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Natura często była przedmiotem opisu w lirykach Marii Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej. Piękno pejzaży poetka oddawała wykorzystując różnorodne 
fi gury stylistyczne, między innymi peryfrazy. Celem artykułu jest wieloaspek-
towa charakterystyka 38 omówień nazw z kręgu ziemskiej przyrody nieożywio-
nej1, wyekscerpowanych z utworów poetyckich2 Marii Pawlikowskiej-Jasno-

1  Peryfrazy nazw elementów ziemskiej przyrody ożywionej były już przedmiotem rozważań: 
J. Rychter, Peryfrazy nazw z kręgu fauny w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w: Między 
dawnymi a nowymi słowy, pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej i J. Rutkowskiej, Gorzów Wielko-
polski 2010, s. 121–136; J. Rychter, Peryfrazy nazw fl orystycznych w poezji Marii Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej, „Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań pol-
szczyzny, Szczecin 2011, t. 10, s. 269–299.

2  M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje zebrane, pod red. A. Madydy, Toruń 1993 t. I i II.
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rzewskiej. W szkicu podjęto próbę wskazania, w jakim stopniu peryfrazy autorki 
są nowatorskie, a w jakim nawiązują do tradycji poetyckiej. Poza tym omówienia 
scharakteryzowano ze względu na kryterium semantyczne, sposób wprowadze-
nia do tekstu oraz pełnione funkcje.

W literaturze językoznawczo-stylistycznej istnieje wiele defi nicji peryfrazy. 
W niniejszym artykule wybrano stylistyczny punkt widzenia, stąd przez pery-
frazę rozumiemy „rodzaj zamienni, czyli zamiast użycia właściwej nazwy omó-
wienie cechy, czynności, albo samego zjawiska”3. Stylistyczne ujęcie peryfrazy 
podkreśla jej właściwości semantyczne, stąd są one animizacjami, eufemizma-
mi i rozbudowanymi bliskoznacznikami nazw syntetycznych. Językoznawcza 
defi nicja jest szersza i zakłada, że „to użycie wyrażenia złożonego, opisowego 
zamiast pojedynczego wyrazu”4.

1. Charakterystyka semantyczna

Za pomocą 38 peryfraz obrazuje poetka 17 elementów ziemskiej przyro-
dy nieożywionej. Piętnaście omówień dotyczy ziemi i jej ukształtowania, np.: 
planeta rodzona, ale nie pierwszorzędna, dwie struktury to bliskoznaczniki na-
zwy natura, np.: matka nasza słodko-naiwna, zaś dwadzieścia jeden konstrukcji 
zastępuje nazwy akwatyczne, np.: grające muskuły / Neptuna ‘fale’. 

Wśród omówień dotyczących ziemi i jej ukształtowania znajdujemy 9 pery-
fraz nazwy ziemia; 2 peryfrazy nazwy góry, a także po 1 peryfrazie nazw skały, 
kopiec Kościuszki, świat i turkus. Za pomocą nazw analitycznych zobrazowa-
no różne przedstawienia wody, a więc zarówno duże akweny: morze (5 przy-
kładów), Bałtyk (1 przykład), ocean (2 przykłady), jak i małe zbiorniki: jezioro 
(1 przykład), staw (2 przykłady), kałużę (1 przykład) oraz błoto (2 przykłady). 
Poza tym woda oddana jest za pomocą dwóch peryfraz, powierzchnia wody jed-
ną strukturą, zaś ruch wody czterema konstrukcjami (fale).

Tę samą nazwę oddaje kilka różnych omówień, eksponujących inne cechy 
danego elementu ziemskiej przyrody nieożywionej. Aż dziewięć różnych pery-

3  Za: H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska, Warszawa 1959, s. 198–199; Słownik 
terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998, s. 381 podaje 
defi nicję: „zastąpienie nazwy jakiegoś zjawiska przez bardziej lub mniej rozbudowane jego opi-
sanie”. Takie samo ujęcie peryfrazy znajdujemy w: J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 2000, 
s. 193.

4  M. Białoskórska, Mickiewiczowskie peryfrazy, Szczecin 2002, s. 11.



167Peryfrazy nazw z zakresu ziemskiej przyrody nieożywionej

fraz to zastępniki nazwy ziemia; pięć omówień to bliskoznaczniki nazwy mo-
rze; fale zostały wyrażone czterema peryfrazami. Sześć elementów (błoto, góry, 
ocean, staw, natura, woda) oddała poetka dwoma różnymi peryfrazami. 
Z ogółu 38 peryfraz jedynie osiem zostało zobrazowanych za pomocą jednost-
kowych omówień (Bałtyk, jezioro, kałuże, kopiec Kościuszki, skały, świat, 
turkus, powierzchnia wody). 

2. Sposoby wprowadzania peryfraz

Za R. Tokarskim5 należy przyjąć, iż omówienie to rodzaj zagadki, która 
wymaga poprawnego rozszyfrowania, odbiorca zaś musi posiadać odpowiednią 
wiedzę i wykazać się domyślnością. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska stosuje 
trzy sposoby wprowadzania omówień do tekstów poetyckich, które pomagają 
czytelnikowi poprawnie zinterpretować znaczenia peryfraz, a mianowicie: 

1. nazwa syntetyczna antycypuje, wprowadza omówienie (21 przykładów), 
np.: turkus, kamień powodzenia; natura, matka nasza słodko-naiwna;

2. nazwa syntetyczna znajduje się za omówieniem (2 przykłady); 
3. nazwy syntetycznej brak w tekście utworu, ale jest w tytule (2 przykła-

dy), np.: czarna głęboka stajnia ‘morze’ – peryfraza wystąpiła w wier-
szu Marina6.

Trzynastokrotnie autorka przekazała czytelnikowi obowiązek poprawnego 
odczytania znaczenia konstrukcji analitycznej, nie umieszczając ani w tekście 
utworu, ani w tytule nazwy syntetycznej. Tę grupę omówień reprezentują przede 
wszystkim twory konwencjonalne (utarte, powszechnie znane), łatwe od odgad-
nięcia, typu: skalne ściany ‘skały’; świat Boży ‘ziemia’; polskie morze ‘Bałtyk’; 
morskie obszary ‘morze’; falista niwa ‘woda’ lub konstrukcje, które można 
interpretować wielorako, ale należy je odczytać odwołując się do szerszego kon-
tekstu: rodzona, ale nie pierwszorzędna planeta ‘ziemia’; Tu, gdzie się wszystko, 
rwie, niszczy i zmienia ‘ziemia’; świat siny ‘woda’; ciężkie i zielone góry ‘fale’; 
zefi rowe plisy ‘fale’. 

5  W ten sposób defi niuje peryfrazę R. Tokarski, Metafora – zagadka: możliwości interpre-
tacji, w: Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, pod red. T. Dobrzyńskiej, Wrocław
–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1988, t. XXI, s. 45–54.

6  Mărînŭs ‘maritimus, znajdujący się nad morzem’. Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kuma-
niecki, Warszawa 1999, s. 262.
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Sposoby wprowadzania peryfraz

Lp. Sposób wprowadzenia Liczba

1. Nazwa syntetyczna przed omówieniem 21
2. Bez nazwy syntetycznej 13
3. Nazwa syntetyczna za omówieniem 2
4. Nazwa syntetyczna w tytule 2

                                  Razem 38

Tylko raz, by zobrazować góry, zastosowała poetka zabieg wprowadzenia 
peryfraz szeregowo, pisząc: Góry, Szczyty rozpaczy, przepaście tęsknoty.
Jedynie dwie peryfrazy świat Boży // świat boży ‘ziemia’ i grające muskuły 
Neptuna ‘fale’ mają dwukrotne użycia tekstowe, pozostałe wystąpiły jedno-
krotnie, stworzone na potrzeby konkretnego utworu.

3. Odniesienia intertekstualne7

Peryfrastyczne określenia nazw z zakresu ziemskiej przyrody nieożywio-
nej mają źródła w różnych kręgach kulturowych. Przede wszystkim nawiązują 
do tradycji chrześcijańskiej,  kultury ludowej, mitologii greckiej i rzymskiej. 
Niewątpliwie część z nich kontynuuje tradycję poetycką doby odrodzenia 
i oświecenia.

3.1. Odwołania do Biblii

Do źródeł biblijnych odnoszą się dwa omówienia nazwy ziemia oraz jedno 
nazwy świat. Peryfraza o etymologii chrześcijańskiej – świat Boży – została uży-
ta dwukrotnie w różnorodnej pisowni. W wierszu Rozmowa z sercem przymiot-

7  Na temat intertekstualności istnieje bogata literatura przedmiotu, czego przykładem jest ob-
szerne studium M. Głowińskiego (M. Głowiński, O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1986, 
z. 4, s. 75–100), opracowania S. Balbusa (S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996), R. Nycza 
(R. Nycz, Tekstowy świat, Warszawa 1995), a także językoznawczy punkt widzenia T. Skubalanki 
(T. Skubalanka, Podstawy analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie, Lublin 2001, s. 179–208). 
T. Skubalanka uznaje, iż z lingwistycznej perspektywy użyteczniejsze jest szersze ujęcie termi-
nu. Przez pojęcie intertekstualności rozumiemy – zgodnie z sugestiami tej autorki – „wszelkie 
zjawiska intertekstualne, tzn. związki międzytekstowe i międzystylowe” (Za: S. Balbus, op.cit., 
s. 19).
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nik Boży jest zapisany wielką literą, pełniąc tym samym funkcję uwznioślającą, 
sakralizującą:

Choć jest wiele cudów w świecie Bożym,
Wiele dobra pośród wszechrzeczy [Ou Rozm, II 186].

Małą literą został zapisany w Dwuwierszach mistycznych, gdzie poetka 
w sposób humorystyczny przedstawia relację człowieka z Bogiem, pisząc:

Bóg nic nie może beze mnie. Robaczka nawet nie stworzy.
Gdybym wytrzymać z nim nie mógł – zawaliłby się świat boży. 

[Ur Mis, II 519]

Peryfraza ta obok znaczenia ‘ziemia’ może również wskazywać na jej wszelkich 
mieszkańców.

Świat nazywa poetka świątynią, kutą w złocie, przez co go idealizuje. Przy-
wołanie nazwy szlachetnego metalu konotuje obecność słońca, które w aspekcie 
metaforycznym może również symbolizować opatrzność boską. Tę interpretację 
wspiera nazwanie świata – świątynią, a więc miejscem, w którym wznosi się 
modły do Boga:

I na przekór tępocie, 
Zwyciężając cynizm, 
Świątynię, kutą w złocie, 
Sam ze świata czynisz... [K IV, I 481]

3.2. Odwołania do mitologii

Zmienne, pełne ruchu obrazy wody wykreowała poetka za pomocą omó-
wień o proweniencji mitologicznej. Peryfraza grające muskuły / Neptuna o dwu-
krotnym użyciu tekstowym [Sj Morze, II 365 i Ur Bryzgi, II 389] bazuje na wizji 
muskularnego boga morza8 w obrazie łodzi przerzucanej przez sztorm:

8  Neptun mit. rzym. ‘italski bóg wody, po utożsamieniu z greckim Posejdonem bóg morza, 
czczony wraz z Sanacją, zidentyfi kowaną z gr. Amfi trytą, żoną Posejdona’. W. Kopaliński, Słownik 
mitów i tradycji kultury, Kraków 1993, s. 741.
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Dal szczotkowana brązową ulewą, [...]
i łódź
przerzucana na prawo i lewo
przez grające muskuły
Neptuna... [II, 389]

Podobną, choć nie tożsamą konstrukcję utworzył Adam Mickiewicz, nazywa-
jąc spokojną powierzchnię morza kryształem dachu Neptuna9. M. Bańko wśród 
funkcjonujących obecnie konwencjonalnych, powszechnie znanych omówień 
wymienia królestwo Neptuna ‘morze’ i egzemplifi kuje cytatem z „Gazety Wy-
borczej”10. Kolejna peryfraza zefi rowe plisy [K Akw, I 487], motywowana mito-
logiczną nazwą ciepłego, łagodnego wiatru11, obrazuje obecność niewielkich fal 
na wodzie:

Wodo, marszczona w zefi rowe plisy,
Podobne egipskiej szacie! [K Akw, I 487]

3.3. Odwołania do klasycyzmu antycznego

Dwie peryfrazy nazwy ziemia: matka gatunku ludzkiego [Szkic (II) 2, 
II 68] oraz rodzona, ale nie pierwszorzędna planeta [Szkic 74, I 597] odwołu-
ją się do skonwencjonalizowanego, znanego w tekstach polskich od XVI wie-
ku motywu literackiego przyrównywania ojczyzny-Polski do kochającej matki, 
a Polaków do jej synów, które to odniesienie wspiera się na antycznym stereoty-
pie ojczyzna-ziemia, żywiąca swoje dzieci. Utożsamianie ojczyzny z kochanką 
lub częściej matką stało się specyfi ką romantycznej poezji. Ten motyw wykorzy-
stał na przykład Juliusz Słowacki12, ujmując metaforycznie ojczyznę jako osobę 

9  M. Białoskórska, op.cit., s. 170.
10  M. Bańko, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2009, s. 88–89.
11  Zefi r gr. ‘ciepły łagodny, wilgotny wiatr zachodni, który wiosną budzi do życia wegetację, 

a latem przynosi ochłodzenie, odpowiednik rzymskiego Favoniusa’. W. Kopaliński, op.cit., 
s. 1330.

12  J. Rychter, Językowa kreacja ojczyzny w lirykach Juliusza Słowackiego, „Studia Języ-
koznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2002, t. 1, 
s. 291–317.
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żywą: matkę, siostrzycę, męczennicę, królową, kochankę13. M. Bańko wskazuje, 
iż określenie matka ziemia ma antyczną proweniencję, występuje już u Ezopa, 
będąc nawiązaniem do dawnych kultów, na przykład greckiej Gai, bogini płod-
ności14.

3.4. Odwołania do klasycyzmu odrodzeniowego

Do popularnego w dobie odrodzenia toposu matki ziemi oraz matki 
ojczyzny odwołują się omówienia natury: matka nasza słodko-naiwna oraz naj-
starsza patria. Według wyobraźni Marii z Kossaków natura to istota płci żeń-
skiej, kobieta, zaś człowiek jest jej dzieckiem, co uwidacznia peryfraza matka 
nasza słodko-naiwna [Szkic 23, I 538]: To natura, matka nasza słodko-naiwna, 
przychodzi w pomoc śpiącemu półnieboszczykowi i daje mu odstręczający dzi-
wogłos: chrapanie. Zastosowanie zaimka dzierżawczego nasza buduje nastrój 
wspólnoty, informuje o więzi łączącej wszystkie żywe ziemskie stworzenia, zaś 
epitet słodko-naiwna ma nacechowanie ujemne, wskazując być może na bezwa-
runkową matczyną miłość15. Ten sposób percepcji natury uwidacznia również 
omówienie najstarsza patria, gdyż ojczyzna stereotypowo utożsamiana jest 
z matką, a naród z jej dziećmi:

Bo i gdzież kresy twoje, najstarsza patrio? 
Słońce i księżyc – nasze, i dróg mlecznych rozlew. 
Komuż rady nie damy, kogo nie zmożemy? 
Przed kim drżą władcy, sztabem bronieni lekarskim? 

[Ril Do nat, II 26]

Podstawą omówienia uczyniła poetka archaizm patria16, nieodnotowany w Słow-
niku warszawskim, lecz funkcjonujący w polszczyźnie XVI wieku, dzięki które-
mu podkreśliła dawność, wielowiekowość natury.

13  J. Bartmiński zaznacza, iż porównywanie ojczyzny do kobiety, matki, kochanki jest euro-
pejskim toposem. Za: J. Bartmiński, Ojczyzny europejskie – duże i małe, w: Pojęcie ojczyzny we 
współczesnych językach europejskich, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1993, s. 11.

14  M. Bańko, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2009, s. 109.
15  Podobne w wymowie omówienie nazwy natura – ogólna opiekunka nasza – zastosował 

w kronikach Bolesław Prus. Por. V. Machnicka, Peryfrazy Bolesława Prusa, Siedlce 2011, s. 363.
16  Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, 

Warszawa 1900–1927 brak (dalej SW). Wyraz ten odnotował Słownik języka polskiego, pod red. 
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3.5. Odwołania do klasycyzmu oświeceniowego

W opozycji do wody płynącej jest woda stojąca, której przedstawieniami są 
jeziora, kałuże. Częsty w dobie klasycyzmu oświeceniowego motyw porówny-
wania tafl i wody do kryształu lub szyby17 wykorzystała poetka, tworząc omówie-
nie nazwy jezioro – szyba w iskier tysiące rozbita [K VI, I 488]. Zaznaczyć nale-
ży, iż ten typ obrazowania kontynuowany był w dobie romantyzmu, na przykład 
Stanisław Trembecki w Sofi ówce określił sadzawkę zwierciadłem Dyany 
[Sof 101, 93–94]18, zaś Juliusz Słowacki w Beniowskim nazwał ją gwiazd krysz-
tałowych wanną [B 52, 523–528]19. Pawlikowska-Jasnorzewska wykorzystała 
ponadto popularny już w dobie romantyzmu motyw odbicia20 w wodzie, dzię-
ki któremu zobrazowała jezioro jako równą przejrzystą powierzchnię, na której 
znajdujemy refl eksy świetlne. 

A. Zdanowicza, J. Filipowicza, W. Tomaszewicza, Wilno 1861–1862, pisząc: Patrja (z łac.) ‘ob. 
Ojczyzna’ II/978. Ojczyzna ‘kraj, ziemia, na której się kto urodził razem wzięta z rodziną, sąsiada-
mi, całym narodem, zwyczajami, prawami, obyczajami’ I/891. Słownik języka polskiego S.B. Lin-
dego (Lwów 1854–1860) notuje Patryja ‘ob. Ojczyzna’ IV/63. Ojczyzna 1. ‘majętność ojczysta’; 
2. ‘Ojczyzna’ III/526–527. Linde znaczenie 1 poświadcza cytatem z Dworzanina Górnickiego: 
Moim zdaniem lepiej uczyni, kto mowiąc o Polszcze rzecze; patria moja, niźli ojczyzna moja; bo 
ojczyzna częściej się rozumie to, co gruntu komu ociec jego zostawił. Słownik polszczyzny szesna-
stego wieku, pod red. M.R. Mayenowej, Warszawa 1995, podaje Patryja: 1. ‘ojczyzna a) ziemia 
rodzinna, kraj pochodzenia; b) ziemia rodzinna jako organizm polityczny, państwo’; 2. ‘ojcowizna, 
majątek ojczysty’ t. XXIII, s. 316–317.

17  H. Turska w studium poświęconym opisom przyrody dowiodła, że klasycystyczna woda 
była zawsze szklanna lub kryształowa. H. Turska, Język opisów przyrody w Panu Tadeuszu wobec 
tradycji polskiego klasycyzmu, w: O języku Adama Mickiewicza. Studia, pod red. Z. Klemensiewi-
cza, Wrocław 1959, s. 185–330.

18  S. Trembecki, Sofi ówka i wybór poezyj, opisana przez J.N. Czyżewicza, oprac. W. Jankow-
ski, Kraków 1925, s. 93–127 (w skrócie Sof).

19  J. Rychter, Funkcjonalno-semantyczna sprawność peryfraz w „Beniowskim” Juliusza 
Słowackiego, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, 
Poznań 2002, t. VIII, s. 29–43.

20  Zob. Ł. Ginkowa, Cechy języka sentymentalnej i wczesnoromantycznej liryki krajobrazo-
wej, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4, s. 187–214; Ł. Ginkowa, Główne motywy liryki pejzażowej 
wczesnego romantyzmu, w: Prace Historycznoliterackie Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1980, 
t. 17, s. 27–50; eadem, Poezja krajobrazowa lat 1822–1830 a procesy rozwojowe liryki (nowość 
– koncepcja – stereotyp), w: Prace Historycznoliterackie. Studia romantyczne, pod red. I. Opackie-
go, Katowice 1978, t. 10, s. 121–155.
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Podstawą peryfrazy falista niwa21 ‘fala’ [Ou Wier, II 220] uczyniła autorka 
poetyzm niwa, szczególnie chętnie wykorzystywany w oświeceniowych opisach 
natury, a znany od czasów Jana Kochanowskiego:

Znikły żagwie22 rozwiane, 
Zeszły żagle rumiane 
Z falistej niwy. [Ou Wier, II 220]

3.6. Odwołania do kultury ludowej

W liryku Słowa ku niebu obraz przestrzeni nad ziemią kreuje metaforycz-
na nazwa modra róża nieziemska, poza tym oryginalna peryfraza nazwy niebo 
– lnów kwitnących pole nietykalne, mająca przede wszystkim oddać kolorystykę 
obrazowanego elementu natury. Jego przejrzysty kolor podkreśla dodatkowo po-
równanie: niebo... zacne jak czysty turkus. Do zobrazowania pogodnego nieba 
wykorzystana została peryfraza nazwy turkus – kamień powodzenia, nawiązująca 
do wierzeń ludowych23. Turkusy, ze względu na tożsamą z niebem barwę, ce-
niono już w średniowieczu i wierzono, że poprzez związki z niebem zapewniają 
właścicielowi powodzenie, ściągając na siebie niebezpieczeństwa. W poniższym 
liryku turkus wnosi nadwyżkę semantyczną ‘cenność’, ‘sukces’:

O niebo, lnów kwitnących pole nietykalne,
Zacne jak czysty turkus24, kamień powodzenia!
Modra różo nieziemska w motylach obłoków! [Ril Słowa, II 18]

21  Niwa ‘pole, rola, gleba, łan, grunt’ SW III/395. H. Turska zaznacza, iż już w czasach 
Mickiewicza niwa, bardzo modna w poezji pseudoklasyków, ma specjalną stylistyczną wymowę, 
jej użycie jest niepotoczne, zawężone do języka poezji. H. Turska, op.cit., s. 291.

22  Żagiew ‘rzecz do podpalania, wzniecania ognia, głownia, podpal, podpałka (próchno, 
hubka)’ SW VIII/685.

23  Zawsze chętnie porównywano kolor pogodnego nieba do barwy turkusowej, chcąc przy-
pomnieć, że jest symbolem pogody. B. Krzywobłocka, R. Krzywobłocka, Magia klejnotów, War-
szawa 1979, s. 149–151.

24   Ibidem, s. 147–159.
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4. Funkcje

Peryfrazy wykorzystała poetka w różnych współwystępujących funkcjach 
(poetyckiej, ekspresywnej, informacyjnej). Są one przede wszystkim ornamen-
tami stylistycznymi, eksponują jedną najbardziej specyfi czną cechę i zawierają 
ładunek ekspresywny, niewystępujący w jednowyrazowych odpowiednikach. 

4.1. Funkcja poetycka

J. Puzynina zaznacza, iż „W swojej funkcji poetyckiej język służy nie sa-
mym procesom komunikowania pewnych treści, ale stwarzaniu u odbiorcy prze-
żyć estetycznych (które pośrednio tylko mogą – ale nie muszą – służyć celom 
komunikacyjnym)”25. R. Jakobson dodaje, iż funkcja poetycka to „skupienie się 
na komunikacie dla niego samego”26. Peryfrazy są fi gurami stylistycznie nieobo-
jętnymi, których używa się po to, aby zwracały na siebie uwagę27. Wiele omó-
wień pełni w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej główną funkcję ozdob-
ną, ornamentacyjną, oddając wrażliwość zmysłową poetki. 

4.1.1. Hiperbolizacja 

Za pośrednictwem omówień autorka hiperbolizuje właściwości natury, 
wpływając na estetyczne doznania czytelników (poprzez odniesienia kulturowe 
lub konotacje wzrokowe). Element hiperbolizujący zawiera analityczna nazwa 
fali – ciężkie i zielone góry, bazująca na styczności cechy (kształtu):

Mój tyś jest, oceanie, gdy ściemnią cię chmury, 
gdy wiatr na odlew wali w maszty oszalałe 
i pcha przed sobą ciężkie i zielone góry, 
by staczać je w przepaści płynne, pianą białe [Ou Eti Oc, II 257]

25  J. Puzynina, O funkcjach języka, tekstu oraz ich elementów leksykalnych, w: Z zagadnień 
słownictwa współczesnego języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, Wrocław 1978, s. 158.

26  R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” 1960, t. LI, z. 2, 
s. 439.

27  M. Bańko, Peryfrazy w naszym życiu, „Poradnik Językowy” 2002, z. 9, s. 8. 
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Ten sam atrybut wykorzystał Adam Mickiewicz, nazywając wysokie fale – mo-
krymi górami28. Pawlikowska poprzez przymiotnik ciężkie oddaje sztorm na mo-
rzu, zaś przymiotnik zielony wskazuje na aktualny odcień wody morskiej. 

Peryfrazy nazw morze, ocean są konstrukcjami w większości idiolektalny-
mi, wnoszącymi naddane sensy. Poetka hiperbolizuje przestrzeń morza, między 
innymi za pomocą peryfraz wizualizujących je jako obszar głęboki, ciemny, mo-
kry i wielki, stąd omówienia najgłębszy z lochów [Ou Rubw, II 136] oraz czarna 
głęboka stajnia [Poc Mar, I 140]. Tę samą cechę eksponują omówienia z doby ro-
mantyzmu, na przykład Mickiewiczowska słona głąb29 ‘morze’ czy wielowyra-
zowe bliskoznaczniki Słowackiego z komponentami otchłań lub głębia: otchłań 
morska [4x, np.: Lecz... 203, 13], otchłań lazurowa [PII NOT 250, 23], błękitne 
otchłanie [B 339, 26], głębia morska [K-D 456, 11], głębiny morskie [PdoZ 87, 
140] i głębie przezroczyste [Sz 19, 3]30. 

Morze według poetyckiej wizji Marii z Kossaków to przestrzeń ogrom-
na, co uwypukla również rzeczownik oddal w konstrukcji analitycznej oddal31 
błędna32, najdalsza:

W oddali błędnej, najdalszej chwieje się srebrny krążownik.
Zasnęli już marynarze w rozkołysanej warowni.
I ukwiał zacisnął płatki najciszej i jak najtaniej,
i małe morskie koniki śpią w czarnej głębokiej stajni. [Poc Mar, I 140]

Podobną funkcję pełnią trzy omówienia nazwy ocean, motywowane cecha-
mi fi zycznymi (kolorem, rozmiarem). W liryku Oceanie... wystąpiła konstrukcja 
pól mokrych bezbrzeżny błękit, uwypuklająca rozległy rozmiar oraz odcień ko-
lorystyczny tafl i wody:

28  M. Białoskórska, op.cit., s. 170.
29  Ibidem, s. 169.
30  Za: J. Rychter, Językowa kreacja przyrody nieożywionej w utworach poetyckich Juliusza 

Słowackiego, Szczecin 2009, s. 93. Wyjaśnienie skrótów: Lecz... – Lecz jednakowo, chociaż mu 
podłożą…; PII NOT – Poematy II Najważniejsze odmiany tekstu; B – Beniowski; K-D – Król-
-Duch; PdoZ – Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu; Sz – Szanfary (ułomki poematu arabskiego). 
Za skrótem podany jest numer strony, a następnie wers.

31  Oddal ‘dal, oddalenie, perspektywa, dalszy plan, pewna większa a. mniejsza odległość, głąb 
horyzontu, sceny, obrazu’ SW III/583.

32  Błędny ‘błąkający ś., błądzący’. Gwiazdy błędne ‘planety’ SW I/173.
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gdy w twoich pól mokrych bezbrzeżnym błękicie 
żagiel czerwony łodzi starego rybaka 
wlewa się w swoje wierne, drgające odbicie 
tworząc dwa krwawe skrzydła motyla czy ptaka. [Ou Eti Oc, II 257]

Element hiperbolizujący zawiera omówienie przepaście płynne [Ou Eti 
Oc, II 257], sugerujące dużą głębokość oceanu. Podobna konstrukcja przepaście 
wodne [K-D 168, 264]33 pojawiła się już u Juliusza Słowackiego.

Autorka wykorzystuje konstrukcje omowne, by zobrazować różne elementy 
ukształtowania ziemi. Przedmiotem opisu uczyniła góry, przestrzeń niebezpiecz-
ną, miejsce śmierci wielu wspinaczy, które nazywa: przepaściami tęsknoty oraz 
szczytami rozpaczy:

Góry, Szczyty rozpaczy, przepaście tęsknoty
Zwróćcie mi go. Na chwilę. Zaklinam was. Góry! [Ou Inwok, II 276]

Uczynienie podstawą peryfraz rzeczowników przepaście czy szczyty wnosi czyn-
nik hiperbolizujący. Poza tym wymienienie peryfraz szeregowo, jedna za drugą 
intensyfi kuje wrażenia. 

4.1.2. Funkcja obrazotwórcza 

Funkcję obrazotwórczą pełnią przede wszystkim takie omówienia, których 
komponentem są barwne epitety. Przestrzenne i kolorystyczne cechy morza, 
uwypukla omówienie – szafi rowa okolica, będące ozdobnikiem stylistycznym:

Morze oddycha –
oddycham z nim razem,
w tej szafi rowej kwitnąc okolicy – [Ur Podr, II 460]

Przymiotnik szafi rowy wnosi naddaną informację o ciemnoniebieskim34 kolo-
rze wody. 

33  Za: J. Rychter, Językowa kreacja przyrody nieożywionej..., op.cit.,  s. 92.
34  Szafi rowy ‘przym. od Szafi r’ SW VI/554. Szafi r min. ‘przezroczysta odmiana korundu’ 

SW VI/554.
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Woda określona została światem sinym, a więc odmiennym od lądowego 
o barwie ‘odznaczającej ś. kolorem ciemniejszym od błękitnego, niebieskim, 
modrym’35:

Powinnam pozostać raczej 
w tym świecie sinym! 
bo na powierzchni płaczę, 
jak Mojżesz w koszu z wikliny. [Sj Sen, I 359]

Typ peryfraz składających się z rzeczownika świat i przydawki barwnej: nie-
bieski, lazurowy, szafi rowy w tradycji poetyckiej oznaczał przede wszystkim 
niebo. 

Funkcję obrazotwórczą pełni omówienie nazwy kałuża: okrągłe błotne 
miski, podkreślające jej kształt:

W okrągłych błotnych miskach
z obcasów i kopyt
lśnią turkusy niebieskie
i chmur heliotropy. [Ur wiosna, II 444]

Staw nazwała Maria Pawlikowska-Jasnorzewska poetyckimi określeniami: 
świata odwrócona strona oraz ojczyzna nenufarów:

Gdyby tak wytrysnęły ręce obłonione36 
Splotły się nierozłącznie nad mą szyją białą 
I pociągnęły w świata odwróconą stronę
Gdzie tak inne mknie życie pod mokrą powałą
W ojczyznę nenufarów skąd nikt już nie wraca [Ou Eti Tyn2, II 233]

Dzięki zastosowaniu peryfrazy świata odwrócona strona staw jawi się jako 
świat opozycyjny wobec lądowego. Ten sposób obrazowania wspomaga za-
stosowanie omówienia ojczyzna nenufarów37 oraz peryfrastyczne określenie 

35  SW VI/116.
36  Obłoniony ‘mający na sobie błonę, błoną powleczony’ SW III/483.
37  Nenufar bot. ‘grążel’. Encyklopedia powszechna Państwowego Wydawnictwa Naukowego, 

Warszawa 1979, t. 3, s. 246 (dalej En). Grążel, nenufar, Nuphar ‘wodna bylina z rodziny grzy-
bieniowatych; ok. 12 gat., na obszarach pozatropikalnych półkuli pn.; kłącze b. grube, płożące się 
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powierzchni wody – mokra powała38 [Ou Eti Tyn2, II 233]. Powała staje się 
wyznacznikiem granicy między światem lądowym a wodnym. Schemat kompo-
zycyjny z epitetem mokry, -a był obecny w omówieniach nazw akwatycznych, 
na przykład Adam Mickiewicz nazywa morze mokrą drogą i mokrym kryszta-
łem39. Za Mickiewiczem peryfrazę „mokry kryształ” w znaczeniu ‘powierzchnia 
wody’ przytacza Bolesław Prus40.

4.2. Funkcja ekspresywna

Część peryfraz pełni funkcję ekspresywną, którą w niniejszym opracowa-
niu rozumiemy w sensie węższym jako „eksplicytne lub implicytne wyrażanie 
za pomocą specjalnych (systemowych) środków językowych41 rozmaitych 
stanów emocjonalnych nadawcy”42. Wskaźnikiem ekspresji mogą być całe kon-
strukcje peryfrastyczne lub ich pojedyncze składniki, na przykład wyrazy o eks-
presywności implicytnej lub eksplicytnej motywowane formalnie, tj. ekspresyw-
nie nacechowanymi morfemami słowotwórczymi oraz znaczeniowo, zmianami 
w sferze znaczenia leksykalnego.

Szczególną funkcją peryfraz jest wartościowanie zdarzeń, osób, rzeczy. 
Stojąca brudna woda z deszczu jest miejscem o negatywnych kulturowych 
asocjacjach. W tradycji poetyckiej błoto ma przede wszystkim negatywne 
asocjacje, u Słowackiego jest to mulisko wodne lub zgnilizna wodna, co konotuje 
‘brud, smród’. Tymczasem u Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej odnajdujemy pery-
frastyczne określenia nazwy błoto o pozytywnych konotacjach, dzięki zastoso-

w mule dna; liście duże, tarczowate, pływające; kwiaty duże, żółte; w Polsce (stawy, jeziora) 
gł. g. żółty’ En II/110.

38  Powała ‘wiązanie belek stropowe w kratę; wiązanie kraciaste, które ś. robi dla dania posady 
dachom więźby drewnianej, pułap’ SW IV/836.

39  M. Białoskórska, op.cit., s. 16.
40  V. Machnicka, op.cit., s. 364.
41  S. Grabias (O ekspresywności języka, Lublin 1981, s. 40) ze względu na przyczyny ekspre-

sywności wyróżnia:
I. Wyrazy o ekspresywności implicytnej.
II. Wyrazy o ekspresywności eksplicytnej:

1. motywowane formalnie, tj. ekspresywnie nacechowanymi morfemami lub fonemami;
2. motywowane znaczeniowo:

a) zmianami w sferze znaczenia leksykalnego,
b) procesami skojarzeniowymi, aluzjami.

42  Za: R. Grzegorczykowa, Struktura semantyczna wyrażeń ekspresywnych, w: Z zagadnień 
słownictwa...,  op.cit., s. 118.
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waniu rzeczownika czekolada, który wnosi informacje o barwnych atrybutach 
błota, jest również nośnikiem naddanych treści ‘rzecz smaczna, kusząca, pożąda-
na’. Imiesłowy w strukturze omówienia dynamizują obraz, dzięki czemu statycz-
ne, stojące błoto staje się płynącą oraz chlapiącą czekoladą:

Nawet i ciebie, z tęsknotą,
Która graniczy z przesadą,
Wspominam, rodzime błoto,
Chlapiąca czekolado
A jednak, gładkie błoto,
Płynąca czekolado,
Wspominam cię z sentymentem,
Który graniczy z przesadą [Ou żywioł, II 212]

Dzięki określeniom peryfrastycznym buduje poetka pozytywne obrazy rodzi-
mych stron, które wspomina z tęsknotą i nostalgią. 

Nośnikiem ekspresji są również omówienia nazwy ziemia, wśród których 
znajdujemy zarówno dodatnio wartościowane (stworzone w młodzieńczym, 
radosnym okresie twórczości), jak i ujemnie (powstałe w czasie drugiej wojny 
światowej). Peryfrazy nazwy ziemia dowodzą, iż wzbudza ona ambiwalentne 
uczucia, z jednej strony jest to matka, a więc winna być kochana i szanowana, 
z drugiej sprawczyni zła, bólu i cierpienia wzbudzająca niechęć.

Ziemia została przez Marię Pawlikowską-Jasnorzewską zobrazowana za 
pomocą peryfraz, podkreślających, iż warunkuje ona istnienie życia człowieka, 
na przykład w spersonifi kowanym omówieniu matka gatunku ludzkiego [Szkic 
(II) 2, II 68]. Ten aspekt uwypukla również konstrukcja rodzona, ale nie pierw-
szorzędna planeta: A wobec tego, że nas uczuciowo zawiodła, obcą nam wolno 
nazwać tę rodzoną, ale nie pierwszorzędną planetę, i zgłosić przynależność do 
gwiazd, do lepszych światów, których olśniewające albeda kryją w sobie srebr-
ne tajemnice... [Szkic 74, I 597]. Omówienia matka gatunku ludzkiego oraz 
rodzona, ale nie pierwszorzędna planeta są bliskoznacznikami wyrazu ziemia 
w znaczeniu ‘kula ziemska, krąg ziemski, glob ziemski, ziemiokrąg, planeta 
przez nas zamieszkana, bryła niebieska w skład układu słonecznego wchodząca’ 
[SW VIII/498–499]. Kreują one obraz ziemi-planety jako wspólnoty ludzi, po-
chodzących od tej samej, ale niedoskonałej matki. Obie peryfrazy pozbawione 
zostały pozytywnego nacechowania, gdyż co prawda ziemia jest planetą rodzo-
ną, ale nie pierwszorzędną, czyli nieidealną. Widząc bezmiar krzywd na ziemi 
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w czasie wojen toczonych na początku XX wieku, poetka za pomocą omówień 
wyraża negatywny stosunek wobec tego stanu rzeczy. W peryfrazie planeta ciem-
na, spod jasnej gwiazdy [Szkic (II) 2, II 68] mamy do czynienia z omówieniem 
piętrowym, zbudowanym na opozycji jasny–ciemny; dobry–zły. Połączenie jasna 
gwiazda, będące analityczną nazwą słońca, autorka wkomponowała w peryfrazę 
nazwy ziemia. W apostrofi e Ziemio, matko gatunku ludzkiego, planeto ciemna, 
spod jasnej gwiazdy [Szkic (II) 2, II 68] poetka umieściła trzy omówienia. Przy-
miotnik ciemny podkreśla ujemne konotacje, związane z mrokiem, złem, bólem, 
grzechem. Podobny wydźwięk ma peryfraza Ty, która ból własnemu zadajesz 
stworzeniu, utworzona w czasie drugiej wojny światowej. Omówienie z jednej 
strony podkreśla matczyny stosunek planety wobec istot żywych, z drugiej zaś 
uwypukla ogrom występującego wtedy cierpienia: 

Mówią gwiazdy do Ziemi: „Obyś zgasła w cieniu!
Ty, która ból własnemu zadajesz stworzeniu!...” [Ou Ziemia, II 158]

Podobny negatywny ładunek ekspresji niesie peryfraza Tu, gdzie się wszyst-
ko, rwie, niszczy i zmienia zastosowana w wierszu Dnie, minęłyście, opubliko-
wanym w „Skamandrze” w 1936 roku:

– Tu, gdzie się wszystko, rwie, niszczy i zmienia,
Byłam źrenicą boskiego marzenia. [Ur Dnie, II 516]

Zaznaczyć należy, iż w tradycji literackiej funkcjonowały już omówienia 
nazwy ziemia wizualizujące ją jako miejsce  życia doczesnego, pełnego cierpień 
i zmartwień, co ilustruje M. Bańko konstrukcjami z komponentem padół (padół 
ziemski, łez, płaczu) o proweniencji biblijnej43 oraz V. Machnicka strukturami 
występującymi w idiolekcie Bolesława Prusa, również zawierającymi rzeczow-
niki padół (padół płaczu, ziemski padół, życiowy padół ‘życie doczesne, świat 
doczesny’)44 oraz dolina (dolina łez) ‘glob ziemski’45.

Ziemia jest pozytywnie portretowana, gdy panuje na niej uczucie miłości, 
wtedy jawi się jako ogromna, kwitnąca kula:

43  M. Bańko, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2009, s. 154.
44  V. Machnicka, op.cit., s. 355–356.
45  Ibidem, s. 363.
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Ziemia w dal płynie. Ogromna, kwitnąca kula.
Zakochani się na niej całują. Niebo się do niej przytula. 

[W Nokturn, I 238]

Pozytywny ładunek emocjonalny niesie imiesłów kwitnąca przywołujący pozy-
tywne skojarzenia ‘radość, rozwój’.

Kopiec Kościuszki, najwyższe wzniesienie w Krakowie, wyobraża sobie 
poetka w trzecim roku wygnania z ojczyzny jako krakowską naszą Fudżijamę46 
[Ou Krak, II 155], a więc najwyższy szczyt Japonii:

I kiedyż mi powrócisz i staniesz przed oknem,
Kopcu Kościuszki,
Zewsząd widna, krakowska nasza Fudżijamo?

Zaimek nasza jest wskaźnikiem wspólnoty podmiotu lirycznego (emigranta) 
i narodu polskiego pozostałego w okupowanym kraju. Poza tym użycie przymiot-
nika krakowska wskazuje na zawężenie pojęcia ojczyzna do utraconych miejsc 
lat dziecinnych, najbliższej okolicy, stron rodzinnych.

4.3. Funkcja informacyjna

Przez pojęcie funkcji informacyjnej rozumiemy rolę, jaką struktury 
językowe pełnią w przyswajaniu istniejącej wiedzy o świecie i jej pomnażaniu. 
Niektóre omówienia podkreślając pewną wybraną cechę nazywanego elemen-
tu ziemskiej przyrody nieożywionej stanowią źródło dodatkowych informacji 
o nim. Funkcję tę pełnią zwłaszcza peryfrazy niepoetyckie, niekiedy o charakte-
rze deskrypcji. 

W zgromadzonym materiale stylistycznymi zamiennikami o charakterze 
między innymi deskrypcji są:

• polskie morze ‘Bałtyk’:
Nad polskim morzem wiatr w kłosach zgrzyta,
Fale przechodzą w faliste żyta, [Śz Morze, I 416];

46  Fudżijama SW brak. Fudżi-Jama ‘wulkan na wyspie Honsiu, najwyższy szczyt Japonii, na 
pd. zach. od Tokio; wys. 3776 m; średnica krateru 600 m; głęb. 150 m; wierzchołek przez większą 
część roku pokryty śniegiem; ostatni wybuch 1707; „święta góra”, odwiedzana przez tysiące piel-
grzymów i turystów; ulubiony motyw japońskiej sztuki i symbol jap. krajobrazu’ En t. I/824.
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• morskie obszary ‘morze’:
W powodzi słońca, wzdłuż morskich obszarów,
Tańczą światełka, jak sjamskie Apsary, [Ou Sło, II 98];

• ląd stały ‘ziemia’:
Ziemi, Lądu stałego! Dębów jak ramiona!
Wiernych krajów bez zdrady, bez trzęsienia ziemi! [Ur zdr, II 354];

• skalne ściany ‘skały’47:
Wiele portretów jego, zawiłych lecz trafnych,
widać na skalnych ścianach,
w płaskorzeźbach strasznych. [Ur g, II 412]

5. Wnioski

Reasumując, stwierdzić należy, iż Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 
wprowadziła do swoich liryków 38 peryfraz nazw z zakresu ziemskiej natu-
ry nieożywionej. Z reguły syntetyczne nazwy (np. ziemia, morze) są neutralne 
stylistycznie i reprezentatywne dla języka ogólnego. Peryfrazy jako wyznacz-
nik stylu poetyckiego wyróżniają się oryginalnością, naddaną semantyką. Często 
właściwemu wyrazowi towarzyszy dodatkowo peryfrastyczny zamiennik, któ-
ry dopełnia portret kreowanego składnika natury ziemskiej (funkcja poetycka, 
charakteryzująca) lub defi niuje wyraz podstawowy (funkcja informacyjna).

Właściwości semantyczne

Klasyfi kacja semantyczna wykazała, iż przewagę mają peryfrazy nazw 
akwatycznych (21 przykładów), nad 15 dotyczącymi ziemi jako planety i jej 
ukształtowania (góry, skały, kopiec Kościuszki). Tak liczna grupa peryfrastycz-
nych zamienników wyrazów akwatycznych dowodzi zafascynowania poetki 
egzotycznym i tajemniczym światem wodnym. Poza tym 2 omówienia to za-
mienniki nazwy natura. Liczba peryfraz z omawianego kręgu jest porównywalna 
z 63 peryfrazami nazw astronomicznych i meteorologicznych48, 46 fl orystycz-

47  Tożsamą konstrukcję ściany skalne [Fragmenty przekładu „Iliady” Homera, w. 50–54] 
znajdujemy u Słowackiego. J. Słowacki, Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1952, 
t. IV Poematy, s. 170.

48  J. Rychter, Peryfrazy nazw astronomicznych i meteorologicznych w poezji Marii Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej, „Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań 
polszczyzny,  Szczecin 2009, t. 8, s. 107–124.
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nymi49, 43 z kręgu fauny50, 41 religijnymi51 czy 30 peryfrazami nazwy niebo52 
obecnymi w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Właściwości funkcjonalne

Peryfrazy pełnią w lirykach rozmaite funkcje, prymarnie poetycką, kie-
dy liryzują obrazy natury nieożywionej. Większość przykładów to konstrukcje 
idiolektalne, nowatorskie, oryginalne, eksponujące cechy fi zyczne (kształt, ko-
lor) ziemi i jej elementów oraz akwenów. Poza funkcją zdobniczą pozwalają 
uniknąć powtórzeń oraz wnoszą informacje o atrybutach i funkcjach desygna-
tów, które nazywają. Analiza omówień wykazała, iż ziemia to planeta stworzona 
przez Boga, wobec której Pawlikowska-Jasnorzewska ma stosunek ambiwalent-
ny. Jawi się ona jako matka gatunku ludzkiego, ale i sprawczyni wszelkiego zła 
oraz cierpienia. Konstrukcje omowne użyte zamiast syntetycznych nazw morze, 
ocean wykorzystała poetka, by słowami naszkicować obraz przestrzeni bez-
kresnej, o różnych zmiennych w przeciągu cyklu dobowego odcieniach kolo-
rystycznych. Peryfrazy nazwy fala w przeciwieństwie do neutralnej semantycz-
nie nazwy syntetycznej wnoszą element dynamizmu, informując, czy morze jest 
spokojne (zefi rowe plisy), czy burzliwe (ciężkie i zielone góry). Struktury ana-
lityczne niosą nadwyżkę semantyczną, a więc oddają stosunek poetki do skład-
ników natury, przede wszystkim ukazują ją niczym romantycznego pielgrzyma, 
wygnańca pozbawionego ojczyzny, któremu nawet błoto jawi się jako płynąca 
czy chlapiąca czekolada. Peryfrazy te mają większą wartość ekspresywną i pla-
styczną niż jednowyrazowe odpowiedniki.

49  J. Rychter, Peryfrazy nazw fl orystycznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 
„Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 
2011, t. 10, s. 269–291.

50  J. Rychter, Peryfrazy nazw z kręgu fauny..., op.cit., s. 121–136.
51  J. Rychter, Peryfrazy nazw religijnych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 

(w druku).
52  J. Rychter, Peryfrazy nazwy „niebo” w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Studia 

Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2010, t. 9, 
s. 221–234.
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Techniki wprowadzenia

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska stosuje trzy sposoby wprowadzania omó-
wień do tekstów poetyckich. 21 razy nazwa syntetyczna antycypuje, wprowadza 
omówienie; dwa razy znajduje się za omówieniem, a dwa razy w tytule. Znaj-
dujemy również utwory, w których brak nazwy syntetycznej zarówno w tekście 
utworu, jak i w tytule, wówczas na czytelniku spoczywa obowiązek poprawnego 
odczytania znaczenia konstrukcji analitycznej (13 przykładów).

Odniesienia intertekstualne

Autorka wykazała ogromną sprawność warsztatową, gdyż tworząc peryfra-
zy, nawiązywała do ludowych, literackich oraz kulturowych wzorców. W zgro-
madzonym materiale znalazły się nieliczne konstrukcje znane tradycji literackiej, 
które w lirykach poetki poddane zostały twórczej transformacji. Semantyką pe-
ryfrazy odwołują się do tradycji chrześcijańskiej, np.: świat boży ‘ziemia’; mito-
logicznej zefi rowe plisy ‘fale’ czy klasycystycznej (szyba w iskier tysiące rozbita 
‘jezioro’). Nieliczne struktury nawiązują do funkcjonujących już w XVI wie-
ku w naszym kręgu kulturowym wyobrażeń, według których przyroda to matka 
i ojczyzna istoty ludzkiej (najstarsza patria ‘natura’). Pojawiły się również pery-
frazy skonwencjonalizowane, powszechnie znane o funkcji zamienników styli-
stycznych, typu polskie morze ‘Bałtyk’ czy morskie obszary ‘morze’. 

Na koniec warto zauważyć, że peryfrazy odzwierciedlają sposób, w jaki 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska postrzegała otaczający świat. Dzięki nim wy-
raźnie widać, jaki był stosunek poetki do ojczyzny i natury.
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Wykaz źródeł i skrótów

K  – Krystalizacje 
K Akw  – Krystalizacje, Akwatyki
Ou Eti Oc  – Ostatnie utwory, Etiudy wiosenne, Oceanie...
Ou Eti Tyn 2 – Ostatnie utwory, Etiudy wiosenne, Tyniec II
Ou Inwok – Ostatnie utwory, Inwokacja fl ory
Ou Krak  – Ostatnie utwory, Kraków...
Ou Mur  – Ostatnie utwory, Mur wodny
Ou Rozm  – Ostatnie utwory, Rozmowa z sercem
Ou Rubw  – Ostatnie utwory, Rubajaty wojenne
Ou Sło  – Ostatnie utwory, Słowo życiodajne
Ou Szkic  – Ostatnie utwory, Szkicownik poetycki
Ou Wier  – Ostatnie utwory, Wiersze
Ou Ziemia  – Ostatnie utwory, Ziemia grająca
Ou żywioł  – Ostatnie utwory, „Piąty żywioł”
Poc Mar  – Pocałunki, Marina
Ril Do nat  – Róża i lasy płonące, Do natury
Ril Słowa  – Róża i lasy płonące, Słowa ku niebu
Rm Mel  – Różowa magia, Melodia amerykańska
Sj Mat  – Surowy jedwab, Matka Natura
Sj Morze  – Surowy jedwab, Morze w dzień pochmurny
Sj Sen  – Surowy jedwab, Sen i przebudzenie
Szkic  – Szkicownik poetycki
Szkic (II)  – Szkicownik poetycki (II)
Śz Morze  – Śpiąca załoga, Morze polskie
Ur Bryzgi  – Utwory rozproszone, Bryzgi fal
Ur Dnie  – Utwory rozproszone, Dnie, minęłyście
Ur g  – Utwory rozproszone, Z gór
Ur Mis  – Utwory rozproszone, Dwuwiersze mistyczne
Ur Podr  – Utwory rozproszone, Podróż okrętem
Ur wiosna  – Utwory rozproszone, Brudna wiosna
Ur zdr  – Utwory rozproszone, Chwiejność i zdrada
W Nokturn  –  Wachlarz, Nokturn starej panny.
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PERIPHRASES OF TERMS RELATING TO UNANIMATED NATURE 
IN THE POETRY OF MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA

Summary

Keywords: periphrases, functions, semantics 

The article presents functional and semantic characteristics of 38 periphrases 
of terms relating to unanimated nature excerpted from the poetry of Maria Pawlikowska-
Jasnorzewska. Fifteen discussions relate to earth and its shape, two structures are syno-
nyms of the word  nature, and twenty-one constructions replace one-word aquatic names. 
The analysis of intertextual references showed that periphrases refer to folk, literary 
or cultural patterns. Semantically they relate to Christian, e.g. God’s world ‘earth’; 
mythological zephyr’s folds ‘waves’ and classical tradition (a glass broken into thou-
sands of sparks ‘lake’). 

 


