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abstract
The aim of the article is to describe the comparisons with animal names used by adolf dygasiński 
in his few short stories. The 35 identified comparisons were discussed in terms of structure, 
allocation of the animal component and the position of comparisons with animal names in works 
of other positivist authors. 
Keywords: comparisons, animal names, animalistic lexis, adolf dygasiński
słowa kluczowe: porównania, nazwy zwierząt, słownictwo animalistyczne, adolf dygasiński

ponad pół wieku temu danuta brzozowska, dokonując charakterystyki twórczości 
literackiej autora Zająca, pisała: 

[…] w istocie to, co najbardziej oryginalne i najbardziej zdumiewające u dygasińskiego, to 
właśnie obraz świata zwierzęcego. w tej dziedzinie stanowi nasz autor zjawisko zupełnie 
wyjątkowe, bez poprzedników, a bodaj i następców. […] dygasiński ukochał zwierzęta. Nie 
jest to żadna przesada ani frazes – tak było rzeczywiście. Na jego płycie grobowej na cmenta-
rzu powązkowskim postawiono kamiennego psa – upamiętnienie niezliczonych zwierzęcych 
przyjaciół, dla których w swych książkach wywalczał sympatię ludzką” [brzozowska, 1957, 
s. 143–144]. 

obraz świata zwierzęcego w jego utworach jest charakterystyczny, ponieważ adolf 
dygasiński niemal od początku swojej kariery pisarskiej1, czyli od 1884 roku, 
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1 Jego debiut był późny – w 1883 roku (miał wówczas 44 lata) w „przeglądzie Tygodniowym” 
ukazała się nowela Za krowę. Jeszcze w tym samym roku wydrukowano utwory: Co się dzieje 
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tworzył go zgodnie z poetyką naturalizmu [brzozowska, 1957, s. 143]. Jak podaje 
Słownik terminów literackich, w naturalizmie pisarz nie mógł ani kreować świata 
przedstawionego przez pryzmat jakichkolwiek tendencji moralistycznych, ani być 
komentatorem, zaś „[…] przedmiotem jego zainteresowania miały być zjawiska 
świata współczesnego w stanie surowym” [głowiński, Kostkiewiczowa, okopień-
Sławińska, Sławiński, 2002, s. 335]. Tak też czynił a. dygasiński: obserwował 
otaczającą go rzeczywistość i spostrzeżenia notował w swoich pracach, w bardzo 
precyzyjny sposób ukazując zależność człowieka od natury.

adolfa dygasińskiego określa się jako pisarza chłopskiego i zwierzęcego. 
opisując wygląd chłopów, ich życie, zachowanie i pracę, niczego nie idealizował. 
bardzo szczegółowo ukazywał codzienne życie mieszkańców podwórza oraz 
zwierząt żyjących na wolności. ponadto pisarz realistycznie odtworzył boha-
terów animalistycznych; biolodzy stwierdzili, iż „wobec krytyki przyrodniczej 
nie popełnił żadnego błędu” [brzozowska, 1957, s. 148]. Konsekwencją wyboru 
tematyki jego utworów jest występowanie w nich licznych nazw zwierząt, które 
są obecne również w porównaniach. Celem artykułu jest omówienie tychże kon-
strukcji porównawczych2 a także próba ustalenia, w jakim stopniu użycie przez 
a. dygasińskiego w porównaniach nazw zwierząt wypływa z jego specyficznego, 
nacechowanego uczuciowo stosunku do nich, a w jakim jest tylko i wyłącznie 
wynikiem tendencji naturalistycznych. Źródłem materiału językowego są krótkie 
utwory prozatorskie a. dygasińskiego: Wśród wody (ww3), Filozof i praczka 
(fip), Podwórzowe dramata (pd), Ze wsi do wsi (zw), Na niebie i na ziemi (NN) 
oraz Liczne przygody krótkiej podróży (Lp). zostały one zamieszczone w kry-
tycznym wydaniu Nowel i opowiadań, t. IV (pod red. bogdana horodyskiego). 
wybór tego tomu jest umotywowany z jednej strony tematyką znajdujących się 
w nim nowel i opowiadań4. z drugiej zaś – faktem, że są w nim co prawda utwory 

w gniazdach oraz Wilk, psy i ludzie. ostatnim dziełem wydanym za życia pisarza była powieść 
Gody życia.

2 ze względu na ograniczone ramy artykułu, pominięte zostały nazwy zwierzęcych zbiorowości, 
nazwy części ciała zwierząt oraz wykonywane czynności.

3 w nawiasach podano skróty poszczególnych tytułów, które będą używane w niniejszym artykule.
4 fabuła Podwórzowych dramatów dotyczy niemal wyłącznie życia zwierząt związanych 

z folwarkiem. Nowela Wśród wody przedstawia losy małżeństwa żyjącego z rybołówstwa na 
nadnidziańskich mokradłach. Utwory Ze wsi do wsi oraz Na niebie i na ziemi ukazują chłopską 
codzienność. opowiadanie Liczne przygody krótkiej podróży traktuje o młodym, bogatym miesz-
czaninie, który podróżuje z parobkiem i poznaje życie chłopstwa. egzystencja tych bohaterów 
jest nierozerwalnie związana ze zwierzętami – ich hodowlą, wykorzystywaniem koni jako siły 
pociągowej czy do jazdy wierzchem, psów zaś w roli strażników chłopskiego obejścia. ponadto 
zwierzęta są niejako wyznacznikiem miejsca akcji, np. pełne zobrazowanie bagien i mokradeł 
możliwe jest nie tylko dzięki opisom roślinności, która je porasta, ale również zwierząt tam 
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pochodzące tylko z wczesnego okresu pisarskiego dygasińskiego, ale napisane 
w latach 1884–1888, czyli właśnie wtedy, kiedy autor zaczął tworzyć według 
założeń naturalizmu.

według przywołanego wcześniej Słownika terminów literackich porównanie 
jest to:

[…] uwydatnienie jakichś właściwości opisywanego zjawiska przez wskazanie na jego podo-
bieństwo do innego zjawiska. porównanie jest dwuczłonową konstrukcją semantyczną sprzę-
gniętą wewnętrznie za pomocą wyrażeń: jak, jako, jak gdyby, na kształt, podobny, niby itp. 
oba człony odznaczają się przy tym pewną wspólną cechą semantyczną, motywującą porów-
nanie i stanowiącą jego logiczną podstawę, tzw. tertium comparationis. w wyniku porówna-
nia zjawisko, o którym mowa, zostaje zinterpretowane poprzez pryzmat zjawiska, z którym 
je zestawiono [głowiński, Kostkiewiczowa, okopień-Sławińska, Sławiński, 2002, s. 411]. 

warto dodać, że w polskim językoznawstwie nazewnictwo dotyczące po-
szczególnych elementów schematu porównania jest różnorodne5.

autorzy Stylistyki polskiej zwracają uwagę na fakt, iż ujmowanie rzeczy-
wistości w związkach analogicznych łączy porównanie z przenośnią, jednak 
różnice między tymi tropami stylistycznymi są znaczne. porównanie ma inną niż 
przenośnia budowę formalną, jest połączeniem wyrazowym, którego człony łączą 
się ze sobą za pomocą przysłówków porównawczych. Natomiast w przenośni 
człony łączą się bezpośrednio, tworząc związki zgody, rządu bądź przynależności. 
zachodzą też różnice logiczno-treściowe: porównanie stwarza pewien dystans 
między tym, co porównywane a tym, z czym jest przyrównywane, tymczasem 
w przenośni następuje przeniesienie znaczenia z jednego przedmiotu na inny 
[Kurkowska, Skorupka, 2001, s. 201–202].

wśród konstrukcji porównawczych można wyróżnić porównania informa-
cyjne, które jedynie przekazują jakąś wiadomość, np. Tomek nie jest taki wysoki 
jak ja, oraz porównania właściwe, które pełnią funkcje artystyczne i mają zna-
czenie w języku poetyckim [majewska, 2001, s. 427]. dodatkowo można wy-
dzielić jeszcze porównania potoczne oraz poetyckie. pierwsze (zwane również 
utartymi lub zleksykalizowanymi) są wyrażeniami lub zwrotami językowymi. 

żyjących – różnych owadów, pająków, ryb. Jedynie w noweli Filozof i praczka bohaterami 
nie są ani zwierzęta, ani chłopi, a profesor mieszkający i pracujący w warszawie. ale i tutaj 
pojawiają się zwierzęta – dopełniają obraz świata przedstawionego. Nazwy zwierząt są w tej 
noweli również składnikiem tropów stylistycznych – frazeologizmów i porównań.

5 pierwszy z elementów określa się mianem obiektu porównanego (lub porównania), comparan-
dum, drugi – obrazu, nośnika, wzoru, przedmiotu, comparatum. To, co sprzęga oba elementy, 
nazywane jest łącznikiem porównawczym, koniunktorem lub formalnym operatorem kompara-
tywnym. zob. np. greszczuk [1988]; Jędrzejko [1994]; mikołajczakowa, mikołajczak [1996]; 
majewska [2001]; wysoczański [2006].
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Tym, co odróżnia je od innych typów komparacji, jest: „[…] ogólnonarodowa 
ich znajomość, ustaloność ich składu leksykalnego oraz zawarta w nich symbo-
lika ogólnonarodowa” [wysoczański, 2006, s. 29]. porównania poetyckie „[…] 
mają charakter bardziej oryginalny, nie szablonowy, są często rozbudowane” 
[Kurkowska, Skorupka, 2001, s. 201–202].

przedmiotem opisu w artykule są wyłącznie porównania właściwe (w tym 
zleksykalizowane); wyodrębniono w ten sposób trzydzieści pięć porównań6, 
w których została użyta nazwa zwierzęcia, omówiono strukturę tych komparacji, 
usytuowania w nich komponentu animalistycznego (tj. czy zwierzę jest obiektem 
czy przedmiotem porównania) oraz miejsce tego typu porównań w twórczości 
innych pisarzy pozytywizmu.

struktura porównań

w analizowanym materiale językowym można wyróżnić trzy grupy porównań 
o różnej strukturze: proste, rozbudowane oraz spiętrzone. przeważają porównania 
proste, czyli takie, w których zakres skojarzeń między tworzącymi je elementami 
jest wąski, odnosi się tylko do jednej cechy [por. Cygan, 2007, s. 81], np.:

wtedy to Marianna jak wściekła tygrysica poskoczyła do mamki, silną ręką wyrwała jej dzie-
cię z objęć i co tchu starczyło poczęła uciekać w kierunku pustego domku. fip 65
Klimcio chciał uspokoić młynarza słowami, ale na nic się nie zdało; Mateusz był nieubłaga-
ny, warczał ze złością jak pies na swych gości. Lp 157

porównania rozbudowane są konstrukcjami, w których albo człon, do którego 
porównujemy, albo tertium comparationis są wyrażone w postaci szeregu [ma-
jewska, 2001, s. 426]. zostały użyte w analizowanych tekstach a. dygasińskiego 
pięciokrotnie, cztery z nich mają człon określający złożony z rzeczowników:

Ten pies, nazwiskiem miętus, ma fizjonomię zwierzęcia ziemno-wodnego: jest on podobny 
poniekąd do wydry lub bobra, odznacza się zaś zwinnością węgorza. ww 8
I otyły, grubokarczysty karp wylazł ze swej pieczary; przewalił się ciężko po wodzie jak 
wielki bogacz, magnat – błysnął złotą łuską, zakłócił spokój wodnej przezroczy. ww 10
alboż po dnie wód naszych dniem i nocą nie łażą jak widma straszne potwory, równie krwio-
żercze jak wilki, tygrysy, hieny? ww 11
Krowa rycy, rycy i nareście zdycha, kiej jom jakowe bolenie chyciło, nikiej chłop abo baba… 
NN 134

6 z analizy wyłączono sentencję łacińską, której tłumaczenie podaje autor: „Estote mundi, sicuti 
columbae – estote prudentes, sicuti serpentes! [bądźcie czyści jako gołębie – roztropni jak 
węże]” fip 35, będącą parafrazą słów Chrystusa z ewangelii wg świętego mateusza: „bądźcie 
więc przezorni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie”, mat 10,16 [cyt. za: Pismo Święte Nowego 
Testamentu, 1982, wydano staraniem biblioteki franciszkańskiej, s. 38].
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w tej grupie porównań jest jedno mające tertium comparationis wyrażone 
dwoma czasownikami w formie bezokolicznika:

Szeląg czuł, że prowadzi walkę bardzo nierówną, przecież ta praczka mogła go ścisnąć 
i udusić jak kurczę. fip 38

ostatnia grupa porównań, czyli tzw. spiętrzone, to konstrukcje, w których 
pierwszy z członów zostaje przyrównany do co najmniej dwóch nośników, po-
łączonych z nim za pomocą kilku łączników porównawczych [majewska, 2001, 
s. 426]. z analizowanych utworów wyekscerpowano trzy konstrukcje tego typu, 
w których choć raz pojawia się nazwa zwierzęcia:

Lecz oto nad brzegiem na jakimś wpółprzegniłym pniaku usiadł grubogłowy a cienkodzioby 
zimorodek […]; poważnie i cicho wpatruje się w wodę, niby to badacz, a jak kot czatujący, 
aby złowić nieostrożną rybę. ww 10
Doroty Grudzieńki bali się wszyscy jak ognia, bo była „herna nikiej ślachcianica, a zła jako 
pies zawyty”. zw 103
może konie oddam chłopakowi, co wyrósł jak drąg, a głupi jak cielę? Lp 149

w omawianych komparacjach dygasiński użył następujących łączników 
porównawczych: jak (187), nikiej (6), niby (4), jakby (3), jak gdyby (3), kieby 
(3), jako (1), podobny do (1). Największą liczbę użyć ma łącznik jak, również 
najczęściej występujący w utworach innych pisarzy8. Łącznik podobny do jest 
etymologicznie wyraźnie związany z porównaniem [Joka, 2001–2002, s. 148]. 
Częstotliwość użycia gwarowych: nikiej ‘niczym’9 oraz kieby ‘jakby’10 należy 
tłumaczyć stylizacją gwarową, która została wprowadzona do dialogów w ana-
lizowanych nowelach: Ze wsi do wsi, Na niebie i na ziemi oraz Podwórzowe 
dramata11.

7 w nawiasach podano liczbę użyć.
8 zob. np. Cygan [2007, s. 80]; mikołajczak [2004, s. 167]; mikołajczakowa, mikołajczak [1996, 

s. 76]; zarębina [1990, s. 133]. Także u Reja w postaci jako [Kozaryn, 2006, s. 116].
9 zob. hasło: nikiej w: Karłowicz [1903, s. 325–326].
10 zob. hasło: kieby, kiejby, kieżby w: Karłowicz [1901, s. 340–342].
11 adolf dygasiński do dialektyzacji tych utworów użył gwary z okolic pińczowa, której znajo-

mość wyniósł z domu rodzinnego: urodził się w Niegosławicach koło pińczowa w rodzinie źle 
opłacanego pisarza prowentowego. w jego domu na co dzień mówiono gwarą. a. dygasiński 
zaczął się uczyć języka literackiego dopiero po pójściu do szkoły (na początku do pińczowa, 
następnie do Kielc). Tak wspominał po latach: „Język lat dziecięcych był […] najprzód moim 
macierzystym językiem; potem musiałem na ów język tłomaczyć sobie wyrazy języka literac-
kiego, tak jak później jeszcze tłomaczyłem łacinę, grekę, francuszczyznę, niemczyznę; musiałem 
psuć i rozrywać najlepsze, najnaturalniejsze skojarzenia uczuć i myśli z moim dawnym językiem 
a zaprowadzać nowe, tłomaczone” [por. bartmiński, 1962].
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zwierzęta jako obiekt porównywany

grupę, w której zwierzęta są porównane do innych elementów rzeczywistości, 
tworzy trzynaście komparacji. opisują one zachowanie zwierząt, np.:

I czapla z esowato wygiętą szyją stoi posępna, jakby los świata opłakiwała […]. ww 10
Lecz czyś filozof, czy poeta – szukaj prawdy powabniejszej nad wszelkie zmyślenie: to bąki 
rżą, jak gdyby pod ziemią tętniło […]. ww 11
Kiedy strzał huknął, a psy zgłupiały i chwilowo przestały szczekać, łysa kobyła przeraziła 
się nadzwyczajnie i jak szalona poniosła swego jeźdźca pędząc z nim bez pamięci w rzekę. 
Lp 154

bliższy ogląd materiału pozwala zauważyć, że w tej grupie porównań można 
wyróżnić takie konstrukcje, w których zwierzę zostaje porównane do:
– człowieka, np.:

I otyły, grubokarczysty karp wylazł ze swej pieczary; przewalił się ciężko po wodzie jak 
wielki bogacz, magnat – błysnął złotą łuską, zakłócił spokój wodnej przezroczy. ww 10
Kaczor uszedł przed sprawiedliwością ludzką, jak każdy złoczyńca, który dzieła swoje umie 
ukrywać. pd 77
patrzcie, zwydrzyły się dworskie gęsi i latają na skraj świata nikiej dzikusy! pd 79

– ciał astralnych:
Ryba to jesce prendzy, bo dyć połysko na niej łuscka, a kiej nad wodom pluśnie, świci se 
galanto kieby gwiozdka […]. NN 133
okazałe, garłate i brzuchate gołębie samce, kręcąc się wkółko, obchodziły wirowato dokoła 
szczuplejszych samiczek, jak planety obiegają wkoło słońca […]. pd 86

– przedmiotu:
Łzyć nie może, skoro skazuje na ksionsce a kiej od pocontku świata sam pon Jezus tak 
chcioł, żeby takowe zwierzenta były na niebie i stały kieby świcki, to być musom. NN 132

– istoty mitycznej: 
Czasem z tajemniczych głębin, niby nimfy wodne, pod wierzch wypływają czarne kałużnice 
lub pływaki, a zdziwione widokiem światła czym prędzej trwożnie na dno uchodzą… ww 9.

Komparacje tworzące tę grupę czynią świat przedstawiony bardziej obra-
zowym. dwanaście porównań odnosi się do zachowania zwierząt (ich postawy, 
sposobów poruszania się, dźwięków, jakie wydają), dwa opisują ich wygląd 
(połyskujące łuski u ryby oraz karpia). przyrównanie zwierząt do człowieka lub 
jego zachowań poniekąd je personifikuje.
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zwierzę jako przedmiot porównań

w tej grupie znajduje się osiemnaście porównań. w szesnastu z nich do zwierząt 
porównano człowieka (ludzi). w większości przypadków wyeksponowano w ten 
sposób ludzkie zachowanie lub sprawność fizyczną12, np.:

aż oto wreszcie jednego dnia, niby motyl wyzwolony z poczwarczych powijaków, ukazał się 
w całym świetle doktor filozofii. fip 29
dzisz ty, Nikodem, Maryna się nie rusza!… Nikiej ryba śnięta […]. zw 101
ale Nikodem chrapnął tylko tak przeraźliwie, jak gdyby pies warknął. zw 114
Ludzie uwijali się tu w nieładzie jak szczury spłoszone w ruderze […]. Lp 156
Sęk [jeden z bohaterów noweli – e.K.] wyciągnął się na ziemi i cicho a powoli sunął jakby 
wąż […]. Lp 172

porównanie człowieka do zwierzęcia ma charakter neutralny bądź pozytywny. 
Jedynie w dwóch przypadkach zabieg ten uwypukla złe zachowanie ludzi. w ten 
sposób dygasiński wartościuje negatywnie zarówno całą społeczność: 

Świadczą dyć pan kaczmarz, co się poradowianie sprawili [‘zachowywać się, postępować’13 
– e.K.] nikiej zwierzęta, a samborskie chłopy trzeźwiuśko wstali i galanto pośli do chałupy. 
zw 117

jak i kobietę: 
Doroty Grudzieńki bali się wszyscy jak ognia, bo była „herna nikiej ślachcianica, a zła jako 
pies zawyty”. zw 103

Człowiek został porównany do zwierzęcia również za pomocą porównań 
utartych, choć niekiedy zmodyfikowanych:
– narobić się jak wół14, np.: 

Naharował się cłek kieby wół, to mu do pónocka kazujom cekać na juzyne, a próżniaki we 
dworze źrom miso!… NN 139

– mocny, silny jak koń15: 
Chłop, niechby jak kuń mocen, nie przymierzający bartek musiał, nie poradzi tylośnemu 
świątkowi z kamienia! zw 117

12 porównania, w których człowiek przyrównywany jest do zwierzęcia, występują w twórczości 
wielu pisarzy, np. w poezji wisławy Szymborskiej, o czym pisali Korpysz-drzazga, Korpysz 
[2012, s. 25].

13 zob. hasło: sprawić w: Karłowicz [1907, s. 207–208].
14 zob. wysoczański [2006, s. 139] oraz hasła: wół w: Skorupka [1985b, s. 606]; haruje ktoś jak… 

w: bańko [2004, s. 5].
15 zob. wysoczański [2006, s. 148] oraz hasła: koń w: Skorupka [1985a, s. 344] i silny jak… 

w: bańko [2004, s. 143].
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– głupi jak cielę16: 
może konie oddam chłopakowi, co wyrósł jak drąg, a głupi jak cielę? Lp 149

w jednym przypadku do zwierzęcia porównano roślinę (drzewo):
Jedna z nich [wierzb – e.K.] jest pochyła, zaledwie resztkami gałązek i liści goni; wygląda 
ona potwornie, jak niedźwiedź o łbie olbrzymim, gdy się na łapy wspina. ww 11

do zwierząt przyrównane są również bliżej nieokreślone potwory – z kon-
tekstu można domyślić się, że mowa o budzących grozę niezbadanych morskich 
gatunkach. w tym przypadku zatem porównanie pełni funkcję identyfikującą, 
definiującą:

alboż po dnie wód naszych dniem i nocą nie łażą jak widma straszne potwory, równie krwio-
żercze jak wilki, tygrysy, hieny? ww 11

porównanie ludzi do zwierząt w pełni wyraża wzajemną zależność i podo-
bieństwo obu światów. Tylko w trzech komparacjach (dwóch wyżej omówionych 
i w jednym zleksykalizowanym) przyrównanie człowieka lub jego zachowania do 
zwierzęcia ma charakter deprecjonujący17. za pomocą porównań a. dygasiński 
eksponuje cechy, jakie są przypisane zwierzętom: wierność (pies), wolność (dziki 
zwierz), wściekłość i siła (tygrysica), drapieżność (wilki, tygrysy, hieny), szybkie, 
chaotyczne poruszanie się (szczury), umiejętność bezszelestnego poruszania się 
(wąż), słabość (kurczę).

zwierzę jako przedmiot i obiekt porównania

wyekscerpowano pięć komparacji, w których zwierzę zestawiono z innym zwie-
rzęciem. Spośród nich trzy opisują podobieństwo w zachowaniu, sposobie bycia 
czy też w sposobie działania:

Lecz oto nad brzegiem na jakimś wpółprzegniłym pniaku usiadł grubogłowy a cienkodzioby 
zimorodek […]; poważnie i cicho wpatruje się w wodę, niby to badacz, a jak kot czatujący, 
aby złowić nieostrożną rybę. ww 10 
dzisiaj po podwórzu, głównie w okolicy studni, łazi gromada brudnych podlotów kaczek, 
kąpią się one po kałużach, chlipią nieczystą wodę, jak szarańcza dziurami wkradają się do 
ogrodu, robią wycieczki aż za stodołę w jęczmień, a wszystko niszczeje, znika, czego do-
tknie ich dziób płaski. pd 76

16 zob. hasło: cielę w: Skorupka [1985a, s. 142] oraz głupi jak… w: bańko [2004, s. 53].
17 Całkiem inna sytuacja jest w Ogrodzie fraszek wacława potockiego, gdzie przyrównanie 

człowieka do zwierzęcia służy głównie do negatywnego wartościowania, rzadko kiedy ten typ 
komparacji uwypukla zachowania pozytywne, które są właściwe światu zwierzęcemu [zob. 
Książek-bryłowa, 2004, s. 242].
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Ta kiełbasa wisiała ponad szynkwasem stanowiąc niejako rodzaj dekoracji, a roje much szu-
miały na niej i poszukiwały gromadnie nocnego wypoczynku, jakby stada morskich ptaków 
na pustej wyspie. Lp 170

pozostałe dwa wskazują na podobieństwo w wyglądzie pomiędzy danymi 
zwierzętami:

Ten pies, nazwiskiem miętus, ma fizjonomię zwierzęcia ziemno-wodnego: jest on podobny 
poniekąd do wydry lub bobra, odznacza się zaś zwinnością węgorza. ww 8 
Jakoż zaledwie [onufer – e.K.] uszedł kilkanaście kroków, gdy ujrzał hulaja, spoczywa-
jącego na pagórku w przepysznym księżycowym oświetleniu; pies leżał z dumą na swojej 
podstawie, oblizywał się, a kontury jego kształtów widniały z odległości jakby narysowane 
na tle ciemnego błękitu nieba. Był to niby pies niebieski, gwiazdami okolony. NN 138–139

porównania z Komponentem animalistycznym  
w pozytywizmie

Konstrukcji porównawczych z komponentem animalistycznym używali również 
inni pisarze współcześni a. dygasińskiemu. bolesław prus w Anielce oraz Pla-
cówce wielokrotnie zastosował nazwę zwierzęcia zarówno w członie porówny-
wanym, jak i porównującym [zarębina, 1990, s. 134–135]. z kolei w Faraonie 
i w Lalce (w pierwszym tomie i na początku drugiego) występują porównania, 
w których nazwa zwierzęcia stanowi człon porównujący. w Faraonie porównanie 
człowieka do zwierzęcia służy przede wszystkim animalizacji ludzkich postępków 
[zarębina, 1990, s. 140–141]. henryk Sienkiewicz w Quo vadis najwięcej po-
równań użył w odniesieniu do osób, ich wyglądu, cech charakteru, zainteresowań 
i relacji międzyludzkich. Komparacje te wykorzystują „[…] odniesienia do słów 
i zwrotów z różnych grup tematycznych. Licznie przywoływane są analogie do 
zwierząt, zwłaszcza tych znanych w starożytności” [mikołajczakowa, mikołaj-
czak, 1996, s. 84]. Także eliza orzeszkowa w Nad Niemnem używała w członie 
porównującym skojarzeń odnoszących się do szeroko pojętych polskich realiów 
przyrodniczych, w tym do zwierząt [mikołajczak, 2004, s. 170].

wykazano, że w krótkich utworach prozatorskich a. dygasińskiego często 
występują porównania z komponentem animalistycznym. mogłoby się wydawać, 
iż w noweli Podwórzowe dramata, która przedstawia codzienne życie zwierząt, 
pisarz użyje wielu porównań z komponentem zwierzęcym. Tymczasem odnoto-
wano jedynie cztery komparacje tego typu. w każdym innym utworze jest ich 
więcej: Filozof i praczka, Na niebie i na ziemi – po pięć porównań, Ze wsi do 
wsi, Liczne przygody krótkiej podróży – po sześć, Wśród wody – dziesięć. Nie 
można tego wytłumaczyć długością tekstu, ponieważ Podwórzowe dramata 
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mają dwadzieścia siedem stron (w najkrótszym, szesnastostronicowym, utworze 
Wśród wody, tego typu porównań jest najwięcej). wyjaśnieniem może być sposób 
kreowania bohaterów zwierzęcych – ich życie przedstawione jest niczym ludzkie 
losy; wśród środków stylistycznych dominuje personifikacja (np. „zachodzi 
pytanie: czy prawnym małżonkiem bocianki był ojciec wyrzuconych jaj, razem 
z nią przybyły w marcu na gniazdo, czy też później przybyły bocian przydługo 
tułał się gdzieś za granicą, a niecierpliwa żonka zwabiła sobie tymczasem gacha, 
który w następstwie musiał ustąpić miejsca prawemu małżonkowi?” pd 85).

podsumowanie

w trzydziestu pięciu konstrukcjach porównawczych pojawiło się trzydzieści 
pięć nazw zwierząt w czterdziestu pięciu użyciach. Najwięcej, siedmiokrotnie, 
został zastosowany leksem pies, dwukrotnie: koń (w tym gwarowe kuń), wół, 
ryba, zwierzęta, z kolei jednokrotnie użyto trzydziestu nazw: bąk, bóbr, cielę, 
czapla, gęś, hiena, kaczka, kaczor, kałużnica, karp, kobyła, kot, krowa, kurczę, 
motyl, mucha, niedźwiedź, pływak, ptak, samiec, szarańcza, szczupak, szczur, 
tygrys, tygrysica, wąż, wilk, wydra, zimorodek, zwierz.

Spośród trzydziestu pięciu nazw zwierząt najwięcej, bo piętnaście, odnosi 
się do ssaków, po sześć – do ptaków i owadów, pięć to nazwy ogólne, dwie – 
nazwy ryb, jedna to nazwa gada. przeważają nazwy określające zwierzęta ro-
dzime, a tylko nieliczne, np.: hiena, szarańcza, tygrys, kałużnica18 i pływak19, 
nazywają desygnaty, które mogą wydawać się czytelnikowi egzotyczne lub 
w ogóle nieznane.

obecność tak dużej liczby nazw zwierząt w porównaniach (a w tym zastoso-
wanie tylko trzech o charakterze pejoratywnym) świadczy zarówno o przestrze-
ganiu modelu naturalistycznego prozy (pisarz-obserwator widzący zależność 
pomiędzy światem fauny a światem ludzkim czy innymi elementami rzeczy-
wistości), jak i o przywiązaniu a. dygasińskiego do zwierząt. dowodem na tę 
bliskość pisarza ze światem fauny może być także sposób jego przedstawienia na 
obrazie Jacka malczewskiego: dygasiński ukazany na tle polskiego zimowego 
krajobrazu, wpatrujący się w gromadę ptactwa karmionego rozsypanym ziarnem.

18 Hydrophilus, duży chrząszcz o czarnej barwie, żyjący w wodzie, roślinożerny.
19 Dysticus, drapieżny chrząszcz wodny.
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KoNSTRUKCJe poRówNawCze z KompoNeNTem aNImaLISTyCzNym 
w KILKU KRóTKICh UTwoRaCh pRozaToRSKICh adoLfa 

dygaSIńSKIego

Streszczenie

w artykule omówionych zostało 35 konstrukcji porównawczych zawierających nazwę zwierzęcia, 
użytych przez adolfa dygasińskiego w jego krótkich utworach prozatorskich. podjęto również 
próbę ustalenia, w jakim stopniu zastosowanie przez autora w porównaniach nazw zwierząt wy-
pływa z jego specyficznego, nacechowanego uczuciowo stosunku do nich, a w jakim jest tylko 
i wyłącznie wynikiem tendencji naturalistycznych. przedstawiono strukturę komparacji; wyróżniono 
porównania proste, rozbudowane oraz spiętrzone. zbadano również, w której części porównania 
występuje nazwa zwierzęcia; wyodrębniono trzy grupy: 1) zwierzę jest przedmiotem porównania; 
2) zwierzę jest obiektem porównywanym; 3) zwierzę jest przedmiotem i obiektem porównania. 
Starano się również przedstawić miejsce tego typu porównań w twórczości innych pisarzy pozy-
tywizmu: bolesława prusa, henryka Sienkiewicza oraz elizy orzeszkowej.

CompaRISoNS wITh aNImaL NameS IN a few ShoRT SToRIeS  
by adoLf dygaSIńSKI 

Summary

The article describes 35 comparisons with animal names used by adolf dygasiński. It also attempts 
to assess whether dygasiński used these comparisons in relation to his emotional attitude towards 
animals or merely from his naturalistic tendencies. The identified comparisons are divided into 
simple and two types of complex. The article also analyzes the allocation of animal names in 
comparison structure and divides them into three groups:1) the animal is the subject of comparison,  
2) the animal is the object of comparison, 3) the animal is both the subject and object of comparison 
comparisons are divided into simple, two types of complex. The article also analyzes the allocation 
comparisons with animal names in works of other positivist authors (bolesław prus, henryk 
Sienkiewicz and eliza orzeszkowa).


