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O konceptualizacyjnym potencjale

pewnego rossicum

Niniejszy artyku³ jest w pewnym sensie kontynuacj¹ mojej wcze�niejszej
publikacji podejmuj¹cej problematykê rozgraniczenia wyrazów obcych i po¿y-
czek leksykalnych1. W dobie globalizacji i wynikaj¹cej z niej aktywizacji kon-
taktów i oddzia³ywañ jêzykowych rozgraniczenie to, a tak¿e poszukiwanie meto-
dyki jego przeprowadzania uwa¿am za jedno z najwa¿niejszych zagadnieñ
leksykologicznych. W przywo³anym artykule zaproponowa³em, by do badañ nad
wyrazami obcymi wykorzystaæ instrumentarium pojêciowe kognitywizmu i sfor-
mu³owa³em postulat paralelizmu miêdzy neologizmami leksykalnymi a wyraza-
mi obcymi: wyraz pochodz¹cy z innego jêzyka, odnotowany w s³ownikach wy-
razów obcych lub bez takiej rejestracji, i pojawiaj¹cy siê w wypowiedzi mo¿e
stanowiæ specyficzne novum nie tylko leksykalne i tekstowe, lecz równie¿ po-
znawcze o okre�lonych walorach kognitywnych. Dotyczy to w pierwszej kolej-
no�ci takich elementów obcych (wyrazów i ich znaczeñ), które w jêzyku-biorcy
i w kulturze jego u¿ytkowników mog¹ byæ w³¹czane w procesy konceptualiza-
cyjne. Przez konceptualizacjê rozumiem w tym przypadku mentaln¹ i kulturow¹
tre�æ polskiego pojêcia, których eksponentem jest wyraz obcy.

Wyraz obcy, znak innej kultury, podnosi informacyjno�æ i kreatywno�æ tek-
stu aktualnego. Jego obecno�æ w wypowiedzi tworzy wêze³ semiotyczny (rów-
nie¿: semantyczny oraz kognitywny) i to w³a�nie na takim szwie kreowana jest
nowa jako�æ, nastêpuje zagêszczenie znaczeñ i mo¿liwo�ci odczytañ. Wed³ug
£otmana prze³¹czenie z jednego systemu semiotycznego na inny w ramach jed-
nej aktualnej ca³o�ci stanowi podstawê generowania nowych sensów2. Tego ro-
dzaju konstrukcja � twierdzi w innym miejscu £otman � uwydatnia przede

1 M. Sarnowski, Wyrazy obce w tek�cie polskim � próba spojrzenia kognitywnego, �Wyraz
i zdanie w jêzykach s³owiañskich. Opis � konfrontacja � przek³ad 5�, �Slavica Wratislaviensia�
CXXXIII, Wroc³aw 2005, s. 327�332.

2 Ìàòåðèàëû ê ñëîâàðþ òåðìèíîâ òàðòóñêî-ìîñêîâñêîé ñåìèîòè÷åñêîé øêîëû.

Òàðòóñêàÿ áèáëèîòåêà ñåìèîòèêè 2, ðåä. ßí Ëåâ÷åíêî, Tartu 1999, s. 302.
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wszystkim moment gry w tek�cie, dynamizuje go, a ze wzglêdu na inny sposób
kodowania podnosi jego erudycyjno�æ3.

Z punktu widzenia nadawcy mo¿na w takich przypadkach mówiæ o parame-
trze �przydatno�ci� wyrazów obcych, które wystêpuj¹ jako no�nik okre�lonej
semantyki. Je�li dla nadawcy wyraz obcy w tek�cie aktualnym stanowi wygodn¹
i skuteczn¹ formê przekazu, to w perspektywie odbiorcy jego rola i funkcje
w tek�cie aktualnym mog¹ byæ traktowane zupe³nie inaczej, gdy¿ odbiorca,
w odró¿nieniu od nadawcy, zawsze dysponuje mnogo�ci¹ odczytañ i interpreta-
cji konglomeratu �wyraz obcy w tek�cie aktualnym� a¿ do niezrozumienia roli
i semantyki wyrazu obcego w³¹cznie. Postulowane podej�cie kognitywne �
przez tekst i dyskurs � pozwala na udzielenie odpowiedzi na kilka fundamental-
nych pytañ o zasadno�æ i konieczno�æ zastosowania wyrazu obcego: czy jest on
kreacj¹ semantyczn¹ i kognitywn¹, czy tylko zape³nia lukê w leksykonie jêzyka,
lub czy te¿ jest tylko danin¹ z³o¿on¹ na o³tarzu mody?

Wszelkie zjawiska identyfikowane w wypowiedziach powinny byæ analizo-
wane jako struktury formalne i znaczeniowe, a tak¿e kulturowe, w których prze-
cinaj¹ siê dwie osie ogl¹du jednostek tekstu � o� kontekstu horyzontalnego i o�
kontekstu wertykalnego4. Kontekst horyzontalny obejmuje zjawiska wystêpuj¹-
ce na powierzchni tekstu i koncentruje siê na paradygmatyce i syntagmatyce
analizowanej jednostki, wskazuje na sposoby i stopieñ adaptacji elementu obce-
go oraz okre�la zasady jego ³¹czliwo�ci z jêzykowym otoczeniem polskim.

Zasadnicze znaczenie dla postulowanych badañ ma � w moim przekonaniu
� kontekst wertykalny, który jest domen¹ nadawcy i obszarem jego dzia³añ
taktycznych i strategicznych. W stosunku do p³aszczyzny realnego tekstu mo¿na
umownie wydzieliæ w nim dwa odcinki, które wstêpnie nazwijmy �dolnym�
i �górnym�. Pierwszy z nich, �dolny�, jest domen¹ realizowanej w tek�cie funk-
cji komunikatywnej z podporz¹dkowanymi jej funkcjami pragmatycznymi oraz
funkcji semantycznej. Koncentracja uwagi wy³¹cznie na tym odcinku kontekstu
wertykalnego ze wzglêdu na fakt, ¿e zastosowane �rodki leksykalne mog¹ impli-
kowaæ nowe i wrêcz nowatorskie sensy, jest niewystarczaj¹ca. Akcent badawczy
nale¿y po³o¿yæ na odcinku �górnym�, który stanowi nadbudowê konceptualn¹
i kulturow¹ tekstu. To w³a�nie na nim odk³ada siê funkcja kognitywna zastoso-
wanych struktur jêzykowych (w tym przypadku wyrazu obcego) i to tutaj nale¿y
szukaæ odpowiedzi na zadane wcze�niej pytania.

3 J. £otman, Kultura i eksplozja, prze³o¿y³ i s³owem wstepnym opatrzy³ B. ¯y³ko, Warszawa
1999, s. 110.

4 Î. Ñ. Àõìàíîâà, È. Â. Ãþááåíåò, �Âåðòèêàëüíûé êîíòåêñò� êàê ôèëèëîãè÷åñêàÿ

ïðîáëåìà, �Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ�, 1977, ¹ 3, s. 47�54.
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Kontekst wertykalny stanowi monolityczny kompleks i prowadzi do struktu-
ry g³êbokiej tekstu, pozwala na rekonstrukcjê celów, niektórych intencji nadaw-
czych, a tak¿e walorów intelektualnych, erudycyjno�ci i preferencji kulturowych
nadawcy, a ze wzglêdu na wzajemn¹ motywowalno�æ funkcyj komunikatywnej
i kognitywnej (komunikujê to, co jest mi znane i co potrafiê zwerbalizowaæ)
powinien byæ analizowany globalnie, gdy¿ z syntezy tych dwóch podstawowych
funkcji jêzyka wynika jego instrumentalno�æ.

W poprzednim artykule5, przywo³uj¹c szereg ró¿norodnych kontekstów,
przedstawi³em oparty na metaforycznym obrazie �zmienno�ci i chybotliwej sta-
³o�ci� koncept wañki-wstañki. W niniejszym artykule chcê podj¹æ próbê spraw-
dzenia, czy i inne artefakty kultury rosyjskiej mog¹ w polskiej przestrzeni kogni-
tywnej zaistnieæ jako fenomeny pojêciowe równie wyraziste, jak wspomniany
wañka-wstañka.

Pozostajê w �wiecie zabawek, gdy¿ w polu mojego zainteresowania znalaz³a
siê matrioszka. W mojej wypowiedzi podejmê próbê naszkicowania polskiego
konceptu matrioszki, która � jak bêdê siê stara³ to udowodniæ � skutecznie
funkcjonuje w naszych tekstach jako frejm s³u¿¹cy do konceptualizowania i in-
terpretacji okre�lonych sytuacji, z którymi mo¿emy mieæ do czynienia zarówno
w ¿yciu codziennym, jak te¿ i kulturalnym i spo³eczno-politycznym.

Leksemu matrioszka pró¿no szukaæ w s³ownikach jêzyka polskiego, jest on
rejestrowany zaledwie w dwóch s³ownikach wyrazów obcych pod red. E. Sobol6

oraz I. Kamiñskiej-Szmaj7. Niezale¿nie od faktu, ¿e po�wiadczeñ s³ownikowych
jest tak ma³o, to przedmiot ten jest dobrze znany Polakom i uchodzi w naszej
kulturze za jeden z atrybutów Rosji; jest to najbardziej w Polsce znany gad¿et
rosyjski, gdy¿ w³a�nie ta drewniana lalka jest najczê�ciej przywo¿on¹ pami¹tk¹
z Rosji. W polskiej kulturze popularnej oraz ikonografii matrioszka jest trakto-
wana jako swoista ikona rosyjsko�ci, a rysunek pêkatej i kolorowej lalki czêsto
pojawia siê jako ilustracja prasowych materia³ów traktuj¹cych o tym kraju8.
Znajomo�æ samego artefaktu, jego wygl¹du, kolorystyki i kszta³tu, a tak¿e ency-

5 M. Sarnowski, op. cit.
6 Por. matrioszka � �lalka w rosyjskim stroju ludowym, zwykle drewniana, ze wstawionymi

w ni¹ (jedna w drug¹) identycznymi lalkami coraz mniejszych rozmiarów� (S³ownik wyrazów ob-

cych, pod red. E. Sobol, Warszawa 2002, s. 699).
7 Por. matrioszka � �zabawka w postaci owalnej wydr¹¿onej drewnianej lalki z namalowanym

strojem ludowym, wewn¹trz której znajduj¹ siê inne, coraz mniejsze� (S³ownik wyrazów obcych,
red. nauk. I. Kamiñska-Szmaj, Wroc³aw 2001, s. 480).

8 Zob. np. oprawa graficzna artyku³u D. Passenta, Rosjanie nadchodz¹ (�Polityka�,
10 V 2003), traktuj¹cego o fali bogatych Rosjan osiedlaj¹cych siê w Europie oraz artyku³u
J. W. Borejszy, Po Nocy Walpurgii (�Gazeta Wyborcza�, 26�27 VI 2004) o reakcjach w Rosji na
rozszerzenie UE m.in. o kraje ba³tyckie i Polskê.
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klopedyczne definicje we wspomnianych s³ownikach (powtarzaj¹ce w pewnym
sensie opisowe definicje rosyjskie) wyposa¿aj¹ Polaka w scenariuszow¹ wiedzê
o tym, jak ta zabawka jest skonstruowana i na czym polega jej tajemnica, a ob-
raz wyjmowanych kolejno lalek staje siê zarodkiem przysz³ego konceptu.
Wszystko to sprawia, ¿e potencjalny kreator tekstu, nadawca, mo¿e traktowaæ
matrioszkê jako metaforyczny model zamkniêtej i wype³nionej przestrzeni, tzn.
przestrzeni o swoistej architektonice. Na mocy my�lowych schematów poznaw-
czych model ten staje siê podstaw¹, punktem wyj�cia do analogizowania i po-
równañ i tym samym nabiera walorów fenomenu kognitywnego.

By odpowiedzieæ na pytanie, czym matrioszka jest lub czym mo¿e byæ dla
wspó³czesnego Polaka i co Polak mo¿e mieæ na my�li, u¿ywaj¹c tego wyrazu,
oraz by zdefiniowaæ ten fenomen, przyjrzyjmy siê przyk³adom, które stanowi¹
interpretacyjne pole konceptu. Analizowany materia³ pochodzi z prasy codzien-
nej i tygodników; najciekawsze przyk³ady zamie�ci³em w Aneksie.

Wszêdzie znajdujemy matrioszkê � skonwencjonalizowany obraz mentalny,
za pomoc¹ którego konceptualizowane s¹ jakie� uk³ady przestrzenne, jakie� za-
wieranie siê w sobie ró¿nych elementów, jakie� ukryte relacje miêdzy nimi.
W adaptacji tego mentalnego obrazu Polacy poszli dalej, dokonali interesuj¹cej
transformacji i �przet³umaczyli� matrioszkê na jêzyk polski i nadali mu nowe
nazwy (s¹ to deskrypcje), które w swojej �formie wewnêtrznej� równie¿ przy-
wo³uj¹ fundamentalne skojarzenia przestrzenne oraz ideê �zawierania siê w so-
bie�: ruska baba oraz baba w babie.

W strukturze kognitywnej wiêkszo�ci analizowanych kontekstów bez trudu
mo¿na zrekonstruowaæ trójwymiarowo�æ przedstawianych fragmentów rzeczy-
wisto�ci. W podanych na koñcu artyku³u przyk³adach jest mowa o jakich� prze-
strzeniach i kubaturach, o konstruktach przestrzennych i stereoskopowych: w (2)
chodzi o projekt przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego, w (3) � o eko-
nomiczne relacje miêdzypañstwowe, w (4) � o zagmatwane uk³ady personalne
i instytucjonalne w biznesie, w (5) � o przestrzeñ kultury, w (9) � o przestrzeñ
i organizacjê zbioru tekstów dziennikarskich.. Bêd¹c kategori¹ semantyczn¹,
przestrzeñ jest definiowana jako przeciwieñstwo p³aszczyzny, a w analizowa-
nych przyk³adach spektrum tej kategorii jest bardzo szerokie, gdy¿ przestrzeñ
wystêpuje tu w najprzeró¿niejszych hipostazach.

W obrazie matrioszki jako sk³adnik obligatoryjny zawarty jest sem zasko-
czenia lub niespodzianki: dokonane odkrycie (identyfikacja kolejnego sk³adnika
uk³adu, jego relacja do innych sk³adników) jest czym�, czego nikt nie zak³ada³
i nie oczekiwa³. W mojej ocenie to w³a�nie ten sk³adnik modelu kognitywnego
przes¹dza o tym, ¿e nadawca decyduje siê na zastosowanie owej nominacji. Za
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pomoc¹ mentalnego obrazu matrioszki, ruskiej baby i baby w babie w tekstach
polskich konceptualizowane bywaj¹ �sytuacje trudne, skomplikowane i niejed-
noznaczne� oraz wszelka wielowarstwowo�æ, wieloaspektowo�æ, wielow¹tko-
wo�æ i tajemniczo�æ.

Inn¹ domen¹ mentaln¹, gdzie mo¿e byæ zastosowana matrioszka jest identy-
fikacja i konstatacja to¿samo�ci i podobieñstw oraz ró¿nic i kontrastów w odnie-
sieniu do tych samych przedmiotów: co� jest podobne do czego�, ale jednocze-
�nie ró¿ne i odmienne, a tak¿e zmienno�æ w czasie tych samych przedmiotów.
Aktywizowana jest wtedy �wielotwarzowo�æ� lalek, a mówi¹c precyzyjniej: ma-
trioszki jako ca³o�ci. Skomplikowan¹ zasadê mentalnej adaptacji �odmienno�ci
w to¿samo�ci� mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ formu³y: X to X, ale jednocze�nie

X to nie X, por. p. (6), a tak¿e p. (1).
Mentalny obraz matrioszki, ruskiej baby i baby w babie mo¿e byæ równie¿

zastosowany dla konceptualizacji analizy dedukcyjnej polegaj¹cej na przecho-
dzeniu od s¹dów ogólnych do szczegó³owych, por p. (7), gdzie mowa o �rozbie-
raniu X jak ruskiej baby�, a tak¿e p. (8).

Chcia³bym bli¿ej przyjrzeæ siê przyk³adom u¿ycia obrazu matrioszki, ruskiej

baby i baby w babie w wypowiedziach traktuj¹cych o literaturze i sztuce.
W p.(10) to sposób prowadzenia narracji, metoda wielow¹tkowej kreacji �wiata
przedstawionego, zak³adaj¹cej wielo�æ i ró¿norodno�æ punktów widzenia i oce-
ny. Spójrzmy na p. (5), gdzie w przywo³anym obrazie matrioszki odnajdujê
interesuj¹c¹ konceptualizacjê wa¿nych kategorii wspó³czesnej humanistyki � in-
tersemiotyczno�ci i intertekstualno�ci, które tworz¹ konglomerat wzajemnej po-
lifonii i odniesieñ. Kolejne lalki, a wiêc �warstwy� matrioszki (tzn. spektakl
teatralny � serial telewizyjny � film fabularny � wydarzenia w ¿yciu) �¿ywi¹ siê
sob¹� i inspiruj¹, dialogizuj¹ ze sob¹, a przez to staj¹ siê kontekstami dla siebie
nawzajem; ka¿da warstwa �bardziej zewnêtrzna� nie jest tylko materialnym opa-
kowaniem tej wewnêtrznej, ale generatorem jej tre�ci i sensu. Mamy do czynie-
nia z kontekstem totalnym.

Teraz zatrzymam siê na osi horyzontalnej badanych tekstów. Warto zwróciæ
uwagê na konteksty syntagmatyczne, w których wystêpuj¹ zarówno matrioszka,
jak i jej polskie semantyczne ekwiwalenty ruska baba i baba w babie. S¹ one
wprowadzane do tekstu na zasadzie upodobnienia sytuacji X do drewnianej lalki
i odbywa siê to za pomoc¹ kilku operatorów, które eksplicytnie reprezentuj¹ ele-
mentarn¹ procedurê poznawcz¹ � porównanie. W prezentowanym materiale wy-
ró¿niam dwa modele porównania: (I) statyczny � sytuacja/ co� jest JAK matriosz-

ka, ruska, baba, baba w babie; oraz (II) � dynamiczny � sytuacja przebiega/

odbywa siê/ rozwija siê NA ZASADZIE matrioszki, ruskiej baby, baby w babie.
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Klasyczna formu³a porównania �X jest jak Y� o eksplikacji: rzek³by�, ¿e to

mog³oby byæ... okre�la charakter i kierunek mentalnych procesów oswojenia stano-
wi¹cych podstawê operacji porównania9. Odbywaj¹ siê one w kierunku od niezna-
nego (nie rozumianego, niezidentyfikowanego) X poprzez ju¿ znane i oswojone
mentalnie Y do gromadzenia wiedzy o wyj�ciowym X. Zastosowanie operatora
porównawczego (klasycznego lub zmodyfikowanego jak wy¿ej) umo¿liwia su-
biektowi kognitywnemu przekroczenie bariery logicznej, która rozgranicza ontolo-
gicznie ró¿ne i ró¿norodne (w sensie przynale¿no�ci do klasy) obiekty.

Na zakoñczenie nale¿y postawiæ kilka zasadniczych pytañ. Jak czêsto kon-
cept matrioszki pojawia siê w tekstach? Czy ma szansê na zadomowienie w ba-
zie kognitywnej wspó³czesnych Polaków? Jak wygl¹da stabilizacja tego koncep-
tu w naszych strukturach my�lowych? Z danych internetowego archiwum
�Gazety Wyborczej� wynika, ¿e w okresie od 16 pa�dziernika 1991 do 28 maja
2005 wyraz matrioszka pojawi³ siê w 123 tekstach i choæ nie wszystkie kontek-
sty odpowiadaj¹ omawianej tutaj problematyce, to, mo¿na przyj¹æ, ¿e naszkico-
wany koncept matrioszki, podobnie jak i koncept wañki-wstañki, ustabilizowa³
siê w publicystycznych tekstach prymarnie pisanych. My�lê, ¿e mo¿na zaryzy-
kowaæ stwierdzenie, ¿e stoi on przed szans¹ szerszej stabilizacji. Czynnikiem
decyduj¹cym bêdzie w tym zakresie konwencjonalizacja le¿¹cej u podwalin
konceptu metafory.

Niektóre formu³y wprowadzaj¹ce leksykalny eksponent tego konceptu cza-
sami dodatkowo wzmacniane s¹ wskazaniami na rosyjsko�æ/ rusko�æ lub te¿ �
jak siê wydaje � dla pewno�ci, ¿e chodzi o tê w³a�nie lalkê: (3), (2), (5) i in.
W przyk³adzie (4) oraz w niektórych tytu³ach w �Gazecie Wyborczej� przy ma-

trioszce pojawiaj¹ siê relatywne przymiotniki precyzuj¹ce ekstensjona³ tego wy-
ra¿enia i odnosz¹ce go do jakich� realiów, zarówno polskich, jak i obcych:
�biznesowa matrioszka�, p.(4), �warszawska matrioszka� (�Gazeta Wyborcza�,
25 XI 2002); �amerykañskie matrioszki� (�Gazeta Wyborcza�, 20 I 2001); Mu-
rzyñskie matrioszki (�Gazeta Wyborcza�, 12 V 1990).

W aspekcie stabilizacji konceptu matrioszki, a tak¿e jego ewentualnej gra-
matykalizacji, warto zwróciæ uwagê na p. (11) rejestruj¹cy zbitkê matrioszka

�puczu w puczu�, któr¹ nale¿y potraktowaæ pewien jako znak pocz¹tku idioma-
tyzacji, która uzyskuje wyk³adnik formalny. Je¿eli na dope³niaczowy aktant ma-

trioszki spe³niaj¹cy semantyczn¹ funkcjê tre�ci spojrzeæ przez pryzmat kogni-
tywny, to mo¿na zobaczyæ w nim zawarto�æ i konstrukcjê przywo³ywanego
artefaktu.

9 A. Wierzbicka, Porównanie � gradacja � metafora, �Pamiêtnik Literacki� 1971, nr 4.



303O konceptualizacyjnym potencjale pewnego �rossicum�

Tre�ci¹ i sensem ludzkiej egzystencji jest poznawanie i mentalne oswajanie
otaczaj¹cego nas �wiata, który nie jest p³aski i jednowymiarowy i stale ods³ania
siê przed nami w ca³ej swojej z³o¿ono�ci w postaci najró¿norodniejszych fak-
tów, zjawisk i relacji miêdzy nimi. Dla zwerbalizowania swoich obserwacji
u¿ytkownik jêzyka, korzystaj¹c z arsena³u ró¿nych mo¿liwo�ci, siêga czasami po
wyraz obcy. Analiza mówienia o czym�, konstatuj¹ca komunikatywn¹ warto�æ
zastosowanej obcej nominacji, identyfikuj¹ca eksplicytne i rekonstruuj¹ca impli-
cytne operatory porównania, je�li tylko ten krok poznawczy przez autora tekstu
zosta³ poczyniony, jest procedur¹ pozwalaj¹c¹ na ustalenie i poznanie aspektów
obrazowo-asocjacyjnych motywacji znaczenia wielu wyrazów obcych oraz od-
s³aniania symbolizowanej przez nie wiedzy. W zrozumieniu �wiata cz³owiek
bazuje na ju¿ posiadanej wiedzy, która staje siê stopniem, �na który mo¿na siê
wspi¹æ, aby zobaczyæ wiêcej i dalej�10. Jednym z takich stopni mo¿e byæ w pew-
nym zakresie równie¿ koncept matrioszki.

Aneks

(1) Przywioz³em z Moskwy dwie najbardziej znane zabawki. Pierwsz¹ podaro-
wa³ mi kierowca [...]. To by³ wañka-wstañka, co� w rodzaju rosyjskiego
supermana. Mo¿na go przyginaæ na wszystkie strony a¿ do ziemi, ale on
zawsze wróci do pozycji pionowej. �Uwa¿aj � powiedzia³ kierowca � nikt
nigdy nie pokona Rosji�. Druga to by³a s³awna matrioszka, malowana
drewniana lalka, w której �rodku siedzi jej mniejsza wersja, ale z inn¹
twarz¹. Potem jeszcze mniejsza z inna twarz¹ i jeszcze jedna... Jestem
ciekaw jak¹ twarz Rosji zobaczymy za parê lat. (J. G³owacki, Opowie�æ

o dwóch Moskwach, �Gazeta Wyborcza�, 15-16 II 2003).
(2) Manekinami, jak siê dowiadujemy, �naturalnej wielko�ci� (a jaka jest natu-

ralna wielko�æ manekina?) nafaszerowana ma zostaæ czteropiêtrowa, ¿elbe-
towa konstrukcja, która z kolei, na zasadzie rosyjskiej matrioszki, wsadzo-
na zostanie do zbiornika dawnej gazowni warszawskiej na Woli. Manekiny
wcielaæ siê tam bêd¹, a w³a�ciwie wdrewniaæ, w postaci bojowników Po-
wstania Warszawskiego [...]. Manekiny mog¹ nieudolnie udawaæ ¿ycie,
ale ¿yciem nie s¹. Dlatego k³ami¹. I k³amstw tych bêdzie w matrioszce

bez koñca, co jest nieuniknione i w³a�ciwie trudno kogokolwiek winiæ.
(L. Stomma, Manekiny w gazowni, �Polityka�, 15 XII 2001).

10 A. Furdal, Jêzykoznawstwo otwarte, Opole 1977, s. 58.



304 Micha³ Sarnowski

(3) W rezultacie wydaje siê, ¿e po raz kolejny wizyta szefa rosyjskiego rz¹du
nie sprosta³a oczekiwaniom, które by³y z ni¹ wcze�niej wi¹zane. Polsko-
rosyjskie stosunki gospodarcze zaczynaj¹ za� przypominaæ rosyjsk¹ lalkê
matrioszkê � zdejmujesz jeden problem, ods³ania siê nastêpny. (A. Kublik,
Matrioszka z problemami, �Gazeta Wyborcza� 22�23 II 2003).

(4) Powsta³a biznesowa matrioszka: Eko-Boruta wraz z wysypiskiem zosta³a
przejêta przez Gaz Region, a ten przez spó³kê Med-Serwis. Kubis z prezesa
spó³ki-córki WFO�iGW, czyli Gaz Regionu, i przewodnicz¹cego rady nad-
zorczej jego spó³ki-wnuczki, czyli Eko-Boruty, sta³ siê wspó³w³a�cicielem
obu firm. Do rady nadzorczej Eko-Boruty wprowadzi³ swoj¹ ¿onê Dorotê.
(B. Miko³ajewska, Fundusz ochrony rodziny, �Polityka�, XII 2004).

(5) O granym wci¹¿ przy pe³nej sali musicalu Famze (w Aldwych Theatre)
krytycy mówi¹, ¿e przypomina rusk¹ matrioszkê. Nawi¹zuje do serialu tele-
wizyjnego, ten odwo³uje siê do filmu fabularnego, film za� � do autentycz-
nej historii dzieci z New York High School of the Performing Art.
(W. �wietlik, Rywin na West Endzie, �Wprost�, 16 XI 2003).

(6) � Rzek³ pan przed chwil¹, ¿e czêsto to ci sami literaci, panie Piotrze. Otó¿
ci sami i nie ci sami. W tym sêk. Mój patron by³ szubrawcem we Lwowie
i mêdrcem w Warszawie. Inni zmieniali siê z czasem. Z tchórzliwych kaja-
karzy � w �mia³ych adwersarzy re¿imu. To pan przecie¿ powiedzia³, ¿e
prawdy o cz³owieku siê nie dojdzie, bo on sam o sobie nic nie wie. I to jest
chyba jedyna prawda, panie Piotrze. Na tym �wiecie. A przyk³adem pan �
wskaza³em go palcem. � Kiedy pan mnie zagi¹³ z wiedzy o orderach, na
pró¿no szuka³em Newyorkera. Serio. A ile twarzy mia³ Broniewski?! �
Sporo. Jak dziadek po wojnie czyta³ Poemat o Stalinie, to wo³a³: � Ta¿ to
nie nasz W³adek! Matrioszka! Podrobili go, sukinkoty! (J. Abramow-Ne-
werly, Granica Soko³a).

(7) Ten film [Gulczas, a jak my�lisz?] jest ¿artem w ¿arcie i dlatego mo¿na
by³oby go rozbieraæ jak rusk¹ babê na czê�ci. Jednak, powiem krótko i ob-
razoburczo: komu podoba³ siê Rejs, odnajdzie jego niezwyk³y klimat rów-
nie¿ w Gulczasie. (K. Lubelska, Gruza, a jak siê bawi³e�?, �Polityka�,
15 XII 2001).

(8) Potem rasa bia³a, nordycka, by³a lepsza od innych ras, a tak¿e od bia³ej, ale
nie a¿ tak bia³ej, jak chcia³ Adolf. Wewn¹trz ka¿dej z bia³ych grup, jak
baba w babie, musia³a byæ podgrupa gorsza. Bo wojny, pogromy nie tocz¹
siê stale, a wróg musi byæ zawsze pod rêk¹. (K. Kofta, Kobieta wed³ug

terrorysty, �Przegl¹d�, 19 IX 2004).
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(9) Uwagi te nie dotycz¹ jednak � z góry uprzedzam ewentualne obawy �
starannie dobranego zbioru publikacji Krzysztofa Czabañskiego, które pod
wspólnym tytu³em Ruska baba ukaza³y siê w³a�nie na rynku. Tytu³ mo¿na
rozumieæ jako nawi¹zanie do znanej zabawki, nazywanej inaczej �bab¹

w babie�. W du¿ej znajduje siê nieco mniejsza, w tej z kolei jeszcze mniej-
sza i tak dalej. Kompozycja ma podobna zasadê: pierwszy rozdzia³ dotyczy
sytuacji miêdzynarodowej, w jakiej znalaz³a siê Polska w latach 90.; drugi
zwi¹zany jest z krajowym ¿yciem politycznym; trzeci za� traktuje o na-
szych mediach, ze szczególnym uwzglêdnieniem telewizji publicznej.
W ksi¹¿ce tej mo¿na tak¿e ujrzeæ inne �baby w babach�. Bêd¹ to temat,
ujêcie, forma pisarska. (M. Rosolak, Sceptyczny znaczy niezale¿ny, �Rzecz-
pospolita�, 21�22 V 2005).

(10) Niejednokrotnie bêdê wraca³a do prawdziwego Jarosy�ego, a bêdzie po
temu du¿o okazji. Ale to ju¿ bêdzie baba w babie, bo razem z �Franusiem�
(tak go potem wszyscy nazywali�my) wspominaæ siê bêdzie Fryderyka.
(S. Grodzieñska, Urodzi³ go �Niebieski ptak�, Warszawa 1988, s. 96).

(11) Kilka miesiêcy wcze�niej, w sierpniu, rozegra³ siê w Moskwie tragikomicz-
ny �pucz w puczu�. Pierwszy zorganizowali sze�ædziesiêcio- i siedemdziesiê-
ciolatkowie z najwy¿szych szczebli w³adzy, broni¹cy integralno�ci Zwi¹zku
Sowieckiego. [...] Drugi pucz, dokonany wewn¹trz pierwszego i po to, aby go
sparali¿owaæ, zosta³ zorganizowany przez czterdziestolatków, pu³kowników
[...] z kampanii afgañskiej. Nie przekazuj¹c rozkazów, odciêli sztab pierwsze-
go puczu od oddzia³ów liniowych. Te¿ przy�wieca³a im wizja silnej Rosji, ale
bez naro�li komunizmu. Z t¹ oliwkowo-brunatn¹ matrioszk¹ �puczu w pu-

czu� ³¹czy³o siê w szczególne symulacrum, maj¹ce wykreowaæ Jelcyna...
(J. Staniszkis, Postkomunizm, Internetowe archiwum �Polityki�).

Ðåçþìå
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Summary

The conceptualisational potential of certain rossicum

The subject of this article is the formation of strictly Polish concept, designated by Russian
borrowing matrioshka.


