazemy ze skladnikowymi nazwami narodowošci
i krajów oraz ich derywatami adiektywnymi naleža. do tych wlašciwošci jezykowych, które moga byč przyklakem možliwošci wieloaspektowego opisu jezyka
i jego elementów systemowych.Možna je m. in. aaalizowač takže ze stanowiska
tzw. lingwistyki antropologicznej, przywracajajejEykoznawstwu - jak niektórzy
twierdza. - status i charakter dyscypliny humanistycznej.
Po okresie tryumfalnego rozwoju lingwistyki strukturalnej i transfomacyjnogeneratywnej, koncentnijacychsie.nauksztattowaniu autonomicznej metodologii
jezykoznawczej i precyzyjnym, systemowym - statycznym badž dynamicznym opisie jezyka wyizolowanego z kontekstu, uwage. badaczy w wie.kszym stopniu
skupily zwiazki jazyka ze spoleczna, sytuacja. komunikacji, ze spotecznym
kontekstem, z kontekstem kulturowym. Jak wiadamo.przyczynilo sie. to do
szybkiego rozwoju socjolingwistyki i etnolingwistyki (m. in. takže w Polsce,
por. np. ukazujacy sie. w Lublinie pod red. J . Bartminskiego periodyk naukowy
"Etnolingwistyka").
Lingwistyka pojmowana interdyscyplinarnie i inspirowana przez inne nauki
antropologiczne jest šciále z nimi zwiazana dažac do zrozumienia - poprzez
jezyk - cztowieka i spoteczenstwa, a nie tyiko tekstów jezykowych Iub abstrakcyjnych systemów. Na tym gruacie rozwija sie kulturowa teoria jézyka. Jej
celém jest giebsze poznanie zakodowanej w jezyku tzw.kultury rzeczywistošci
oraz kultury wartoáci, czyli ciajle ksztattowanego i ksztattujaeego sie. systému
aksjologiczno-normatywnego danego spoteczenstwa, przekazywanego poprzez
jozyk z pokolenia na pokolenie.
Pokoleniowe przekazywanie gromadzonej i utrwalonej w systemie jezyka
wiedzy, a wiec okreslonych informacji o rzeczywistošci i okrešlonego došwiadczenia spolecznego danej wspólnoty jezykowej, jej tradycji kulturowych,
systému wartoáci, ocen i norm moralnycb možná nazwač realizacja. kumulatywnej funkcji jezyka.
W realizacji jego funkcji poznawczej zas przejawia sie sposób ujecia
rzeczywistošci przez jezyk i sposób dotarcia do niej, jej poznania. Kategorie
jezyka sa. bowiem odpowiednio sformalizowanymi i uogólnionymi obserwacja35
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mi impirycznymi oraz interpretacjami rzeczywistošci; užywany na daným
obszarze kulturowym jezyk - poza funkcja przekazywania shižacych porozumiewaniu sie. informacji - decyduje wie_c i przesadza zarówno o ujmowaniu
i odzwierciedlaniu materialnej i nematerialnej (psychicznej, šwiadomošciowej,
<"bstrakcyjnej) rzeczywistošci, jak i o sposobie jej konceptualizacji, strukturaUsacji oraz kategoryzacji, a takže o jej wartošciowaniu w obre_bie danej wspólaoty komunikatywnej.
Przyjmujac zatem založenie, že podsystém leksykalno-frazeologiczny jako
ekspozycja kategorii semantycznych je^yka jest antropocentryczny, czyli
wyksztatcony na zasadzie ogólnoludzkich zainteresowan i wartošci, a takže
uwarunkowany kulturowo, možná stwierdzič, že odpowiednia czastka obrazu
rzeczywistošci, w tym takže rzeczywistošci aksjologicznej, odzwierciedla sie,
fragmentarycznie we frazeologizmach oraz ich užyciach w konkrétných sytuacjach komunikatywnych. Frazeologizmy bowiem, jak wiadomo, nie róžnia sie.
pod wzgledem strukturalnym od zdaň i grup syntaktycznych jako zwiazki
nominálně i werbalne, ale pod wzgle.dem semantycznym - w przeciwieristwie
do nich - sa konstrukcjami semantycznie nieregularnymi, gdyž mája znaczenie
caloáciowe, niezaležne od znaczeň konstytuujacych je wyrazów; sa swoistymi
jednostkami jezykowymi. Ponadto cechuja sie. ekspresywnošcia, metaforycznošcia i obrazowošcia. Ješli na przyklad polski posel mówi z trybuny sejmowej:
"ŽJe sie dzieje w paňstwie dunskim" (czes.: "je něco shnilého ve státě dán
ském"), albo: "Chcecie nam podrzucičkoniatrojaňskiego" (czes.: "trojskýkůň"
oraz "danajský dar", w znaczeniu: zlowrogi, niebezpieczny podarunek), to owe
cytaty z Szekspira i Wergiliusza sa nie tylko šwiadectwem obecnošci w je.zyku
polskim, czeskim i innych takich europeizmów frazeologicznych, ale takže
dowodza, že istnieja okreslone sytuacje komunikatywne i uwarunkowania
(spoleczne, polityczne, kulturo we), które wyzwalaja ich užycie w okrešlonych
funkcjach.
Pomijajac w egzemplifikacji materialowej frazeologizmów z etnonimami czy
choronimami i utworzonymi od nich derywatami adiektywnymi rozróžnienia
i róžnice terminologiczne (polskie i czeskie), a wie_c, czy sa to tzw. skrzydlate
slowa, skrzydlate wyraženia (w nauce czeskiej okřídlená slova, živá slova,
okřídlené výrazy) lub tež idiomy i frazemy obce i rodzime itd., bo nie ma
w tym zakresie wyrazistych ustálen, možná wšród nich wyodre.bnič (za Teresa
Z . Oríoš) - ze wzgledu na pochodzenie i funkcjonowanie - tzw. europeizmy
frazeologiczne oraz idiomatyzmy (elementy rodzime), charakterystyczne dla
danego jezyka.
Z europeizmów - oprócz dwóch juž wspomnianych cytatów - odzwierciedlajacych utrwalone w šwiadomošci užytkowników jejsyka stereotypy, možná
przypomnieč przykladowo sfrazeologizowane okrešlenia o najszerszym zasieju
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komunikatywnego obiegu: niemiecka dokladnošč (czes. německá důkladnost,
s německou důkladností), germánská gwaltownosč (czes. teutonské běsnění).
Warto - ze wzglejdu na možliwošci interpretacyjne - w tym kontekscie
dodač, že jednostkí frazeologiczne jako wykladniki wartošciowaó o róžnych
aspektach (moralnym, intelektualnym, pragmatycznym, estetycznym itd.) nie
sa jednorodne. Možná wšród nich wyróžnič frazeologizmy komunikujíce
wartošciowania (np. wjezyku polskim: czcza gadanina, poczesne miejsce) oraz
frazeologizmy implikujíce wartošciowania (gdy element oceny nie jest wpisany
w ich znaczenie); frazeologizmy, jak juž wspomniano, moga, byc takže traktowane jako žródlo wiedzy o systemie wartošci užytkowników jszyka, przy czym
wyražane oceny moga. mieč charakter caloáciowy lub moga. dotyczyč jedynie
pewnych cech.
Opozycja: "swoje^obce" ma zawsze charakter wartošciujacy, takže
w relacjach etnicznych. To, co obce, na ogól niemal automatycznie kóduje
ocene. negatywna; obok niemieckiej dokladnoáci (nie zawsze wartošciowanej
przez kontekst pozytywnie) i germariskiej gwatlownosci (czy teutoňskiego
impetu) wystepuje w jejzyku polskim niemiecka buta, (pruska buía), dawniej tež
jeszcxe: niemiecka klótnia (klótnia bez powodu). Uzupelniaja. ten ciag przykladów: austriackie gadanie, cygaňskie nasienie, czeskifilm, francuska choroba
(dla Francuzów: choroba hiszpaňska), ruski miesiac, a takže (wšród zwiazków
werbalnych): (ktoš) údaje Greka.
Negatywne wartošciowanie pewnych cech czy sposobów zachowania obcych
grup etnicznych ilustruja frazeologizmy: angielskaflegma (pogardliwe traktowanie odmiennego temperamentu), pruski dryl (pruska dyscyplina), chiňskie
ceregiele (chiňskie ceremonie - dot. konwencjonalnošci zachowaň), wspólczeánie uzupelnione m. in. przez takie, jak: amerykaňski blichtr, amerykaňski gust.
Tendencja do dostrzegania ujemnych cech i zjawisk czy tež ich žródel poza
wlasna spolecznošcia ma charakter powszechniejszy i uwidacznia sie. tež mi^dzy
innymi w jejzykowych eksponentach stereotypowych elementów porównawczych, obecných w narodowych systemach aksjologiczych. Oto na przyklad
(wedhig relacji w "Dzienniku Zachodnim") francuski gospodarz bankietu zdziwiony wstrzemiežliwošcia. polskich gošci - ošwiadcza: " A u nas mówi sie.:
pijany jak Polák", Prasowe sprawozdanie (w "Gazecie Wyborczej" nr 151,
1993) z krakowskiej konferencji "Národy i stereotypy" ujawnia okrešlenie: Loch
jezuita, które "dla Ukrainców stanowi ucielešnienie cech negatywnych".
Uogólniony obraz polskiej spolecznošci, jej cech narodowych, przymiotów
i przywar petryfikuja takie idiomatyczne cytaty literackie, ]ak:Polak w swoim
domu o paszport nie pyta (dot. polskiej gošcinošci), Gdzie dwóch Polaków, tam
trzy zdania (dot. trudnošci we wzajemnym porozumiewaniu sie.), (A) co Francuz
vymysli, to Polák polubi (dot. bezkrytycnego przejmowania obcych wzorów),
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Polacy nie gesi (jako rezultat redukcji dhížszego cytatu: ii Polacy nie gesi, ii
swójjezykmaJQ, dotyczacego pierwotnie obrony mowy ojczystej, wspólczešnie zálet intelektualnych), Polák, Wegier - dwa bratanJá (dot. wzajemnej sympatii
iprzyjažni). Aktualizowanew konkrétných užyciachkomunikatywnych, zacieraja.cych ich genetyczna. literackošc, frazemy te pozostaja, ekspozycja. okrešlonych
rtíacji historycznokulturowych.
Cylst: Bývali Čechové - w znaczeniu: kiedyá to byli prawdziwi Czesi! - to
uogólniajaca, žartobliwa autoocena wspólczesnych užytkowników jezyka
czeskiego.
Komunikatywne funkcjonowanie frazemów, szczególnie wieloskladnikowych, naražone jest nie tylko na redukcje. elementów skladowych, ale takže
na wymiane. komponentów. Modyfikacje takie, cze.ste w jejzyku potocznym
w odniesieniu do zwiazków frazeologicznych o najwiejcszej frekwencji tekstowej, sa, charakterystyczne dla stylu publicystycznego. Do przykiadów (z "Ga
zety Wyborczej"), którymi ilustruje to zjawisko T . Z . Orlos (por. m. in.:
Polska dla Polaków jako przeksztalcenie hasla: Ameryka dla Amerykanów),
zwiazanych z okolicznošciowa. modyfikacje skrzydlatego wyraženia: Polák,
Wegier - dwa bratanki (por. Polák - Útwin..., Polák - Niemiec...) dodac možná
takže naglówek wspomnianego sprawozdania z konferencji "Národy i stereoty
py": Polák, Filipiňczyk dwa bratanki. Bodžcem innowacyjnego zabiegu w tym
wypadku stal sie. fragment wypowiedzi Czestawa Milosza: "Trudno mi sie.
z tym pogodzic, že Polacy w Chicago sa. niestety na poziomie Filipiňczyków".
Analiza i ocena funkcjonowania frazeologizmów (frazemów) w obiegu
komunikatywnyra wi^že sie, wie_c od strony formalnojejzykowej czy normatywnej
z zachowaniem (przestrzeganiem) oraz naruszeniem normy frazeologicznej badž
to przez swiadome wprowadzenie do owego obiegu innowacyjnych wariantów
dla osiagni^cia zamierzonych efektów, ba.dž to bezwiednie i spontanicznie w zaležnošci od kompetencji komunikatywnej užytkowników je,zyka i od
szeroko rozumianego kontekstu okrešlonych zachowarí jejzykowych. Od strony
semantycznej interpretacji ze stanowiska kulturowej teorii jezyka wiaže sie zas
miejdzy innymi z idiomatycznym dekodowaniem odpowiednich elementów
rzeczywistošci aksjologicznej i utrwalonych w niej stereotypów narodowych.
Interpretacyjny obraz tych frazeologizmów komplikuje sie. dodatkowo, gdy
ich wariantywne funkcjonowanie zderza sie. Z procesem pejoratywizacji etnonimów w ich apelatywnych znaczeniach pochodnych, odzwierciedlaj^cych, jak
wiadomo, niechcč do obcych znacznie cze_šciej niž aprobate.; np. etnonim
Niemiec jako apelatyw niemiec funkcjonuje w znaczeniach 'protestant, luteranin'
i innych, rusin w znaczeniu 'czlowiek gburowaty, nieokrzesany', cygan zas w
znaczeniu 'klamca, oszusť, litwin natomiast to wyraz obelžywy w ustach
Podlasiaka.
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W takich wypadkach nazwa wlasna stáje sie. znakicm polisemicznym,
obslugujacym dwie oddzielne kategorie semantyczne, jakimi sa. nomina propria
(dla podstawy motywujacej) i nomina appellativa (dla derywatu). Podstawe.
derywacji i žródto znaczen pocbodnych etnonimów, zwiazanych z apelatywizacja. w wyniku ich metaforycznego lub metonimicznego przeobraženia, stanowia
cechy konotacyjne, które wyksztalcity sie. W wyniku spoiecznych i kulturowych
došwiadczen oraz utrwality si? w áwiadomošci užytkowników je_zyka.
Proprialne i apelatywne funkcje niektórych znaków jezykowych (por. np.
etnonim Arab oraz arob 'koň rasy arabskiej') wyzyskiwane sa. takže w konstruowaniu "zabawnych" tytulow prasowych na zasadzie swoistej "gry stów",
budzacych zróžnicowane reakcje odbiorców. Po lekturze relacji (w "Gazecie
Wyborczej") z symbolicznego dla šwiata arabskiego wydarzenia, jakim byl bieg
maratoňski w Jerozolimie, w którym po raz pierwszy uczestniczyli Arabowie
i Žydzi, jeden z czytelników, bodacy Arabem, zainterpretowal tytul owej
relacji: Robienie Araba w koma (por. robič kogoš w konia - m. in. ošmieszac
kogoš) jako p rzej av rasizmu.
Badanie tych nawarstwiajacych sie. interpretacyjme zjawisk je.zykowych
i komunikatywnych wymaga stosowania nie tylko šcistych parametrów genologiczno-stylowych oraz socjolingwistycznych, ale i nowej metodologii. Ten
postulát czeka dopiero na pelna realizacje. w praktyce badawczej.
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