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Peryfrazy współczesne

1. Substytucja, apozycja, predykat

Peryfraza kojarzy się zwykle 
z poetyką klasycystyczną, przypom inają się „z ch iń
skich ziół ciągnione treści” i „stam bulskie gorycze”, 
Mickiewiczowskie określenia uroków m iejskiego zi
m owania. Została więc jednoznacznie zaszeregowana 
historycznie, umieszczona w przeszłości. Nie o rien
tu jem y się zwykle, jaką gra rolę ta ulubiona figura 
poetycka klasycystów  w mowie współczesnej, w jak 
w ielkim  stopniu zawojowała język dzisiejszy, jeśli 
nie ten, którym  mówimy, to ten, jakim  się do nas 
mówi. Jesteśm y ze wszystkich stron przez peryfrazy 
otoczeni, zarysowują one nasz horyzont językowy. 
Zeszły z Parnasu  na tereny nizinne, trafiły  — jeśli 
n ie do powieści! — to w każdym  razie do środków 
masowego przekazu.
M echanizm pow staw ania i funkcjonowania pery ira- 
zy ujaw ni choćby przykład następujący: w Panu  
Tadeuszu  Jakub Jasińsk i nazwany został „młodzia
nem  pięknym  i posępnym ”. W poemacie nie jest 
to  peryfraza, ale apozycja, czyli rozbudowane okreś
lenie dołączone do podm iotu („Dalej Jasiński, m ło
dzian piękny i posępny”). Każda apozycja, w której 
w ystępuje rzeczownik, jest jednak potencjalnie pe- 
ryfrazą, gdyż łatw o może przejść z miejsca czyn
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nika określającego na stanow isko czynnika określa
nego, stać się jego substytutem . Tak też dzieje się 
w  tym  wypadku. W wielu pracach o polskim Oświe
ceniu Mickiewiczowska form uła zastępuje imię włas
ne „Jakub Jasińsk i”, ona też znalazła się w tytule 
opowieści biograficznej o tym  XVIII-wiecznym poe
cie.
I peryfraza, i apozycja wiążą się z jeszcze jednym  
zjawiskiem, a mianowicie z wyposażonym w  rze
czownik predykatem . Jeśli mówimy „Jakub Jasiń
ski, młodzian piękny- i posępny” lub używam y for
m uły opisowej zamiast imienia i nazwiska, zakłada
my, że „Jakub Jasiński jest młodzianem pięknym  
i posępnym ”. Każdy predykat, w którym  pojawia 
się rzeczownik, jest — tak jak apozycja — potencjal
ną peryfrazą.
Peryfraza, czyli zastąpienie nazwy prostej przez opi
sową, zachowuje właściwości zarówno apozycji, jak  
i  predykatu. Znajdują się one w  jej podtekście zna
czeniowym. Brana sama w sobie, znaczy przede 
w szystkim  identyfikację dwu zjawisk, jest aktem 
zrównywania („Jakub Jasiński” — „młodzian piękny 
i posępny”). Zachowuje jednak właściwości apozycji, 
mówi bowiem o tym , czym zastępowane zjawisko się 
charakteryzuje, a także predykatu , 'bo pośrednio 
stw ierdza, czym ono jest.
Nic dziwnego, że peryfraza — obdarzona takim i 
właściwościami — zdobyła tak  mocne stanowisko 
w wypowiedziach, w których dom inują funkcje 
impresywne. Zachowuje ona pozory obiektywności, 
tworzy iluzję, że trak tu je  przedm iot li ty lko anali
tycznie, że ujaw nia właściwe mu cechy. W istocie 
jest jednak domeną in terpretacji, służy bowiem na
rzuceniu pewnej wizji przedm iotu. Oczywiście, pe- 
ry frazy  powoływane być mogą z różnych względów 
(choćby dlatego, by „było' p iękn ie j”); niekiedy by
w ają po prostu obojętne. Współcześnie jednak pod
stawową ich funkcją jest podporządkowywanie 
przedm iotu wyrazistej in terpretacji: in terpretacji
polegającej na przyznaniu pierw szeństw a wyfora-
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nym  cechom i sprowadzeniu do nich całego przed
miotu.
Jak  jednak  stwierdzić, że peryfraza odnosi się w łaś
nie do tej, a nie innej rzeczy? Przypadek „młodzia
na pięknego i posępnego” traktow anego jako substy 
tu t im ienia własnego jest stosunkowo prosty. Uży
wając tej form uły, zakłada się, że czytelnik zna 
Pana Tadeusza  i że powiąże ją właśnie z Jasińskim , 
a nie — powiedzmy — Ganimedem czy księciem 
Józefem. Nie zawsze jednak peryfraza jest cytatem ; 
nie zawsze więc głównym wskaźnikiem  staje się 
elem ent m etajęzykowy. Z reguły odgrywa on pew 
ną rolę; peryfraza w tekście publicystycznym, prze
mówieniu, reklam ie nie jest nigdy faktem  odosob
nionym, odwołuje się do pew nych uzusów języko
wych, do pewnych sposobów mówienia i do szero
kiego kontekstu. Nawet gdy jest wym yślna i nie 
m a rzeczowych powiązań z oznaczanym przedm io
tem, w wypowiedziach łatw o podlega rozszyfrow a
niu, o tw iera stosunkowo niew ielkie luzy dla błędu.

2. Peryfrazy-etykiety

Atrakcyjność peryfrazy dla 
twórcy wypowiedzi propagandow ej czy reklam ow ej 
polega nie ty lko na tym, że in te rp re tu je  ona dany 
przedm iot. 'Raczej na tym, że in terpretu jąc , dokonu
je identyfikacji przedm iotu z w ybranym i cechami, 
uznanym i za najisto tn iejsze czy po prostu  jedynie 
ważne. Peryfraza ma być obowiązującą kw alifikacją 
przedm iotu, językową etykietą na stałe z nim zwią
zaną. W istocie jej obecność zakłada się także w tedy, 
gdy nie jest wypowiadana. Ma być w nieustannym  
pogotowiu, stanow ić swojego rodzaju odzew na naz
wę, k tórą zastępuje. Działa tu  m echanizm  podobny 
do odruchu warunkowego. By sięgnąć po przykłady 
sprzed lat wielu: nazwa „A!K’‘ aktywizować m iała 
— zgodnie z założeniami ówczesnej propagandy — 
peryfrazę „zapluty karzeł reakc ji” ; nazwisko przy
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wódcy — takie peryfrazy, jak  „chorąży pokoju” czy 
„wódz postępowej ludzkości”. Peryfrazy są tu więc 
w istocie czymś więcej niż jednorazowo i przygod
nie dokonaną substytucją. Pomiędzy nimi a nazwa
mi właściwymi kształtować się ma stosunek poten
cjalnej wymienności. W konsekwencji nie tylko pe
ryfraza w skazuje na nazwę nieopisową; także owa 
nazwa naprowadza na peryfrazę. Na tym  polega — 
jak się zdaje — iśtota perytfrazy-etykiety.
Zjawisko potencjalnej wymienności zdobywa ogrom
ny zasięg w epoce środków masowego przeka
zu, kiedy istnieją dogodne w arunki do szerokiego 
rozpowszechniania peryfraz. Przestają one wtedy 
być elem entem  indywidualnego mówienia, stają się 
— jak  wszelkiego rodzaju clichés 1 — składnikiem  
ustabilizowanego i usankcjonowanego stylu. Tym 
bardziej, że środki te ustanaw iają jednokierunkow y 
przebieg informacji. Nie jest bowiem możliwa pole
mika z lansowanym i przez prasę wielkonakładową, 
radio czy telewizję peryfrazam i, niezależnie od tego, 
czy dotyczą osoby, organizacji, sytuacji, czy też za
chw alają w alory znajdującego się na rynku towa
ru. W ynikiem jest tendencja do instytucjonalizacji 
peryfraz, obowiązującego powiązania ich — niejako 
raz na zawsze — z danym i przedmiotami. W ten 
sposób peryfrazy stają  się elementem systemu.
1 tu ujaw nia się dalsza przyczyna aktrakcyjności pe
ryfrazy  dla współczesnych autorów wypowiedzi, w 
których dom inuje funkcja impresywna. W deskryp- 
cji peryfrastycznej dążenie do trwałości, niezm ien
ności, sztywności łączy się z pewną giętkością i po
datnością na zmiany. Oczywiście, pojaw iają się pe
ryfrazy  okazjonalne, jednorazowo powołane do ży
cia, by  po chwili zniknąć i ulec zapomnieniu. Po
tencjalnie jednak każda peryfraza charakteryzuje 
się stałością, a więc może awansować na form ułę 
obowiązującą i zinstytucjonalizowaną. Nawet jed

1 Por. studium M. R iffaterre’a: La fonction du cliché dans  
la prose littéraire. W: Essais de sty listique structurale. 
Paris 1971, s. .161—.181-
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nak w swym  zakrzepłym  stanie odznacza się taką 
giętkością, która pozwala na w m iarę swobodne do
konywanie m anipulacji. Polegają one na tym, że pe- 
ryfrazę zarezerwow aną dla jednego przedm iotu 
można — przy sprzyjających okolicznościach — 
związać z przedm iotem  innym. Bądź dlatego, że 
przez w spólnotę nazw y dokonuje się utożsamienia 
(pod jakim ś względem), bądź też z tej racji, że o ta 
kim, a nie innym  jego nazyw aniu decydują nie in 
dyw idualne właściwości, którym i się odznacza, ale 
sytuacja, w  której dane m u było się znaleźć. Decy
duje więc nie rzeczyw isty status rzeczy, ale to, z ja 
kim i kategoriam i ogólnymi daje się powiązać. Pe- 
ryfrazy-etykiety  z pozoru u jaw niają  w ybrane i jed 
nostkowe właściwości przedm iotu; w  istocie jednak 
—■ w prow adzają go w obręb kategorii szerszych, 
ogólnych, instytucjonalnych.
D ialektyka stałości i elastyczności powoduje swoi
sty  ruch  peryfraz, w yrażający się także w ich eks
pansji. W w ielu w ypadkach peryfrazy  w języku 
publicystycznym  służą określaniu zjawisik politycz
nych o  dużym  zasięgu (np. „arm ia pokoju i socjaliz
m u”). Często jednak  na wzór peryfraz „politycz
nych” tw orzy się konstrukcje analogiczne, odnoszą
ce się do zjaw isk należących do inych sfe r rzeczywi
stości. Tak więc peryfrazę „w ypróbowany przyjaciel 
narodu polskiego” (C. de Gaulle, F. Castro) stała się 
wzorem  dla pery fraz  innych; natrafiłem  na „wypró
bowanego przyjaciela w ędkarzy” i „wypróbowanego 
przyjaciela młodzieży naszej szkoły” . Ekspansja s ty 
lu peryfrastycznego powoduje kształtow anie się pe- 
ryfraz-w zorów , w edług których tworzone są niezli
czone kalki. Nie należy się tem u dziwić. Peryfraza, 
gdy w  danej ku ltu rze zdobędzie mocną pozycję, sta
je  się dziedziną łatw ego tw orzenia, a więc z koniecz
ności — językowego schem atyzm u. 
Peryfrazy-etykiety , tak  zresztą jak  wszelkie pery- 
frazy, dzielą się na  takie, w których dom inuje ży
wioł metonimiczności, i na takie, w  k tórych pozycję 
główną zdobywa żywioł metaforyczności. W przy
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padku pierw szym  respektuje się realne związki po
między cechą ujaw nioną w peryfrazie a oznacza
nym  przedm iotem  (np. „zbrojne ram ię”, „m istrz 
sm yczka”). W przypadku drugim  w  peryfrazie po
jaw iają się nierzadko dość wymyślne konstrukcje, 
służące charakterystyce desygnatu, ale nie związane 
z nim  przedm iotowo (np. „pies łańcuchowy impe
rializm u”, „zapluty karzeł reakcji” , „chorąży poko
ju ”, „kraina pieczonych gołąbków”i).
Oczywiście, peryfrazy  zbudowane z m etafor o wiele 
jaw niej, czasem wręcz — ostentacyjnie, ujaw niają 
swój interpretacyjno-oceniający charakter. Mogą 
nie uwzględniać porządku świata, respektu ją jedy
nie przy jęty  porządek wypowiedzi. Form alnie pe
ryfrazy opierające się na m etonimii są w tej m aterii 
dużo oszczędniejsze, a z pewnością — mniej się 
narzucają. Brak ostentacji nie oznacza jednak w y
rugowania ocen. I tu ta j obowiązują rygorystyczne 
podziały rozgraniczające to, co dobre, i to, co złe; 
to, co może zyskać aprobatę, i to, co musi zostać od
rzucone i potępione. Z pozoru „zbrojne ram ię” (pań
stwa, klasy społecznej, organizacji itp.) może być 
opisowym określeniem  każdego wojska. W języku 
publicystycznym  używa się jednak tej form uły ty l
ko wówczas, gdy mowa o armii, k tórą się aprobuje. 
O ile w peryfrazach m etaforycznych ocena jest po
chodną przede wszystkim  znaczeń użytych słów, 
w  peryfrazach m etonim icznych stanowi w większo
ści wypadków następstw o przyjętych uzusów.

3. Peryfrazy-eufemizmy

Peryfraza tego typu m a też cha
rak ter etykiety, inaczej jednak pomyślanej. W po
przednio om aw ianych przypadkach chodziło — jak 
wiem y —  o w yraziste zakwalifikowanie przedm io
tów. Tutaj zaś — o takie nazwanie zjawisk społecz
nych, które pozwoli o nich mówić, nie będzie jed
nak w yraziste i nie uw ydatni cech uznawanych

Rola oceny

Peryfrazy
łagodzące
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Peryfrazy z m i
nionego okresu

Cytaty

za rzeczywiście istotne. Peryfrazy  takie działają 
na zasadzie zbliżonej do eufemizmu. Ich podstawę 
sem antyczną można określić za pomocą powiedze
nia: „ty  wiesz, a ja  rozum iem ”. Istnieje swoista nie
pisana umowa pom iędzy autoram i, używającym i ta
kich form uł, a czytającą publicznością, umowa, któ
ra każe je traktow ać jako konstrukcje w pełni kon
w encjonalne i w jakim ś sensie — zastępcze.
Sporo peryfraz-eufem izm ów  pojawiło się w poło
wie la t pięćdziesiątych, kiedy dokonano zasadnicze
go przew artościow ania wartości. Pow stało niejako 
zapotrzebowanie na oficjalne nazwy dla czasu, któ
ry  uznano za skończony. Nazwy te m iały różnić się 
od tych, które rzeczywiście funkcjonow ały w mowie 
potocznej (lub ty lko w niej mogły powstać) i zapo
biegać ich rozpowszechnianiu. Najbardziej in tere
sujące są właśnie peryfrazy odnoszące się do okresu 
uznanego za bezpowrotnie zamknięty, choćby „okres 
ku ltu  jednostk i”, „okres błędów i w ypaczeń”, „mi
niony okres” (niekiedy — rzadziej — ^miniony e tap ”, 
„poprzedni e tap”). U jaw nia się w nich tendencja 
do w yrazistego ujednolicenia. W szystkie odnoszą się 
do Ikategorii czasu, a więc istnieje tu  możliwość du
żego wyboru synonimów. W większości peryfraz w y
stępuje jednak słowo „okres” .
Peryfrazy-eufem izm y u jaw niają zjawisko charakte
ryzujące wszelkie typy om aw ianych tu ta j peryfraz. 
Ukształtowane w języku publicystycznym , z trudem  
przechodzą do mowy potocznej, a jeśli do niej prze
nikną, funkcjonują  na swoistych praw ach. 'Nie są 
przez nią w pełn i asy miłowane, działają na zasa
dzie — sięgam po św ietny term in M. R. M ayenowej 
— w yrażeń cudzysłowowych 2, są więc cytatam i z in 
nego stylu społecznego. T rudno tutaj rozstrzygnąć

2 M. R. M ayenowa: Expressions guillemetées: contribution  
à l’é tude de la sém antique du tex te  poétique. W: To Honor 
Roman Jakobson, Essays on the Occasion of His Seven tie th  
Birthday.  The Hague — Paris 1967, s. 1315— 1321. Por. także  
rozprawę A. W ierzbickiej: D eskrypcje  czy  cy ta ty?  W: Do
ciekania sem antyczne.  W rocław 1969, s. 177—'192.
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kwestię, w jakiej mierze jest to następstw em  fak
tu, że peryfraza stanowi form ę właściwą przede 
wszystkim  językowi pisanem u, w jakiej mierze jest 
zaś rezultatem  nieuchronnego w każdej sytuacji 
konfliktu pomiędzy językiem  środków masowego 
przekazu (ze swej na tu ry  zinstytucjonalizowanym) 
a  mową potoczną, dużo bardziej żywiołową i anar
chiczną.
Zwrócić tu jeszcze należy uwagę na pojawienie się 
peryfraz, które nie pełnią roli ani etykiet, ani eufe
mizmów. Są one nie tylko moralnie, ale także ideo
wo obojętne, bardzo się jednak rozpowszechniły. 
U patryw ałbym  w tym  w ynik samoczynnej niejako 
ekspansji sty lu  peryfrastycznego3. Jakże inaczej 
wytłum aczyć to, że zamiast „obywatele” (lub „wy
borcy”) pisze się „mieszkańcy miast i wsi” czy za
miast „Polacy” — „synowie i córki narodu polskie
go”. Zapewne perylfrazy takie m ają wnosić pożądany 
naddatek  poetyckości i patosu.

4. Peryfrazy-kicze

Tutaj wchodzimy w sferę zja
wisk, w gąszcz peryfraz, które nie m ają żadnych mo
tyw acji ideowych czy politycznych, nie pełnią funk
cji persw azyjnych, bardzo się jednak rozpleniły. 
Niekiedy decydują o tym  dość opacznie poję'te wzglę
dy purystyczne. Autorzy, a zwłaszcza redaktorzy, 
tropią pow tarzające się słowa i zastępują je form u
łami opisowymi, choćby te były jeszcze bardziej 
banalne. Zam iast powtórzyć słowo „Księżyc” wolą 
więc przynajm niej raz  powiedzieć „srebrny glob” ,

3 Rolę peryfraz pełnią niekiedy tytu ły  i nazwy funkcji; w ów 
czas n ie podaje się nazw iska {zazwyczaj w ystąpiło ono w e  
wcześniejszym  fragm encie tekstu), w ym ienia się zaś sta 
now isko zajm ow ane przez daną osobę (zdania typu: „Prze
w odniczący M iejskiej Rady Narodowej przyjął...”). U toż
sam ienie jednostki z jej stanow iskiem  w ydaje się bardzo 
charakterystyczne.

Peryfrazy m o
ralnie obojętne

„Srebrny glob”
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Zalotne pery- 
frazy

„Kraj k w itną
cej w iśn i”

zam iast pow tórzyć „K raków ” przynajm niej raz po
wiedzieć „podwawelski gród”. Obydwie te  peryfrazy 
tak  się ostatnio zibanalizowały, że ich śmieszność 
jest już dość powszechnie odczuwana.
Domeną peryfraz-kiczów  m ogłaby być reklam a 
handlow a i turystyczna, gdyby stanow iła bardziej 
rozw iniętą dziedzinę działalności. I w niej oczywiście 
peryfrazy w ystępują  (typu „perła A driatyku” — 
Dubrownik). Ich królestw em  stały się jednak  te 
dziedziny dziennikarstw a i popularnej rozrywki, k tó
re  zabiegają o to, by się podobać, by zdobyć czytel
nika i widza w stępnym  bojem  — a więc większość 
tygodników ilustrow anych (wśród nich chw alebny 
w yjątek  stanowi „P rzekró j”, program ow o un ikają
cy kiczu językowego, w tym  także peryfraz), pew 
nego typu program y rad ia i telewizji. W peryfra- 
zach lubu je  się zwłaszcza program  III, w jego audy
cjach M ozart z regu ły  nazyw any byw a „salzbur
skim  m istrzem ”, Bach zaś — „kantorem  lipskim ”. 
U przyw ilejow aną dziedziną peryfraz-kiczów  są naz
w y geograficzne. Japonia m usi więc być „krainą 
kw itnącej w iśni”, Finlandia — „krainą tysią
ca j-ezior” , Paryż — „nadsekw ańską stolicą” , W ie
deń — „stolicą naddunajską” itd. P rzykładów  
jest ogrom nie dużo. Form uła językowa ma się tu  
upodobnić do w ylakierow anej na wysoki połysk 
pocztówki, uwodzić łatw ym  pięknem , apelować do 
m arzeń krajoznaw czych ludzi, którym  nie pisane 
były  dalekie podróże.
P eryfrazy  tego typu  — jak  wszelki kicz językowy 
— to dzieła fałszywej elegancji, wdzianka efektow 
ne i kolorowe, ale z bazaru Różyckiego. Powołano 
je  po to, by  przezwyciężyć bezbarwność języka p u 
blicystycznego, by go uatrakcyjnić. Są one jednak 
tylko okazem  złego smaku. Używane po to, by „było 
p iękn ie j”, tracą swą funkcjonalność, a w konsek
wencji niezw ykle łatw o konw encjonalizują się i ba- 
nalizują. W sumie wszystko się kończy na pseudo- 
poetyckości.
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5. Styl peryfrastyczny

Jakiegokolwiek byłyby typu, 
peryfrazy w epoce środków masowego przekazu 
uczą schematyczności myślenia. Czynią to  dlatego, 
że zm ierzają do jednoznacznej in terpretacji przed
miotu, do obowiązującego zaklasyfikowania go 
w pewnych rubrykach, a więc nie w ym agają od czy
telnika w ysiłku intelektualnego, nie angażują jego 
aktywności poznawczej. Są daniem  gotowym; należy 
bez zastanowienia przystępować do jego konsump
cji.
Jak  się zdaje, ukształtow ał się w ostatnich dziesię
cioleciach styl peryfrastyczny, zresztą zróżnicowany 
wew nętrznie, skoro obejm uje zarówno mowę publi
cystyczną, jak  i te  wypowiedzi, w których obowią
zywać ma zasada „pięknego mówienia”. Dawny styl 
kwiecisty (choćby w tej postaci, w jakiej opisał go 
w znanym  szkicu Boy-Żeleński) był w jakiejś m ie
rze pochodną, a w jakiejś mierze karykaturą  mło
dopolskich sposobów pisania. Jego geneza była ra 
czej literacka. W przypadku stylu peryfrastyczne- 
go trudno wskazać na bezpośrednią proweniencję 
literacką. W stylu kwiecistym  główny środek w yra
zu stanow iły m etafory; w stylu peryfrastycznym  
odgryw ają one rolę z n a tu ry  rzeczy drugorzędną. S tyl 
kwiecisty, choćby m aksym alnie zbanalizowany, dą
żył do urozm aicenia i swoiście pojmowanej niezw yk
łości; sty l peryfrastyczny zmierza do stabilności 
i szczególnie łatw o podlega instytucjonalizacji. W sty 
lu kwiecistym  zjawiskiem  podstawowym staje się 
katachreza, w stylu peryfrastycznym  jej możliwości 
zostały ograniczone. Styl kwiecisty uznać można za 
w ytw ór nieudanych poetów 4, styl peryfrastyczny

4 Styl ten w  w ersji współczesnej, już skażonej nalotem m o
w y oficjalnej, nie bez racji określono ostatnio mianem m a- 
chejków. Ta odim ienna nazw a oddaje chyba sp raw ied li
w ość autorowi, którego twórczość jest bez w ątpienia n aj
w iększym  dziwem  w spółczesnej polszczyzny.

Danie gotow e

Peryfrazy a 
styl kw iecisty
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ze swoją skłonnością do stabilności i schem atyzowa- 
nia jest dziełem w ładających piórem urzędników. 
Stanowi on rezu lta t oddziaływania żywiołu b iu ro 
kratycznego na język.


