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O metaforze choroby w polskim i angielskim  
prasowym dyskursie politycznym

Artykuł dotyczy wyrażeń metaforycznych odnoszących się do choroby i związanych z nią pojęć, 
takich jak śmierć i zdrowie. Metafory zostały wyekscerpowane z wybranych polskich i brytyj-
skich czasopism, gazet i magazynów, które ukazały się w latach 2006–2013. Celem badań było 
określenie, które elementy pola tematycznego ‘choroba’ są wykorzystywane do tworzenia metafor 
występujących w prasowym dyskursie politycznym w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Ważne dla roz-
ważań niniejszego artykułu stanowiły ponadto kwestie określenia funkcji analizowanych wyrażeń 
metaforycznych oraz ustalenie, czy są one tożsame w obu analizowanych dyskursach.
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Disease Metaphors in Polish and English Political Print Media Discourse in Press

The article deals with ‘disease’ metaphors and those related to ‘death’ and ‘health’. The metaphors 
were extracted from selected newspapers and magazine articles published between 2006 and 2013. 
The aim of the research was to determine which elements from the semantic field are used to create 
metaphors occurring in political discourse in Poland and in Great Britain, what roles they play and 
whether these roles are identical in these two countries. 
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Metapher für Krankheit im polnischen und englischen politischen Pressediskurs

Der vorliegende Artikel analysiert metaphorische Ausdrücke für Krankheit und damit verbundene 
Begriffe wie Tod und Gesundheit. Die Metaphern wurden aus ausgewählten polnischen und bri-
tischen Zeitschriften, Zeitungen und Magazinen aus dem Zeitraum 2006 bis 2013 exzerpiert. Ziel 
der Studie war es zu ermitteln, welche Elemente des Themenfeldes Krankheit verwendet werden, 
um die im pressepolitischen Diskurs in Polen und im Vereinigten Königreich vokommenden Me-
taphern zu bilden. Ein weiteres wichtiges Anliegen bestand darin, die Funktion der analysierten 
metaphorischen Ausdrücke zu bestimmen und zu prüfen, ob diese in beiden Diskursen identisch ist.
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1. Wstęp. Zakres badań

Rozważania na temat metafor w dyskursie politycznym warto rozpocząć od 
definicji samego terminu dyskurs, który jest dziś różnie rozumiany i używany 
w zależności od przyjętego stanowiska badawczego. Barbara Godłowska (2012: 
233–240) w artykule A może warto powrócić do źródła? Jeszcze jeden głos o po-
jęciu dyskursu przedstawiła najważniejsze definicje pojęcia dyskurs, które po-
wstały w dwudziestym wieku. Autorka zauważa, że wszystkie proponowane de-
finicje stanowią raczej opis składników dyskursu i wskazanie różnic między jego 
odmianami, aniżeli opisują samo zjawisko. Godłowska (2012: 238) proponuje 
„powrócić do pierwotnego rozumienia pojęcia dyskurs i zdefiniować je jako roz-
mowę (dialog), czyli zespół wypowiedzi co najmniej dwóch osób na określony 
temat, podporządkowaną określonej zasadzie spójności”. Uznaje, że kryterium, 
które pozwala w większości przypadków odróżnić dyskurs od „niedyskursu”, jest 
oparte na określonym mechanizmie koherencji bazującym na schemacie: temat 
(pytanie) → teza (odpowiedź). 

Przedstawiona definicja stanowi opis dyskursu z włączeniem wszystkich jego 
odmian, typów etc. Wyznacza jasne kryterium, które może posłużyć do oddziele-
nia dyskursywnego od niedyskursywnego użycia języka. Jednak niniejsza praca 
dotyczy konkretnej odmiany dyskursu – dyskursu politycznego. Z tego punktu 
widzenia zdecydowano się potraktować termin dyskurs jako daną odmianę dys-
kursu i definiować go za Janiną Labochą (2008: 60) jako „normę oraz strategię 
zastosowaną w procesie tworzenia tekstu i wypowiedzi”. Uznaje się zatem, że 
istnieją pewne normy i strategie, które są typowe dla dyskursu politycznego – sta-
nowią jego konstrukcję. Labocha uznaje, że realizacjami norm i strategii, na które 
składają się wzorce społeczne i kulturowe, są tekst lub wypowiedź. One stanowią 
aktualizację (czy też realizację) dyskursu, tworząc jego archiwum. Tekst zatem, 
jak podaje autorka, to złożony znak przeznaczony do jednostkowych, konkret-
nych aktualizacji. Co ważne, stanowi on spójną i utrwaloną całość, z głównym 
tematem, zarysowaną perspektywą nadawczo-odbiorczą oraz funkcją komuni-
kacyjną. Jest on jedynym w pełni dostępnym, konkretnym obiektem badań fi-
lologicznych. Wyjściowo zatem uznaje się w niniejszym artykule, że dyskurs 
polityczny jest rodzajem korpusu tekstów o tematyce polityczno-ekonomicznej, 
skierowanych do konkretnego odbiorcy i napisanych, aby osiągnąć dany cel po-
lityczny. 

Celem badań prowadzonych na potrzeby niniejszego artykułu jest opisanie 
wyrażeń metaforycznych z kręgu choroby w określonym typie tekstów, które 
składają się na dyskurs polityczny. Takie ujęcie zagadnienia wiąże się z pytaniem 
dotyczącym funkcji wyrażeń metaforycznych w tekstach prasowych na temat po-
lityki oraz ich roli w kształtowaniu samego stylu tekstów o tematyce politycznej.
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Materiał badawczy został zawężony do tekstów pochodzących z dyskursu po-
litycznego, czyli do „wypowiedzi elit symbolicznych na tematy polityczne” (Figiel 
2009: 39) zamieszczonych w prasie. Część tekstów również dotyczy zagadnień 
gospodarczych związanych jednak z polityką krajową i międzynarodową. Za elity 
symboliczne uważa się komentatorów świata polityki: dziennikarzy, naukowców, 
ekspertów, włączając także samych polityków. Czyżewski (w: Figiel 2009: 28) 
wprowadza kryterium nadawcy komunikatu i wyróżnia dyskurs polityki – wypo-
wiedzi polityków – w odróżnieniu od dyskursu politycznego – tworzonego głównie 
przez dziennikarzy. Przyjmuje się, że teksty pochodzące z gazet, magazynów na 
tematy polityczne można w większości zaliczyć do dyskursu politycznego. Mogą 
się w nich pojawić fragmenty wypowiedzi polityków. Jednak już ich sam wybór 
i umieszczenie w odpowiednim kontekście przez dziennikarza wprowadza elementy 
subiektywizmu i kreacji, które są nieodłącznymi elementami dyskursu politycznego.

Materiał badawczy został zaczerpnięty z polskich i brytyjskich dzienników 
i tygodników o określonym profilu politycznym. Pochodzi on z artykułów z pra-
sy polskiej i brytyjskiej opublikowanych w latach 2006–2013. Wybrano trzy typy 
gazet: tabloidy, gazety opiniotwórcze oraz tygodniki: „Fakt”, „Gazeta Wybor-
cza”, „Rzeczpospolita”, „The Times”, „The Sun”, „The Daily Telegraph”, „Poli-
tyka”, „The Economist”. Przeanalizowano 664 wyrażenia metaforyczne.

W niniejszym artykule metaforę rozumie się w sposób tradycyjny jako wyra-
żenie językowe, w którym dochodzi do przekształcenia standardowych znaczeń 
elementów składających się na to wyrażenie. Efektem tego procesu jest ukształ-
towanie nowego znaczenia. Przyjmuje się, że wyrażenia metaforyczne, zwłasz-
cza te skonwencjonalizowane, stanowią pewne odbicie procesów myślowych, 
potwierdzając tym samym znane od lat twierdzenie, że język jest „zwierciadłem” 
rzeczywistości. Nie wprowadza się jednak tego aspektu do definicji samego ter-
minu, a badania zostały ograniczone do poziomu tekstowego.

Analiza zasadniczo opierała się na metodzie opracowanej przez Wacława 
Cockiewicza (2011) w pracy Metaforyka Leśmiana. (Analiza lingwistyczna). 
Wspomniana praca przedstawia wyniki analizy metafor w utworach lirycznych 
Leśmiana, zaś jej główne pytanie badawcze dotyczy roli, jaką metafora odgrywa 
w wierszach tego poety. Daje narzędzie do przeprowadzenia obiektywnej i wni-
kliwej analizy językoznawczej. Odpowiada na pytania: jak zidentyfikować me-
taforę w tekście, znaleźć jej motywację, czyli podstawę i rozwinięcie. Procedura 
analizy została rozszerzona o następujące kroki badawcze: selekcję wyrażeń me-
taforycznych, które dotyczą pola tematycznego: choroby, tłumaczenie zdań z jęz. 
angielskiego na jęz. polski.

Dla porządku należy przedstawić zastosowane w analizie kroki badawcze: 
1. Identyfikacja wyrażenia metaforycznego. Pierwszy problem, który poja-

wia się we wszystkich badaniach empirycznych to, w jaki sposób wydzielić  
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jednostkę badawczą. W przypadku analizy wyrażeń metaforycznych pytanie 
brzmi następująco – jak te wyrażenia zidentyfikować w badanym tekście? 
Twórcy teorii anomalii D. Berggren i M. C. Beardsley (Cockiewicz 2011: 28) 
twierdzą, że wyrażenie metaforyczne narusza konwencję językową – reguły 
selekcyjno-znaczeniowe języka naturalnego. Pierwszy krok badawczy pole-
gał zatem na stwierdzeniu metaforyczności wyrażenia, czyli czy jednostka 
stanowi odstępstwo od konwencjonalnych reguł znaczeniowych w danym 
języku. 

2. Selekcja wyrażeń metaforycznych odnoszących się do pola tematycznego 
‚choroba’. Jeśli wyrażenie zostało uznane za metaforyczne, wówczas kolejne 
kryterium dotyczyło tego, czy przynajmniej jeden wyraz w wyrażeniu me-
taforycznym należy do pola tematycznego choroba. Jeśli kryterium zostało 
spełnione, czyli w tekście prasowym zostało znalezione wyrażenie metafo-
ryczne odnoszące się do choroby, wówczas to wyrażenie zostało zacytowa-
ne w oryginalnej formie, przetłumaczone z jęz. angielskiego na jęz. polski. 
W nawiasie podano tytuł czasopisma i jego datę wydania.

Przyjęty termin pole tematyczne został zaczerpnięty z pracy Cygal-Krupy 
(1990: 26) i definiuje się go jako „zbiór wyrazów »możliwych funkcjonalnie 
w konkretnej sytuacji« (por. Matoré 1953) tematycznej” (Cygal-Krupa 1990: 
26). Pola tematyczne zostały wyodrębnione na zasadzie indywidualnych skoja-
rzeń z danym tematem i z nim powiązane na podstawie doświadczenia człowieka 
żyjącego w konkretnej rzeczywistości geograficznosocjo-psychologicznej oraz 
w rzeczywistości „świata pojęć”, w którym te pojęcia częściowo na siebie nacho-
dzą i są dowolnie, zależnie od sytuacji, kojarzone (Cygal-Krupa 1990: 26). Z po-
jęciami odnoszącymi się do choroby związane są te odnoszące się do medycyny, 
zdrowia i śmierci. Uznaje się, że istnieje płynna granica między polami i tylko 
badanie kontekstu pozwala stwierdzić, do którego przynależy dana jednostka.
3. Sprowadzenie wyrażenia metaforycznego do postaci podstawowej. Następ-

nie wyrażenia metaforyczne zostały sprowadzone do zdania metaforycznego 
w celu wyodrębnienia dwóch komponentów: tematu (tenor) i nośnika (vehic-
le). Temat został zapisany wielkimi literami i przyjął postać hasła słowniko-
wego, natomiast nośnik został poprzedzony znakiem równości. 

4. Ustalenie podstawy metafory (tertium identificationis). Następnym krokiem 
było ustalenie podstawy metafory i jej rozwinięcia. Oba te terminy zostały 
zapożyczone z pracy Cockiewicza (2011: 29). Określenie podstawy polega 
na znalezieniu podobieństwa (tertium comparationis) istniejącego pomiędzy 
tematem a nośnikiem. Rozwinięcie podstawy odbywa się zazwyczaj poprzez 
zabiegi prowadzące do przekształcenia go w tertium quasi-identificationis, któ-
re dokonuje się zazwyczaj przez różnorodne zmiany zakresu znaczeniowego. 
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2. Wyniki analizy

2.1 Analiza elementów pola tematycznego ‘choroba’ wykorzystanego do tworzenia metafor 
w dyskursie politycznym

Analiza zgromadzonego materiału objęła 664 wyrażenia metaforyczne za-
czerpnięte z angielskiego i polskiego dyskursu prasowego. Zanotowano 135 
tematów dotyczących choroby. Z analizowanego materiału można wyodrębnić 
osiem następujących elementów pola tematycznego ‚choroba’, które zostały wy-
korzystane do tworzenia metafor politycznych (patrz rysunek 1): 

Rys 1. Elementy pola tematycznego ‚choroba’ do tworzenia metafor

W dyskursie politycznym są przywoływane konkretne jednostki chorobowe 
wraz z ich charakterystycznymi objawami. Każda z nich wymaga terapii, lecze-
nia. Zazwyczaj polityk staje się lekarzem, który przedstawia diagnozę, przepisuje 

 

  
Rysunek 1.: Elementy pola tematycznego choroba do tworzenia metafor 
  
 W dyskursie politycznym są przywoływane konkretne jednostki chorobowe wraz z ich 
charakterystycznymi objawami. Każda z nich wymaga terapii, leczenia. Zazwyczaj polityk 
staje się lekarzem, który przedstawia diagnozę, przepisuje lekarstwo pacjentowi, proponuje 
terapię. Choroba może objąć swym zasięgiem większy obszar, wówczas mówi się o epidemii. 
W analizowanych przykładach pojawiają się również nawiązania do zachowań 
profilaktycznych, np. zachowania higieny, czyli utrzymaniem organizmu w dobrym stanie.  
 
HIGIENA = utrzymanie w dobrym stanie/kondycji  
 

It is even desirable for financial hygiene if some minor banks occasionally fail. (The Times, 7.10.2008)  
[(tłum. dosł.) Jest to nawet wskazane dla higieny finansowej, jeśli okazjonalnie niektóre drugorzędne 
banki upadają].  

 
Podstawa: analogia doświadczalna do ciała ludzkiego: utrzymanie czystości zapewnia dobre 
funkcjonowanie organizmu. 
Rozwinięcie: implikacja: skoro FINANSE, SYSTEM finansowy/bankowy = żywy organizm, 
to wymaga utrzymania higieny. 
 Choroby, które zostały przywołane w analizowanych metaforach, można podzielić na 
somatyczne i psychiczne (patrz tabela 1). 
 

Choroby somatyczne Zaburzenia psychiczne i zachowania 
ALERGIA AMOK/OBŁĘD 
ANEMIA DEPRESJA 
GŁUCHOTA FIKSACJA 
HIPERKINEZA  HISTERIA 

CHOROBA

jednostki 
chorobowe 

i ich 
objawy

profilaktyka

służba 
zdrowia

pacjenci

skala 
występo-

wania

fizjologia 
człowieka

terapia

śmierć

355O metaforze choroby w polskim i angielskim prasowym dyskursie politycznym…



lekarstwo pacjentowi, proponuje terapię. Choroba może objąć swym zasięgiem 
większy obszar, wówczas mówi się o epidemii. W analizowanych przykładach 
pojawiają się również nawiązania do zachowań profilaktycznych, np. zachowa-
nia higieny, czyli utrzymania organizmu w dobrym stanie. 

HIGIENA = utrzymanie w dobrym stanie/kondycji 

It is even desirable for financial hygiene if some minor banks occasionally fail. (The 
Times, 7.10.2008) 
[(tłum. dosł.) Jest to nawet wskazane dla higieny finansowej, jeśli okazjonalnie nie-
które drugorzędne banki upadają]. 

Podstawa: analogia doświadczalna do ciała ludzkiego: utrzymanie czystości 
zapewnia dobre funkcjonowanie organizmu.

Rozwinięcie: implikacja: skoro FINANSE, SYSTEM finansowy/bankowy = 
żywy organizm, to wymaga utrzymania higieny.

Choroby, które zostały przywołane w analizowanych metaforach, można po-
dzielić na somatyczne i psychiczne (patrz tabela 1).

Choroby somatyczne i dolegliwości Zaburzenia psychiczne i zachowania chorobowe
ALERGIA AMOK/OBŁĘD
ANEMIA DEPRESJA
GŁUCHOTA FIKSACJA
HIPERKINEZA HISTERIA
KALECTWO MARAZM
KRÓTKOWZROCZNOŚĆ PANIKA
NIEDOWŁAD PARANOJA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ PSYCHOZA
PATOLOGIA SCHIZOFRENIA
SPAZM ZAŁAMANIE
ZADYSZKA
ZAPAŚĆ
ZASTÓJ
ZATRUCIE

Tabela 1. Jednostki chorobowe

Wśród wymienionych chorób można wyróżnić te, których objawy związane 
są z brakiem siły, energii do działania, osłabieniem organizmu, np. 
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DEPRESJA = kryzys gospodarczy 

(…) advanced industrial economies worried at the possibility of a repeat of the Great 
Depression. (The Times, 27.10.2010)
[(tłum. dosł.) (…) zaawansowane gospodarki przemysłowe zmagały się z możliwo-
ścią powtórki wielkiego kryzysu.]

Podstawa: semantyczna: wspólny komponent semantyczny: nagły spadek, 
obniżenie czegoś: w przypadku choroby – nastroju, samopoczucia, a w dyskursie 
ekonomicznym oznacza spadek aktywności sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Rozwinięcie: uogólnienie komponentu semantycznego z pominięciem aspek-
tu związanego z chorobą człowieka. 

Wyrażenie Great Depression [wielki kryzys] funkcjonuje jako termin z za-
kresu ekonomii i polityki. Terminy wielki kryzys, depresja występują również 
w polskim dyskursie politycznym, np. Wielki kryzys gospodarczy świata kapita-
listycznego lat trzydziestych doświadczył Niemcy bardzo dotkliwie, torując zara-
zem nacjonalistycznej prawicy drogę do władzy (NKJP). 

Jedną z przywoływanych chorób psychicznych obok depresji, załamania 
w dyskursie politycznym jest schizofrenia, która jest w Słowniku języka polskie-
go definiowana następująco: schizofrenia ‘choroba psychiczna charakteryzująca 
się dezintegracją osobowości, utratą kontaktu z otoczeniem i urojeniami’ (SJP 
PWN). Słownik nie notuje metaforycznego znaczenia leksemów schizofrenia, 
schizofreniczny. Jeśli porównamy dane w języku angielskim, to okaże się, że 
schizofreniczny (ang. schizophrenic) to także taki, który często i nagle zmienia 
opinie i postawę ‘frequently and suddenly changing your opinions and attitudes’ 
(Macmillan). 

Analiza zgromadzonych danych udowadnia jednak, że ten przymiotnik wy-
stępuje w angielskim dyskursie politycznym jeszcze w innym znaczeniu. Warto 
przytoczyć w tym miejscu odpowiedni cytat.

SCHIZOFRENICZNY = sprzeczny, trudny do pogodzenia

This is typical of the UK’s schizophrenic relationship with former colonies where it 
is both proud and embarrassed about its past. (The Daily Telegraph, 6.04.11) 
[(tłum. dosł.) To jest typowe dla schizofrenicznego związku Zjednoczonego Króle-
stwa z byłymi koloniami, w którym kraj jest zarówno dumny ze swojej przeszłości, 
jak i zawstydzony nią.] 

Podstawa: podobieństwo funkcjonalne: objawy choroby to między innymi 
rozszczepienie między myśleniem, zachowaniem i emocjami.
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Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu znaczeniowego leksemu schizofreniczny 
z pominięciem aspektu związanego z chorobą.

W korpusie języka polskiego znajdziemy przykłady użycia tego przymiotni-
ka w znaczeniu metaforycznym ‘rozbieżny’, np. Komentarz Ernesta Skalskiego 
jest schizofreniczny. Zupełnie nie wie, za czym i za kim się opowiedzieć: za po-
licją czy demonstrantami. Nie wie w efekcie, co ma robić policja i jaka ma być 
Polska (NKJP). 

Uogólniając, można zauważyć, że choroby i zaburzenia psychiczne są czę-
sto używane do opisania zachowania czy sytuacji, które odbiegają od standardo-
wych, oczekiwanych w danym momencie. Potwierdzają to chociażby następują-
ce wyrażenia metaforyczne:

AMOK/OBŁĘD = nienormalne zachowanie

Wszystkie te wydarzenia były owocem indywidualnego szaleństwa i z każdego wy-
nikł jakiś rodzaj zbiorowego obłędu – medialnego, politycznego, a nawet gospo-
darczego. (Polityka, 9.01.2010) 

Podstawa: asocjacja zjawiskowa: nienormalne zachowanie to widoczny prze-
jaw obłędu.

Rozwinięcie: wnioskowanie ze skutku o przyczynie.

PARANOJA = nienormalne zachowanie

Bolivia is suffering a classic bout of Latin American populism: personalised poli-
tics, mild paranoia, bad economic policy and a weak opposition. (The Economist,  
18–24.07.2009) 
[Boliwia doświadcza klasycznego okresu wzmożenia populizmu Ameryki Łaciń-
skiej: spersonalizowanej polityki, umiarkowanej paranoi, złej polityki gospodarczej 
i słabej opozycji.]

Podstawa: implikacja funkcjonalna: nienormalne zachowanie to widoczny 
przejaw paranoi.

Rozwinięcie: wnioskowanie ze skutku o przyczynie.
Użyte w powyższych przykładach choroby kojarzą się z silnymi, zauważal-

nymi przez inne osoby, objawami. Z tego względu wymienione wyrażenia meta-
foryczne wzmacniają negatywny wydźwięk całej wypowiedzi. 

Zaburzenia psychiczne są także używane do tworzenia wyrażeń metaforycz-
nych, aby poinformować o pewnego rodzaju zakłóceniu w normalnym, standar-
dowym zachowaniu. Przykładem takiej metafory jest między innymi:
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PSYCHOZA = zaburzenie, zakłócenie percepcji

Nic nie zatrzyma kłamstwa i plotki, jeśli akcja rozkręcana jest przez Internet – mówi 
Wrona – To była sterowana psychoza odwołująca się do najciemniejszej strony na-
tury ludzkiej. (Polityka, 9.01.2010)

Podstawa: semantyczna: wspólny komponent semantyczny (= odstępstwo od 
normy).

Rozwinięcie: uogólnienie znaczenia leksemu psychoza na każdy rodzaj za-
kłócenia percepcji, zaburzenia; dodanie atrybutu sterowana.

Analizując wyrażenie metaforyczne, w których użyto chorób bądź zaburzeń 
psychicznych, można zauważyć, że ich główna funkcja polega na wzmocnieniu 
negatywnego obrazu danej sytuacji, zjawiska czy działania. Często dochodzi do 
efektu hiperboli, por.:

PANIKA = niepokój

Ich bankructwa przyspieszyła panika na rynkach finansowych w 1837 r. (Gazeta 
Wyborcza, 4.01.2010)

Podstawa: semantyczna: komponent semantyczny ’niepokój’ stanowiący część 
znaczenia leksemu panika ‘niekontrolowana reakcja wywołana niepokojem’.

Rozwinięcie: ograniczenie zakresu znaczeniowego leksemu panika do kom-
ponentu ‘niespokojny, zaniepokojony’.

Jeśli teraz przyjrzymy się metaforom, w których tematami są choroby soma-
tyczne, to okaże się, że pełnią one trochę inną funkcję, aniżeli opisane pokrót-
ce zaburzenia psychiczne. Uogólniając, wskazują one na pewien defekt, słabość 
systemu, instytucji, osoby czy zjawiska, które negatywnie wpływają na funkcjo-
nowanie państwa jako organizmu, np.: 

GŁUCHY = niewrażliwy, niereagujący 

Balcerowicz jest głuchy na pozorne, choć popularne uspokajanie jęków. (Gazeta 
Wyborcza, 22.02.2010)

Podstawa: językowa: połączenia typu być głuchym na argumenty (NKJP), 
być głuchym na przestrogi (NKJP), być głuchym na głos rozsądku (NKJP). 

Rozwinięcie: brak.
W analizowanym przykładzie występuje metonimia jęki (słyszalna reakcja 

społeczna na zmiany) zamiast społeczne niezadowolenie.  Opozycja: głuchy – jęki 
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wzmacnia wydźwięk całej metafory. Jest to częsty zabieg retoryczny stosowany 
w tekstach politycznych. Inne opozycje wprowadzane w ramach metafory choro-
by, to chociażby zdrowy – chory, słaby – silny. 

Słaba instytucja, system, zjawisko czy nawet osoba jest opisywana w dyskur-
sie jako „chorująca” na anemię, np.:

ANEMICZNY = słaby

The bigger problem is that once employment growth resumes, it will probably re-
main anaemic. (The Economist, 10–16.10.2009) 
[(tłum. dosł.) Większym problemem jest to, że kiedy na nowo rozpocznie się wzrost 
zatrudnienia, prawdopodobnie utrzyma się na niskim poziomie.]

Podstawa: złożona: zjawiskowa: osłabienie aktywności jako przejaw anemii; 
wspólny komponent semantyczny: stagnacja, osłabienie.

Rozwinięcie: uogólnienie komponentu semantycznego przy pominięciu 
aspektu medycznego.

Przeciwieństwem osłabienia, braku aktywności jest hiperkineza, uznawana 
za chorobę, dlatego w wyrażeniu metaforycznym wprowadza negatywne kono-
tacje, por.:

HIPERKINETYCZNY = nadmiernie działający, pobudzony 

The hyperkinetic Mr Obama is trying to fix everything from car firms and banks to 
Chicago’s Olympic bid. (The Economist, 10–16.10.2009) 
[(tłum. dosł.) Superaktywny pan Obama próbuje zająć się wszystkim począwszy od 
firm samochodowych i banków, a skończywszy na ofercie Chicago zorganizowania 
Olimpiady.]

Podstawa: semantyczna: wspólny komponent semantyczny (= nadaktyw-
ność).

Rozwinięcie: uogólnienie komponentu semantycznego z pominięciem aspek-
tu medycznego. 

Częstym określeniem głębokiego kryzysu, używanym w dyskursie politycz-
nym, jest zapaść, np.: 

ZAPAŚĆ = głęboki kryzys, zły stan czegoś 

Jednak spowolnienie, z którym mamy do czynienia, pokazało, w jakiej zapaści są 
finanse państwa. (Rzeczpospolita, 4.01.2010)

360 Małgorzata Brożyna-Reczko



Podstawa: semantyczna: komponent znaczeniowy leksemu zapaść ‘zły stan, 
kryzys’.

Rozwinięcie: uogólnienie jednego komponentu znaczeniowego i pominięcie 
innych. 

Utartym sformułowanie jest zapaść demograficzna, występująca w dyskursie 
politycznym i ekonomicznym, np.:

Sądziłem, że gdy te problemy zostaną rozwiązane, to tendencja się odwróci i uniknie-
my zapaści demograficznej. (Rzeczpospolita, 7.01.2010) 

Podstawa: semantyczna: komponent semantyczny ‘spadek, osłabienie’ 
w strukturze znaczeniowej leksemu zapaść ‘nagła, poważna niewydolność krą-
żenia’ (SJP PWN).

Rozwinięcie: uogólnienie jednego komponentu semantycznego i pominięcie 
pozostałych.

Zjawiska i instytucje społeczne są w dyskursie politycznym zazwyczaj kon-
ceptualizowane jako pacjenci, np. BANK, GOSPODARKA, PAŃSTWO, POLI-
TYKA, SYSTEM szkolny, ŚWIAT, POLITYK, RZĄD. Niekiedy są one również 
przedstawiane w dyskursie politycznym jako lekarze – odpowiedzialni za napra-
wę wadliwie funkcjonującej organizacji, systemu.

Chory organizm, chory człowiek; pacjent Lekarz
BANK BANK
EUROPA POLITYK
GOSPODARKA RZĄD
MEDIA
PAŃSTWO
PARTIA
POLITYKA
SYSTEM finansowy/bankowy 
SYSTEM szkolny
ŚWIAT

Tabela 2. Chory organizm, chory człowiek, pacjent vs. lekarz

Zasygnalizowaną wyżej polaryzację metaforycznych znaczeń szczególnie 
wyraźnie ilustruje leksem bank, który w dyskursie politycznym występuje za-
równo w roli pacjenta, jak i lekarza. W zależności od opisywanych sytuacji zmie-
nia się rola banku – z tego, który potrzebuje pomocy na tego, który tej pomocy 
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udziela. Lekarstwem jest każdy środek zaradczy, którym w świecie polityki są 
np. pieniądze i podatki. Recepta jest również konceptualizowana jako środek za-
radczy. Czynności takie jak pompowanie, transfuzja wpływają na polepszenie 
funkcjonowania organizmu. To oczywiście implikuje, że pieniądze są metafo-
rycznie przedstawiane jako płyn, gaz.  

W dyskursie politycznym zarówno polskim, jak i angielskim pojawiają się 
także inne odniesienia do ludzkiego ciała i fizjologii, np. w analizowanym korpu-
sie są to gen oraz DNA, np.: 

Ponieważ konserwatyści i populiści nie przebierają w nacjonalistycznych argumen-
tach, więc również socjaldemokraci – oskarżeni swego czasu o brak narodowego 
genu – starają się nadgorliwie dowieść, że są dobrymi patriotami, i także trącają 
nacjonalistyczną nutą. (Polityka 20.02.2010); They surely cannot go back to the sul-
phurous treachery and dishonesty that were part of Labour’s DNA under Tony Blair 
and Gordon Brown. (The Sun, 24.09.10) 
[(tłum. dosł.) Oni zapewne nie mogą cofnąć się do „siarkowej zdrady” i nieuczci-
wości, które były częścią DNA Partii Pracy pod przywództwem Tony’ego Blaira 
i Gordona Browna.] 

2.2 Funkcje metafory choroby

W analizowanym materiale temat CHOROBA został przedstawiony jako 
każda dysfunkcja, dewiacja w działaniu i kryzys. Natomiast CHORY to zły, ne-
gatywny; źle, wadliwie funkcjonujący; niezadowolony, sfrustrowany. Opozycja 
chory – zdrowy wprowadzona za pomocą wyrażeń metaforycznych pełni rolę 
głównie wartościującą. Pojęcia związane z chorobą mają przypisane konotacje 
negatywne. Życie w zdrowiu, bez bólu i cierpienia stanowi centrum kategorii 
wartości witalnych – zauważa Puzynina (1992: 168). Silnie negatywnie nace-
chowane są: choroba, ból, cierpienie, śmierć i związane z nią: pogrzeb, trum-
na, cmentarz itp. Pozytywne konotacje życia i zdrowia przenoszą się na aspek-
ty związane z leczeniem. Zjawiska społeczne czy polityczne podlegają zatem 
ocenie poprzez wprowadzenie metafor choroby czy zdrowia. Przykładem jest 
recesja, która głównie została przywoływana w angielskich tekstach prasowych. 

RECESJA = choroba

The products we make are very stable, so we are quite resilient to recessions. It is 
exchange rates where our risks lie. (The Daily Telegraph, 10.12.08) 
[(tłum. dosł.) Produkty, które wytwarzamy, są stabilne, więc jesteśmy całkiem odpor-
ni na recesję. To właśnie w kursie walut tkwi nasze ryzyko.] 
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Podstawa: językowa: połączenia typu severe recession (NKJP) [zagrażają-
ca recesja], painful recession (NKJP) [doskwierająca recesja], combat recession 
(NKJP) [zwalczać recesję]. 

Rozwinięcie: wyodrębnienie jednego komponentu semantycznego z pomi-
nięciem innych.

W obrębie metafor wprowadzanych do tekstu prasowego można dostrzec 
skalarność wartościowania w zależności od użytego leksemu w wyrażeniu me-
taforycznym, np. jeśli porównamy dwa zdania: Dolegliwość z rosnących cen 
zaczęła być kompensowana coraz lepszym zaopatrzeniem. (Gazeta Wyborcza 
22.02.10); Pierwsze symptomy nadchodzącej katastrofy pojawiły się w zeszłym 
roku (...) (Gazeta Wyborcza, 5.01.10), to oba wyrażenia wprowadzają wartościo-
wanie negatywne. Należy jednak zauważyć, że w pierwszym wyrażeniu to ne-
gatywne wartościowanie jest łagodzone poprzez wprowadzenie wyrazu dolegli-
wość, który ma konotacje negatywne, jednak nie tak silne jak konotacje leksemu 
katastrofa. Opisaną skalarność można również zauważyć w wykorzystaniu nazw 
chorób w wyrażeniach metaforycznych, np. wyrażenie metaforyczne Krótko-
wzroczność i nieodpowiedzialność aktorów życia publicznego doprowadza TVP 
na skraj przepaści (Rzeczpospolita, 4.01.10) ma słabszy wydźwięk aniżeli np. 
obłęd w wyrażeniu (…) Obłęd ekonomiczny. To wszystko jednak drobiazg w po-
równaniu z szaleństwem, jakiego doświadczą teraz miliony zwykłych ludzi (Poli-
tyka, 9.01.10) czy psychoza w wyrażeniu Nic nie zatrzyma kłamstwa i plotki, jeśli 
akcja rozkręcana jest przez Internet – mówi Wrona – To była sterowana psychoza 
odwołująca się do najciemniejszej strony natury ludzkiej (Polityka, 9.01.2010). 
Warto również zauważyć, że silniejsze konotacje negatywne są związane z przy-
miotnikiem chory w zdaniu w porównaniu do jego synonimu z negacją — nie-
zdrowy w zdaniu To rodzi niezdrową sytuację (Rzeczpospolita, 24.02.10). 

Zarówno intensyfikacja, jak i opisywana tu skalarność w wartościowaniu zja-
wisk społecznych, które przejawiają się tak wyraźnie w analizowanych wyraże-
niach metaforycznych są, jak się wydaje, zabiegami retorycznymi stosowanymi 
świadomie przez polityków i osoby związane z mediami. Wyrażenia metaforyczne 
z pola choroba mają wywołać niepokój i obawę wśród ludzi. Jest to element strate-
gii dyskretnego zastraszania. Służą też udramatyzowaniu rzeczywistości. Państwo 
jest ukazane jako organizm, który jest chory i który potrzebuje dobrego lekarza. Le-
czenie jest tym aspektem pozytywnym, który daje nadzieje. Przymiotniki zdrowy, 
ang. healthy wprowadzone do dyskursu politycznego stanowią elementy pozytyw-
nie wartościujące, np. WPP, the world’s biggest advertising group, is experiencing 
its fastest growth in a decade reflecting a healthy recovery in corporate confidence 
(The Times, 27.10.10). [(tłum. dosł.) WPP, największa grupa reklamowa na świe-
cie, doświadcza najszybszego rozwoju w tej dekadzie, odzwierciedlającego zdro-
wą odnowę w zakresie zaufania do spółki]. Pozytywnie wartościowane są również 
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zjawiska uznane za silne, np. Zawsze jest lepiej, kiedy główną rolę gospodarczą 
w danym kraju odgrywa jego silny rodzimy kapitał, mocno zakorzeniony i doce-
niający instytucje państwa, oraz firmy z krajów z nim zaprzyjaźnionych (Rzeczpo-
spolita, 7.01.10). Silny to zatem stabilny oraz dobrze funkcjonujący, np.: Czwarty 
warunek to silny sztab wyborczy (Rzeczpospolita, 4.01.10); Africa doesn’t need 
strong men; it needs strong institutions (The Economist, 1824.07.09). [(tłum dosł.) 
Afryka nie potrzebuje silnych ludzi; potrzebuje silnych instytucji]. W tekstach pra-
sowych silny jest również używany w znaczeniu ‘mający większość, przeważający 
liczebnie’, np.: Najwięcej przybyło w Małopolsce, gdzie silny był zawsze PiS (zapi-
sało się 2130 osób), na Mazowszu (2127) i w Łódzkiem (1773) (Gazeta Wyborcza, 
24.02.10). Silny partner to taki, który ma duże możliwości, np.: Działam w wielu 
organizacjach pozarządowych, ale partia polityczna ma największą siłę oddzia-
ływania (Gazeta Wyborcza, 24.02.10). Natomiast słaby, to taki, o małych możli-
wościach, np.: Mocniejsze finansowo państwa chciały, by konsekwencje ponieśli 
ich słabsi partnerzy, zaciskając pasa (Rzeczpospolita 7.01.13); to także mały li-
czebnie, np.: Exports remain weak and the government fears premature tightening 
could derail the recovery (The Economist, 18–24.07.2009). [Eksport pozostaje sła-
by i rząd obawia się, że przedwczesne ograniczenia mogłyby zakłócić poprawę]; 
i słaby to mało wartościowy, np. Banki poczuły też skutki nadmiernego udzielania 
kredytów walutowych – osłabienie złotego sprawiło, że obniżyły się współczynniki 
wypłacalności banków, które w swoich portfelach miały dużo należności nomino-
wanych w walutach obcych (Rzeczpospolita, 7.01.13). 

Oprócz przymiotników silny, słaby w materiale występują wyrażenia metafo-
ryczne o metaforycznym zdaniu elementarnym: 

SIŁA = wartość

Siła złotego w kolejnych dniach zależy od zachowania inwestorów spekulacyjnych. 
(Rzeczpospolita, 13–14.12.08) 
And Mr Trichet’s opposition to any default is inconsistent with the ECB’s desire to 
strengthen the currency block’s fiscal heft. (The Economist, 22–28.10.2011) 
[(tłum. dosł.) A sprzeciw Pana Tricheta w stosunku do jakiegokolwiek niewywiąza-
nia się z płatności jest niespójny z życzeniem EBC do wzmocnienia fiskalnej oceny 
wartości waluty bloku.]

Podstawa: językowa: połączenia typu umocnić walutę (NKJP), umocnić zło-
tówkę (NKJP), a także siła nabywcza, które ma znaczenie ‘wartość’ i takiż syno-
nim wartość nabywcza.

Rozwinięcie: substytucja komponentu ‘wartość’ przez komponent ‘siła’ 
w pozycji x w schemacie znaczeniowym ‘podnieść, zintensyfikować x’.
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Należy zauważyć, że w przywołanych przykładach komponent siły, mocy zo-
stał zastąpiony przez wartość. Stąd skonwencjonalizowane połączenia typu siła 
złotego, umocnienie złotego. Z przytoczonych przykładów wynika, że leksemy 
siła, silny są w dyskursie politycznym wartościowane wyłącznie pozytywnie. Uj-
mowane są one jako skuteczność, zdrowie i władza. Silny nie oznacza zagrażający, 
niebezpieczny. To ten, który może więcej, jego działanie jest skuteczniejsze. Meta-
fory choroby mogą być także wykorzystywane do dyskredytacji przeciwnika, np.: 

Obecny prezydent uniemożliwił rządowi reformę służby zdrowia, utrudnił prywaty-
zację, walczył, szczęśliwie bezskutecznie, z emeryturami pomostowymi, bronił jak 
lew chorego układu w mediach publicznych i dopuścił tym samym do kolejnych 
partyjnych rozdań, na dodatek w swoim własnym wyborczym interesie. (Polityka, 
9.01.10)

Wytłuszczone w cytowanym fragmencie wyrażenie metaforyczne stanowi 
realizację metaforycznego zdania elementarnego CHORY = zły, negatywny. 
Podstawą tej metafory jest wspólny komponent semantyczny: zły dla człowieka, 
negatywny. Rozwinięcie podstawy zaś polega na zawężeniu zakresu znaczenio-
wego leksemu chory do ‘zły, negatywny’. Przymiotnik chory pełni tutaj głównie 
funkcję wartościującą. Warto zauważyć, że wyrażenie chory układ jest poprze-
dzone porównaniem bronić jak lew, które zazwyczaj łączy się z argumentami 
o pozytywnych czy neutralnych konotacjach, np. bronił jak lew swoich pod-
opiecznych (NKJP). Takie połączenie wzmacnia dodatkowo wydźwięk całego 
wyrażenia. Służy kreacji negatywnego wizerunku ówczesnego prezydenta. 

Innym przykładem jest zdanie Balcerowicz jest głuchy na pozorne, choć po-
pularne uspokajanie jęków. (Gazeta Wyborcza, 22.02.10). Wyrażenie realizuje 
metaforyczne zdanie elementarne GŁUCHY = niewrażliwy, niereagujący. Po-
nadto wyraz jęki jest metonimią społecznego niezadowolenia. Opozycja głuchy 
– jęki wzmacnia wydźwięk metafory. 

Nie tylko metafory ściśle związane z chorobą służą dyskredytacji przeciwni-
ka. Taką rolę odgrywają także metafory związane ze śmiercią, np.: 

Przypomnijmy, że gdy minister Giertych zdecydował nieznacznie zmniejszyć listę 
lektur, w mediach zapanowała histeria, że jest grabarzem polskiej szkoły i narodo-
wej kultury. (Fakt, 8.12.08)

Minister spełnia wobec szkoły i kultury analogiczną rolę jak grabarz wobec 
umarłego człowieka. Ponadto można dostrzec implikację, że skoro jest on gra-
barzem, to szkoła i kultura zostały pozbawione życia i to on jest za to odpowie-
dzialny. 
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Metafory związane ze śmiercią mają dużo mocniejszy wydźwięk od metafor 
choroby. Temat ŚMIERĆ bardzo często jest implikowany przez leksemy zabić, 
zamordować, kill off, np.:

W klubie się obawiają, że obu polityków może „zabić” protokół cypryjskiej policji, 
ewentualnie nagrania z hotelowych kamer. (Rzeczpospolita, 13–14.12.08)
Odkąd zamordowano wiejskie biblioteki, upadły kina i powiatowe teatry, aprowin-
cjonalne „imprezy kulturalne” służą wójtom i starostom w podlizywaniu się elekto-
ratowi, telewizja została sama na placu boju. (Rzeczpospolita, 4.01.10)
(…) Britain’s third party, the Liberal Democrats, fear that premature tightening  
could kill off Britain’s fragile economic recovery. (The Economist, 10–16.10.2009)
[(tłum. dosł.) Trzecia partia Brytanii, Liberalni Demokraci, obawia się, że przed-
wczesne zaostrzenie mogłyby zniweczyć (dosł. ‘zabić’) słabe ożywienie gospodar-
cze w Brytanii.] 

Wprowadzenie do tekstów prasowych leksemów w swym znaczeniu meta-
forycznym z grupy śmierć wprowadza implikację, że danego zjawiska nie moż-
na już „uleczyć”. Zostaje wprowadzony komponent semantyczny ostateczności. 
Stąd wydaje się, że te metafory mają dużo mocniejszy wydźwięk. 

Wszelkie zabiegi językowe związane w wartościowaniem są mocno perswa-
zyjne. Odsłaniają osobę czy przedmiot w określonej perspektywie aksjologicznej. 
Tym samym narzucają określoną ocenę odbiorcy. Dlatego wartościowanie jest 
jednym z zabiegów służących perswazji, a także manipulacji. Nadawca chce wy-
wołać określony skutek – odbiorca ma przyjąć proponowane wartości za własne. 

Metafory choroby w tekstach prasowych służą także do opisu sytuacji poli-
tycznej w danym kraju, np. 

Gorączka na rynkach finansowych generowała fenomenalny wzrost gospodarczy 
emiratu, który stał się ważnym centrum operacji bankowych. (Gazeta Wyborcza, 
4.01.10)

Gorączka to stan nienaturalnie/niezdrowo wzmożonej aktywności, ożywie-
nie. W analizowanym wyrażeniu doszło do rozszerzenia zakresu łączliwości lek-
semu gorączka na zjawiska polityczne, ekonomiczne. Podobny obraz sytuacji 
można dostrzec w wyrażeniach z leksem histeria, np. 

Przypomnijmy, że gdy minister Giertych zdecydował nieznacznie zmniejszyć listę 
lektur, w mediach zapanowała histeria, że jest grabarzem polskiej szkoły i narodo-
wej kultury. (Fakt, 8.12.08)
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Fears over nut allergies are creating mass ”hysteria” and ”overreaction” resulting 
in draconian bans in school, a medical expert has warned. (The Daily Telegraph, 
10.12.08)
[(tłum. dosł.) Ekspert medyczny ostrzegł, że obawy przed alergiami na orzechy wy-
wołują masową „histerię” i „nadmierną reakcję”, prowadząc do drakońskich zaka-
zów w szkole.]

Najbardziej produktywnymi nośnikami – tymi, które powtarzają się najczę-
ściej (łączą się z kilkoma tematami) i są reprezentowane przez największą liczbę 
wyrażeń metaforycznych – są żywa istota, człowiek; żywy organizm. O rzeczach 
abstrakcyjnych i konkretnych mówi się w kategoriach ludzkich bądź zwierzę-
cych. Ten zabieg nie jest żadnym novum w dyskursie politycznym. Już Arysto-
teles wspominał, że państwo to organizm. W filozofii następnych epok sposób 
działania państwa również porównywano do funkcjonowania organizmu ludz-
kiego. W języku polskim i angielskim jest wiele wyrażeń typu inopiae causa, 
np.: organy państwa (NKJP), organizm państwowy (NKJP), governing body ‘or-
gan władzy’ (PWN-Oxford), party organ ‘organ partyjny’ (PWN-Oxford), które 
prawdopodobnie mają swoje źródło w filozofii państwowości. 

Sposób mówienia o polityce, jej instytucjach i całej organizacji opiera się na 
metaforze o schemacie PAŃSTWO = żywy organizm. Jej poszczególne organy 
to są urzędy, komisje etc. Ta ogólna metafora otwiera przestrzeń dla kreatywnych 
realizacji tego metaforyczne zdania elementarnego, np.: 

Jeśli Reykjavik miał nagły atak serca, to Grecja cierpi na przewlekłą chorobę 
wieńcową. (Gazeta Wyborcza, 22.02.2010) 

Mówienie o polityce w kategoriach ludzkich czy zwierzęcych pełni różne funk-
cje w zależności o rodzaju nośnika – wyjaśniającą, wartościującą czy retoryczną.

Warto również dodać, że analiza konkretnych tekstów daje podstawę do tego, 
żeby twierdzić, iż wyrażenia antropomorfizujące stanowią skonwencjonalizowa-
ne elementy dyskursu politycznego czy ekonomicznego. Można byłoby uznać, że 
antropomorfizacja czy animizacja jest jedną z cech charakteryzujących omawia-
nego typu dyskursu. 

Gospodarka w dyskursie politycznym i ekonomicznym opisywana jest za 
pomocą cech istot żywych, np. gospodarka rozwija się, economy grows, zdro-
wa gospodarka, robust economy. Istnieje zbiór kolokacji leksemu gospodar-
ka i ich derywatów występujących w dyskursie ekonomicznym i politycznym, 
który stanowi o jego charakterze. Są to profesjonalizmy czy terminy typu cykl 
gospodarczy, economic cycle, wzrost gospodarczy, economic growth, koniunk-
tura gospodarcza, economic situation (climate). Wśród nich znajdziemy także 

367O metaforze choroby w polskim i angielskim prasowym dyskursie politycznym…



skonwencjonalizowane frazy czasownikowe typu gospodarka rozwija się, osią-
ga, kwitnie, przyśpieszyła, ruszyła, zwalnia (NKJP) i dla języka angielskiego 
economy + grow [rozwijać się], recover [dochodzić do siebie], stagnate [być 
w zastoju, nie rozwijać się], collapse [upaść, załamywać], suffer [cierpieć], face 
[stanąć w obliczu], experience [doświadczyć] (NKJP). Zbiór podobnych koloka-
cji istnieje również dla takich leksemów jak rynek czy inflacja, np. inflacja rośnie 
(NKJP), inflacja maleje (NKJP).

Personifikacja i animizacja mogą także pełnić funkcję wartościującą, np. depre-
sja dopadła (NKJP), depresja dotyka (NKJP), depresja dosięga (NKJP), panika do-
padła (NKJP). Połączenia leksemów panika czy depresja z wymienionymi predy-
katami łączą się z argumentami, które można zdefiniować jako zjawiska negatywnie 
wpływające na ludzkie życie, a więc potwierdzają, że są negatywnie wartościowane. 

3. Refleksje końcowe

Analiza porównawcza przykładów pochodzących z obu korpusów, polskiego 
i angielskiego pokazuje, że nie ma znacznych różnic w zakresie używania meta-
for choroby w dyskursie politycznym. Różnice odnoszą się głównie do szczegó-
łów często związanych z sytuacją polityczną danego obszaru. Można na przykład 
zaobserwować neologizmy, które opisują zjawiska społeczne dotyczące jedynie 
jednego kraju, np. grantoza – negatywne określenie procesu pozyskiwania środ-
ków unijnych. Ten wyraz jest już często używany w polskim dyskursie politycz-
nym, dlatego można go uznać za typowy dla polskiego wariantu tego dyskursu. 
Warto jednak podkreślić, że może on przestać być używany w dyskursie politycz-
nym, zwłaszcza jeśli samo zjawisko przestanie występować.  

W analizowanym materiale zauważono, że metafory choroby często dotyczą 
zagadnień związanych ze stanem państwa, jego gospodarki i finansów. Jeśli kon-
dycja państwa jest zła, wówczas mówi się, że państwo jest chore i musi zostać 
poddane terapii. Różne formy leczenia są stosowane, np. fiscal stimulus, bodziec 
podatkowy, plan ratunkowy. Wszelkie reformy, zmiany mogą być dotkliwe dla 
obywateli, dlatego w dyskursie pojawiają się wyrażenia typu dotkliwe reformy 
gospodarcze, painful economic reform. 

Metafora w dyskursie politycznym podkreśla pewne aspekty opisywanej 
rzeczywistości. Dochodzi do przeniesienia konotacji i asocjacji, dlatego główne 
funkcje metafory polegają na kreacji określonego obrazu świata, legitymizacji 
i delegitymizacji instytucji i zjawisk politycznych. Metafora choroby sprawdza 
się w kreowaniu negatywnego obrazu państwa, zjawisk społecznych i dyskredy-
tacji przeciwników politycznych. Jest chętnie używana we współczesnym dys-
kursie politycznym, zwłaszcza w celu zastraszania. Można tu chociażby przywo-
łać dyskusję na temat przyjmowania uchodźców przez Polskę. 
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Wykaz źródeł

WSJP – Wielki słownik języka polskiego dostępny online
SJP PWN – Słownik języka polskiego PWN dostępny online
PWN-Oxford – Wielki słownik polsko-angielski i angielsko-polski, Wydawnictwo PWN-Oxford
Macmillan – Słownik języka angielskiego dostępny online
NKJP – Narodowy Korpus Języka Polskiego 
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