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Wprowadzenie

Utartym frazesem wydaje si  by  podkre lanie ogromnego spektrum funkcji 
j zyka. Umo liwia on komunikacj , urzeczywistniaj c przep yw informacji mi -
dzy jej uczestnikami. Z tego punktu widzenia j zyk jawi si  nie tylko jako narz -
dzie b d ce w stanie zape ni  luk  komunikacyjn , ale równie  wkracza na p asz-
czyzn  socjologiczn , zaznaczaj c swoj  funkcjonalno  jako spoiwo stosunków 
mi dzyludzkich. J zyk ocenia, j zyk odzwierciedla, j zyk pozwala podpatrywa  
i podgl da , a elementem koniecznym i niezb dnym wcale nie s  oczy. To fakty 
j zykowe, sposób u ycia j zyka przez jego u ytkownika pozwala na „podpatry-
wanie” mówi cego. „Podpatrywa ” mo emy jednak nie tylko samego mówi cego, 
ale równie  otaczaj c  go rzeczywisto . To, jak mówimy i co mówimy o danym 
elemencie rzeczywisto ci, kreuje, jak wiadomo, jego j zykowy obraz. Ogó  tych 
obrazów tworzy spójny j zykowy obraz wiata, w obr bie którego mo na wydzie-
li  niezliczone oddzielne obrazy. Proponuj  zatem zwróci  uwag  na „podgl da-
nie” wyra one w p aszczy nie j zykowej w oparciu o rosyjski i polski materia  
egzemplifikacyjny. 

W centrum mojej uwagi znajd  si  czasowniki podgl da  i , roz-
patrywane przez pryzmat lingwistyki kognitywnej w jej wariancie antropologicz-
no-kulturowym  skupi  si  na wspó zale no ci (korelacji) j zyka i daj cych si  
odczyta  na jego podstawie informacji dotycz cych cz owieka i otaczaj cej go rze-
czywisto ci. Okre lenie „kognitywny” definiuj  za Jerzym Bartmi skim, a to ozna-
cza, e bior  pod uwag  aspekt poznawczy ( ac. cognosco ‘poznaj ’), a nie czysto 
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semantyczny, który przyj to w semantyce strukturalnej [Bartmi ski 1988: 169]. 
Wprowadzony przez J. Bartmi skiego termin „definicja kognitywna” zak ada brak 
sztywnej granicy mi dzy tak zwan  wiedz  j zykow  a wiedz  pozaj zykow , 
d y do uchwycenia cech stereotypowych. Przedmiotem definiowanym staje si  
„przedmiot mentalny”, z bogat  charakterystyk  uchwycon  w j zykowym obrazie 
wiata; „przedmiot mentalny”, jak podkre la Bartmi ski, to odbicie, a nie projek-

cja [Bartmi ski 1988: 170]. 
J zyk odzwierciedla skojarzenia jego u ytkowników, które mo na pozna , 

analizuj c funkcjonowanie danej jednostki j zykowej w kontek cie. Nie chodzi 
tylko o zwroty frazeologiczne, kolokacje czy utarte porównania. Czasami na pozór 
przypadkowe po czenie s ów, a tak e po rednio charakteryzuj ce dan  jednostk  
otoczenie j zykowe, jest w stanie wiele powiedzie  o prezentowanym przez ni  
elemencie rzeczywisto ci, a tak e o uczestnikach kreowanej przez ni  sytuacji. 
W centrum poni szych rozwa a  nie znajd  si  wi c wymagania stricte sk adnio-
we, ale przede wszystkim konotacje zrodzone przez otoczenie s owa. Definicj  
terminu „konotacja” przyj am w uj ciu Jurija Apresjana. Badacz ten okre la ko-
notacj  jako zbiór takich cech znaczeniowych, 

które s  odbiciem wyobra e  kulturowych i tradycji zwi zanych z danym wyrazem, pa-
nuj cej w danym spo ecze stwie praktyki wyzyskiwania odpowiedniej rzeczy i wielu 
innych czynników pozaj zykowych [Apresjan 1980: 94]. 

Przedmiotem prezentowanej analizy nie jest co prawda artefakt, lecz czyn-
no , nie zmienia to jednak faktu, e równie  nazwy czynno ci, cho  pozbawione 
materialnego odzwierciedlenia, stanowi  ciekawy obiekt bada . Jest to uwarunko-
wane tym, e czasownik, jako j zykowy kreator sytuacji, pozwala szeroko spoj-
rze  nie tylko na sam  czynno , ale równie  na jej uczestników i inne wspó two-
rz ce j  elementy, sk aniaj c tym samym do zwrócenia uwagi na zawarty w j zyku 
antropocentryzm. 

1. Czasowniki podgl da  i 

Czasowniki poddane analizie nale  do grupy czasowników percepcji wzro-
kowej. Cenne uwagi na temat czasownika podgl da  zawiera praca Magdaleny 
Zawis awskiej [2004: 97 99]. Autorka koncentruje si  na funkcjonowaniu tego 
czasownika w strukturze ramy percepcji wzrokowej, wykorzystuj c w swoich roz-
wa aniach teori  ram interpretacyjnych Charlesa J. Fillmore’a.

Definicje leksykograficzne czasowników  i podgl da  s  nast -
puj ce:
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[http://www.gramota.ru].

podgl da  (podgl dn , podejrze ) 
– ‘obserwowa  kogo , co  z ukrycia, 
przygl da  si  komu , czemu  ukrad-
kiem, tak by nie zosta o to zauwa o-
ne; podpatrywa : Podgl da  zakocha-

nych. Podgl da  kogo  przez szpar  

w drzwiach. Podejrze  czyj  prac , 

sposób rozwi zania zadania [Dunaj 
1996: 773].

Czasowniki te kreuj  sytuacj  percepcji wzrokowej od strony subiektu per-
cepcji. G ównym elementem ich definicji s  okre lenia sposobu postrzega-
nia wzrokowego, a mianowicie z ukrycia, ukradkiem, , , 

 . Przytoczone w tabeli znaczenia czasowników pozwalaj  za-
uwa y , e rosyjski ekwiwalent posiada szersze znaczenie, co nie zmienia jednak 
faktu, e w du ym stopniu znaczenia tych czasowników si  pokrywaj . Analiza 
materia u egzemplifikacyjnego, którego ród em dla j zyka polskiego by  Korpus 
PWN [KPWN], a dla j zyka rosyjskiego zarówno korpus RUSCORPORA [RC], 
jak równie  ród a prasowe, pozwala spojrze  na funkcjonowanie wymienionych 
czasowników przez pryzmat ich u ycia we wspó czesnym j zyku polskim i rosyj-
skim. Stwarza to mo liwo  dok adniejszego wnikni cia w znaczenie tych lek-
semów, a tak e pozwala wyjawi  te obszary u ycia, w których interesuj ce nas 
czasowniki przej y rol  no nika wspó czesnych znamion kulturowych, o czym 
wiadczy  mo e ich cz ste pojawianie si  w okre lonym kontek cie. Kontekst 

z kolei rodzi otoczk  asocjacyjn  danego wyrazu, pozwalaj c skoncentrowa  si  
na jego cechach konotacyjnych. 

2. Charakterystyka elementów konstytuuj cych sytuacj  

podgl dania

Przeanalizowane elementy konstytuuj ce sytuacj  podgl dania to subiekt, 
obiekt i rama postrzegania. Przyk ady pozwalaj  sformu owa  wniosek, e subiekt 
sytuacji podgl dania mo e przyjmowa  okre lenia podgl dacz b d  podgl daj -

cy (obserwator), przy czym pierwsze s owo nosi ujemny adunek warto ciuj cy, 
a drugie – neutralny b d  nawet pozytywny. Ocena ta jest uzale niona od obiektu 
i celu podgl dania, które mog  wiadczy  o ciekawsko ci lub te  o ciekawo ci 
wiata subiektu. 

Przyk ady:

(1) Chce si  uczy  i podgl da , cho by sposób, w jaki Ukrai cy przeprowadzaj  roz-

grzewk  [KPWN].
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(2) Jeste my samoukami, wi c ci gle uczymy si  i podgl damy innych [KPWN].
(3) Do wszystkiego dochodzi sam, na laduje, podgl da mistrzów [KPWN].
(4) Zamierzamy wraz z Micha em otworzy  bar. Z wielk  przyjemno ci  podgl dali my 

zwyczaje, obowi zuj ce w lokalach w San Remo [KPWN].
(5)           

   „     ”1.
(6)       I,     ,  

  ?2 

W powy szych przyk adach podgl danie to ciekawo  wiata, d enie do po-
szukiwania wzorca, ch  nauki i doskonalenia si . Czasowniki podgl da  i -

 pojawiaj  si  wtedy przyk adowo w takich kontekstach, jak: podgl da  

prac  starszego brata, podgl da  lepszych od siebie, podgl da  pilnie wszystkie 

nowinki techniczne i trendy, podgl da  przy pracy, podgl da  bardziej do wiad-

czonych kolegów, podgl da  najlepszego koszykarza wiata, podgl da  styli-

styczne chwyty francuskiego pisarza,     i in. 
Nale y zauwa y , e w przyk adach tych pojawia si  leksyka z zakresu „praca”, 
„dzia alno  obiektu”, które s  oceniane dodatnio przez subiekt. Mamy zatem do 
czynienia z pragmatycznie pozytywnym celem podgl dania. Ponadto charaktery-
styczne s  w tych przypadkach formy stopnia wy szego i najwy szego przymiotni-
ków, które ju  w formie stopnia równego zawieraj  w sobie warto ciowanie in plus. 

Usprawiedliwione jest tak e podgl danie rozumiane jako przyzwyczajenie za-
wodowe, nieod czny i konieczny warunek niektórych rodzajów dzia alno ci ludz-
kiej, gdzie urasta ono do rangi nieodzownego niematerialnego narz dzia, którego 
funkcja sprowadza si  do bacznego obserwowania rzeczywisto ci, na przyk ad:

(7) ,     ,    ,   

      

    [RC].
(8)     :  ,    ,   

„ ”       3.

O ciekawo ci wiata subiektu wiadcz  tak e u ycia czasowników podgl da  

i , gdy percypowanym obiektem s  elementy przyrody o ywionej; 
szczególnie cz sto pojawiaj  si  wówczas nazwy zwierz t. Podgl danie w kon-
tek cie zg biania wiedzy przyrodniczej równie  nie nosi oznak warto ciowania 
negatywnego:

  (9) Jest taka ksi ka pt. „Prywatne ycie ptaków”. Ze zdj ciami. W tym przypadku 

podgl danie wi e si  z wiedz  [KPWN].
(10)            

   4.

1 [Online] <http://www.budo-forums.ru/topic/27360-den-pamyati-velikogo-mastera-vin-chun-xo-xaj- 
long/>, dost p: 8.02.2011.

2 [Online] <http://gazeta.aif.ru/_/online/omsk/436/28_01>, dost p: 10.02.2011.
3 [Online] <http://gazeta.aif.ru/_/online/ufa/817/3_1>, dost p: 10.02.2011.
4 [Online] <http://www.aif.ru/society/article/25730>, dost p: 10.02.2011.
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Inaczej dzieje si  w przypadku, gdy obiektem podgl dania jawi si  co  zaka-
zanego, intymnego, co , do czego oko subiektu percepcji teoretycznie nie ma b d  
nie powinno mie  dost pu. Kontekstualnie najcz stszym obiektem percepcji jest 
nagie cia o cz owieka:

(11) Tote  kiedy Louis zostaje przy apany na podgl daniu ony pana Thomasa, natych-

miast traci prac , mieszkanie i pieni dze [KPWN].
(12) Pope ni em grzech nieczysto ci [...] Podgl da em kobiet . […] By a naga [KPWN].
(13) Tej nocy jedyny raz w yciu widzia em Milen  kochaj c  si  z innym; nie i bym 

szpiegowa  i podgl da , cho  dalibóg dla takiego widoku warto odrzuci  przyzwoi-

to  [KPWN]. 
(14)         ,  , ,  

  [RC].
(15)  ,       

–  :    ,    

     [RC].

W powy ej przywo anych kontekstach podgl danie otrzymuje ca kowicie 
inn  ocen  ni  w zdaniach 1 10. W zdaniu (11) imies ów przy apany presuponu-
je negatywn  ocen  czynu przez nadawc  (por. negatywny wyd wi k wyra enia 
przy apa  na gor cym uczynku). W zdaniu (12) podgl danie nagiej kobiety zosta o 
okre lone jako grzech, a w zdaniu (13) subiekt sugeruje po rednio, e podgl danie 
jest w niektórych sytuacjach czynem nieprzyzwoitym. 

Ogólna negatywna ocena podgl dania przejawia si  równie  w tym, e od-
bywa si  ono cz sto w warunkach ograniczonej ramy postrzegania  subiekt per-
cepcji kamufluje si  przed obiektem, nie chce by  zauwa ony, brak tu bezpo red-
nio ci. Wyra enia takie, jak: przez dziurk  od klucza, przez szpar  w okiennicy, 
poprzez kieliszek brandy, przez lustro, przez judasza, przez chust , z zaro li, zza 

zas onki, przez dziury w parkanie, za drzwiami przez szpark , ukryty za drzewem, 
przez weneckie lustro,  ,  ,   , 
 -   podkre laj  konieczno  niejawno ci, ukrywania si  przed 

obiektem. Negatywn  ocen  potwierdza tak e kwalifikator  we 
frazeologizmie:

    ‘ .    
- . ,  ’5. 

Polskie podgl da  przez dziurk  od klucza równie  funkcjonuje jako ustabili-
zowane zleksykalizowane po czenie wyrazowe, na przyk ad:

(16) Najwi cej miejsca nie zajmuj  w prasie rozwa ania na temat szans obydwu zawod-

ników, lecz ich podgl danie przez dziurk  od klucza [KPWN], 

czyli ch  poznania nowinek z ich ycia prywatnego, wkroczenie w ich sfer  pry-
watno ci niekoniecznie w jawny sposób. 

5     , . . . ,   , 
-  2002, s. 745.
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W materiale egzemplifikacyjnym znajdujemy równie  konteksty, w których 
 wyst puje w znaczeniu ‘szpiegowa ’:

(17)          

   ? [RC].
(18)       ,   . – , , -

,  ...   [RC].
(19) :     ,       

 .     . ! [RC].

W zdaniu (19), na co warto zwróci  uwag , pojawia si  swoisty obiekt kolek-
tywny, a brak podgl dania ( ledzenia) zostaje uto samiany z wolno ci . To ko-
lejny przyk ad po wiadczaj cy negatywne konotacje czasownika . 

Równie  przyk ad (18) wskazuje na ograniczenie wolno ci osobistej jednostki 
wobec sytuacji kontroli polegaj cej mi dzy innymi na podgl daniu ( ledzeniu) 
–  . 

Podgl danie uto samiane ze ledzeniem mo e by  powi zane z uczuciem stra-
chu, na przyk ad:

(20) ,   ,  -    ,  [RC]. 
(21) ,     ,    

,     ,   6.

Materia  egzemplifikacyjny zawiera liczne przyk ady zda , w których podgl -

danie po rednio jest charakteryzowane negatywnie poprzez:

1. Negatywne okre lenie subiektu podgl dania: 

Nie jestem nudyst . Ja tylko podgl dam. – Chryste! Zboczeniec!! – krzyczy niewiasta 

[KPWN]; pewnie jaka  paskuda znowu ich podgl da a [KPWN]; Jest na statku miej-

sce, gdzie nie podgl dani przez ciekawskich b dziemy mogli wypróbowa  to b yszcz ce 

cacko [KPWN]; Nie pods uchuj, nie podgl daj, miej charakter! [KPWN]; Opowiadaj  

[…], e to podgl danie, to przecie  nie rzeczywisto , e to podgl danie szkody wyrz dzi 

uczestnikom, e ogl dacze i podgl dacze to jakie  pó inteligentne mato y [KPWN];  

  ,     [RC];  

, –     : –  , , 

, ... [RC].

2. Negatywne okre lenie czynno ci podgl dania: 

Kozyrze zarzucano niemoralne podgl danie nagich, starych kobiet [KPWN]; podgl -

danie by o niegodne prawdziwego m czyzny [KPWN]; Nie adnie, e mnie tak podgl -

dasz [KPWN]; Ciekawo  ciekawo ci , a pods uchiwanie i podgl danie przez dziurk  

od klucza nie zas uguje na pochwa  [KPWN];    : ... 

 [RC];    –   ,   

,       ,   7.

6 [Online] <http://gazeta.aif.ru/online/belorus/208/bel07_02>, dost p: 10.02.2011.
7 [Online] <http://www.aif.ru/sport/article/31384>, dost p: 10.02.2011.
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Negatywne warto ciowanie podgl dania znajdujemy równie  w zdaniu: 

  ,          

 ,     ,  

-         

  [RC].

Leksykalnym wyrazicielem negatywnych konotacji jest tu partyku a , 
która sugeruje w danym kontek cie, e podgl danie jest wy cznie namiastk , nie 
jest pe nowymiarow  i pe noprawn  obserwacj  czego . Warto równie  przyto-
czy  zdanie:

    ,  ,  ,  -

 [RC]. 

Zestawienie czasowników  i  ma na celu podkre-
lenie powierzchowno ci wyra anej przez pierwszy z nich w opozycji do drugiego. 

Dzi ki temu chwytowi (przeciwstawieniu) uzyskujemy efekt deprecjacji pod-
gl dania.

3. Wskazanie na konsekwencje podgl dania dla jego subiektu: 

Podgl daj  przez dziurk  od klucza […]. – Oberw  za to bur , jak ciocia zauwa y 

[KPWN].

4. Wskazanie na bierno  subiektu percepcji i brak zaanga owania: 

Bierny wzrok sta  si  twoim wiatopogl dem. Tylko patrzenie i patrzenie, obserwacja, 

podgl danie [KPWN]; Bolek zwraca uwag  na Ma ka i jego zachowanie w grupie jako 

osoby podgl daj cej, nie anga uj cej si  [KPWN]. 

3. Przyk ady funkcjonowania czasowników podgl da  

i  w mediach

W dyskursie prasowym szczególnego znaczenia nabiera funkcjonowanie 
czasownika podgl da  w kontek cie szeroko rozumianej p aszczyzny medialnej. 
Wspó czesne mo liwo ci technologiczne pozwalaj  na „podgl danie” przy u yciu 
kamer, telewizora, Internetu, komputera, aparatu fotograficznego itp. Technologie 
te tworz  swoist  wspó czesn  ram  postrzegania, na przyk ad:

(22)           360 

  –   ,   ,  

  [RC].

W tekstach prasowych mo na znale  wiele u y  czasowników podgl da  

i  w kontek cie programów typu reality show. Podgl danie i w tym 
przypadku nabiera negatywnego wyd wi ku, deprecjonuj c jednocze nie wy ej 
wspomniany rodzaj programów telewizyjnych. Podgl danie jest tu jednak dalekie 
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od definicyjnego prototypu, który zak ada, e obiekt nie wie, e jest obserwowany. 
Jest to jedynie podgl danie pozorne, dla widza za  najwa niejsze jest wra enie, e 
niczym przez dziurk  od klucza mo e on podpatrzy  czyj  prywatno . Czasow-
nik podgl da  pojawia si  cz sto w otoczeniu negatywnie nacechowanych s ów 
typu narkotyk (Widz musi dosta  swoj  dawk  narkotyku, by nie odzwyczai  si  od 

podgl dania [KPWN]), szkoda (Podgl danie to przecie  nie rzeczywisto , e to 

szkody wyrz dzi uczestnikom, e ogl dacze i podgl dacze to jakie  pó inteligentne 

mato y [KPWN]). Podgl da  w kontek cie medialnym ukazuje w gorszym wietle 
zarówno subiekt, jak i percypowany obiekt, sugeruje niskie gusty, propagowanie 
rozrywki na marnym poziomie intelektualnym:

(23)       ,   

       ? [RC].

(24) - ,     -  .    , 

  .       

    8. 

Podgl danie urasta do rangi negatywnego zjawiska spo ecznego, kryje w so-
bie brak aktywno ci osoby „podgl daj cej” w odniesieniu do tego, co oferuj  jej 
niektóre programy telewizyjne. Jako  mediów, prezentowane w nich tre ci i nik e 
wymagania stawiane przez nie widzowi to kolejny obszar, w którym czasowniki 
podgl da  i  pe ni  funkcj  szczególnego rodka wyrazu. 

Oprócz programów typu reality show czasowniki podgl da  i  

pojawiaj  si  równie  w parze z rzeczownikiem paparazzi, na przyk ad:

(25) Win  za rosn ce w si  imperium magazynów kolorowych zespó  obarcza zarówno 

w sz cych za sensacj  fotoreporterów, jak i podgl dane przez nich gwiazdy, szuka-

j ce rozg osu i s awy. „Paparazzi” to kompozycja bardzo nowocze nie zaaran o-

wana [KPWN].
(26)        .   

,      9.

Podsumowanie

Przeanalizowane konteksty u ycia czasowników podgl da  i  

pozwalaj  zauwa y , e leksemom tym towarzysz  przede wszystkim negatywne 
warto ciowania. Konotacje tych czasowników tworz  negatywny obraz zarówno 
subiektu percepcji, aktu podgl dania, jak równie   w niektórych przypadkach  
obiektu percepcji (przede wszystkim w odniesieniu do uczestników programów 
reality show). Pozytywny wyd wi k pojawia si  jedynie w ograniczonym kr gu 

8 [Online] <http://www.aif.ru/culture/article/31650>, dost p: 10.02.2011.
9 [Online] <http://www.supcourt.ru/catalog.php?c1=%CD%EE%E2%EE%F1%F2%E8%20%E8%20

%F1%EE%E1%FB%F2%E8%FF&c2=%CF%F0%E5%F1%F1-%EE%E1%EE%E7%F0%E5%ED%E8%
FF&c3=2008&id=5170>, dost p: 6.02.2011.
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kontekstów, w których czasownik podgl da  móg by by  zast piony czasowni-
kiem obserwowa , oraz gdy pojawia si  w kontek cie ch ci poszerzania swojej 
wiedzy, podpatrywania lepszych i czerpania wzorców. 

Spostrze enia wynikaj ce z zaprezentowanej analizy czasowników percepcji 
wzrokowej podgl da  i  potwierdzaj  mo liwo ci badania czasow-
ników danej grupy znaczeniowej w ramach szeroko rozumianego nurtu j zyko-
znawstwa kognitywnego w aspekcie antropologiczno-kulturowym, maj  bowiem 
du y potencja  wyra ania tre ci warto ciuj cych, asocjacyjnych i w a nie kul-
turowych. Widzenie mo e by  warto ciowane jako z e lub dobre, na przyk ad: 
widzie  – niedowidzie , i chodzi wówczas o jako  widzenia na poziomie zdolno ci 
fizycznych cz owieka. Czasowniki podgl da  i  tak e wysuwaj  na 
pierwszy plan warto ciowanie „dobry – z y”, ale przede wszystkim w obr bie war-
to ci etycznych i intelektualnych. Potwierdzaj  to opozycje zestawione na pod-
stawie analizy przytoczonego powy ej materia u faktograficznego. Opozycje te to 
mi dzy innymi: 

 ciekawo  wiata vs. ciekawsko , niskie horyzonty my lowe; 
 dobry smak vs. niskie gusta;
 swoboda, wolno  osobista vs. osaczenie, ograniczenie wolno ci osobistej; 
 poczucie bezpiecze stwa vs. strach, niepewno  (gdy podgl danie jest rozumia-
ne jako ledzenie);
 pe nowarto ciowa obserwacja vs. powierzchowno , pozorno  patrzenia.

Opozycje te, oprócz charakterystyki podgl dania jako czynno ci, tworz  
charakterystyk  subiektu, czyli homo fascinans (cz owieka obserwatora, podgl -
dacza)10. Przytoczone przyk ady po wiadczaj  tak e, e czasowniki podgl da  
i  pojawiaj  si  w kontekstach aktualnych kulturowo, co potwier-
dza ich aktywne funkcjonowanie w systemie j zykowym, odzwierciedlaj cym 
przemiany spo eczne. Chodzi g ównie o kontekst medialny, w którym czasownik 
podgl da  jest nacechowany negatywnymi konotacjami i charakteryzuje okre lone 
tendencje kulturowe. 
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Summary

Looking Surreptitiously – On Peeping into the Linguistic Picture of the World of the 
Russians and Poles

The aim of the article is to carry out an analysis of the function of the verbs podgl da / 

 in the linguistic picture of world of the Russians and Poles. The anthropo-
logically-cultural aspect used as a methodological basis for the article enabled to investigate 
a tremendous potential of the above-mentioned verbs to express the evaluative, associative 
and cultural content.


