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DLACZEGO ZA I PRZECIW A NIE PRZECIW I ZA - 
CZYLI O JĘZYKOWYM OBRAZIE ŚWIATA 

POLAKÓW, ANGLIKÓW I WĘGRÓW

Celem artykułu jest zbadanie najważniejszych czynników, które determinują 
uporządkowanie elementów składowych w wyrażeniach paralelnych w rodzaju 

za i przeciw / for and against / mellette vagy ellene
w języku polskim, angielskim i węgierskim. Wykazujemy, iż we wszystkich trzech 

językach omawianymi konstrukcjami rządzą tę same zasady semantyczno-kulturowe 
i fonologiczne, a odstępstwa od nich można wytłumaczyć złożoną interakcją obydwu 
typów czynników.

1. Wprowadzenie

W wielu językach występują wyrażenia dwuczłonowe, takie jak1

1 W niniejszym artykule wszystkie przykłady podawane są w tradycyjnej pisowni, 

a nie w transkrypcji fonetycznej, która, naszym zdaniem, utrudniałaby, a nie ułatwiała
jego lekturę. Dla wyjaśnienia należy jednak przedstawić najważniejsze zasady wymowy
niektórych liter i ich połączeń w języku węgierskim:

sz = bezdźwięczna spółgłoska zębowa szczelinowa, odp. polskiego s
s = bezdźwięczna spółgłoska dziąsłowa szczelinowa, odp. polskiego sz
zs = dźwięczna spółgłoska dziąsłowa szczelinowa, odp. polskiego ż
cs = bezdźwięczna spółgłoska dziąsłowa zwarto-szczelinowa, odp. polskiego cz
ny = spółgłoska nosowa palatalna, odp. polskiego ń
ly> j = półsamogłoska palatalna, odp. polskiego j
ty = bezdźwięczna spółgłoska zwarto-wybuchowa palatalna
gy — dźwięczna spółgłoska zwarto-wybuchowa palatalna

Długie samogłoski zaznaczone są za pomocą kreski lub kresek nad literą (np. a, u, ó).
Samogłoski przednie okrągłe oznaczone są dwoma kropkami (krótkie) lub dwoma kreskami 
(długie) (np. u/u, o/ó).
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j. angielski j. węgierski j. polski
for and against mellette vagy ellene za i przeciw
now or never most uagy soha teraz lub nigdy

w których uporządkowanie wyrazów jest niezmienne, a odwrócenie ich 
kolejności jest albo zupełnie niemożliwe, albo prowadzi do powstania dziwnie 
brzmiących, nieidiomatycznych zwrotów w rodzaju

*nigdy lub teraz/ *never or now/ *soha vagy most

*przeciw i za/ *against and for/ *ellene vagy mellete
Konstrukcje tego typu można nazwać — korzystając z tradycji anglojęzycz-
nej — „wyrażeniami dwuczłonowymi”, „paralelnymi”, „bliźniaczymi” lub 
też „konstrukcjami zamrożonymi”.2

2 Angielskie terminy to ‘freezes’, 'fixed coordinates’, ‘irreversible binomials’, 'fixed 
conjuncts’.

Celem niniejszego artykułu jest próba zbadania najważniejszych czynni-
ków, które determinują uporządkowanie elementów składowych w wyraże-
niach paralelnych w języku polskim, angielskim i węgierskim. Uwzględnienie 
przykładów zaczerpniętych z trzech różnych języków może umożliwić nam 
ustalenie, czy zasady rządzące kształtem omawianych konstrukcji mają cha-
rakter specyficzny dla każdego języka, czy też są one bardziej uniwersalne. 
Szczególnie istotna jest tu analiza wyrażeń paralelnych w języku węgierskim, 
który — w przeciwieństwie do polskiego i angielskiego — nie należy do grupy 
indoeuropejskiej i posiada odmienną strukturę gramatyczną.

W części wprowadzającej zajmiemy się klasyfikacją wyrażeń paralelnych 
oraz ogólną charakterystyką omawianego zjawiska w analizowanych języ-
kach. Następnie zbadamy czynniki semantyczno-kulturowe, które odgrywają 
kluczową rolę w uporządkowaniu elementów składowych wyrażeń dwuczło-
nowych. Część 3. poświęcona będzie czynnikom fonologicznym determinują-
cym kształt wielu konstrukcji zamrożonych. W części 4. omówimy najważ-
niejsze typy interakcji pomiędzy obydwoma typami czynników.

Konstrukcje zamrożone w języku angielskim były przedmiotem licznych 
badań, z których najważniejsze to artykuły Abrahama (1950), Malkiela 
(1959) oraz Coopera i Rossa (1975). Na gruncie języka węgierskiego oma-
wianym zjawiskiem zajmował się głównie Pordany (1986, 1988) oraz Pais 
(1951, 1963). Niewiele uwagi poświęcono temu zagadnieniu w języku pol-

skim; najobszerniej zajmowała się nim Szpyra (1983), a jego pewnymi aspek-
tami Bzdęga (1962), Jodłowski (1962) i Mańczak (1969). Niniejszy artykuł 
jest pierwszą próbą obszerniejszej analizy porównawczej wyrażeń paralel-
nych w wymienionych trzech językach.
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Zanim przystąpimy do zbadania czynników, które decydują o kształcie
konstrukcji dwuczłonowych należy dokonać ich ogólnej klasyfikcji. Wydaje 
się, iż można tu wyróżnić dwa podstawowe typy wyrażeń paralelnych:
(1).  wyrażenia nieidiomatyczne — w tym wypadku znaczenie całości kon-
strukcji stanowi sumę znaczeń poszczególnych składników. Do tego typu 
można zaliczyć zwroty, takie jak:

j. angielski j. węgierski j. polski
yes or no igen uagy nem tak czy nie
husband and wife ferj es felseg mąż i żona

(2). wyrażenia idiomatycznc — jak zwykle w przypadku idiomów, znaczenie
danego zwrotu często odbiega od sumy znaczeń jego części składowych.
Można tu wyróżnić dwa podtypy:

(a) wyrażenia paralelne składające się z niezależnych od siebie wyrazów,
które w połączeniu uzyskują znaczenie idiomatyczne, np.

j. angielski j. węgierski j. polski
to sink or swim 'wóz boldog-boldogtalan ni pies, ni wydra tzn
albo przewóz’, dosł. 'każdy’, dosł. 'szczęśli- 'do niczego niepodob-
'utonąć lub płynąć’ wy-nieszczęśliwy’ ne’

(b) wyrażenia bliźniacze (zdwojenia)3, często oparte na częściowej re- 

duplikacji, w których poszczególne składniki nie zawsze są niezależnymi od
siebie wyrazami, np.'1

j. polskij. angielski j. węgierski
razzle-dazzle ejnye- bejnye fiku-miku
hanky-panky cipp- cupp szwu- buru
airy-fairy libeg-lobog czary- mary

3 Nie wszyscy .językoznawcy uznają zdwojenia oparte na reduplikacji za wyrażenia 

paralelne. Malkiel (1959), na przykład, wskazuje na odmienne pochodzenie obu typów. 
Jak wykażemy w tym artykule, łączne omawianie obydwu rodzajów konstrukcji jest 
uzasadnione, gdyż działają w nich te same reguły fonologiczne.

W tym artykule nie podajemy polskich tłumaczeń angielskich i węgierskich zdwojeń 
ze względu dużą trudność określenia ich znaczeń. Wiele z nich należałoby tłumaczyć 
w sposób opisowy, a przez to skomplikowany i zabierający dużo miejsca, np. odgłos 
przedmiotu spadającego na twardą powierzchnię.

Należy w tym miejscu dodać, iż powyższy podział wyrażeń paralelnych 
nie zawsze jest ostry. Oznacza to, że w niektórych przypadkach dany zwrot 
może zostać użyty w znaczeniu zarówno idiomatycznym, jak i nieidioma- 
tycznym. Rozważmy dla przykładu następujące dwa zdania:

1. Na kolację podano flaki z olejem.

2. Kolacja była nudna jak flaki z olejem. 3



60 Jolanta Szpyra

W pierwszym przykładzie mamy do czynienia z wyrażeniem 'flaki 
z olejem’ w jego podstawowym, „słownikowym”, nieidiomatycznym znacze-
niu, w drugim zaś z frazeologizmem, który można interpretować jedynie 
w całości, w znaczeniu 'bardzo nudny’.

Wyrażenia dwuczłonowe nie zawsze pojawiają się same; często stanowią 
one część dłuższych zwrotów idiomatycznych. Na przykład, wyrazy 'gęś 
i prosię’ nie są żadną zamrożoną konstrukcją, ale stają się nią w wyrażeniu 
'rozmawiać jak gęś z prosięciem’. Podobnie w języku angielskim, słowa cat 
'kot’ i mouse 'mysz’ mogą występować w dowolnej kolejności, z wyjątkiem 
idiomu to play cat and mouse with somebody 'bawić się z kimś jak kot 
z myszką’, w którym ich kolejność jest niezmienna i nie może ulec żadnej 
modyfikacji.

Istotną kwestię stanowi również stopień „zarnrożoności” danego wyraże-
nia, tzn. możliwości przestawienia jego składników. Mamy tu do czynienia 
z konstrukcjami, w których jakiekolwiek zmiany są zupełnie niemożliwe, np.

j. angielski

neither fish nor fowl 
'do niczego nie podob-
ne’ /neither fowl nor 
fish)

j. węgierski

kuty a- macska baratsag 
'żyć jak pies z kotem’ 
(*macska-kutya 
baratsag)

j. polski

na łeb, na szyję (*na 

szyję, na łeb)

W innych wypadkach kolejność elementów składowych wyrażeń paralel- 
nych nie jest ściśle określona, a jej zmiana jest możliwa, np.

w języku polskim: fauna i flora / flora i fauna
w języku angielskim: nights and days/ days and nights 'nocami

i dniami’ lub 'dniami i nocami’, tzn. 'cały czas’

Jak zauważa Malkiel (1959), w wielu sytuacjach mamy do czynienia jedy-
nie z pewną preferencją na rzecz określonej kolejności składników niektórych 
wyrażeń raczej niż z ich ściśle określonym uporządkowaniem. W dalszych
rozważaniach będziemy koncentrowali się na konstrukcjach zamrożonych, 
w których przestawienie elementów nie występuje.

Należy również wyjaśnić, iż konstrukcje paralelne nie ograniczają się je-
dynie do wyrażeń składających się tylko z dwóch członów. Dłuższe zwroty,
choć rzadsze, również mogą się pojawić. Trzy elementy wchodzą, na przy-
kład, w skład następujących wyrażeń:

j. angielski
deaf, dumb and blind 
'głuchy, niemy i ślepy’
good, bad and indifferent

j. węgierski
ide, oda, amoda
'tu, tam i tam dalej’
film, szinhaz, muzsika

j. polski
było, jest i będzie 
bród, smród i ubóstwo 
prasa, radio i telewizja
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'dobry, zły i obojętny’ 'film, teatr i muzyka’ kobiety, wino i śpiew

Wyrażenia czteroczłonowe również nie należą do rzadkości, np.

j. angielski j. polski
earth, fire, water, air wiosna, lato, jesień, zima
'ziemia, ogień, woda, powietrze’ dodawanie, odejmowanie, 

mnożenie i dzielenie

Wydaje się, iż nie ma wyraźnych ograniczeń długości wyrażeń para-

lelnych. Tak więc nazwy dni tygodnia stanowią konstrukcję siedmioczło- 
nową, zaś nazwy miesięcy dwunastoczłonową. W dalszych rozważaniach sku-
pimy się głównie na wyrażeniach złożonych z dwóch składników (a czasami 
z trzech), które stanowią najliczniejszą grupę.

Porównanie wyrażeń paralelnych w różnych językach wykazuje, iż istnieją 
między nimi duże różnice ilościowe. Z trzech języków będących przedmio-
tem naszej analizy bez wątpienia język angielski zawiera ich najwięcej we 
wszystkich możliwych kategoriach. W następnej kolejności plasuje się język 
węgierski, w którym niewiele jest paralelnych wyrażeń nieidiomatycznych, 
ale w którym istnieje szczególnie liczna grupa konstrukcji zdwojonych z czę-
ściową reduplikacją. Zwroty tego typu są niezbyt częste w języku polskim, 
co pod względem liczby wyrażeń paralelnych stawia go na ostatnim miejscu 
w stosunku do dwóch pozostałych.

Analiza wyrażeń dwuczłonowych w różnych językach wykazuje, iż mamy 
tu do czynienia z trzema głównymi przypadkami:

(1).  Wyrażenia, które mają odpowiedniki w innych językach i których 
składniki występują w tej samej kolejności. Przykłady tego typu podawali-
śmy już kilkakrotnie. Przytoczmy tu niektóre z nich.

j. angielski j. węgierski j. polski

here and there itt-ott tu i tam
yes o t  no igen vagy nem tak czy nie

Jak wkrótce wykażemy grupa ta jest bardzo liczna, co wskazuje na dzia-
łanie tych samych reguł w różnych językach. Należy dodać, iż identyczność 
wielu wyrażeń bierze się często stąd, że stanowią one przekłady z innych 
języków. Tak więc niektóre zwroty są zapożyczeniami z łaciny, np.

Źródłem zapożyczeń jest często mitologia grecka, jak również Biblia, np.

j. łaciński j. angielski j. polski
lares et penates lares and penates lary i penaty
diuide et impera divi.de and rule dziel i rządź
panem et circenses bread and circuses chleba i igrzysk
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j. angielski j. polski
(between) Scylla and Charybdis (pomiędzy) Scyllą i Charybdą
Sodom and Gomorrah Sodoma i Gomora
(a land flowing with) milk and. honey (kraina) mlekiem i miodem, (płynąca)

(2).  Wyrażenia, które są zamrożone w jednym języku, ale nie w innych,
np.:

j. angielski
safe and sound 'bez 
szwanku, dosł. bez-
pieczny i zdrowy’

j. węgierski j. polski

jdr-kel ni, z gruszki, ni z pie-
'przechadzać się, dosł. truszki, ni w pięć, ni
chodzić i wstać’ w dziewięć

Nie jest rzeczą jasną, dlaczego w jednym języku pewne wyrażenie ulega 
zamrożeniu, a w drugim nie. Większość wyrażeń idiomatycznych należy do 

tej grupy.
(3).  Wyrażenia paralelne mające odpowiedniki w innym języku, w któ-

rych elementy składowe są jednak uporządkowane inaczej. Przytoczmy kilka 
przykładów.

j. angielski j. węgierski j. polski
hot and cold hideg-meleg ciepło-zimno
'ciepło i zimno’ 'zimno-ciepło’
morę or less t.obbe-kevesbe mniej więcej
dosł. 'więcej lub mniej’ 'więcej mniej’

Wyrażenia tego typu są szczególnie interesujące, gdyż wydają się one 
podważać tezę o uniwersalności zasad rządzących uporządkowaniem elemen-
tów składowych w omawianych zwrotach. Jak będziemy starali się wykazać 
w dalszej części tego artykułu, większość odstępstw od ogólnych reguł można 
jednak wyjaśnić odwołując się do interakcji zasad semantycznych i fonolo- 
gicznych.

2. Czynniki semantyczno-kulturowe, czyli co łączy Jana 
Kowalskiego, Johna Smitha i Janosa Kovacsa

W tej części zajmiemy się czynnikami semantyczno-kulturowymi, które 
wpływają na uporządkowanie elementów składowych wyrażeń paralelnych. 
Zdaniem Malkiela (1959), można mówić o pięciu podstawowych typach 

relacji semantycznych pomiędzy składnikami omawianych zwrotów: 
(1). Bliskoznaczność — w tym wypadku obydwa człony wyrażenia są 
bardzo zbliżone do siebie znaczeniowo i są, prawic synonimami, np.

miła i przyjazna atmosfera st.róże ładu i porządku
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(2) . Komplement arność — oba składniki uzupełniają się wzajemnie, 
stanowiąc dwie strony tego samego zjawiska, np.

fauna i flora na wschodzie i zachodzie ani widu, ani słychu
(3) . Prz eciwieństwo — elementy składowe wyrażenia paralelnego mogą 
stanowić swoje przeciwieństwa, antonimy, np.

sprawa życia i śmierci za i przeciw być albo nie być
(4) . Zawieranie — jeden składnik jest częścią drugiego z semantycznego 

punktu widzenia, tzn. znaczenie jednego elementu zawiera się w znaczeniu 
drugiego, np.

prawa człowieka, i obywatela i w ogóle i w szczególe
(5) . Wynikanie —jeden element stanowi albo nieuniknioną, albo tylko 
możliwą konsekwencję drugiego, np.

wzloty i upadki praca i płaca bodziec i reakcja
Klasyfikacja tego typu, choć przydatna, ma jednak pewne słabe strony. 

Po pierwsze, wydaje się, iż z jej pomocą nie można opisać semantyki wszyst-
kich wyrażeń paralelnych. Po drugie, przedstawione typy relacji semantycz-
nych między członami konstrukcji zamrożonych nie stwierdzają, który z ele-
mentów znajdzie się na pierwszym miejscu, a który na drugim. Dlatego też 
w dalszych rozważaniach posłużymy się kategoriami zaproponowanymi przez 
Coopera i Rossa (1975), Abrahama (1950) oraz Szpyrę (1983). Nazwa danej 
kategorii odnosi się do pierwszego składnika.

the sun and the moon 'słońce 
i księżyc’

j. angielski j. węgierski j. polski

TUTAJ
here and there 'tu i tam’ itt-ott 'tu i tam’ tu i tam
near and remote 'bliski ide-oda 'tu i tam’ tu i ówdzie
i daleki’ ez es amaz 'to i tamto’ tędy i owędy
this and t.hat 'ten i tamten’ ehhez-ahhoz 'do tego i tam- ni to, ni owo, ni to, ni
hither and dither 'tu i tam’ tego’ sio
come and go 'przyjść i pójść’ se ide, se oda ‘ni tu, ni tam’ to i owo, to i sio
home and away 'w domu 
i poza domem’

jón-megy 'przyjść i pójść’ w tę i z powrotem

inhale and exhale ‘wdychać joves-menes ‘przyjście i pój- tak czy siak, tak czy
i wydychać’ ście’ owak 

blisko i daleko

ale:
orszdg, vilag 'kraj i świat’ z kraju i ze świata

heauen and eart,h 'niebo se egen, se fóldon ‘nigdzie’, to niebo a ziemia
i ziemia’ dosł. ‘ani na niebie, ani na 

ziemi’
słońce i księżyc
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Powyższe przykłady wykazują, iż w wyrażeniach, które dotyczą 'bliskości’ 
i 'oddalenia’ składnik oznaczający 'bliskość’ pojawia się na pierwszym miej-
scu. Podane kontrprzykłady są nieliczne i można je wyjaśnić odwołując się 
do czynników kulturowych oraz ŹRÓDŁA SIŁY. Omawiamy je w dalszej 

części artykułu.

j. angielski
TERAZ
now or never 'teraz lub 
nigdy’
sooner or later 'prędzej czy 
później’
now and then 'czasami, dosł, 
teraz i później
tomorrow and the day aftcr
'jutro i pojutrze’

j. węgierski

most iiagy soha 'teraz lub 
nigdy’
elóbb vagy utóbb 'prędzej czy 
później’
holnap vagy holnaputan 
'jutro i pojutrze’

tegnap es tegnapelótt
'wczoraj i przedwczoraj’

j. polski

teraz lub nigdy

prędzej czy później 

dziś, jutro i pojutrze 

wczoraj i przedwczoraj 

z dziada pradziada
teraz i zawsze

j. angielski 
CHRONOLOGIA 
past, present and futurę 
'przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość’
old and new 'stary i nowy’ 
cause and effect 
'przyczyna i skutek’ 
stimulus and response 
‘bodziec i reakcja’ 
hide and seek ‘gra w cho-
wanego dosł. 'chować się
i szukać’

j. węgierski

elótte es utdna 'przed i po’ 
elószór es utoljdra 'po raz 
pierwszy i ostatni’
se eleje, se vege 'nie ma ani 
początku, ani końca’ 
volt is, lesz is ‘zawsze to 
samo, dosł. było i będzie’ 
elet es halal 'życie i śmierć’ 
kezdet es veg 'początek 
i koniec’

j. polski

było, 'jest, i będzie 
wczoraj i dziś

alfa i omega 
przyczyny -i, skutki 
praca, i płaca, 
bodziec i reakcja 
pranie i prasowanie, 
pytanie 'i, odpowiedź 
marksizm-leninizm

Powyższe kategorie o nazwach TERAZ i CHRONOLOGIA zostały 
przedstawione łącznie, gdyż obie odnoszą się do czasu. Według pierwszej 
z nich element bliższy nam w czasie znajduje się na pierwszym miejscu,
zaś odleglejszy na drugim. Druga kategoria, porządkuje składniki wyrażeń 
paralelnych zgodnie z chronologią.

Należy dodać, iż w niektórych przypadkach obie zasady są w konflikcie. 
Dla przykładu, w wyrażeniu z dziada pradziada widzimy działanie zasady 
TERAZ, a naruszenie kategorii CHRONOLOGII. Zwrot wczoraj i dziś
sprzeczny jest z TERAZ, zaś zgodny jest z CHRONOLOGIĄ. Oznacza 
to, żc często nie można przewidzieć, która z dwóch omawianych zasad 
zadecyduje o uporządkowaniu elementów w danym wyrażeniu. Wydaje się 
jednak, że w przypadku czasowników i czynności kategoria, CHRONOLOGII
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ma bezwzględny prymat. Jest to szczególnie widoczne w języku angielskim, 
który obfituje w wyrażenia czasownikowe, takie jak:

live and learn 'żyć i uczyć się’ 
wait and see 'poczekać i zobaczyć’

hide and seek 'chować się i szukać’

seize and hołd 'chwycić i trzymać’ 
stop and shop 'zatrzymać się i zro-
bić zakupy’

spit and polish 'splunąć i polerować’

Jest rzeczą uderzającą, iż we wszystkich tych przykładach między czło-
nami wyrażeń zachodzi wspomniana już wcześniej relacja wynikania. Można 
zatem założyć, że w takiej sytuacji zasada CHRONOLOGII będzie odgry-
wała większą rolę niż TERAZ.

j. angielski j. węgierski j. polski

POZYTYWNOŚĆ

positive and. negatiue 'pozytyw- pozitiu vagy negatiy 'pozytywny tak czy nie
ny i negatywny’ lub negatywny’ coś niecoś
plus or minus 'plus lub minus’ plusz vagy minusz 'plus lub plus-minus

minus’
all or nonę 'wszystko lub nic’ wszystko lub nic
good or bad 'dobry i zly’ jó vagy rossz 'dobry lub zły’ na dobre i na
good and evil 'dobro i zlo’ złe

mellette vagy ellene 'za pro i contra
i przeciw’

assert or deny 'potwierdzić lub akarva-akarat.lan 'chcąc nie dole i niedole
zaprzeczyć’ chcąc’ wzloty i upadki
win or lose 'wygrać lub boldog-boldogtalan 'każdy, dosł. blaski i cienie
przegrać’ szczęśliwy-nieszczęśliwy’ za i przeciw
true or false 'prawdziwy lub tobbe-keuesbe 'mniej więcej, nic dodać, nic
fałszywy’ dosł. więcej mniej’ ująć
fnend or foe 'przyjaciel czy ciepło-zimno
wróg’ śmiać się czy
with or without 'z lub bez’ płakać
for and against. ‘za i przeciw’
ale:
tears and laughter 'łzy i śmiech’ sirds-nevet.es 'płacz i śmiech’ mniej więcej
sink or swim 'było nie było, hideg-meleg ‘zimno-ciepło’ wady i zalety na
dosł. utonąć lub popłynąć’ chybił trafid

Przedstawiona tu zasada, którą nazwaliśmy POZYTYWNOŚĆ, umiesz-

cza element nacechowany dodatnio przed składnikiem mającym znaczenie
negatywne. Kategoria ta jest bardzo liczna we wszystkich trzech językach 
i obejmuje wiele przykładów, które nie zostały tutaj uwzględnione. Dotyczą 
one zwrotów o strukturze A i/lub Neg-A, jak, na przykład, słynne być
albo nie być oraz liczne inne przypadki (np. dole i niedole, kiedy niekiedy,

5 Etnolingwistyka 8 
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chcąc nie chcąc itd.). Istnieją jednak pewne wyjątki, które motywowane są 
fonologicznie. Omówimy je w części 3.

i młodzieży

j. angielski j. węgierski j. polski
DOROSŁOŚĆ

man and boy ‘mężczyzna i chłopiec’ apa es fia 'ojciec i syn’ ojciec i syn
father and son 'ojciec i syn’ anya es lany a 'matka i córka’ matka i córka
parent and child 'rodzic i dziecko’ rodzice i dzieci
cow and calf 'krowa i cielę’
cat and kittens 'kotka i kocięta’
ale: dla dzieci

Kolejna zasada stawia na pierwszym miejscu wyraz odnoszący się do 
osoby starszej, a na drugim miejscu do osoby młodszej. W języku angielskim 
reguła ta dotyczy również zwierząt. Można dodać, że podane przykłady 
zgodne są również z kategorią CHRONOLOGII. Podany kontrprzykład 
z języka polskiego zostanie wyjaśniony w części fonologicznej.

j. angielski j. węgierski j. polski
MĘSKOŚĆ

man and woman 'mężczyzna ferfi es nó 'mężczyzna i ko- mąż i żona
i kobieta’ bieta’
husband and wife 'mąż i żona’ ferj es feleseg 'mąż i żona’ dziad i Imba
he and she 'on i ona’ on i ona
małe and female ‘męski i żeński’ apdd-anyad ‘o jciec i matka’ męski, żeński

boy and girl ‘chłopiec i dziewczyna’ apatlan-anyatlan ‘sierota,
i nijaki

brother and sister ‘brat i siostra’
dosł. bez ojca i matki’ 
papas-mamas ‘gra dziecięca, który, która,

king and queen 'król i królowa’ dosł. taty-mainy’ które
Jack and Jill ‘imiona’ Csongor es Tunde ‘imiona’ król i królowa
Romeo and Juliet Jaś i Małgosia

ale:
ladies and gentlemen ‘panie hólgyeim es uraim 'panie

Jacek i Agatka

panie i panowie
i panowie5 i panowie5 koleżanki

goose and gander 'gęś i gąsior’
i koledzy 
druhny

duck and drakę ‘kaczka i kaczor’ 'i. druhowie

Według zasady zilustrowanej powyżej w zwrotach zawierających ele-
menty odnoszące się do obydwu płci, składnik męski poprzedza żeński. Znaj-
duje to odbicie nie tylko w wyrażeniach paralelnych, ale również w wielu ty-
tułach utworów literackich, które prawie zawsze wymieniają męskiego boha-
tera na pierwszym miejscu, np. „Romeo i Julia”, „Tristan i Izolda”, „Cezar
i Kleopatra”. Do tego dochodzą słynne pary, poczynając od Adama i Ewy, 
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do takich postaci, jak Dante i Beatrycze, Petrarka i Laura. Znamienna jest 
tu również nazwa współczesnego duetu śpiewającego 'Andrzej i Eliza’.

Cechą charakterystyczną dla omawianych języków (jak również dla wielu 
innych) jest regularne odstępstwo od analizowanej zasady w przypadku 
zwrotów o charakterze grzecznościowym, w których konwencja kulturowa 
'panie mają pierwszeństwo’ dominuje nad powszechnie obowiązującym pry-
matem kategorii MĘSKOŚĆ.

j. angielski 
POJEDYNCZOŚĆ 

smgular and plural '1. poj. 
i mnoga’
one or two 'jeden lub dwa’ 
once or twice 'raz czy dwa 
razy’
first and second ‘pierwszy 
i drugi’
captain and crew 'kapitan 
i załoga’
mono-stereo 'mono-stereo’
monotheism and polytheism 
'monoteizm i politeizrn’ 
Mick Jagger and the Rolling 
Stones

j. węgierski

egyes es tóbbes szam '1. poj. 
i mnoga’

egy vagy ketto 'raz lub dwa’

elsó vagy mdsodik 'pierwszy 
lub drugi’

Ali Basa es a negyuen rabló 
‘Ali Baba i 40 rozbójników’ 
Kończ Zsuzsa es az Illes 
zenekar ‘K. Z. z zespołem’

j. polski

liczba poj. i mnoga

robić coś raz dwa 
dwoić się i troić

ni w pięć, ni w dziewięć

Sierotka Marysia, i sied-
miu krasnoludków 
indywidualny i zbiorowy

Maryla Rodowicz i jej 
gitarzyści

Przedstawiona powyżej zasada przeciwstawia liczbę pojedynczą — mno-
giej, cyfrę mniejszą — większej, jednostkę — zbiorowości, gwiazdę — osobom 
towarzyszącym. Od tej reguły nie znaleźliśmy wyjątków.

j. angielski j. węgierski j. polski
OGÓLNOŚĆ

generał and particular dltaldnos es kiilónós i w ogóle i w szczególe
'ogólny i szczegółowy’ 'ogólny i szczegółowy’ forma prawa człowieka i oby-
form and substance 
'forma i treść’

es tartalom 'forma i treść’ watela

facts and figures 
'fakty i liczby’

nie słowa, ale czyny

abstract and concrete
‘abstrakcyjny i konkretny’

duch i litera prawa

OGÓLNOŚĆ jest zasadą, według której element odnoszący się do rzeczy 

ogólniejszej poprzedza określenie zjawiska o charakterze bardziej szczegóło-
wym. Kategoria ta jest niezbyt liczna, ale dość regularna.

j. angielski j. węgierski j. polski
WAŻNOŚĆ

grain and chaff 'ziarno i plewy’ kenyer es viz ‘chleb i woda’ ziarno i plewy
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heads or tails ‘orzeł czy reszka’ kenyer es só 'chleb i sól’ orzeł czy reszka
bread and butter hus krumpliual 'mięso z ziemnia- adres i telefon
‘chleb z masłem’ kami’
fish and chips 'ryba z frytkami’ tea rummal 'herbata z rumem’ flaki z olejem
ham and eggs 'szynka z jajkami’ sonka tojassal ‘szynka z jajkami’ wódka z sokiem
whisky and soda zóldseg, gyiimólcs ‘warzywa figa z makiem
'whisky z wodą sodową’ i owoce’ przyjaźń
gin and tonie 'gin z tonikiem’ rum kólaval 'rum z Coca Colą’ i współpraca
beer and pretzels 'piwo i precle’ {życzenia) zdro-
meat and grauy 'mięso i sos’ wia i szczęścia
cups and saucers ‘filiżanki o chlebie i wo-
i spodki’ dzie

Jedną z bardziej oczywistych zasad jest umieszczenie elementu ważniej-
szego przed mniej ważnym, głównego przed mniej istotnym. Przykłady są 
bardzo liczne we wszystkich trzech językach. Szczególnie liczną grupę sta-
nowią tu określenia dotyczące jedzenia i picia.

j. angielski 
ŻYWOTNOŚĆ 

life and death 'życie i śmierć’ 
live or die 'żyć lub umrzeć’ 
liuing or dead 'żywy lub 
umarły’
the quick. and the dead 
'szybcy i martwi’ people and 
things 'ludzie i rzeczy’ 
person, place and thing 
'osoba, miejsce i rzecz’ 
ale:
dead or alive 'żywy czy 
umarły’
car and driver 'samochód 
i kierowca’

j. węgierski j. polski

elet es halal 'życie i śmierć’ 
elve-halva 'żywy lub martwy’ 
el-hal ualamiert 'żyć i umie-
rać za coś’
nem tudni el-e, hal-e 'nie 
mieć o kimś informacji, dosl. 
nie wiedzieć czy żyje czy 
umiera’

sprawa życia i śmierci 
dostarczyć kogoś żywe-
go lub umarłego

człowiek i świat 
człowiek i polityka 
walka na śmierć i ży-
cie

Kategoria ŻYWOTNOŚĆ przeciwstawia życie śmierci, istoty ożywione 
zjawiskom nieożywionym. Prymat tych pierwszych stanowi tu obowiązującą 
zasadę, od której istnieją jednak pewne wyjątki. Jeden z nich tłumaczy 
kolejna zasada o nazwie ŹRÓDŁO SIŁY.

j. angielski
ŹRÓDŁO SIŁY

bow and arrow 'luk i strzały’ 
sun and moon 'słońce i księżyc’ 
car and driuer 'samochód 
i kierowca’ horse and carriage 'koń 
i powóz’

j. węgierski j. polski

ló es lovas 'koń i jeździec’ łuk i strzały
nap es hołd 'słońce i księżyc’ słońce i księżyc

as, król, dama,
walet
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Prezentowana powyżej zasada powoduje, iż element będący źródłem siły 
i energii poprzedza składnik, który albo się tej sile poddaje, albo jest od
drugiego słabszy. Jest to kategoria niezbyt liczna, ale o dużej sile działania. 
To właśnie jej można przypisać pogwałcenie zasady bliskości w wyrażeniu 
słońce i księżyc oraz reguły ŻYWOTNOŚĆ w car and driver 'samochód 

i kierowca’

j. angielski j. polski
SPRAWCA

speaker and hearer 'mówiący i słuchający’ dawca i biorca
subject and object 'podmiot i dopełnienie’ podmiot i orzeczenie
actor and action 'aktor i akcja’ podmiot, orzeczenie i dopełnienie
employer and employee 'pracodawca i zatrudniony’ między młotem a kowadłem
cai and mouse 'kot i mysz’ mistrz pędzla i palety

Jak wykazują podane przykłady, sprawca czynności znajduje się na 
pierwszym miejscu przed elementem, który dotyczy albo wyniku tej czynno-
ści, albo strony zachowującej bierność. W języku węgierskim nie znaleźliśmy 
wyrażeń, które można przypisać tej kategorii.

j. angielski j. polski
STAŁOŚĆ

land and sea 'ląd i morze’ na lądzie i na morzu
Army and Navy 'armia lądowa i marynarka’ na lądzie i na wodzie 
field and strearn 'pole i strumień’ ciała stałe, ciekłe i gazowe
food and drink 'jedzenie i picie’ jeść i pić

Kategoria STAŁOŚĆ ma charakter niemalże chemiczny, gdyż dotyczy 

'stanu skupienia’, tzn. pierwszeństwa elementów 'stałych’ wobec 'płynnych’. 
Jak i w poprzednim przypadku, nie zanotowano wyrażeń paralelnych tego 
typu w języku węgierskim. Wyjątek stanowią zwroty odnoszące się do
jedzenia i picia, które we wszystkich trzech językach zgodne są z tą zasadą.

W tej części pracy przedstawiliśmy kilka najważniejszych czynników se-
mantycznych, które decydują o kolejności składników w wyrażeniach pa-
ralelnych. Zaprezentowana lista kategorii nie jest kompletna i z pewnością 

mogłaby być poszerzona. Można też połączyć niektóre z nich lub znaleźć dla 
nich trafniejsze nazwy. Jednakże jedna rzecz nie ulega wątpliwości — ana-
lizowane wyrażenia we wszystkich trzech językach zachowują się zasadniczo 
w ten sam sposób i uporządkowane są zgodnie z tymi samymi zasadami.
Oznacza to, iż reguły semantyczne, o których tu mowa nie są cechą specy-
ficzną dla tylko jednego języka, ale mają znacznie szerszy zakres. Analiza 

wyrażeń dwuczłonowych w języku angielskim, polskim i węgierskim z pew-
nością upoważnia nas do wysnucia takiego wniosku.
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Kolejna obserwacja dotyczy istnienia pewnego konfliktu czy sprzeczno-
ści między niektórymi kategoriami. Tak więc w niektórych przypadkach TE-
RAZ konkuruje z CHRONOLOGIĄ, TUTAJ ze ŹRÓDŁEM SIŁY, ŻYWOT-

NOŚĆ ze ŹRÓDŁEM SIŁY. W takich sytuacjach pewne zasady okazują się 

być silniejsze od innych, choć trudno tu o dokładne sprecyzowanie hierar-
chii siły czy ważności pomiędzy nimi. Oczywiście w większości wypadków 
nie ma takiego konfliktu. Co więcej, wiele wyrażeń posiada kształt, który 
można przypisać działaniu nie tylko jednej zasady, ale kilku z nich. Dla przy-
kładu, zwrot sprawa życia i śmierci można uznać za wynik współdziałania 
CHRONOLOGII z kategorią ŻYWOTNOŚĆ, angielskie wyrażenie horse and 
carriage 'koń i powóz’ za rezultat współpracy ŹRÓDŁA SIŁY i SPRAWCY.

W tym kontekście nasuwa się pytanie, czy mamy tu do czynienia z wie-
loma nie powiązanymi ze sobą zasadami, czy też można mówić o jednej 
wspólnej regule, która rządzi wszystkimi analizowanymi tu przypadkami. 
Innymi słowy, chodzi nam o znalezienie wspólnego mianownika dla zapro-
ponowanych kategorii semantycznych. Cooper i Ross (1975) jako pierwsi 
zwrócili uwagę na to, że pierwszy składnik wyrażeń dwuczłonowych wydaje 
się odnosić do stereotypowego użytkownika języka i łącznie tworzyć jego por-
tret. A zatem jaki jest ten stereotyp, którego możemy nazwać Johnem Smi-
them, Janosem Kovacsem lub Janem Kowalskim? Jest on TERAZ i TUTAJ, 
choć posiada on również poczucie historii, a zatem CHRONOLOGII. Jest on 
DOROSŁY, POJEDYNCZY i ŻYJĄCY. Stanowi on ŹRÓDŁO SIŁY i jest 
SPRAWCĄ wydarzeń. Jest MĘŻCZYZNĄ, choć, będąc wychowany w kul-

turze europejskiej, czasami oddaje paniom pierwszeństwo. .Jest też STAŁY, 
a jako stereotyp OGÓLNY. Wreszcie nasz stereotypowy użytkownik języka 
jest, w swoim własnym mniemaniu, WAŻNY i POZYTYWNY. Wszystkie te 

cechy można zatem połączyć w jedną wspólną zasadę, którą Cooper i Ross 
(1975:67) nazywają NAJPIERW JA.

Pierwszy element wyrażeń paralelnych odnosi się do tych cech, 
które określają stereotypowego użytkownika języka.

Jest rzeczą uderzającą, iż wszystkie trzy stereotypy, tzn. John Smith,
Janos Kovacs i Jan Kowalski są do siebie bardzo podobni, mają wiele wspól-
nych cech i postrzegają świat w ten sam, dość konserwatywny sposób. Jest to 
świat oparty na tradycyjnych cechach społeczeństw europejskich, takich jak 
ich pierwotnie patriarchalny charakter (z pewnymi elementami rycerskości 
wobec kobiet), dominacją rodziców nad dziećmi, starszych nad młodszymi. 
W centrum tego świata stoi człowiek, który jest jego najważniejszym skład-
nikiem, źródłem siły i działania, podporządkowującym sobie resztę świata,
zarówno zwierzęta jak i rzeczy nieożywione. Ten językowy antropoccntryzin, 
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polegający na uznaniu człowieka za najważniejszy i najlepszy składnik tego 
świata cechuje wiele języków europejskich, a z pewnością polski, co wyka-
zały badania nad jego zasobem leksykalnym (np. Tokarski 1993, Lewicki 
i Pajdzińska 1993). Nic więc dziwnego, że również język węgierski, należący 
kulturowo, choć nie genetycznie, do europejskiej strefy wpływów wykazuje 
liczne podobieństwa do angielskiego i polskiego pod względem zasad rządzą-
cych kształtem wyrażeń paralelnych.

Jednakże byłoby zbytnim uproszczeniem twierdzić, że nasi trzej stereoty-
powi panowie zawsze uznają tylko siebie za 'pępek świata’. W wielu wypad-
kach ustępują oni miejsca wartościom, które uważają za istotniejsze. Stąd 
bierze się prymat elementów nadprzyrodzonych nad ziemskimi w wyraże-
niach takich jak, na przykład,

god and man Bóg i człowiek
god and country Bóg i ojczyzna
to move heauen and. earth poruszyć niebo i ziemię 

a także w: to niebo a ziemia wszystkie znaki na niebie i ziemi
Wyrażenia tego typu wyraźnie wskazują na kulturowe uwarunkowania 

kształtu wielu wyrażeń paralelnych. Świadczą o tym również następujące 
angielskie zwroty:

rich and poor bogaty i biedny’ master and seruant 'pan i sługa’
w których kolejność elementów składowych zgodna jest ze stereotypową hie-
rarchią wartości uznawanych przez społeczeństwa europejskie. W świetle 
tych obserwacji należy nieco zmodyfikować zasadę NAJPIERW JA i uzu-
pełnić ją o aspekt kulturowy:

Pierwszy składnik wyrażeń paralelnych odnosi się do cech ste-

reotypowego użytkownika języka, a uporządkowanie ich elemen-
tów składowych często odzwierciedla hierarchię wartości społe-
czeństwa, w którym żyje.

Jak wykazuje nasza analiza, powyżej sformułowana zasada określa 
kształt wyrażeń dwuczłonowych we wszystkich trzech językach. Można rów-
nież przypuszczać, iż ma ona znacznie szerszy zasięg i dotyczy także wielu 
innych języków. Nie oznacza to jednak, że ma ona charakter w pełni uni-

wersalny, gdyż istnieją liczne kontrprzykłady (Malkiel 1959, Cooper i Ross 
1975).

W tym miejscu należy dodać, iż przyjęta przez nas reguła uporządko-
wania składników w konstrukcjach zamrożonych musi zostać uzupełniona 
o dodatkowe zasady gdyż nie obejmuje ona wielu innych kategorii wyrażeń. 
Rozważmy dla przykładu kilka zwrotów języka polskiego i angielskiego, które 
odnoszą się do zjawisk o charakterze przestrzennym. Jak wykazali Cooper 
i Ross (1975), w języku angielskim 'góra’ dominuje nad 'dołem’, np.
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up and down 'w górę i w dół’ peak and ualley 'szczyt i dolina’ 
ouer and under 'nad i pod’ high and Iow 'wysoko i nisko’
top and bottom 'góra i dół’ rise and fali 'wznieść się i upaść’

Podobne zjawisko można zaobserwować w języku polskim, w którym
istnieją podobne wyrażenia, np.

w górę i w dół góry i doliny
wzloty i upadki góra-dół
wyże i niże tony wysokie i niskie

Prymatowi 'góry’ na 'dołem’ można również przypisać kolejność elemen-
tów w takich zwrotach, jak

na łeb, na szyję to ma ręce i nogi
jak też

północ i południe

gdyż północ zazwyczaj łączymy z 'górą’, zaś południe z 'dołem’ (wyjątek: 
od stóp do głów)5 6.

5 Zdaniem Coopera i Rossa (1975) dominacja 'góry’ nad 'dołem’, jak również strony 

prawej nad lewą wiążą się z charakterem ludzkiej percepcji — rzeczy znajdujące się wyżej 
są postrzegane wcześniej niż te, które są niżej, a przedmioty z prawej strony przed tymi 
z lewej.

6 W tym przypadku język angielski przestrzega prymatu osi wertykalnej nad horyzon-

talną, np. top right corner 'górny prawy róg’, bottom left corner ‘dolny lewy róg’.

Jeśli chodzi o oś poziomą, wyraźnie widać tu przewagę prawej strony 
nad lewą, np.

prawy i lewy wschód-zachód
('wschód’ łączymy z prawą stroną, 'zachód’ z lewą).

Połączenie obydwu osi zazwyczaj oznacza prymat pionu nad poziomem, 
co widać szczególnie w nieodwracalnych połączeniach typu

północny wschód południowy zachód, południowo-wschodni
(wyjątek: prawy górny róg, lewy dolny róg5).

Istnieje jednakże wiele różnych kategorii semantycznych, w których nie 
można w sposób ścisły określić kolejności elementów składowych w wyraże-
niach paralelnych. Dla przykładu, w zwrotach, w których składniki odnoszą
się do percepcji wzrokowej i słuchowej, element określający wrażenia wzro-
kowe dominuje w takich przypadkach, jak

ani widu, ani słychu

mieć oczy i uszy szeroko otwarte

ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało

ciemno wszędzie, głucho wszędzie

Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w innych wyrażeniach, np.
audiowizualny głuchoniemy
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cichociemni zespół pieśni i tańca
Na zakończenie części poświęconej wpływowi czynników semantyczno-

-kulturowych na kształt wyrażeń paralelnych warto wspomnieć, iż przedsta-
wione zasady nie ograniczają się jedynie do tego zjawiska, ale mają znacznie 
szerszy zasięg. Wspomnieliśmy już o tym, że reguła NAJPIERW JA wielo-
krotnie znajduje odbicie w tytułach różnych utworów. Można tu dodać ty-

tuły takie jak Królewicz i żebrak, który odzwierciedla hierarchię społeczną, 
Mistrz i Małgorzata zgodny z regułą MĘSKOŚĆ, czy też książkę Alana Sil- 
litoe Mężczyźni, kobiety, i dzieci, gdzie wyraźnie widać działanie zasad MĘ-
SKOŚĆ i DOROSŁOŚĆ. Znane i popularne fragmenty piosenek czy utworów 

literackich również często można zanalizować za pomocą omawianych reguł. 
Na przykład prymat 'góry’ nad 'dołem’ widoczny jest w następujących cy-
tatach:

'ty pójdziesz górą, a ja doliną’ 'hej góry, nasze góry, hej góry i doliny’ 
jak również w takich porzekadłach, jak

Kto sieje góry i doły, ma pełne stodoły.
Najpełniej jednak rolę omawianych czynników można dostrzec w kształ-

cie wielu powiedzeń i przysłów, które posiadają konstrukcję dwuczłonową. 
W takich przypadkach kolejność członów często zgodna jest z zasadą NAJ-
PIERW JA, np.

Pan każę, sługa musi — hierarchia społeczna
Łatwo przyszło, łatwo poszło — TUTAJ i CHRONOLOGIA
Jaki ojciec, taki syn, jaka matka, taka córka — DOROSŁOŚĆ i MĘ-

SKOŚĆ

Jaka mać, taka nać - DOROSŁOŚĆ i CHRONOLOGIA

Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz — CHRONOLOGIA
Jaka praca, taka, płaca — CHRONOLOGIA
Lepszy w garści wróbel, niż gołąbek na dachu — TUTAJ
Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek — hierarchia wartości
Należy tu dodać, że w wielu przypadkach odwrotna kolejność członów

takich wyrażeń jest równie logiczna i możliwa do przyjęcia, np.
Sługa musi, bo pan każę. Tak się wyśpisz, jak sobie pościelisz.
Diabłu ogarek i Panu Bogu świeczkę. Taki syn, jaki ojciec.

To że takie powiedzenia nie istnieją w języku polskim, wyraźnie wskazuje 
na istotną rolę zasady NAJPIERW JA w utrwalaniu stereotypów myślowych 
w języku.

Zdaniem Coopera i Rossa (1975) również kolejność przymiotników, które 
określają rzeczownik często odzwierciedla działanie prezentowanych zasad. 
Dla przykładu, przewaga osi wertykalnej nad horyzontalną przejawia się
w umieszczaniu przymiotnika dotyczącego wzrostu przed określeniem tuszy.
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Tak więc konstrukcje z lewej strony, które zgodne są z tą regułą, brzmią 
naturalniej niż te z prawej, które ją pogwałcają:

wysoka szczupła dziewczyna, szczupła wysoka, dziewczyna,
mały tęgi mężczyzna tęgi mały mężczyzna,
niska chuda kobieta chuda niska kobieta

Podsumowując tę część niniejszego artykułu trzeba stwierdzić, iż wszyst-
kie trzy języki będące przedmiotem naszej analizy wykazują daleko po-
suniętą zbieżność, jeśli chodzi o czynniki semantyczno-kulturowe determi-
nujące uporządkowanie elementów składowych w wyrażeniach paralelnych. 
Należy jednak zaznaczyć, iż sformułowane reguły nie są bezwyjątkowe. .Jak 
wykazaliśmy, często odstępstwa od nich można przypisać innym, silniejszym 
zasadom. Nie zawsze jest, to jednak możliwe; nadal pozostaje pewna grupa 
przypadków, która pozostaje nie wyjaśniona, np.

mniej więcej na, chybił trafił wady i zalety

Ponadto istnieją wyrażenia paralelnc, których człony są sobie bardzo 
bliskie znaczeniowo i których kolejność nie wynika z czynników semant.yczno- 
-kulturowych, np.

bez ładu i składu ni przypiął, ni przyłatał. ni pies, ni wydra

W kolejnej części artykułu postaramy się wykazać, iż większość tych 

przykładów można w sposób adekwatny opisać sięgając do ich właściwości 
fonologicznych.

3. Czynniki fonologiczne, czyli dlaczego gramy w ping-ponga, 
a nie w pong-pinga

Już dawno zauważono, iż kolejnością elementów składowych w wyra-
żeniach zdwojonych opartych na częściowej reduplikacji rządzą określone 
zasady fonologiczne. Przedstawimy tutaj najważniejsze z nich, opierając 
się głównie na pracach Coopera i Rossa (1975), Szpyry (1983) i Pordanya
(1988).

1. Pierwszy składnik zawiera wyższą lub bardziej przednią 
samogłoskę niż drugi (tzn. samogłoska w drugim składniku posiada, niższą 
częstotliwość drugiego formantu).

Według tej zasady kolejność samogłosek w wyrażeniach zdwojonych 
zgodna jest, z następującą skalą:

i>ł>e>c>a>o>u

Przykłady ilustrujące działanie tej zasady występują we wszystkich trzech
językach, np.
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j. angielski1 j. węgierski j. polski
tic-tac dinom-danom tik- tak
ding- dong libeg-lobog pif-paf
fiddle-faddle cipp- cupp bim- barn- bom
criss- cross kity eg-koty og zygzak
tip- top biheg-bahog figo-fago
wishy-washy csir- csur klik- klak

7 Należy w tym miejscu wyjaśnić, że w angielskich wyrażeniach tic-tac i fiddle- 

-faddle litera a wymawiana jest jako samogłoska przednia otwarta, a w wishy-washy jako 
samogłoska tylna otwarta.

Wyrażenia tego typu są szczególnie liczne w języku angielskim i węgierskim, 
w których liczba zdwojeń znacznie przewyższa ilość form tego rodzaju 
w języku polskim. Należy tu dodać, iż działanie powyższej reguły można 
również dostrzec w polskich wyrażeniach takich jak:

Flip i Flap klituś bajduś na chybił trafił

To właśnie ona pozwala na udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w ty-
tule tej części — gramy w ping-ponga, a nie pong-pinga, gdyż ping zawiera 
samogłoskę wysoką i przednią, a pong średnią i tylną.

2. Drugi składnik zaczyna się od większej ilości spółgłosek niż 
pierwszy.

Prawidłowość tej zasady potwierdzają wyrażenia zdwojone w języku pol-
skim i angielskim. Reguła ta nie stosuje się jednak do języka węgierskiego, 
gdyż zbitki spółgłosek na początku wyrazu pojawiają się jedynie w zapoży-
czeniach.

j. angielski
sea and ski 
fair and square 
sink or swim
make or break 
helter-skelter

Istnieją również wyrażenia paralelne nie będące zdwojeniami, w których 
elementy składowe uporządkowane są zgodnie z tą zasadą. Dla języka 
polskiego są to, na przykład:

bez ładu i składu brud i smród chuchać i dmuchać

Jak zauważa Mańczak (1969), w językach słowiańskicłi wyrażenia eks- 
presywne często tworzone są poprzez zastąpienie początkowych dźwięków 
zbitkami [sm] lub [śm] (np. orać-szmorać, młóci-szmuci, garki-szmarkifi co 
również stanowi odzwierciedlenie powyższej zasady. Podobne zjawisko wy-
stępuje również w języku jidysz.

j. polski
hocki-klocki 
to śmo, taki smaki 
ciecie- drecie 
gadka szmatka
fiu bździu
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Należy jednocześnie zwrócić uwagę na to, iż w języku polskim istnieje 

kilka wyjątków od omawianej reguły, np.

stuk-puk koszałki-opałki śmichy-chichy krętu-wętu

3. Pierwszy składnik zaczyna się od samogłoski, a drugi od 
spółgłoski (najczęściej wargowej).

Zasadę tę potwierdza kilka przykładów ze wszystkich trzech języków, np.

j. angielski j. węgierski j. polski

eeny-meeny iceg-biceg ele-mele
airy-fairy ejnye- bejnye eci-peci
argle-ba/rgle ugri- bugri entliczek-pentliczek

itsy-bitsy irul-pirul ency-pency
argey-bargey icike-picike entele-pentele

urge-fiirge aj-waj

Należy dodać, iż grupa ta jest szczególnie liczna w języku węgierskim, 
w którym istnieje co najmniej kilkadziesiąt wyrażeń zdwojonych, w których 
pierwszy składnik zaczyna się od samogłoski, a drugi od spółgłoski.

4. Jeżeli oba składniki zaczynają się od spółgłoski, to drugi 
zaczyna się od spółgłoski albo wargowej, albo mniej sonornej od 
początkowego segmentu pierwszego członu.

Powyższa zasada jest nieco skomplikowana i wymaga pewnych wyja-
śnień. Jeżeli obydwa człony wyrażenia paralełnego zaczynają się od spół-
głoski, to działają wówczas dwie tendencje. Według pierwszej z nich, jako 
pierwszy powinien się znaleźć składnik zaczynający się od bardziej sonornej 
spółgłoski niż drugi. Skala sonorności, od najbardziej do najmniej sonornych 
spółgłosek jest następująca:

półsamogłoski > spółgłoski płynne > spółgłoski nosowe > spółgłoski 
szczelinowe > spółgłoski zwarto-szczelinowe > spółgłoski zwarto-wybuchowe

Zasadzie tej można przypisać uporządkowanie elementów w takich wyraże-
niach, jak:

j. angielski 
wear and tear 
walkie- talkie 
razzle- dazzle 
mumbo-jumbo 
rough and tough 
heckle and jeckle

j. polski 
łap u- capu 
łupu- cupu 
często gęsto
fiksum- dyrdum 
ruch ciach 
rym cym cym

Druga część reguły mówi o tym, że pierwszy element wyrażenia para- 
lelnego zaczyna się od spółgłoski niewargowej, a drugi od wargowej. Naj-
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liczniejsze przykłady pochodzą z języka węgierskiego, następnie z polskiego, 

a na końcu z angielskiego, np.
j. angielski j. węgierski j. polski

teeny- weeny cica- mica szacher-macher

tootsy-wootsy kies oda- miesoda czary mary
tutyi- mutyi kogel-mogel

tarka- barka cud miód

csallag- ba,Hag cielę mele
eserreg-perreg kizi- mizi

W wielu wypadkach nie ma sprzeczności między obydwoma regułami,
gdyż drugi składnik zaczyna się od spółgłoski, która jest i wargowa, i zara-
zem mniej sonorna od początkowej spółgłoski pierwszego elementu, np.

j. angielski j. węgierski j. polski

hanky-panky helló-belló hokus- pokus

namby-pamby loes-poes rypcium- pypcium
roly-poly esonka- bonka szuru- buru

O konflikcie można mówić wówczas, kiedy w grę wchodzi spółgłoska 
nosowa [ni] łub półsamogłoska [w] i jakaś inna spółgłoska mniej sonorna od 
tych dwóch segmentów. W takich przypadkach zasada sonorności nakazuje 

inne uporządkowanie elementów niż reguła labializacji. Wydaje się, że 
sonorność odgrywa ważniejszą rolę w języku angielskim, o czym świadczą 
następujące zdwojenia:

wear and tear walkie-talkie wheel and deal
winę and dine willy-nilly wingding

Jeżeli chodzi o język węgierski i polski, to można tu mówić o zdecydo-

wanej dominacji labialności nad sonornością, gdyż istnieją liczne przykłady 
wykazujące, że bardziej sonorna spółgłoska wargowa stoi na początku dru-
giego elementu, np.

j. węgierski j. polski
csillan-uillan szacher-macher
dereng-mereng tere-fere
toldoz-foldoz cakum-pakum

Ze względu na istnienie tych dwóch tendencji reguła 4 została sformuło-
wana w taki sposób, aby oba przypadki zostały uwzględnione. Wymaga ona 
jednak bardziej precyzyjnego określenia dla poszczególnych języków.

Pojawia się również kwestia tego, co dzieje się w przypadku, gdy obydwa 
człony zaczynają się od spółgłosek wargowych lub od spółgłosek o takiej sa-
mej sonorności. Przykłady tego typu nie są zbyt liczne i nie pozwalają na 
sformułowanie precyzyjnych reguł. Wydaje się jednak, że można dostrzec 
pewną regularność w uporządkowaniu elementów zaczynających się od spół-
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głosek zwarto-wybuchowych: bezdźwięczna poprzedza dźwięczną. Obserwa-
cja ta znajduje potwierdzenie w języku angielskim i polskim. Brak przykła-
dów (ale też i kontrprzykładów)

j. angielski 
town and gown 
plundering and blundering
Pixie and Dixie

w języku węgierskim.
j. polski
prośbą i groźbą 
pies czy bies
Paweł i Gaweł

Jeśli chodzi o konstrukcje zaczynające się od spółgłosek wargowych, 
w języku polskim [m] pojawia się w drugim członie, np. fiku-miku, figle- 
-migle, ani be, ani me. W języku angielskim półsamogłoska [w] rozpoczyna 
drugi element w bow-wow, bigwig, boogie-woogie.

5. Jeżeli elementy składowe wyrażenia paralelnego są różnej 
długości, to krótszy poprzedza dłuższy (prawo Paniniego).

Reguła nr 5, zwana często prawem Paniniego umieszcza element krótszy 
przed dłuższym. Mimo tego, iż omawiamy ją na końcu, jest to najsilniejsza 
zasada fonologiczna rządząca uporządkowaniem składników w wyrażeniach 
paralelnych we wszystkich trzech językach. Przykłady jej działania są bardzo 
liczne,

j. angielski j. węgierski j. polski
bits and pieces c s en g-cs i esereng esy-floresy
vim and uigour bu- banał rak nieborak
pins and, needles zug- dubóróg pałka zapałka.
bag and baggage fur-farag lelum polelum
hot and. heauy zur-zauar zgaduj- zgadula
rough and ready bus- borongós bij zabij

Prawo Paniniego dotyczy nic tylko reduplikacji, ale również innych 
wyrażeń paralelnych, a w szczególności tych, w których między członami 
zachodzi relacja bliskoznaczności. Przytoczmy kilka charakterystycznych 
przykładów z języka polskiego:

groch z kapustą

ni przypiął, ni przyłatał 
ni pies, ni wydra 
harce i swawole 

okres błędów i wypaczeń,

ład i porządek

ni z gruszki, ni z pietruszki 
miła i przyjazna atmosfera 
gry i zabawy

rozmawiać jak gęś z prosięciem

Omawiana zasada odgrywa także istotną rolę w uporządkowaniu ele-
mentów wyrażeń składających się z trzech członów — ich charakterystyczną 
cechą jest bardzo częste występowanie najdłuższego członu na końcu. Dla 
przykładu, polskie wyrażenie brud, smród, i ubóstwo może również brzmieć 
smród, brud, i ubóstwo, ale nic smród, ubóstwo i brud. Znaczy to, ze możliwe 
jest przestawienie dwóch jednosy lab owych składników, pod warunkiem, że 
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ostatni będzie element najdłuższy, trzysylabowy.8 Licznych przykładów tego 
typu dostarcza również język węgierski,

Warto zwrócić uwagę na to, że działanie prawa Paniniego widoczne jest w języku 
polskim w wielu innych typach wyrażeń. Na przykład, baśnie i przypowieści często 
używają zwrotów, w których element krótszy poprzedza dłuższy: miecz-samosiecz, siwek- 
-złotogrzywek, kije-samobije, chłopek-roztropek. Również przezwiska stosowane przez dzieci 
wydają się mieć strukturę zgodną z tą zasadą — przezwisko jest przeważnie dłuższe od 
imienia właściwego, np. Jurek Ogórek, Zosia Samosia, Ewka Konewka, Elka Pętelka, Tadek 
Niejadek.

Cooper i Ross (1975), analizując wyrażenia paralelne w języku angielskim, proponują 
kilka reguł fonologicznych, których tu nie uwzględniliśmy. Ich zdaniem element pierwszy 
zawiera krótką samogłoskę, a drugi długą, np.

fish or fowl chick or child stress and strain
Z oczywistych względów reguła ta nie stosuje się do języka polskiego. Nie znajduje ona 
jednak potwierdzenia w języku węgierskim, w którym istnieje iloczas (Pordany 1988). Inna
zasada proponowana przez tych autorów stwierdza, że drugi składnik kończy się mniejszą 
ilością spółgłosek niż pierwszy, np.

sink or swim betwixt and between wax and wane
Zdaniem Coopera i Rossa, jeżeli obydwa człony kończą się na spółgłoskę, to w drugim 
składniku jest ona bardziej sonorna, np.

and km rock and roli safe and sane
Obydwie zasady dotyczące końcowych spółgłosek nie wydają się jednak stosować ani 
do języka węgierskiego, ani do polskiego (Szpyra 1983, Pordany 1988). W obu językach 
elementy zdwojeń kończą się w ten sam sposób i najczęściej rymują.

igy, ugy, amugy 'w jakiś sposób’ 
bor, sór, palinka 'wino, piwo, palinka’ 
film, szinhaz, muzsika 'film, teatr i muzyka’ 
itt, ott, amott 'tu, tam i wszędzie’ 

bort, buzdt, bekesseget '(życzenia) wina, pszenicy i pokoju’

Powyżej przedstawiliśmy pięć najważniejszych zasad fonologicznych, 
które przesądzają o kolejności elementów składowych w wyrażeniach pa-
ralelnych, głównie o charakterze zdwojeń.9 Zanotowaliśmy również liczne 

przykłady konstrukcji zamrożonych nie będących zdwojeniami, na których 
kształt mają wpływ omawiane reguły. Jest zjawiskiem uderzającym, iż - 
tak jak w przypadku czynników semantyczno-kulturowych — również tu-
taj istnieje bardzo duża zbieżność między analizowanymi trzema językami. 
W większości wypadków zarówno język angielski, jak i węgierski i polski 
kierują się tymi sami zasadami fonologicznymi. Są one zatem cechą wykra-
czającą swoim zasięgiem poza poszczególne języki.

Należy również dodać, iż istnieją dodatkowe dowody na to, że zasady 
fonologiczne, o których tu mowa, są w istocie częścią kompetencji językowej 
rodzimych użytkowników języka. Świadczą o tym eksperymenty przeprowa-

dzone dla angielskiego przez takich językoznawców, jak Pinker i Birdsong 
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(1979) oraz Odeń i Lopes (1981), a dla języka węgierskiego przez Pordanya 
(1988). Wykazują one, iż zarówno Amerykanie (którzy byli poddawani eks-
perymentom), jak i Węgrzy stosują tego typu zasady przy ustalaniu kolej-
ności elementów składowych w potencjalnych (dotąd nie istniejących) wy-
rażeniach paralelnych. Badań tego typu dla języka polskiego dotąd nic prze-

prowadzano.
Tak jak w przypadku czynników semantyczno-kulturowych, tak i tu na-

suwa się pytanie, czy mamy do czynienia z kilkoma odrębnymi zasadami, czy 
też stanowią one wyraz jednej, ogólniejszej reguły. Zdaniem Malkiela (1959) 
oraz Coopera i Rossa (1975) większość przedstawionych czynników można 
sprowadzić do zasady 'element krótszy poprzedza dłuższy’. Inaczej mówiąc, 
wyraźna jest tendencja do minimalizowania fonetycznej treści pierwszego 
składnika i maksymalizowania drugiego.

Kolejna istotna kwestia to wzajemne relacje między poszczególnymi 
zasadami. Chodzi tu o hierarchię ważności między nimi. Innymi słowy, 
pytanie dotyczy tego, co dzieje się w przypadku konfliktu między różnymi 
regułami fono logiczny mi. Mowa była już o tym przy omawianiu zasad 

labialności i sonorności. Ustalenie takiej hierarchii jest rzeczą dość trudną, 
gdyż materiał językowy jest zbyt skromny, by pozwolić na wysunięcie 
precyzyjnych wniosków. Oczywiście w wielu przypadkach nie ma konfliktu 
między różnymi czynnikami fonologicznymi. Weźmy przykład taki jak: 

chuchać i dmuchać

Widać tu współdziałanie dwóch reguł: nr 2, mówiącej o tym, że drugi element 
rozpoczyna się od większej ilości spółgłosek niż pierwszy, oraz nr 4, według 
której początkowa spółgłoska drugiego składnika jest mniej sonorna niż 
w pierwszym członie.

W niektórych wyrażeniach może jednak zachodzić sprzeczność między 
zasadami fonologicznymi — w takiej sytuacji dochodzi do 'próby sił’ między 
nimi. W zwrotach:

stuku-puku krętu-wętu

reguła labializacji wyraźnie dominuje nad ilością inicjalnych spółgłosek.

W trele-morele prawo Paniniego wraz z labializacją przezwyciężają za-
sadę rządzącą liczbą początkowych spółgłosek.

Przykłady te wykazują, że oprócz sformułowania poszczególnych zasad
konieczne jest również ustalenie hierarchii ważności między nimi. Dla języka 
polskiego taka hierarchia wydaje się być następująca: 5, 3, 4, 1, 2.10

10 Nie podajemy tu hierarchii zasad fonologicznych dla języka angielskiego i węgier-
skiego, gdyż autorzy opracowań dotyczących wyrażeń paralelnych w tych językach przyj-
mują nieco inny zestaw reguł (patrz przypis 9).
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Istnienie czynników fonologicznych, które mają istotny wpływ na kształt 
wyrażeń paralelnych, pozwala na wyjaśnienie, dlaczego niektóre zwroty mają 
charakter nieodwracalnych zmrożeń w jednym języku, ale nie w drugim. Na 
przykład, wszystkie trzy języki będące przedmiotem naszej analizy zawierają 
wyrażenia znaczące 'cały czas, bez przerwy’, które składają się ze słów 
'dzień’ i noc’. Zarówno w języku polskim, jak i angielskim obydwa człony 
mogą pojawić się w dowolnej kolejności:

days and nights/ nights and days dniami i nocami / nocami i dniami 

W języku węgierskim istnieje tylko jedna możliwość:
ejjel-nappal 'nocą i dniem’

Fakty te można wyjaśnić odwołując się do budowy fonologicznej omawia-
nych wyrażeń. W przypadku zwrotu węgierskiego widać wyraźnie, że pierw-
szy składnik zawiera samogłoski przednie, a drugi tylne. Poza tym, pierw-
szy z nich rozpoczyna się od samogłoski, a drugi od spółgłoski. Obydwa 
człony różnią się również sonornością spółgłosek znajdujących się w śród- 
głosie: sonorne półsamogłoski poprzedzają tu niesonorne spółgłoski zwarto- 
-wybuchowe. Tak więc aż trzy ważne zasady fonologiczne przemawiają tu 
na korzyść takiego, a nie innego uporządkowania elementów składowych. 
Człony analogicznych zwrotów w języku polskim i angielskim również róż-

nią się strukturą fonologiczną, ale poszczególne zasady są tu sprzeczne ze 
sobą. W języku angielskim za kolejnością nights and days przemawia upo-
rządkowanie początkowych spółgłosek (sonorna — niesonorna), zaś za days 
and nights sekwencja samogłosek (przednia — tylna). W języku polskim 
w wyrażeniu nocami i dniami jedna spółgłoska poprzedza zbitkę spógłosek 
([n] kontra [dń]), jak również segment sonorny występuje przed niesonor- 
nym (nosowa [n] kontra wybuchowa [d]), a w dniami i nocami składniki 
uporządkowane są zgodnie z prawem Paniniego (dwie sylaby kontra trzy).
W tej sytuacji, wobec braku zgodności między różnymi regułami fonologicz- 
nymi, obydwa warianty są możliwe w języku polskim i angielskim, ale nie 
w węgierskim.

4. Interakcja między czynnikami semantyczno-kulturowymi
i fonologicznymi, czyli dlaczego mniej więcej a nie więcej mniej

W ostatniej części zajmiemy się relacją między obydwoma omawianymi 
grupami czynników, które decydują o kształcie wyrażeń paralelnych. Szcze-

gólnie dużo uwagi poświęcimy tym przypadkom, w których zachodzą od-
stępstwa od zasad semantycznych, jak i tym, w których uporządkowanie 

6 Etnolingwistyka 8
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elementów w zwrotach mających odpowiedniki we wszystkich trzech języ-
kach jest inne.

Czynniki semantyczno-kulturowe i fonologiczne mogą ze sobą współdzia-
łać lub też być sprzeczne wobec siebie. Z pierwszym przypadkiem mamy, 
na przykład, do czynienia w języku polskim, gdzie w wielu wyrażeniach 
odnoszących się do wartości pozytywnych i negatywnych element nacecho-
wany ujemnie zawiera partykułę nie- i jest przez to o jedną sylabę dłuższy 
od składnika dodatniego. Oznacza to, że zasada POZYTYWNOŚĆ jest tu 

wspierana przez prawo Paniniego, np.
coś niecoś chcąc nie chcąc dole i niedole
Podobne zjawisko zachodzi również w języku węgierskim, w którym 

element pozytywny bardzo często różni się długością od członu negatywnego, 
gdyż ten drugi zawiera dodatkowo przedrostek lub przyrostek przeczący 
(Pordany 1988), np.

politikus vagy apolitikus 'polityczny lub apolityczny’
intelligens vagy unintelligens 'inteligentny lub nieinteligentny’ 
akarna-akaratlan 'chcąc nic chcąc’

Innym przykładem zgodnego współdziałania semantyki z fonologią są 
wyrażenia odnoszące się do odległości w języku węgierskim, w których 
w składniku znaczącym 'tu, tutaj’ występują samogłoski przednie, zaś 
w członie o znaczeniu 'tam, dalej’ samogłoski tylne. W tym przypadku za-
sada TUTAJ jest dodatkowo wzmocniona regułą kolejności samogłosek, np.

itt-ott 'tu i tam’ ide-oda 'w tę i w tamtą’ ez-az 'ten i tamten’
Można zaryzykować stwierdzenie, że dwa wyrazy mają większą szansę 

stać się wyrażeniem zamrożonym, jeśli czynniki semantyczne i fonologiczne 
są zgodne ze sobą.

W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy istnieje jakaś wspólna zasada, 
która łączyłaby przedstawione tu reguły semantyczno-kulturowe i fonolo-
giczne. Ciekawą propozycję wysunął Sobkowiak (1993), który twierdzi, że 
w wyrażeniach paralelnych człon nienacechowany poprzedza składnik nace-
chowany, a 'nacechowanie’ dotyczy zarówno właściwości semantycznych, jak 
i fonologicznych.

W części poświęconej semantycznym właściwościom zwrotów paralelnych
stwierdziliśmy, że niektóre reguły są ze sobą sprzeczne. Wydaje się, że 
w takich przypadkach czynniki fonologiczne mogą odegrać decydującą rolę. 
Przypomnijmy, że istnieje konflikt między TERAZ i CHRONOLOGIĄ, 
rozstrzygnięty na korzyść pierwszej zasady w wyrażeniach takich jak:

wczoraj i przedwczoraj z dziada pradziada
Jest rzeczą uderzającą, że pierwsze elementy składowe są tu o jedną 

sylabę krótsze niż drugie. Można więc wyciągnąć wniosek, że dominacja
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TERAZ nad CHRONOLOGIĄ bierze się stąd, iż zasada ta jest wsparta 
fonologicznym prawem Paniniego.

W wielu przypadkach istnieje konflikt pomiędzy czynnikami semantycz-

nymi i fonologicznymi. Wszyscy językoznawcy badający strukturę wyrażeń 
paralelnych zgodni są co do tego, że zazwyczaj mamy do czynienia z wyraźną 
dominacją semantyki nad fonologią. Oznacza to, że pojedyncza zasada se- 
mantyczno-kulturowa może przesądzić o kształcie danego wyrażenia, nawet 
jeśli to pogwałca jedną lub więcej reguł fonologicznych. Na przykład, prawo 
Paniniego nie jest respektowane w:

father and son / ojciec i syn singular and plural/pojedynczy i mnogi 
gdzie działają semantyczne zasady DOROSŁOŚĆ i POJEDYNCZOŚĆ. 

Kolejność samogłosek i spółgłosek naruszona jest w:

many and few 'wielu i niewielu’ tak czy nie
ze względu na regułę POZYTYWNOŚĆ.

Istnieją jednak wyrażenia paralelne, w których czynniki fonologiczne 
okazują się być silniejsze od semantycznych. Przypadki tego typu są jednak 
wyjątkiem, a nie regułą, a więc nie są zbyt liczne. Przyjrzyjmy się kilku 
takim nieregularnym zwrotom. Jedną z ważniejszych zasad semantycznych 
jest POZYTYWNOŚĆ. Mimo tego jest ona pogwałcana w kilku wyrażeniach 

angielskich i polskich, np.
sink or swirn 'było nie było, dosł. utonąć lub popłynąć’
wady i zalety na chybił, trafił

W zwrocie angielskim 'sink or swirn pierwszy składnik zaczyna się od 
jednej spółgłoski a drugi od dwóch i być może właśnie to zadecydowało 
o odwróceniu kolejności elementów pozytywnego i negatywnego. W wyraże-
niu wady i zalety człon krótszy poprzedza dłuższy, co zgodne jest z bardzo 
silnym prawem Paniniego. Warto zwrócić uwagę na to, że częste są przy-
padki przejęzyczeń dotyczące tego zwrotu, które polegają na przestawieniu 
początkowych segmentów (lub sylab). Wynika to ze sprzeczności między se-
mantyką i fonologią, która znajduje bezpośrednie odbicie w zachowaniach 
językowych. Konstrukcja na chybił trafił również pogwałca zasadę seman-
tyczną, ale znajduje silne oparcie w strukturze fonologicznej. W tym wy-
padku na rzecz takiej kolejności składników przemawia sekwencja samogło-
sek ([y] kontra [a]), malejąca sonorność początkowych spółgłosek ([x] kontra 
[t]) oraz ilość inicjalnych spółgłosek ([x] kontra [tr]). Można więc wysnuć 
wniosek, że naruszenie zasad semantycznych ma zazwyczaj swoje uzasad-
nienie w działaniu czynników fonologicznych.

Przyjrzyjmy się z kolei wybranym wyrażeniom paralelnym w języku 
angielskim, węgierskim i polskim, w których kolejność składników nie zawsze 
jest taka sama.
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j. angielski j. węgierski j. polski
church and state 'kościół allam es egyhdz 'państwo stosunki między pań-
i państwo’ i kościół’ stwem a kościołem
skin and bones 'skóra i kości’ esont es bór 'kości i skóra’ skóra i kości
dead or aliue 'umarły lub elve vagy halva ‘żywy lub dostarczyć kogoś ży-
żywy’ umarły’ wego lub umarłego
hot and cold 'ciepły i zimny’ hideg-meleg ‘zimny-ciepły’ ciepło-zimno
peace and quiet 'spokój esend es beke ‘cisza i spokój’ cisza i spokój
i cisza’
read and write 'czytać iras es oluasas 'pisanie czytać i pisać (ni czy-
i pisać’ i czytanie’ tały, ni pisaty)
past, present and futurę jeleń, mult es jóvó 'teraźniej- teraźniejszość,
'przeszłość, teraźniejszość, szość, przeszłość, przyszłość’ przeszłość, przyszłość
przyszłość’
supply and demand 'podaż kereslet es kinalat 'popyt popyt i podaż
i popyt’ i podaż’
prince and pauper 'królewicz koldus es kiralyfi 'żebrak królewicz i żebrak
i żebrak’ i królewicz’
cat and dog life 'żyć jak kot kutya-maeska bardtsag 'żyć żyć jak pies z kotem
z psem’ jak pies z kotem’
odd or even 'nieparzysty pdros es pdratlan 'parzysty parzysty i nieparzysty
i parzysty’ i nieparzysty’
laugh or ery 'śmiać się czy siras-neuetes 'płacz i śmiech’ czy śmiać się, czy
płakać’ płakać
morę or less 'więcej lub tóbbe-keuesbe 'więcej-mnicj’ mniej więcej
mniej’
nouns and verbs 'rzeczowni- ige, fóneu 'czasownik rzeczownik i czasownik
ki i czasowniki’ i rzeczownik’
hammer and sickle 'młot sarló es kalapacs 'sierp sierp i młot
i sierp’ i młot’

Jak widać z powyższego zestawienia istnieją przypadki różnic w kształ-
cie niektórych analogicznych wyrażeń paralelnych w omawianych trzech ję-
zykach. Istotna jest tu kwestia przyczyn tego zjawiska. Niewątpliwie w nie-

których przykładach w grę wchodzą czynniki kulturowe, które nie zawsze są 
identyczne. W powojennych różnicach politycznych można upatrywać przy-
czyn innej kolejności składników w angielskim wyrażeniu church and state 
'kościół i państwo’ z jednej strony, a w polskim i węgierskim dll.am es egyhdz /
państwo i kościół z drugiej.

Jednakże wydaje się, że najistotniejszą rolę odgrywa tu interakcja czyn-
ników semantycznych i fonologicznych. Dla przykładu, we wszystkich trzech 
językach bardzo ważna jest zasada, którą nazwaliśmy POZYTYWNOŚĆ. 

Zgodne z tą regułą, a dodatkowo wsparte prawem Paniniego, są wyraże-
nia węgierskie i polskie paros-paratlan / parzysty i nieparzysty. W języku 
angielskim kolejność jest jednak odwrotna — odd or even 'nieparzysty lub
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parzysty’. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z członami, które 
nie są semantycznie nacechowane, tzn. ani odd, ani even nie mają charakteru 
dodatniego lub negatywnego, jak to ma miejsce w języku polskim i węgier-
skim. O kolejności składników decyduje więc fonologia, a konkretnie prawo 
Paniniego.

Zgodne z zasadą POZYTYWNOŚĆ jest polskie wyrażenie nie wiem czy 

śmiać się czy płakać, jak i angielskie to laugh or to ery. Natomiast Węgrzy 
nie wiedzą, czy mają płakać, czy śmiać się — nem tudtam, hogy sirjak 
vagy neuessek. Wynika to jednak nie z faktu przedkładania łez nad śmiech 
przez tę nację, lecz z długości obu członów i samogłosek w nich zawartych. 
W siras-nevetes składnik krótszy poprzedza, dłuższy, a samogłoska wyższa 
niższą i obie te zasady łącznie powodują odwrócenie kolejności elementów 
wynikającej z ich znaczenia.

Rażącym pogwałceniem zasady POZYTYWNOŚĆ jest również polskie 

wyrażenie mniej więcej, którego kształt można chyba przypisać długości obu 
składników.

Język węgierski narusza natomiast tę samą zasadę zwrotem hideg-me- 
leg 'zimno-ciepło’. Dzieje się tak dzięki fonologicznym regułom dotyczącym 

kolejności samogłosek (wyższa-niższa, tj, [i] kontra [e]) i spółgłosek (niewar- 
gowa — wargowa, tj. [łi] kontra [m]).

Inna zasada semantyczno-kulturowa, ŻYWOTNOŚĆ, ustanawia prymat 

życia nad śmiercią, rzeczy ożywionych nad nieożywionymi. Jest ona prze-
strzegana przez wszystkie trzy języki, ale angielski pogwałca ją wyrażeniem 
dead or alwe 'martwy lub żywy’. Również i w tym wypadku wyraz jed- 
nosylabowy występuje przed dwusylabowym, a przednia krótka samogłoska 
poprzedza niższą i długą.

Z ciekawym przypadkiem odwrócenia kolejności składników mamy do
czynienia przy węgierskiej wersji książki Marka Twaina Prince and pauper. 
Polski tytuł jest zgodny z oryginałem — Królewicz i żebrak, co wynika 
zarówno z wierności przekładowej, jak i ze względów kulturowych, gdyż 
prestiż społeczny następcy tronu jest niewątpliwie wyższy niż żebraka. 
W przekładzie węgierskim tytuł ten brzmi jednak Koldus es kiralyfi, czyli
'żebrak i królewicz’. Wydaje się, że w tym wypadku decydujące znaczenie 
odegrała morfologiczno-fonologiczna struktura obydwu członów w języku 
węgierskim. Otóż koldus 'żebrak’ jest wyrazem prostym, składającym się
z pojedynczego morfemu, zaś kiralyfi 'królewicz’ jest złożeniem, w skład 
którego wchodzą dwa rdzenie: kiraly 'król’ oraz fi 'syn’. Kiralyfi. dokładnie 
znaczy więc 'syn królewski’. Tytuł węgierski przestrzega zatem zasady
'krótszy-dłuższy’, która w tym przypadku dotyczy zarówno płaszczyzny 
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morfologicznej (jeden morfem kontra dwa), jak i fonologicznej (dwie sylaby 
kontra trzy).

I jeszcze jeden przykład. Zasada o nazwie ŹRÓDŁO SIŁY przewiduje, 
iż w zestawieniu silniejszy 'pies’ będzie dominował nad słabszym 'kotem’. 
Tak dzieje się w polskim i węgierskim wyrażeniu żyć jak pies z kotem / 
kutya-macska bardtsag 'dosł. przyjaźń psa z kotem’. Jednakże w języku 
angielskim analogiczny zwrot brzmi cat and dog life 'żyć jak kot z psem’. 
Ta kolejność obydwu rzeczowników jest dodatkowo potwierdzona przez 
idiom it is raining cats and dogs 'leje jak z cebra, dosł. padają koty 
i psy’. Jak i w poprzednio omawianych przypadkach, tak i tu można 
odpowiedzialnością za stan rzeczy obarczyć fonologię. Cat and. dog oznacza 
bowiem umiejscowienie składnika z samogłoską przednią przed elementem 
z samogłoską tylną, oraz członu z dwoma spółgłoskami bezdźwięcznymi 
przed wyrazem z dwoma spółgłoskami dźwięcznymi.

Ze względu na ograniczoną długość tego artykułu nie będziemy tu oma-
wiać pozostałych przypadków. Należy jedynie stwierdzić, źe wiele innych wy-
rażeń paralelnych o różnej kolejności elementów w różnych językach można 
analizować w podobny sposób i wyjaśnić ich kształt na podstawie ich struk-
tury fonologicznej (oraz morfologicznej). Nie znaczy to jednak, źe fonologia 
zawsze jest w stanie umotywować odstępstwa od semantyki; istnieje pewna 
ilość wyrażeń paralelnych, które wymykają się tego typu argumentom.11 
Trzeba jednak podkreślić, że znaczna część problematycznych przykładów 
można wyjaśnić opierając się na interakcji czynników semantyczno-kulturo- 
wych i fonologicznych.

11 Przykłady wyjątków w języku węgierskim można znaleźć w pracy Pordanya (1988), 
a w angielskim oraz w innych językach w artykule Coopera i Rossa (1975).

5. Podsumowanie

W niniejszym artykule zajmowaliśmy się badaniem struktury tzw. wy-
rażeń paralelnych w języku polskim, angielskim i węgierskim. Nasza analiza 
wykazała, źe wszystkie trzy języki wykazują zadziwiającą zgodność w dobo-
rze czynników determinujących kształt omawianych zwrotów.

Jedna grupa to czynniki semantyczno-kulturowe, które rzucają interesu-
jące światło na obraz świata zawarty w różnych językach i tkwiące w nich 
stereotypy. We wszystkicli trzech przypadkach jest to obraz bardzo zbliżony, 
a charakteryzujący się antropocentryzinem i akceptacją typowych wartości 

społeczeństw europejskich. Tak więc trzej steretypowi użytkownicy języka 
polskiego, angielskiego i węgierskiego, których nazwaliśmy Jan Kowalski, 
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John Smith i Janos Kovacs, wykazują bardzo wiele wspólnych cech. Na 
pierwszym miejscu stawiają przede wszystkim siebie i te cechy, które cenią 
najbardziej. Ich egocentryzm czasami ustępuje jednak na rzecz wyższych
wartości.

Zasady semantyczno-kulturowe, które porządkują elementy składowe 
w wyrażeniach paralelnych okazały się mieć dość szeroki zakres działania. 
Mają one wpływ na kolejność przydawek określających rzeczowniki oraz na 
strukturę wielu powiedzeń i przysłów, a także tytułów.

Druga grupa to czynniki fonologiczne. Przedstawiona analiza wykazała, 
że istnieje co najmniej pięć takich samych zasad fonologicznych, które rządzą 
wyrażeniami paralelnyini w omawianych językach. Są one najistotniejsze dla 
struktury zdwojeń oraz dwuczłonowych wyrażeń bliskoznacznych, ale często 
mają również wpływ na kształt innych konstrukcji zamrożonych. Wszyskie 
zasady wydają się minimalizować zawartość fonetyczną pierwszego członu 
a maksymalizować drugiego.

Czynniki semantyczno-kulturowe i fonologiczne współdziałają ze sobą, 
ale też czasami pozostają w konflikcie. Te pierwsze zazwyczaj dominują 
nad drugimi, choć istnieją również odwrotne przypadki. Jak wykazaliśmy, 
większość odstępstw od zasad semantycznych można umotywować wpływem 
czynników fonologicznych.

Przedstawiona analiza wyrażeń paralelnych w języku angielskim, węgier-
skim i polskim dowodzi, że zjawiskami tymi rządzą, mimo różnic w struktu-
rze tych języków, te same prawidła, a odstępstwa od nich są nieliczne.
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WHY FOR AND AGAINST RATHER THAN AGAINST AND FOR-. 

ON THE LINGUIST1C PORTRAIT OF THE WORLD OF THE POLES, 
ENGLISH, AND HUNGARIANS

The paper aims at examing the most important factors which determine the ordering 
of elements in Polish, English and Hungarian freezes such as

za i przeciw / for and against / mellette vagy ellene
We demonstrate that in all three languages expressions of this kind aro governed by the 
same semantic, cultural and phonological principles and that except.ions to them can be 
accounted for in terms of the complex interaction of these factors.


