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Wstęp
Podstawowym celem niniejszej rozprawy jest odpowiedź na pytania, jakie funkcje
pełnią metafory w poezji Juliana Tuwima. Teoretyczną podstawę mojej pracy stanowi książka
W. Cockiewicza pod tytułem Metaforka Leśmiana. (Analiza lingwistyczna).1 Jej autor,
uwzględniając różnorodne teorie metafory, opracował metodę empirycznych badań
nad metaforą poetycką i na jej podstawie przeprowadził analizę metafor obecnych
w krytycznym wydaniu Poezji Bolesława Leśmiana w serii Biblioteki Narodowej.
W niniejszej pracy, przy wykorzystaniu tej metodologii, poddane zostały analizie metafory
obecne w Wierszach wybranych Juliana Tuwima edycji Biblioteki Narodowej. Wybór tego
wydania poezji jako źródła materiału badawczego został dokonany w celu umożliwienia
porównania wyników przeprowadzonej tu analizy z rezultatami badań Cockiewicza
dotyczących poezji Leśmiana, a także z podobnymi opracowaniami twórczości innych
poetów, co wydaje się ważkim i atrakcyjnym wyzwaniem dla polonistów zainteresowanych
badaniem języka artystycznego.
Zjawisko metafory, znane od starożytności, cieszy się dziś rosnącym zainteresowaniem
badaczy. Zagadnienie to od drugiej połowy XX wieku stało się obiektem refleksji
językoznawczej.2 Wielość teorii i opracowań, które koncentrują się między innymi
na klasyfikowaniu metafor (pojęciowej, językowej, tekstowej, poetyckiej etc.) przyczynia się
do pewnego zawirowania terminologicznego i problemów z uchwyceniem istoty metafory,
a w konsekwencji do trudności z odpowiedziami na podstawowe pytania: Czym jest
metafora? W jaki sposób powstaje? Jak ją rozpoznać? Do jakiej płaszczyzny języka należy?
Cennym źródłem wiedzy o metaforze i historii badań nad nią jest przytoczona już praca
W. Cockiewicza pt. Metaforyka Leśmiana. Analiza lingwistyczna.3 Aby wyjaśnić różnice
w postrzeganiu metafory przez różnych badaczy i nie dopuścić do nieporozumień
terminologicznych,

krakowski

lingwista

poddaje

obserwacji

pięć

najważniejszych

lub najbardziej popularnych teorii metafory, których odpowiedzi na powyższe pytania
zasadniczo się różnią. Należą do nich: arystotelesowska teoria analogii, interakcyjna teoria
Ivora Armstronga Richardsa i Maxa Blacka, teoria anomalii (zwana teorią kontrowersji, tensji
lub teorią dewiacyjną) Paula Ricouera, teoria pragmalingwistyczna Johna Searle’a oraz teoria
1

zob. W. Cockiewicz, Metaforyka Leśmiana (Analiza lingwistyczna), Kraków 2011.
por. między innymi: M. Black (1962, 1971, 1979), W. Cockiewicz (2011), T. Dobrzyńska ( 1980, 1984, 1994,
1995, 2000, 2012), S. Gajda (1993), W. Grądziel-Wójcik (2007), O. Jäkel (2003), J. Kuryłowicz (1966),
M. Mosiołek-Kłosińska (2000), G. Lakoff, M. Johnson (1980), J. Machowska (1944), M. Mayenowa (1994),
A. Okopień-Sławińska (1980), A. Wilkoń (1991).
3
zob. W. Cockiewicz, jw., s. 13-27.
2

3

kognitywna.4 Porównawcze zestawienie najważniejszych tez tych koncepcji zawiera tabela
numer 1.:
Tabela numer 1.
Teoria metafory

Przedstawiciele

Wybrane dzieła

Główne założenia teorii

Teoria analogii

Arystoteles

Retoryka

Metafora jest zabiegiem
językowym polegającym
na przeniesieniu nazwy
jednej rzeczy na inną,
które odbywa się na
zasadzie analogii

Poetyka

Teoria interakcyjna

Ivor
Armstrong The Philosophy od Nie istnieje podstawowe
Richards
Rhetoric
i metaforyczne znaczenie
wyrazu. Znaczenie ma
charakter relatywny,
dynamiczny i jest
zależne od kontekstu
Max Black

The Use and Abuse Sygnałem metafory jest
of Mataphor
stwierdzenie, że
wypowiedź zawiera
The Metaphorical
logiczną sprzeczność
Twist
wynikającą z naruszenia
La metaphore vive
reguł użycia wyrazów.

Teoria
John Searle
pragmalingwistyczna

Metaphor

Teoria kognitywna

Metaphors we live Metafora jest zjawiskiem
by
leżącego u jej podstaw
systemu pojęciowego.
Metaphern
in Jest immanentną cechą
abstraktem
struktury języka. Polega
Dyskurs-Domanen
na powiązaniu domeny
źródłowej i docelowej.

G. Lakoff,
O. Jakel

4

Metafora dokonuje się w
interakcji między
nadawcą i odbiorcą oraz
między tematem i
nośnikiem.

Teoria
anomalii Douglas Berggren
(kontrowersji, tensji,
dewiacyjna,
Monroe
C.
konotacyjna,
Beardsley
asocjacyjna)
Paul Ricoeur

M. Johnson

4

Models
and
Metaphors. Studies
in Language and
Philosphy

zob. tamże, s. 13-27.

Metafora jest zjawiskiem
z poziomu
pragmatycznego (jest
utożsamiana z illokucją).
Metaforyczne jest użycie
wyrazu, nie znaczenie.

Różnice w postrzeganiu metafory przez przedstawicieli poszczególnych teorii są szczególnie
widoczne w kwestii dotyczącej istoty zjawiska metafory. Zwolennicy teorii analogii,
interakcyjnej, anomalii i pragmalingwistycznej są zgodni co do tego, że metafora jest
konstrukcją tworzoną intencjonalnie (pomimo, że teoria pragmalingwistycza uznaje metaforę
za zjawisko z poziomu pragmatycznego, a nie semantycznego), w przeciwieństwie
do kognitywistów, którzy pojmują ją jako immanentną cechę struktury języka.
Przedstawiciele teorii interakcyjnej, anomalii i pragmalingwistycznej podkreślają rolę
odbiorcy w mechanizmie powstawania metafory, są zgodni co do jej reinterpretacyjnego
charakteru i zaliczają ją do płaszczyzny parole, podczas gdy kognitywiści uznają metaforę
za zjawisko leżące u podstaw systemu pojęciowego, a więc poza obszarem języka jako
takiego.
Ponieważ największą, moim zdaniem, wartością książki W. Cockiewicza jest
sformułowana w niej metoda systematycznych, materiałowych badań nad metaforą,
zdecydowałam się w prezentacji teorii metafor skoncentrować na tych aspektach, które
są szczególnie istotne z punktu widzenia problematyki metodologicznej.
Pierwsze wzmianki na temat metafory sięgają IV w. p.n.e. Arystoteles w swojej
Poetyce przedstawia metaforę jako zabieg językowy stosowany przez poetę w celach
ornamentacyjnych. Według greckiego filozofa metafora powstaje poprzez przeniesienie
jednej nazwy rzeczy na inną, które odbywa się na zasadzie analogii.5 Ta obserwacja została
wykorzystana przez Wacława Cockiewicza w opracowanej przez niego procedurze analizy
metafor, której centralnym punktem jest odkrycie podobieństwa pomiędzy tematem
i nośnikiem. Wykorzystywane przy tym terminy mają swoje źródło w interakcyjnej teorii
metafory Ivora Armstronga Richardsa, który wyróżnił w metaforze dwa elementy: tenor
(temat), czyli to, o czym się orzeka oraz vehicle (nośnik), czyli to, za czego pośrednictwem
się to dokonuje. Richards stwierdził także, że nie istnieją dwa znaczenia wyrazu: podstawowe
i metaforyczne, ale że każde znaczenie jest zależne od kontekstu.6 Kontynuator badań
Richardsa, Max Black zaproponował, by metaforę analizować na poziomie całego zdania.
Jego zasługą jest także zwrócenie uwagi na udział podmiotu pomocniczego – systemu
obiegowych wyobrażeń (system of associated commonplaces) w mechanizmie powstawania
metafory. Na podstawie tego systemu nadawca konstruuje projekcje kompleksów skojarzeń
na temat główny.7 Najważniejszym osiągnięciem interakcyjnej teorii metafory jest

5

zob. Arystoteles, Retoryka. Poetyka, tłum. i opr. H. Podbielski, Warszawa 1988.
zob. I. A. Richards, The Philosophy of Rhetoric, New York 1965.
7
zob. M. Black, Models and Metaphors, Studies in Language Philosophy, Ithaca 1962.
6
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spostrzeżenie, że metafora dokonuje się nie tylko w interakcji między nadawcą a odbiorcą,
ale także pomiędzy tematem a nośnikiem.
Teoria brytyjskich lingwistów przyniosła nieocenione zasługi dla metodologii badań
nad metaforą. Przede wszystkim dostarczyła terminologii, zgodnie z którą każda metafora
posiada temat (zaprezentowany w formie hasła słownikowego) oraz nośnik, czyli człon,
z którym dany temat jest w mechanizmie metafory identyfikowany. Natomiast teza Blacka
o systemie obiegowych wyobrażeń dowartościowuje intuicję interpretacyjną odbiorcy i czyni
z niej narzędzie badawcze dostrzegane także w teorii zwanej asocjacyjną jako konotacje,
dzięki którym możliwe jest zrozumienie znaczenia danej metafory.
Jednym z najważniejszych problemów metodologicznych dotyczących analizy metafor
jest sformułowanie kryterium umożliwiającego rozpoznanie wyrażenia metaforycznego.
Według W. Cockiewicza zawdzięczamy je teorii asocjacyjnej zwanej też teorią anomalii,
a „jest nim naruszenie reguł semantycznej odpowiedniości wobec siebie użytych w odnośnym
wyrażeniu leksemów, które to reguły są wyznaczane przez konwencję języka w jego
wariancie standardowym”.8 Tłumacząc tytuł książki niemieckiego lingwisty Christiana Struba
Kalkulierte Absurditaten9 jako

„umyślne absurdy, dosłownie wykalkulowane absurdy”,

Cockiewicz zwraca uwagę, że „owej kalkulacji dokonuje nadawca-autor, biorąc pod uwagę
prognozowany u odbiorcy-czytelnika poziom gotowości do akceptowania świadomych
odstępstw od konwencjonalnej semantyki języka naturalnego”.10 Zgodnie z teorią anomalii
wyrażenie metaforyczne polega na tym, że narusza reguły łączliwości wyrazów, czyli jest
niestosowne na poziomie normalnej konwencji językowej. Reguły przywracania pertynencji
(stosowności) opierają się na założeniu, że istnieje możliwość odnalezienia tertium
comparationis pomiędzy tematem a nośnikiem. Sygnałem metafory jest stwierdzenie,
że wypowiedź zawiera logiczną sprzeczność wynikającą z naruszenia reguł użycia wyrazów.
Skłania to odbiorcę do szukania innej możliwości rozumienia, które dokonuje się
za pośrednictwem konotacji (semantycznej).11 Konsekwencją przyjęcia tego kryterium
rozpoznawania metafory jest fakt, że przedmiotem analizy badawczej mogą być wyłącznie
metafory tekstowe – kreatywne oraz skonwencjonalizowane (stałe frazeologizmy), natomiast
metafor językowych (pojęciowych, kognitywnych), będących składnikiem konwencjonalnego

8

zob. W. Cockiewicz, jw., s. 20.

zob. Ch. Strub, Kalkulierte Absurditäten: Versuch einer historich reflektierten sprachanalytischen
Metaphorologie, Freiburg (Breisgau, München 1991.
9

10
11

6

zob. W. Cockiewicz, jw., s. 8.
zob. tamże., s. 188.

systemu językowego (przynależnych do systemu językowego) nie da się w taki sposób
identyfikować. 12
Celem badawczym podjętej analizy jest stworzenie słownika metafor Tuwima. Sposób
prezentacji materiału i wyników analizy nawiązuje do tego, jaki został zastosowany przez
W. Cockiewicza w rozprawie o metaforyce Leśmiana i przedstawia się jak w następującym
przykładzie:

1. AKWARIUM (1/3)
= ocean (3)

PRZESTRZEŃ

Myślami zarybiłem ocean zza szyby.
Mgli się teatr żałosny w tym sześciennym metrze
Morskich głębin […]
Akwarium – BC – III, IV, Ib
Podstawa:13 ontologiczna: podobieństwo funkcji (woda jako środowisko życia) i poetycka
perspektywa oglądu – relatywizacja wielkości.
Rozwinięcie:14 substytucja i peryfraza.
Komentarz: układ metafor, zob. MYŚLEĆ = stwarzać.
Tematy metafor zostały przedstawione w postaci haseł słownikowych w porządku
alfabetycznym. Każdy temat metafory poprzedza liczba porządkowa, zaś po nim w nawiasie
znajduje się informacja na temat jego produktywności, której wyznacznikiem jest to, z iloma
nośnikami się łączy, czyli ile metafor funduje. Druga liczba w nawiasie oznacza liczbę
wyrażeń metaforycznych reprezentujących daną metaforę. Pod każdym tematem metafory
po znaku równości został umieszczony nośnik, z którym dany temat się łączy, po nim
w nawiasie liczba modyfikatorów tworzących daną metaforę, a po prawej stronie informacja
na temat kategorii sensorycznej, do której odwołuje się poeta, tworząc daną metaforę (wzrok,

12

Na ten temat wypowiada się obszerniej W. Cockiewicz w oparciu o teksty R. Tokarskiego i T. Dobrzyńskiej,
zob. W. Cockiewicz, jw., s. 10-12 ; por. R. Tokarski, Uwagi o semantycznych mechanizmach zmian
metaforycznych [w:] Studia o metaforze II, pod red. M. Głowińskiego i A. Okopień-Sławińskiej; T. Dobrzyńska,
Od słowa do sensu. Studia o metaforze, Warszawa 2012.
13
Terminologia według W. Cockiewicza, zob. W. Cockiewicz, j.w., s. 29.
14
tamże.
7

słuch, dotyk, smak, węch, ruch, przestrzeń, synestezja). Uwzględnienie w analizie kategorii
sensorycznych, których dotyczy metafora, jest w niniejszej analizie novum rozwijającym jej
zakres w stosunku do badań W. Cockiewicza. Sensoryczny aspekt metafory polega na tym,
że tworzenie danej metafory odbywa się niejednokrotnie za pośrednictwem odwoływania się
poety do różnorodnych zmysłów odbiorcy. Aby zrozumieć, na czym polega ten mechanizm,
można posłużyć się następującym przykładem:
BÓG = żywioł wody, potopu

RUCH, ZAPACH, WZROK (BLASK i KOLOR)

Ty dalej będziesz falą przetaczał się bujną
W umiłowanym sercu płochego włóczęgi.
Ty – aromat urody, płomień niebieskawy –
Władasz, nieprzejednany, potopem istnienia.
Do Boga – TG
W przytoczonym fragmencie mowa jest o Bogu, na którego nałożona została rama żywiołu
wody, potopu. Poeta, tworząc tę metaforę, odwołuje się do trzech kategorii sensorycznych:
ruchu (będziesz falą przetaczał się bujną), zapachu (aromat urody) oraz wzroku (płomień
niebieskawy). Odpowiedzi na pytania, jak często poeta tworzy metafory poprzez
odwoływanie się do kategorii sensorycznych, jaka jest ich frekwencja oraz jak często poeta
odwołuje się więcej niż jednego zmysłu w obrębie jednej metafory, stanowią bogate źródło
wiedzy o obrazowaniu metaforycznym Tuwima i z tego powodu sensoryczny aspekt metafor
został uwzględniony w niniejszej pracy.
Pod każdym nośnikiem zostały przytoczone wszystkie egzemplifikacje danej metafory
wynotowane z korpusu poezji Tuwima zebranych w opracowaniu krytycznym Biblioteki
Narodowej. Pod każdym cytatem znajduje się nazwa wiersza i skrót oznaczający tytuł tomiku
literackiego, z którego pochodzi, według następującego klucza:
CNB
ST
SJ
CTW
SWK
RC
BC
TG
ZCWO
ZCWN
ZWRIR
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Czyhanie na Boga
Sokrates Tańczący
Siódma jesień
Czwarty tom wierszy
Słowa we krwi
Rzecz Czarnoleska
Biblia cygańska
Treść gorejąca
Z cyklu Wierszy Ocalałych
Z cyklu Wierszy Nowych
Z wierszy rozproszonych i rękopisów

Skrót dotyczący tytułu tomiku poetyckiego poprzedzają symbole oznaczające typy
modyfikatorów, za pomocą których rama nośnika zostaje nałożona na temat danej metafory.
Modyfikatory zostały podzielone według kryterium składniowego, w zależności od tego, jaką
częścią mowy wyrażony jest modyfikator (focus) 15:
Symbol

typ modyfikatora

Ia

modyfikator rzeczownikowy apozycyjny

Ib

modyfikator rzeczownikowy z tematem w dopełniaczu

Ic

modyfikator rzeczownikowy z tematem w narzędniku

Id

modyfikator rzeczownikowy z modyfikatorem w postaci wyrażenia
przyimkowego

Ie

modyfikator rzeczownikowy z tematem w celowniku

IIa

modyfikator czasownikowy jednowalencyjny

IIb

modyfikator czasownikowy dwuwalencyjny

IIc

modyfikator czasownikowy trzywalencyjny

III

modyfikator przymiotnikowy

IV

modyfikator przysłówkowy

Ostatnimi elementami analizy językowej są informacje na temat podstawy metafory
(ujawniającej podobieństwo pomiędzy tematem a nośnikiem, które umożliwia ich
identyfikację), jej rozwinięcia (definiującego, na czym polega mechanizm metafory)
i wszystkie dodatkowe informacje zawarte w komentarzu (takie jak między innymi zjawisko
metafory piętrowej, układu metafor, relacji hiperonimiczno-hiponimicznych, megametafory,
metafory in absentia). Należy podkreślić, że ta część analizy lingwistycznej, w której zostaje
określona podstawa i rozwinięcie metafory, stanowi propozycję wyjaśnienia mechanizmu
danej metafory, ale nie musi być jedyną możliwą drogą jego wytłumaczenia. Dowodem
na wielość poprawnych dróg interpretacji jest fakt, że poszczególne metafory bardzo często
posiadają więcej niż jedną podstawę i rozwinięcie. Taką sytuację obrazuje poniższy przykład:
Panna, pieśniarka sina, księżycem ułudnym ciecze,
Odyseusz – RC
15

Na temat modyfikatorów podzielonych według kryterium składniowego wypowiada się W. Cockiewicz w
krytyce książki P. Wróblewskiego, zob. W Cockiewicz, jw., s. 218-225.; por. P. Wróblewski, Struktura,
typologia i frekwencja polskich metafor, Białystok 1998.

9

Obecna tu metafora BLASK = ciecz posiada dwie podstawy: kontekstową oraz zjawiskową.
Podstawą kontekstową jest występująca w wierszu metafora bazowa SYRENA = melodia,
dźwięk, lament:
Panna, pieśniarka sina, księżycem ułudnym ciecze,
Przemienia się, roztapia w rosnący, słodki lament.
Odyseusz – RC
Istotą podstawy zjawiskowej w przypadku omawianej metafory jest natomiast fenomen
odbicia światła księżyca w wodzie obecnej na łuskach Syreny. Rozwinięciami tych podstaw
jest poetycka perspektywa oglądu i substytucja. Innym przykładem metafory posiadającej
więcej niż jedną podstawę jest metafora BŁYSKAWICA = szpada. Podstawa zjawiskowa
polega na podobieństwie kształtu, natomiast podstawa kontekstowa dotyczy połączenia
z epitetem metaliczny:
Błyskawicowe szpady
[…]
Tnąc metaliczne kaskady.
Burza – TG
Fakt, że dana metafora może posiadać więcej niż jedną podstawę i rozwinięcie otwiera
perspektywę do dalszych badań nad metaforyką Tuwima.
Drugą część pracy stanowi analiza metafor Tuwima zaprezentowana w formie
słownikowej, natomiast w ostatniej części rozprawy znajdują się szczegółowe objaśnienia
dotyczące poszczególnych elementów badawczych, informacje na temat frekwencji
omawianych zjawisk, a także przedstawienie konkluzji z przeprowadzonej analizy językowej.
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Analiza
1. AKWARIUM (1/3)
PRZESTRZEŃ

= ocean (3)
Myślami zarybiłem ocean zza szyby.
Mgli się teatr żałosny w tym sześciennym metrze
Morskich głębin […]
Akwarium – BC – III, Id, Ib

in absentia

Podstawa: ontologiczna: podobieństwo funkcji (woda jako środowisko życia) i poetycka
perspektywa oglądu – relatywizacja wielkości.
Rozwinięcie: substytucja i peryfraza.
Komentarz: układ metafor, zob. MYŚLEĆ = stwarzać.

2. ALKOHOL (2 / 2)
= żywa istota (1)

WZROK-KOLOR

I alkohole sine
W Barwistanie – CTW – III
Podstawa: zjawiskowa: wspólny atrybut barwy.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu atrybutywności.
= przyrząd (optyczny) dający wgląd w wymiar metafizyczny (1)

WZROK-KOLOR

I alkohole sine,
Przez które widać śmierć,
W Barwistanie – CTW – III
Podstawa: zjawiskowa: przeźroczystość.
Rozwinięcie: analogia między czasem a przestrzenią, między relacją przyczynowo-skutkową
a zjawiskiem postrzegania wzrokowego.
Komentarz: układ metafor, zob. ŚMIERĆ = istota materialna.

3. ATRYBUT (2 / 8)
= przedmiot (2)

WZROK-KOLOR, RUCH

A tu się sypią popiołem włosy
Strzyżenie – TG – IIa, Ic
Podstawa: językowa (gramatyczna): model słowotwórczy deadjektywnej derywacji
substantywizujacej typu biały-biel, czerwony-czerwień etc.
Rozwinięcie: substytucja strukturalnie potencjalnej formacji popiel przez realnie istniejący
rzeczownik popiół.
11

= przedmiot materialny (6)

DOTYK

Gdy wyląduję, będzie lato,
Kleisty, roztopiony skwar,
Dziurawiąc niebo – CTW – III, III
Podstawa: epistemologiczna: metateza (synekdocha).
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu łączliwości z atrybutami (o podobnym znaczeniu).
Kwiaty, wonią zbarwioną wytrysłe
W waniliowe, korzenne gorąco!
Przemiany – SWK – III, III

ZAPACH/SMAK

Podstawa: materialno-doświadczalna: ‘gorące powietrze’ = gorąco.
Rozwinięcie: substytucja gramatyczna i połączenie z atrybutami zapachu (waniliowe,
korzenne).
Komentarz: układ metafor, zob. ZAPACH = ciecz, KWIAT = tryskające źródło.
Niedofiolety ciepłe
W Barwistanie – CTW – III

DOTYK

Podstawa: językowa: metafory potoczne: ciepły fiolet, zimny fiolet, nadające barwie odcień
zimny lub ciepły.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu łączliwości składniowej atrybutu ciepły na nomen
attributivum stanowiące innowację słowotwórczą (neologizm).
Komentarz: tematem metafory jest neologizm niedofiolet = ‘kolor nie do końca fioletowy’;
metafora odświeżająca.
W ciepło niebieskie okna wycięto,
SYNESTEZJA (DOTYK + WZROK-KOLOR)
Pierwszy maja – CTW – III
Podstawa: doświadczalna: otwarcie okna pobudza zmysły wzrokowe (kolor niebieski) i
czuciowe (ciepło).
Rozwinięcie: synestezja.
Komentarz: hipermetafora, zob. hipometafora KOLOR = przedmiot materialny; układ
metafor, zob. WIDOK Z OKNA = materiał.

4. BANK (1 / 1)
= park, las (1)
Bank ćwierkał dźwięcznie Remingtonów świrem,
I na klawiaturach liter
Grały skaczące, zwinne maszynistki
Sonaty cudzych majątków, rwanymi rytmami bite.
Asyria – TG – IIa, Ib
zob. metafora jednopiętrowa MASZYNA DO PISANIA = ptak.

12

SŁUCH

5. BEZ (3 / 8)
= człowiek (1)

SŁUCH

Śmiechem się bez zanosi:
A kro cię tutaj prosił?
Rwanie bzu – TG – IIb, Ic
Podstawa: kulturowa: przekonanie, że rośliny żyją.
Rozwinięcie: nadanie argumentowi bez atrybutu poczucia humoru.
Komentarz: zob. hipermetafora DRZEWO, KRZEW = człowiek.
= papier (3)

RUCH

Narwali bzu, naszarpali,
Nadarli go, natargali,
Rwanie bzu – TG – IIb, IIb, IIb
Podstawa: kontekstowa: występujące w wierszu czasowniki bliskoznaczne do czasownika
narwać: naszarpać, nadrzeć, natargać.
Rozwinięcie: transpozycja wspólnego czasownikom bliskoznacznym naszarpać, nadrzeć,
natargać znaczenia odnoszącego się do papieru na predykat narwać odnoszący się wyłącznie
do kwiatów bzu.
= więzienie (4)

PRZESTRZEŃ, RUCH, SŁUCH

Jak rwali zacietrzewieni
W rozgardiaszu zieleni
To się narwany więzień
Wtrzepotał, wplątał w gałęzie.
[…]
Głowę w bzy – na stracenie,
W szalejące więzienie,
Rwanie bzu –TG – Ia, Id, III
Podstawa: zjawiskowa: gęstość gałęzi bzu uniemożliwia ruch – krępuje ruchy, więzi.
Rozwinięcie: uogólnienie.
6. BLASK (blask księżyca, blask reflektorów) (7 / 25)
= ciecz (8)

WZROK–KOLOR

O Cyganach, północy i strychu,
Pełnym szpar, dziur od sęków, przez które
Seledynu płynną sztukaturę
Księżyc wlewał na sufit wisielczy
Dzieciństwo – ZTCW – IIb, Ib , III in absentia
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Podstawa: językowa: skonwencjonalizowane wyrażenie światło wlewa się do pokoju.
Rozwinięcie: uogólnienie i dodanie odświeżającego atrybutu koloru (seledyn).
Błyskawicowe szpady
Strugami blasku na płask
Burza – TG – Ib

SYNESTEZJA (WZROK-BLASK + RUCH)

Podstawa: językowa: wyrażenia: światło się sączy, światło zalewa pokój, zalany blaskiem /
światłem.
Rozwinięcie: synestezja.
Komentarz: układ metafor, zob. KSIĘŻYC = człowiek.
Panna, pieśniarka sina, księżycem ułudnym ciecze,
Odyseusz – RC – IIa, Ic

in absentia

Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa SYRENA = melodia, dźwięk, lament; zjawiskowa:
woda obecna na łuskach Syreny odbija światło księżyca.
Rozwinięcie: poetycka perspektywa oglądu i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa SYRENA = melodia, dźwięk,
lament.
SYRENA = melodia, dźwięk, lament
Panna, pieśniarka sina, księżycem ułudnym ciecze,
Przemienia się, roztapia w rosnący, słodki lament.
Odyseusz – RC
Podstawa: kulturowa: atrybutem mitologicznej Syreny jest śpiew i
metonimia: śpiew syreny – syrena.
Rozwinięcie: dodanie atrybutu topliwości.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla BLASK
= ciecz; układ metafor, zob. SYRENA = jaszczurka, gad, SYRENA
= topielica.
= nożowy zamach (4)

RUCH, WZROK-BLASK

Ciosami świateł ciemności rozciął
Blask stujęzyczny, nożowy zamach,
Apokalipsa – BC – IIb, Ib
Zob. metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla dwóch metafor: CIEMNOŚĆ = przedmiot
materialny i NOC = zwierzę, człowiek; układ metafor, zob. ŚWIATŁO / BLASK = ciosy, kły
dzika.
= substancja rozpuszczalna (1)
Niebiańskich lśnień roztwory

W Barwistanie – CTW - Ib
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WZROK-BLASK

Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo optyczne (rozszczepienia światła) do rozchodzenia się
cząstek substancji w płynie.
Rozwinięcie: przypisanie blaskowi właściwości rozpuszczania się.
= słup (4)

RUCH, WZROK-BLASK

A gdy księżyc-fantasta zamajaczy w górze,
Cienie swe, jak jaskółki, strumieniąc ze ściany
Szczur wychodzi żerować na srebrne podwórze,
W martwym słupie miesiąca jak zaczarowany.
Szczury – CTW – IIb, Id, Id, Ib
Podstawa: językowa: metafory potoczne snop/słup światła, słup ognia…
Rozwinięcie: metonimia: miesiąc (księżyc) - światło miesiąca.
= tkanina (2)
Otul serce martwym blaskiem,
W nocy – TG – IIb, Ic

DOTYK, WZROK-BLASK

Podstawa: kontekstowa: pozycja dopełnienia dalszego przy predykacie otulić.
Rozwinięcie: substytucja składniowa.
= zmysł wzroku (3)

WZROK–BLASK, WZROK-KOLOR

Ojcze barw, białe oko, o smoku ognisty,
Jak w kryształową banię, blaskiem w świat patrzący!
Z ciebie to przed wiekami te formy wytrysły:
Kręgi, sfery świetlane i gwiezdne trójkąty.
Oko – SwK – Ia, III, Id, Ic
Podstawa: kulturowa: kosmogonia chrześcijańska..
Rozwinięcie: uszczegółowienie.
= łuna (3)

(blask reflektorów teatralnych = łuna)

WZROK-BLASK

Nie było magicznego, uwodnego spektru
Gorejącego w orkiestrze metaliczną łuną,
Zdarzenie na próbie – TG – Ib, III, Ic, III
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu.
Rozwinięcie: substytucja.
7. BLUŹNIERSTWO, PYCHA (1 / 2)
= przedmiot materialny (2)
I kiedy grzmocą burzą metalowych kopyt
W trakt, ubity ciężarem bluźnierstwa i pychy,
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DOTYK

Do Boga – TG – Ib, Ib
Podstawa: językowa: wyrażenia grzech ciężki, grzech ciąży na sercu, duszy.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu atrybutywności.
8. BŁYSKAWICA (1 / 5)
= szpada (4)

WZROK-BLASK

Błyskawicowe szpady
[…]
Tnąc metaliczne kaskady.
Burza – TG – Ia, Ib
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu i kontekstowa: połączenie z atrybutem
metaliczny.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
= korzeń (1)

WZROK-BLASK

I w korzeniach tliły imiona
Silnych zdarzeń zbliżających się.
W porze kwiatów – ZWO – Ib, Id
Zob. metafora jednopiętrowa BURZA = wiosna; układ metafor, zob. ZDARZENIE = żywa
istota, człowiek.
9. BOŻA ŁASKA (1 / 2)
= nimb, aureola (2)

WROK–BLASK

I zmyka, tchórz uroczy, w zagajniki ciemne
Z krążkiem jasnej twej łaski nad szaloną głową
Do Boga – TG – Id, Ib, Id
Nad twą głową wieńcem łaska,
Piosenka umarłego – ZWO – Ic
Podstawa: funkcjonalna: identyfikacja przyczyny i skutku.
Rozwinięcie: substytucja.
10. BÓG (3 / 10)
= człowiek (6)
W niebie szaleją mściwe ręce
[…]
Groźny, szumiący w wichrze Bóg
I burza w chmurach – jego pięść złowroga
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RUCH

[…]
Na dół płonącą runął głową
Zacisnąć pięści, zaciąć zęby – SWK – IIa, Id, Ia, III, Ia, Ic
Podstawa: językowa: wyrażenia przypisujące Bogu cechy człowiecze: Boże Ciało, Serce Boże
i kulturowa (biblijna, starotestamentowa): wizja Boga- surowego sędziego.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. BURZA / GROM = kara Boga.
= strumień, struga wody (1)

RUCH

Choć nie dostrzegłem jeszcze twojego oblicza
Z którego Bogiem tryśnie wieków treść ukryta
Teofania – CNB – IIa, Ic
Podstawa: kulturowa (biblijna): Bóg jako źródło wody żywej.
Rozwinięcie: identyfikacja Boga z wodą (żywą).
OBJAWIENIE = wytryśnięcie żródła
Choć nie dostrzegłem jeszcze twojego oblicza
Z którego Bogiem tryśnie wieków treść ukryta
Teofania, CNB
Podstawa: językowa: trysnąć radością = objawić radość.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu łączliwości związku
frazeologicznego.
Komentarz: baza dla POEZJA = Bóg i BÓG = strumień, struga
wody.
= żywioł wody, potopu (4)

WZROK-KOLOR, RUCH, WĘCH

Ty dalej będziesz falą przetaczał się bujną
W umiłowanym sercu płochego włóczęgi.
Ty – aromat urody, płomień niebieskawy –
Władasz, nieprzejednany, potopem istnienia.
Do Boga – TG – IIb, Ic, Ib, III, Ib
Podstawa: kulturowa: nawiązanie do biblijnej historii o potopie, identyfikacja stwórcy i
stworzenia.
Rozwinięcie: ukonkretnienie i uszczegółowienie wizji.

11. BRZOZA (1 / 10)
= żywa istota (10)
Brzozom siekierą żyły otworzę,
Ciachnę przez ciało, rąbnę przez korzeń,
Lepkim osoczem brzozy ubroczę,
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RUCH, WZROK-KOLOR

Na rany białe wargami wskoczę.
[…]
Żywcem spod kory wyrwę zębami
Rdzeń umęczony pocałunkami.
Rzeź brzóz – ZTCW – IIb, Ib, Ie, IIa, Id, Ic, Ia, III, Id, Ia, III
Podstawa: kulturowa: przekonanie, że drzewa żyją.
Rozwinięcie: abstrahowanie od różnic i przypisanie wszystkich atrybutów istoty żywej.
Komentarz: megametafora konstytuująca cały wiersz, hipometafora, zob. hipermetafora
DRZEWO = żywa istota; hipermetafora, zob. hipometafory ŻYWICA = osocze, krew;
ZACIOS (ślad po siekierze) = rana.

12. BULGOT (1 / 1)
= przedmiot materialny, roślina (1)

SYNESTEZJA (WZROK-KOLOR + SŁUCH)

Żeby dzwonami dzwonił zielony bulgot wiosny
Przemiany – SWK – Ib, III
Zob. metafora dwupiętrowa WIOSNA = dzwonnik.

13. BURZA (5 / 16)
= muzyka rozgniewanych aniołów (3)

SŁUCH

Niebo w akordach, w gniewie aniołów.
Tragedia nad jeziorem – BC – Id, Id, Ib

in absentia

Podstawa: zjawiskowa: dźwięki towarzyszące burzy (gromy) przypominają uderzenia w
klawisze i poetycka perspektywa oglądu.
Rozwinięcie: substytucja.
= żywa istota (2)

RUCH

Burza się wpina po drzewach,
Słońce węsząca.
Hymn narodowy lasu – TG – IIb, Id, III
Zob. metafora jednopiętrowa WĘSZYĆ = przeczuwać.
= wiosna

(7)

W czasach gdy noce otwierały się
[…]
I zamykały się, zazdrosne
O każdy grom rosnących wiosen,
I przez ten migot błyskawiczny
Naiskrzały się elektrycznie
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SŁUCH, WZROK-BLASK

SŁUCH, RUCH, WZROK-BLASK

(Więc burzliwie było nad światem),
I w korzeniach tliły imiona
Silnych zdarzeń zbliżających się,
[…]
I spod wzrostów wybłyskiwała
Fosforycznego pełna ognia
Niewątpliwa ich etymologia,
W porze kwiatów – ZWO – Ib, III, IIb, Id, IIb, III, III, Ib

in absentia

Podstawa: doświadczalna: burze to atrybut wiosny i kontekstowa: metafora bazowa
BŁYSKAWICA = korzeń.
Rozwinięcie: metonimia i zastąpienie atrybutem burza jego nośnika wiosna.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa BŁYSKAWICA = korzeń..
BŁYSKAWICA = korzeń
I w korzeniach tliły imiona
Silnych zdarzeń zbliżających się.
W porze kwiatów – ZWO
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla BURZA
= wiosna; układ metafor, zob. ZDARZENIE = żywa istota,
człowiek.
= substancja materialna (1)

RUCH

Chmurny obrastam w burzę.
Asyria – TG – IIb, Id
Podstawa: językowa: znaczeniowa: wyrażenie skonwencjonalizowane ‘obrastać w coś’ –
zmieniać się (zewnętrznie lub wewnętrznie) ze stopniowym nasilaniem się cechy, por.
obrastać w tłuszcz, obrastać w piórka.
Rozwinięcie: konkretyzacja ‘stawać się coraz bardziej wzburzonym’.
Komentarz: układ metafor, zob. POBUDZENIE EMOCJONALNE = burza.
= kara Boga (burza / grom = kara Boga) (3)

SŁUCH

A jeśli grom – to On, to On
Na dół płonącą runął głową
[…]
Groźny, szumiący w wichrze Bóg
I burza w chmurach – jego pięść złowroga
Zacisnąć zęby, zaciąć zęby – SWK – Ia, III, III, Id, Ia
Podstawa: kulturowa: tradycja mitologiczna i ludowo-religijna..
Rozwinięcie: werbalizacja tradycyjnych wierzeń wyrażanych zazwyczaj pozawerbalnie i
substancjalna identyfikacja sprawcy ze skutkiem.
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Komentarz: układ metafor, zob. BÓG = człowiek.

14. BUTY (buciska, kapcie)
= psy (1)

(3 / 4)

(buciska = psy)

Drewnianymi szpilkami zęby do mnie szczerzą
Głodne nędzy mej, straszne, wyschnięte buciska.
Buty – SwK – IIb, Ia
Podstawa: kontekstowa: metafora BUTY (kapcie) = psy stróżujące.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa BUTY (kapcie) = psy stróżujące;
układ metafor, zob. BUTY = troski, zmartwienia.
= psy stróżujące

(kapcie = psy stróżujące)

Jak dwa kundle parszywe, tak stawiam wieczorem
Ciężkie od błota kapcie przed łóżkiem na straży.
Buty, SwK
Podstawa: językowa: wyrażenia kapcie stoją i stać na straży oraz kontekstowa:
porównanie jak kundle.
Rozwinięcie: kontaminacja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory BUTY = psy.
= troski, zmartwienia

(buciska = troski, zmartwienia)

(1)

Drewnianymi szpilkami zęby do mnie szczerzą
Głodne nędzy mej, straszne, wyschnięte buciska.
Buty – SwK – III, Ib
Podstawa: kontekstowa: metafora NĘDZA = pokarm dla trosk i językowa: gryzące troski,
troska zżera, gryzie.
Rozwinięcie: substytucja na podstawie wspólnego dla psów i trosk predykatu „ugryźć”.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa NĘDZA = pokarm dla trosk;
układ metafor, zob. BUTY = psy.
NĘDZA = pokarm dla trosk.
Drewnianymi szpilkami zęby do mnie szczerzą
Głodne nędzy mej, straszne, wyschnięte buciska.
Buty, SwK
Podstawa: językowa: żywić się, karmić się nienawiścią, gniewem.
Rozwinięcie: substytucja negatywnych argumentów: gniew- ‘nieszczęście’,
‘nędza’.
Komentarz: metafora jednopiętrowa: metafora bazowa dla metafory piętrowej
BUTY = troski, zmartwienia.
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= psy stróżujące

(kapcie = psy stróżujące)

(2)

Jak dwa kundle parszywe, tak stawiam wieczorem
Ciężkie od błota kapcie przed łóżkiem na straży.
Buty – SwK – IIb, Id, Id
Zob. metafora jednopiętrowa BUTY = psy.
15. CHŁÓD (1 / 2)
= przedmiot materialny // człowiek (2)

ZAPACH, DOTYK

Wtedy paloną kawą pachniało w kredensie,
A zimne, świeże mleko, jak lody wanilią.
[…]
A chłód w pokoju sączy waniliowe mleko.
Zapach szczęścia –RC – IIb, Ic
Podstawa: kontekstowa: zimne, świeże mleko, [pachnie] jak lody wanilią.
Rozwinięcie: skojarzenie wrażenia zimna/chłodu z zapachem wanilii i mleka oraz
ewokowanie przyczyny (sączyć waniliowe mleko) przez skutek (zapach waniliowego mleka,
lodów).
16. CHMURY (3 / 5) zob. hasło

OBŁOK, CHMURA

= puchowa pierzyna (1)
Sypkim puchem z rozprutej pierzyny podniebnej
Temat – BC – Id

DOTYK

in absentia

Komentarz: metafora bazowa dla dwóch innych metafor, zob. PŁATKI ŚNIEGU = pierze,
puch i PŁATKI ŚNIEGU = ptaki.
= tkanina, materiał, draperia (3)

DOTYK

Niebo wybite draperią chmurną,
Tragedia nad jeziorem – BC – III, Ic, III
Podstawa: poetycka perspektywa oglądu.
Rozwinięcie: substytucja.
= żywe istoty, ciała (1)

WZROK-KSZTAŁT

W nocy chmury obrzękłe błądzą po pułapie.
Buty – SwK - III
Podstawa: językowa: chmury idą, suną i zjawiskowa / ontologiczna: chmury sprawiają
wrażenie nabrzmiałych przez wypełniającą je wodę.
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Rozwinięcie: uogólnienie.

17. CHOINKA (1 /2 )
= wszechświat, kosmos (2)

PRZESTRZEŃ

Wszechświat stał w pokoju
Świąteczną choinką.
Choinka – TG – IIb, Ic
Podstawa: językowa: semantyczna: apozycja przy temacie wszechświat stał w pokoju.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: megametafora.

18. CHOROBA (2 / 7)
= morska żegluga (6)

PRZESTRZEŃ

Łóżko jak dno topielcze. Zapadli w głębinę.
Kolumbowie szpitalni, pijani białością,
Płyną oceanami straszliwej przestrzeni,
Dawno zniecierpliwieni własną cierpliwością
Zbytnim spokojem morza zaniepokojeni.
To niebo razem z morzem, te białe sufity,
Jednostajna żegluga bez burz i przystani
I w resztkach mdłego życia połów nieobfity:
Ciemny punkcik lub rysa w wiszącej otchłani.
Sufit – RC – IIb, Id, III, IIb, Ib, Ib, Ia

in absentia

Podstawa: językowa: wyrażenie zapaść na zdrowiu oraz kontekstowa: metafora bazowa
CHORY = żeglarz, odkrywca, Kolumb.
Rozwinięcie: analogia.
Komentarz: megametafora konstytuująca cały wiersz, metafora dwupiętrowa: zob. metafora
bazowa CHORY = żeglarz, odkrywca, Kolumb.
CHORY = żeglarz, odkrywca, Kolumb
Łóżko jak dno topielcze. Zapadli w głębinę.
I bełta się leżącym na dnie nieruchomo
Kloaka kontynentów, rzygowiska sine –
- Ostatnie morze chorych, wznoszące się stromo,
[…]
Kolumbowie szpitalni, pijani białością,
Płyną oceanami straszliwej przestrzeni,
Dawno zniecierpliwieni własną cierpliwością
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Zbytnim spokojem morza zaniepokojeni.
[…]
Tak się codziennie Patmos proroczo powtarza,
Gdy z kropek chropowatych na wapnie i gipsie
Ustawia konstelacje błędny wzrok żeglarza
I widzi bestię bladą jak w Apokalipsie
Sufit, RC
Podstawa: kontekstowa: występujące w wierszu określenia związane z chorobą
oraz objawy choroby połączone z tematem żeglugi: kloaka kontynentów,
rzygowiska sine.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora dwupiętrowa: zob. metafora bazowa SUFIT SZAPITALNY
POKRYTY MARTWYMI MUCHAMI = gwiaździste niebo, zaszyfrowana mapa
dla żeglarzy; metafora bazowa dla metafory CHOROBA = morska żegluga, układ
metafor, zob. CHORY = człowiek pijany, CHORY = topielec.
SUFIT SZAPITALNY POKRYTY MARTWYMI MUCHAMI
=gwiaździste niebo, zaszyfrowana mapa dla żeglarzy
Czytają szyfr sufitu jak niebo z przepaści,
I muchy przewrócone witają z uśmiechem.
[…]
I w resztkach mdłego życia połów nieobfity:
Ciemny punkcik lub rysa w wiszącej otchłani.
Tak się codziennie Patmos proroczo powtarza,
Gdy z kropek chropowatych na wapnie i gipsie
Ustawia konstelacje błędny wzrok żeglarza
I widzi bestię bladą jak w Apokalipsie
Sufit, RC
Podstawa: irracjonalna perspektywa oglądu chorego zbieżna z
perspektywą poetycką.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora dwupiętrowa, baza dla metafory CHORY =
odkrywca, żeglarz.
= przedmiot (1)
Rozrzućcie więcej „kawalerskich chorób”!
Wiosna - ST – IIb, Ib
Podstawa: językowa: wyrażenie mieć chorobę weneryczną.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
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RUCH

19. CHORY (3 / 10)
= człowiek pijany (3)

ZAPACH, WZROK-KOLOR

Łóżko jak dno topielcze. Zapadli w głębinę.
I bełta się leżącym na dnie nieruchomo
Kloaka kontynentów, rzygowiska sine –
[…]
Kolumbowie szpitalni, pijani białością,
Sufit – RC – Ib, Ib, III

in absentia

Podstawa: ontologiczna: wspólne objawy zatrucia alkoholowego i choroby morskiej:
wymioty, omamy, problemy żołądkowe.
Rozwinięcie: uogólnienie.
Komentarz: układ metafor, zob. CHORY = żeglarz, odkrywca, Kolumb, CHORY = topielec,
NADMIAR = stan upojenia.
= topielec (2)

RUCH

Łóżko jak dno topielcze. Zapadli w głębinę.
I bełta się leżącym na dnie nieruchomo
Kloaka kontynentów, rzygowiska sine –
- Ostatnie morze chorych, wznoszące się stromo,
Sufit – RC – Ie, Id, IV
Podstawa: kontekstowa: porównanie łóżko jak dno topielcze.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. CHORY = żeglarz, odkrywca, Kolumb, CHORY = człowiek
pijany.
= żeglarz, odkrywca, Kolumb (5)
Łóżko jak dno topielcze. Zapadli w głębinę.
I bełta się leżącym na dnie nieruchomo
Kloaka kontynentów, rzygowiska sine –
- Ostatnie morze chorych, wznoszące się stromo,
[…]
Kolumbowie szpitalni, pijani białością,
Płyną oceanami straszliwej przestrzeni,
Dawno zniecierpliwieni własną cierpliwością
Zbytnim spokojem morza zaniepokojeni.
[…]
Tak się codziennie Patmos proroczo powtarza,
Gdy z kropek chropowatych na wapnie i gipsie
Ustawia konstelacje błędny wzrok żeglarza
I widzi bestię bladą jak w Apokalipsie
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RUCH

Sufit – RC – Ia, IIb, III, Ia, IIb
Zob. metafora dwupiętrowa CHOROBA = morska żegluga.

20. CHWILA (moment, odcinek czasu)

(4 / 7 )

= gałąź (1)

PRZESTRZEŃ

Wątleje chwila za chwilą:
To gałąź zatopiona w jesieni.
Suma jesieni – BC – IIa, Id, Ia
Podstawa: epistemologiczna: wzrastanie roślin wskazuje na upływ czasu.
Rozwinięcie: substytucja na podstawie związku logicznego.
Komentarz: zob. hipermetafora: CZAS = roślina, układ metafor SMUTEK = przedmiot
wymierny.
= kropla (1)

RUCH

Wszystko, wszystko
Jednej chwili niosę,
Jednej chwili, wyciśniętej z rdzenia
Moich czterdziestu wezbranych wiosen.
Czterdzieści wiosen – TG – III , Id
Podstawa: językowa: metafora potoczna czas = płynąca woda.
Rozwinięcie: kwantyfikacja.
= lekki latający obiekt

(3)

DOTYK, RUCH, SŁUCH

Muskają mnie słowa skrzydłami,
Żądłami tną do krwi,
Skutemu, strutemu słowami
Tak słodko mi!
W sercu zamknięte
Trzepocą słowa,
Dlatego tak serce drży.
Miodem zaklętym
Pijana głowa,
Dlatego – sny.
W mózgu szumy trucizn,
Słów, skroplonych obłędem.
Słowo i ciało – SwK – IIc, Ic, Id, III, IIa
Zob. metafora dwupiętrowa SŁOWO = trucizna.
= ryba
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(odcinek czasu = ryba)(2) SŁUCH, WZROK-KOLOR, WZROK-KSZTAŁT

Myślisz: pluskają srebrne, upłetwione chwile,
Myślisz: o jakże smutno być tu rybią wiosną.
Akwarium – BC – IIa, III, III
Podstawa: językowa: wyrażenie czas płynie i poetycka synkretyczna perspektywa oglądu:
ryby to część płynącego cieku wodnego.
Rozwinięcie: substytucja.
21. CHWYTAĆ (1 / 1)
= rozumieć, dostrzegać (1)

RUCH

Spięcia chwytaj między siłami,
W porze kwiatów – ZWO – IIb
Podstawa: kontekstowa: analogia składniowa do poprzedniego wersu i językowa: wyrażenia
typu chwytać coś w lot.
Rozwinięcie: substytucja leksemów.
22. CIAŁO (1 / 2)
= kadłub (2)

WZROK-KSZTAŁT

Kadłub mój zmarły
Humoreska – ST – Ia, III

in absentia

Podstawa: funkcjonalna: kadłub łączy w całość części konstrukcji, ciało łączy w całość
poszczególne organy anatomiczne.
Rozwinięcie: uogólnienie analogii i substytucja.
23. CIEMNOŚĆ (1 / 1)

zob. hasło MROK / CIEMNOŚĆ

= przedmiot materialny (1)

RUCH, WZROK-BLASK

Ciosami świateł ciemności rozciął
Blask stujęzyczny, nożowy zamach,
Apokalipsa –BC – Ib
Podstawa = odświeżenie metafory potocznej rozciąć ciemności za pomocą okolicznika
ciosami (świateł).
Rozwinięcie: brak.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafory bazowe BLASK = nożowy zamach,
ŚWIATŁO / BLASK = ciosy, kły dzika, metafora skonwencjonalizowana.
ŚWIATŁO / BLASK = ostrze (kły dzika, ciosy)
Ciosami świateł ciemności rozciął
Blask stujęzyczny, nożowy zamach,
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Apokalipsa, BC
Podstawa: kontekstowa: metafora potoczna rozciąć ciemności.
Rozwinięcie: ukonkretnienie rodzaju ostrza i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla NOC = przedmiot
materialny i CIEMNOŚĆ = przedmiot materialny, układ metafor, zob. BLASK =
nożowy zamach.
BLASK = nożowy zamach
Ciosami świateł ciemności rozciął
Blask stujęzyczny, nożowy zamach,
Apokalipsa – BC
Podstawa: kontekstowa: pozycja subiektu w odświeżonej metaforze potoczna
rozciąć ciemności.
Rozwinięcie: substytucja przyczyny (sprawcy: blask – zamachowiec) skutkiem
działania, akcji zamach.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla NOC = przedmiot
materialny i CIEMNOŚĆ = przedmiot materialny i układ metafor, zob.
ŚWIATŁO / BLASK = ciosy, kły dzika.
24. CIEŃ

(cień człowieka, cienie konarów)

= osoba zakłócająca sen (przechodzień)

(3 / 18 )

(14)

RUCH

I wybłysnął draśnięty nów!
Ach, i cóżeś mi narobił? Co mi wyśnił?
W księżycowe mrowisko snów
Kij wsadziłeś, przechodniu lekkomyślny!
Teraz ulecz, nie odchodź, stój,
Bo słuchając majowej muzyki,
Pomyśl, pomyśl, straszny cieniu mój,
O co wszystko będę prosił słowiki!
Przechodzień – BC – IIb, IIb, Id, Ib, III, IIc, Ib, III, IIb, IIa, Ia
Podstawa: językowa: znaczenie wyrażenia wsadzić kij w mrowisko – ‘zakłócić’ i kontekstowa
mrowisko snów.
Rozwinięcie: kontaminacja wyrażeń wsadzić kij w mrowisko – ‘zakłócić’ i – mrowisko snów
‘zakłócić sen’.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa SNY = mrowisko.
SNY = mrowisko
W księżycowe mrowisko snów
Kij wsadziłeś, przechodniu lekkomyślny!
Przechodzień, BC

27

Podstawa: epistemologiczna: postrzeganie mrowiska jako chaotycznego
nagromadzenia ruchomych obiektów.
Rozwinięcie: podobieństwo do nagromadzenia spontanicznych snów.
Komnentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla CIEŃ = czynnik
zakłócający sen (przechodzień).
= przedmiot materialny

(cień człowieka = przedmiot materialny)

(2)

RUCH

Gdzie nagle cień mój własny – upadnie kwadratem:
Ciężką płytą grobową. I co krok te cienie.
Spacer antyczny – TG – IIb, Ic, Ic
Podstawa: językowa: wyrażenie cień pada.
Rozwinięcie: ekwiwalencja leksemu partnerem aspektowym i kontaminacja obrazu
pozornego (cienia) i rzeczywistego (płyta grobowa).
= żywa istota (cienie konarów = żywe istoty)

(2)

RUCH, WZROK-KSZTAŁT

Wystukani z sennych oparów,
Budzą się starzy drzewodzieje:
Szaromary, widma konarów,
Nieistoty płyną przez knieje.
Jeleń – ZWO – IIa, IIa, Ib
Podstawa: kontekstowa: połączenie z predykatem budzić się.
Rozwinięcie: poetycka perspektywa oglądu.
Komentarz: układ metafor, zob. WIDMA LEŚNE = żywe istoty.
25. CISKAĆ SIĘ W OCZY (1 / 1)
= zmuszać do zauważenia

(1)

WZROK–BLASK, RUCH

I dzień jarzący hańbą w oczy mi się ciska
Buty – SwK – IIb
Podstawa: językowa: rzucać się w oczy = ‘zauważać’.
Rozwinięcie: substytucja synonimu ciskać się, wprowadzającego składnik semantyczny
‘zmuszać’.
Komentarz: metafora odświeżająca, układ metafor, zob. DZIEŃ = żywa istota, człowiek,
JARZYĆ W OCZY = przypominać niewyraźnie.

26. CISZA (2 / 3)
= istota materialna

(2)

Rozwiąż tej ciszy kształty potworne.
Tragedia nad jeziorem – BC – IIc, Ib
Podstawa: językowa: wyrażenie martwa cisza.
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RUCH, WZROK-KSZTAŁT

Rozwinięcie: substytucja.
= szmer

SŁUCH

(1)

Szemrze ciszą izba uboga.
Noc ubogiego człowieka – BC – Ic
Podstawa: zjawiskowa: relatywizacja wrażeń zmysłowych.
Rozwinięcie: naruszenie językowej zasady łączliwości leksemów (impertynencja).
27. COŚ NIEZROZUMIAŁEGO (1 / 1)

PRZESTRZEŃ

= asyryjskie misterium (1)
O, asyryjskie misterium!
Asyria –TG – III

in absentia

Podstawa: kulturowa – asyryjskie pismo klinowe niezrozumiałe dla laika.
Rozwinięcie: substytucja.

28. CZAS

(czas, dzień, miesiąc, wiek) (7/ 8)

zob. hasło DZIEŃ, GODZINA

= dzikie zwierzę (1)
Ryczy Symfonia Wieków! Ryczy pieśń wspaniała!
Symfonia wieków – CNB – IIa

SŁUCH

in absentia

Podstawa: językowa: metafory potoczne: czas biegnie, czas ucieka i kontekstowa: metafora
symfonia wieków CZAS = muzyka.
Rozwinięcie: substytucja polegająca na zastąpieniu predykatu właściwego argumentowi
muzyka brzmieć, dźwięczeć przez predykat właściwy dzikiemu zwierzęciu: ryczeć.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa CZAS = muzyka.
= muzyka
Huczy wieków symfonia hymnem uroczystym:
Symfonia wieków, CNB
Podstawa: językowa: wyrażenia typu czas płynie, muzyka płynie, dźwięki płyną.
Rozwinięcie: quasi-identyfikacja i metonimia muzyka-symfonia, na podstawie
wspólnego predykatu płynąć.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory CZAS =
dzikie zwierzę.
= mech (1)
Obrastają natrętnym szeptem głębiny mieszkania
Życie codzienne – BC – IIb, Ic
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RUCH

Zob. metafora jednopiętrowa SZEPT = substancja materialna.
SŁUCH

= muzyka (1)
Huczy wieków symfonia hymnem uroczystym:
Symfonia wieków – CNB – Ib

in absentia

Komentarz: metafora bazowa dla dwóch innych metafor, zob. metafora jednopiętrowa CZAS
= dzikie zwierzę i metafora jednopiętrowa CZAS = potok, wodospad, rwąca woda.
= potok, wodospad, rwąca woda (1)
Huczy wieków symfonia hymnem uroczystym:
Symfonia wieków – CNB – IIa, Ic

SŁUCH

in absentia

Podstawa: językowa: wyrażenia potok huczy, wodospad huczy, woda płynie, czas płynie i
kontekstowa: metafora bazowa CZAS = muzyka.
Rozwinięcie: metafora symfonia wieków, zastąpienie predykatu właściwego argumentowi
muzyka brzmieć, dźwięczeć przez predykat właściwy płynącej wodzie huczeć.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa CZAS = muzyka.
= muzyka
Huczy wieków symfonia hymnem uroczystym:
Symfonia wieków, CNB
Podstawa: językowa: wyrażenia typu czas płynie, muzyka płynie, dźwięki płyną.
Rozwinięcie: quasi-identyfikacja i metonimia muzyka-symfonia, na podstawie
wspólnego predykatu płynąć.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory CZAS =
potok, wodospad, rwąca woda.
= roślina
Podstawa: epistemologiczna: wzrastanie roślin jest odniesieniem do czasu; metateza piętrowa:
roślina = zmiana w czasie i zmiana w czasie (roślina) = czas.
Rozwinięcie: implikacja.
Komentarz: metafora in absentia, hipermetafora, zob. hipometafory: CHWILA = gałąź,
DZIEŃ = gałąź, GODZINA = roślina, SEKUNDA = liść.
= przedmiot wydający zapach (dzień, miesiąc = przedmiot wydający zapach) (1) ZAPACH
Smagły dzień, cygański maj,
Pachnie mocno wiatrem i chlebem.
Wieś – BC – IIa
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: zapach jesieni, pachnie wiosną.
Rozwinięcie: uszczegółowienie.
Komentarz: hipermetafora i dwie hipometafory w jednym wyrażeniu.
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= iskra ognia

(dzień, miesiąc = iskra ognia)

(2)

WZROK-BLASK, SŁUCH

I wystrzelisz trzaskiem ognia ze strzech,
Wiejski dniu, smagły maju cygański!
Wieś - BC – IIa, Ic, III
Podstawa: kontekstowa: rozpalanie ogniska w dniu majowym.
Rozwinięcie: identyfikacja dnia / czasu i zdarzeń w nim zachodzących – metonimia.

= powierzchnia

(dzień, wiek = powierzchnia)

(1)

RUCH, PRZESTRZEŃ

Senność gęsta jak śnieg i krążąca jak śnieg
Zasypuje sennymi płatkami śnieżnemi
Bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek
Zadymka – TG – IIb
Podstawa: kontekstowa: wystąpienie w pozycji obiektu predykatu zasypywać.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. SENNOŚĆ = antropomorfizowana chmura śniegowa.
30. CZERWONY BLASK SŁOŃCA ODBITEGO W KAŁUZY (1 / 3)
= róża (3)

WZROK-KOLOR, WZROK-BLASK

Zamieć po mieście kołuje,
Róże spod bruku wykrwawia.
Zrywam je, moja nieznana,
Cień pochylony bólem:
Czerwone blaski z kałuży
Oczyma podnoszę czule.
Zawieja – TG – Ia, IIb, IIb, IIb
Zob. metafora jednopiętrowa WYKRWAWIAĆ = wydobywać kolor czerwony.
31. CZĘŚCI CIAŁA, ORGANY (1 / 6)
= przedmioty (6)
Ludzie codziennie
Na siódme piętra
Dźwigają serca
[…]
Niosą i niosą
Schylone karki,
Ręce wiszące,
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RUCH

Serca walące,
Zdyszane płuca.
Przynieśli serca,
Przynieśli ręce,
Kamienice – BC – IIb, IIb,
Podstawa: językowa: wyrażenia potoczne: serce na dłoni, mieć głowę na karku.
Rozwinięcie: reifikacja.
Komentarz: hipermetafora.
32. CZŁOWIEK (6 / 22)
= cień człowieka (1)
Zrywam je, moja nieznana,
Cień pochylony bólem:
Zawieja – TG – III, Ic

RUCH, WZROK-KSZTAŁT

in absentia

Podstawa: językowa: wyrażenia cień człowieka, wyglądać jak własny cień i zjawiskowa:
podobieństwo kształtu.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
= nić (2)

RUCH

Bo ona – celna i ruchliwa –
Jak nić przez igłę mnie przewleka
I mocnym ściegiem z życiem zszywa.
Bo krąży krwią w przemianach świata,
[…]
Ta polityka – poetyczna.
Jamby polityczne – ZWN – IIb, IIb
Podstawa: kontekstowa: porównanie jak nić.
Rozwinięcie: przekształcenie tertium comparationis w tertium quasi-identificationis.
Komentarz: układ metafor, zob. POLITYKA = człowiek, POLITYKA = siła fizyczna,
potencjał sprawczy, ŁĄCZYĆ = zszywać.
PRZESTRZEŃ

= obszar, powierzchnia (1)
Rozpaćkanym chlupotem sen mój biedny człapie
I tak się po mnie wlecze, jak ja po dniu słotnym.
Buty – SwK – Id

Podstawa: językowa: sen przychodzi, odchodzi, synonimia czasowników iść i przychodzić.
Rozwinięcie: nawiązanie do znaczenia sen przychodzi = ‘ogarnia’ oraz substytucja przychodzi
- ‘idzie’ i towarzysząca jej zmiana modelu składniowego ogarniać kogoś, coś = ‘iść po kimś,
po czymś’.
Komentarz: układ metafor, zob. SEN = żywa istota.
= przedmiot, zwierzę, roślina
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(15) megametafora konstytuująca cały wiersz

WZROK-KSZTAŁT, RUCH, DOTYK, SŁUCH
Ludzie baryły, ludzie zwierzęta,
Żerdzie, przedmioty poprzebierane,
Drewna chodzące, kto was opętał,
Duchy kanciaste, śmiercią nękane?
Czego tak łypiesz dziurami w głowie,
Straszny wysoki koniu w krawacie?
Słupie z czupryną, wiechciu włochaty,
Koźle beczący – skąd przybywacie?
[…]
Wierzbo w surducie, krowo brodata,
Cepie we fraku, duchy skrzypiące.
[…]
Skądżem tu wziął się przy stole z wami,
Stwory diabelskie, graty człowiecze?
Nagłe spojrzenie – SwK – III x 15
Podstawa: poetycka wizja człowieka.
Rozwinięcie: reifikacja.
= retorta (2)

PRZESTRZEŃ

Szarą chemią obłędu szumię, retorta szalona,
Godziny – TG – IIa, Ia, III
Zob. metafora jednopiętrowa OBŁĘD = szum reakcji chemicznej.
= kamień nagrobny (ogarnięty smutkiem po stracie czegoś = kamień nagrobny) (1)
Kto ja jestem? Kamień nagrobny
Z wyrytym twoim imieniem.
Exegi monumentum –TG –Ia
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa SMUTEK = kamień.
Rozwinięcie: implikacja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa SMUTEK = kamień.
SMUTEK = kamień
Smutek mnie obrósł kamieniem
Exegi monumentum, TG
Podstawa: językowa: wyrażenie frazeologiczne: coś ciąży komuś kamieniem,
kamień spada z serca.
Rozwinięcie: włączenie do schematu predykatywnego.
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Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory CZŁOWIEK
OGARNIĘTY SMUTKIEM PO STRACIE CZEGOŚ = kamień nagrobny.
33. CZOŁO JELENIA (1 / 1 )
= taca (1)

RUCH

Mglisty jeleń na tacy czoła
Stukające gałęzie niesie.
Jeleń – ZWO – Id, Ib, IIb
Podstawa: kontekstowa: połączenie z predykatem nieść na tacy w znaczeniu ‘nieść
ostentacyjnie’.
Rozwinięcie: implikacja.
Komentarz: układ metafor, zob. ROGI JELENIA = gałęzie.
34. CZYTAĆ (1 / 1)
= odkrywać, odnajdywać (1)
Czytaj siły między słowami,
W porze kwiatów – ZWO – Id
Podstawa: językowa: wyrażenia odczytywać coś z czyjegoś zachowania, oczu; czytać w kimś
jak w księdze i kontekstowa: wyrażenie czytaj między słowami.
Rozwinięcie: substytucja leksemów.
35. ĆMY (1 / 3)
= pszczoły znoszące miód ze słów kwiatów (3)
Ćmy czartowskie, powiernice twoje,
Znoszą miód, kwiatom wyczarowany,
Do Marii Pawlikowskiej – SwK – IIb , III, Ie
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa SŁOWA = kwiaty.
Rozwinięcie: substytucja.
SŁOWA = kwiaty
Na łąkę wychodzisz nocą po kwitnące słowa,
Tajne czynisz praktyki, aby pachniały ambrą i lawendą.
[…]
W fiołkowych olejkach i w różanych
Warzysz słowa-hiacynty i słowa-akacje,
[…]
Ćmy czartowskie, powiernice twoje,
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RUCH

Znoszą miód, kwiatom wyczarowany,
A potem barwią się, szumią, pachną trujące miłosne napoje
W wierszach jak w retortach szklanych.
Do Marii Pawlikowskiej, SwK
Podstawa: językowa: wyrażenie kwiecista mowa.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora bazowa dla metafory ĆMY = pszczoły.
36. DĄB (1 / 5 )
= człowiek (5)

WZROK-KSZTAŁT, SŁUCH

Rzuca się dębom w ramiona
Gromorodzica
[…]
Perkunas pękł i runął
Hymn narodowy lasu – TG – IIc, Id, Ia
Podstawa: kulturowa: przekonanie, że drzewa żyją, Perkunas = duch dębu i zjawiskowa:
konary dębu przypominają ramiona.
Rozwinięcie: abstrahowanie od różnic i uogólnienie.
Komentarz: hipermetafora DRZEWO, KRZEW = człowiek.
Przykładam ucho do mebli – słyszę szumy tajemne:
Skarżą się dęby, skarżą i płaczą za ojczyzną.
Życie codzienne – BC – IIb, IIa, IIa, Id
Zob. metafora dwupiętrowa PRZEDMIOT POSTRZEGANIA = element rzeczywistości.

37. DEKLINACJA (1 / 2)
= zabieg powodujący zniekształcenie, destrukcję (2)

RUCH

Gdy zaczną na tysięczną modłę
Ojczyznę szarpać deklinacją
Do prostego człowieka – BC – IIb, Ic
Podstawa: językowa: użycie leksemu ojczyzna w supozycji materialnej.
Rozwinięcie: utożsamienie zmiany kształtu i zniekształcenia, destrukcji.

38. DESZCZ (deszcz, ulewa, deszcz burzowy / pomyje) (7 / 12)
= metaliczne kaskady (2)

WZROK – KOLOR, WZROK- BLASK, RUCH

Krzyżuje się grom i blask,
Tnąc metaliczne kaskady.
Burza – TG – IIb, III

in absentia
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Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo ulewnego deszczu do wodospadu i kolor wody
podobny do koloru metalu.
Rozwinięcie: peryfraza.
= napastnik (1)

RUCH

W deszczu skośnego ciosy
Burza – TG – Ib
Podstawa: językowa: wyrażenie deszcz siecze, zacina.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
= przedmiot

(1)

WZROK-KOLOR

I dzwoni deszcz tęczowy
W Barwistanie – CTW – III
Podstawa: zjawiskowa: złudzenie optyczne wywołane padaniem promieni słonecznych w
czasie deszczu, polegające na wrażeniu, że deszcz jest kolorowy.
Rozwinięcie: przypisanie deszczowi atrybutu koloru.
Komentarz: układ metafor, zob. DESZCZ = człowiek, żywa istota.
= żywa istota, człowiek (2)

SŁUCH

I dzwoni deszcz
tęczowy,
Deszcz po gałązkach harf.
W Barwistanie – CTW – Id, Ib
Zob. metafora jednopiętrowa DRZEWO = harfa.
Listopadowym w deszcz wieczorem,
Po omacku, na oślep,
Chory.
Zdarzenie na próbie – TG – III
Podstawa: kontekstowa: atrybut chory.
Rozwinięcie: substytucja.
= woda pitna, napój (deszcz, ulewa = woda pitna, napój)

(1)

SŁUCH

Deszcze świeże, szumne ulewy,
Niech was żłopie kochanka zgrzana!
Przemiany – SWK – IIb
Podstawa: materialna: substancjalna tożsamość: deszcz to woda.
Rozwinięcie: substytucja.
= brudna woda (deszcz burzowy / pomyje = brudna woda) (2) RUCH, WZROK-KOLOR
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Noc deszczem uczerniona, atramentowa ulewa,
Rozchlustało się niebo ciemnymi pomyjami.
Odyseusz – RC – Ic
Podstawa: materialna: ciecz oraz funkcjonalna: oczyszczenie.
Rozwinięcie: uogólnienie.
Komentarz: układ metafor, DESZCZ (BURZOWY)= czarny barwnik, atrament
= czarny barwnik, atrament (deszcz burzowy / pomyje = czarny barwnik, atrament) (3)
WZROK - KOLOR
Noc deszczem uczerniona, atramentowa ulewa,
Rozchlustało się niebo ciemnymi pomyjami
Odyseusz – RC – III, Ic, Ia
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo koloru, deszcz sprawia, że wszystko, na co spadnie,
wydaje się ciemniejsze.
Rozwinięcie: uogólnienie jednej cechy (koloru) i utożsamienie fenomenu z rzeczywistością.
Komentarz: układ metafor, zob. DESZCZ (BURZOWY) / POMYJE= brudna woda.

39. DOKUMENTACJE BANKOWE (1 / 3 )

SŁUCH

= utwory muzyczne, sonaty (3)
Bank ćwierkał dźwięcznie Remingtonów świrem,
I na klawiaturach liter
Grały skaczące, zwinne maszynistki
Sonaty cudzych majątków, rwanymi rytmami bite.
Asyria – TG – Id, IIb, III, III in absentia
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa MASZYNA DO PISANIA = instrument
muzyczny. i funkcjonalna: produkt końcowy działania.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa MASZYNA DO PISANIA =
instrument muzyczny.
MASZYNA DO PISANIA = instrument muzyczny
Bank ćwierkał dźwięcznie Remingtonów świrem,
I na klawiaturach liter
Grały skaczące, zwinne maszynistki
Sonaty cudzych majątków, rwanymi rytmami bite.
Asyria, TG
Podstawa: doświadczalna: narzędzie, wspólny atrybut klawiatury.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory
DOKUMENTACJE BANKOWE = utwory muzyczne, sonaty.

40. DOM (1 / 2)
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= okręt (2)

RUCH

Leć, ukochany domie, zerwij się z ziemi okrętem!
Odyseusz – RC – IIc, Ic
Podstawa: doświadczalna: dla żeglarza okręt jest domem.
Rozwinięcie: konwers.
41. DOŚWIADCZENIE SENNE (1 / 2)
= rzeczywistość (2)

SŁUCH

słucham jeszcze, snem szumiący,
prośby prostej a nieziemskiej,
[…]
kiedy tutaj same szepty
suchych ziół i somnilingwy
W nocy – TG – III, Ib
Podstawa: doświadczalna: zjawisko perseweracji wrażeń sennych przez jakiś czas po
przebudzeniu.
Rozwinięcie: zamiana pozycji syntaktycznych argumentów patiens
agens.
42. DOŚWIADCZENIE SZCZĘŚCIA (1 /2 )
= ukąszenie

(2)

DOTYK

Ukąszonemu w serce najłaskawszym żądłem:
Szczęściem – posłuchaj, jakem: prawdziwem! prawdziwem!
[…]
Więc cóż ukąszonemu pocałunkiem bożym
Więcej szczęścia przysporzy, dalszą dal otworzy,
Szczęście – ZWO – Ic, Ic
Zob. metafora jednopiętrowa POETA = osoba wyróżniona przez Boga, układ metafor, zob.
SZCZĘŚCIE = pocałunek Boga.

43. DRESZCZ (1 /1 )
= pchła, iskra (1)
Ręce moje przez okno zanurzam w jeziorze dnia i jesieni.
Dreszcz po nich skacze.
Suma jesieni – BC – IIb
Podstawa: zjawiskowa: asocjacja synestetyczna.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności dla subiektu ‘dreszcz’.
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RUCH

44. DRZEWO

(2 / 3)

= harfa

(1)

SŁUCH

I dzwoni deszcz tęczowy,
Deszcz po gałązkach harf.
W Barwistanie – CTW – Id, Ib
Podstawa: zjawiskowa: subiektywnie postrzegane podobieństwo dźwięków wydawanych
przez gałęzie, o które uderzają krople deszczu, do dźwięków harfy i kontekstowa: metafora
DESZCZ = żywa istota, człowiek.
Rozwinięcie: uogólnienie podobieństwa funkcjonalnego i abstrahowanie od różnic.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa DESZCZ = żywa istota,
człowiek.
DESZCZ = żywa istota, człowiek
I dzwoni deszcz tęczowy,
Deszcz po gałązkach harf.
W Barwistanie, CTW
Podstawa: językowa: walencja czasownika dzwonić (po czymś) wymagającego
osobowego subiektu.
Rozwinięcie: metafora potoczna: deszcz dzwoni o parapet, o szyby…etc.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory DRZEWO =
harfa i układ metafor, zob. DESZCZ = przedmiot.
= sztandar

(2)

RUCH

W strzępach sztandarów sztorcem
Leśna stolica.
Furkocą liściaste proporce,
Szumi żywica!
Hymn narodowy lasu – TG – Ib, IIa
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu i dźwięku.
Rozwinięcie: uogólnienie i abstrahowanie od różnic.
Komentarz: zob. megamatafora i hipermetafora LAS = państwo.
= człowiek

(drzewo, krzew = człowiek)

Komentarz: hipermetafora, zob. DĄB = człowiek, BRZOZA = człowiek, BEZ = człowiek.

45. DUSZA

= żywa istota, anioł, zabłąkana owca
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RUCH, DOTYK, SŁUCH

(1 / 8 )
(8)

Dusza z ciała wyleciała,
Na zielonej łące stała.
Ja pobiegłem, patrzę na nią:
Nie widziałem, żeś ty anioł.
A tyś anioł jak z obrazka,
Nad twą głową wieńcem łaska,
Szklane oczy, lniane włosy,
Suplikacje wniebogłosy.
Powróć ze mną do miasteczka
Pobekując jak owieczka,
Podaj rączkę, białoruna,
Niech nie mówią, żem ja umarł.
[…]
Staną gapie za szybami,
A ty ruszaj skrzydełkami,
A ty ruszaj sztywną nóżką,
Zatracona moja duszko!
Piosenka umarłego – ZWO – IIa, Ia, Ic, IIa, IIa, IIb, IIb, IIb, Ia, III
Podstawa: kontekstowa: atrybuty i predykaty istoty żywej przypisane duszy i kulturowa:
ludowe wyobrażenia o duszy.
Rozwinięcie: konkretyzacja.
Komentarz: megametafora.

46. DYM (1 / 1)
= wełna (1)

DOTYK

I dym wełniastym kłębem za wiatrem ulatał,
I marszczyły się z żaru kartofle surowe.
Kartofle – RC – Ic
Podstawa: językowa: kłąb dymu.
Rozwinięcie: konkretyzacja.
SŁUCH, RUCH

47. DZIEJE (1 / 2)
= wrota, drzwi

(2)

Trzasnęły dzieje – i wyskoczył
Ze swej retorty alchemicznej,
Zdumione przecierając oczy,
Poeta – bardzo polityczny.
Jamby polityczne –ZWN – IIa, IIb
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Podstawa: językowa: wyrażenie: zamknięta historia, zamknięty rozdział życia.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności na czasownik trzaskać.
48. DZIEŃ
= człowiek

zob. hasło CZAS

(7 / 38)

(9)

RUCH

Dzień, jak z łona rodzącej, wyłazi z ciemności
I co dzień żyć zaczyna, młody i wysoki!
I chwyta nas w godziny, jak w uścisk miłości,
I całując wyciska słowa z ust jak soki
Słowo i ciało – SwK – IIb, IIb, III, III, IIc, IIa
Podstawa: kontekstowa: porównanie wyłazi z ciemności jak z łona rodzącej, atrybuty
człowieka młody, wysoki, predykat całuje.
Rozwinięcie: transpozycja atrybutów człowieka na dzień.
Dzień długo judził i dogrzewał,
Podniecał, wzmagał moce tajne,
Wiosna chamów – BC – IIa, IIa, IIb
Podstawa: językowa: wyrażanie typu dzień wstaje.
Rozwinięcie: przypisanie argumentowi ‘dzień’ atrybutu intencjonalności.
= złotnik (1)

WZROK – KOLOR

A dzień lustrem błyskliwym leśną grzywę złocił
Leśna sprawa – RC – IIb
Podstawa: językowa: wyrażenia potoczne typu dzień wstaje, chyli się ku wieczorowi,
nadchodzi, mija.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności.
Komentarz: układ metafor z całą metafora piętrową ŚWIATŁO (SŁONECZNE) = lustrzany
odblask.
= żywa istota, człowiek (1)

RUCH

I dzień jarzący hańbą w oczy mi się ciska
Buty – SwK – IIb
Podstawa: językowo-kontekstowa: wyrażenia dzień przychodzi, mija, męczy.
Rozwinięcie: uogólnienie.
Komentarz: metafora odświeżająca, układ metafor, zob. CISKAĆ SIĘ W OCZY = zmuszać
do zauważenia, JARZYĆ W OCZY = przypominać niewyraźnie
= mężczyzna (quatorze juillet = mężczyzna) (22) WZROK-KSZTAŁT, SŁUCH, RUCH
Jest już gotów. Nosi strój odświętny.
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[…]
W mętnym lustrze z ramą pozłacaną
Widzi pysk spasiony, tłustą szyję.
„Polsko”, szepce, „łojczyzno kochano!”
[…]
JEGO święto dzisiaj! On dziś będzie
Dźwigał sztandar rzeźnicki cechowy,
On w resursie dziś wieczór zasiądzie,
„Wiwe lafrans!” będzie krzyczał śród mowy!
ON, bałusząc oczy, będzie śpiewał
[…]
Myśląc: „Francjo! Moja druga łojczyzno”
On to właśnie, on – rzeźnik cechowy –
Bunt świętuje i łezkę ociera,
On – sojusznik rewolucji lipcowej
[…]
Lecz gdy kiedyś będzie szedł z obchodu,
Już nie zdąży na „sztukmięs” do domu!
[…]
I dopędzisz go! I jak szalona
W pysk go batem smagniesz śród ulicy
[…]
Quatorze Juillet - SwK – IIb, IIa, IIa, IIb, IIb, IIa, IIb, IIa, IIb, Ia, IIb, IIb, Ia, Ib, IIb, IIb, IIb,
IIc
Podstawa: językowa (gramatyczna): ten sam rodzaj gramatyczny.
Rozwinięcie: przypisanie argumentowi Quatorze Juillet atrybutów mężczyzny (np.
świadomości, buntu, aktywności, uczuć, ruchu, refleksji, ekspresji) i jego funkcji
społecznych: rzeźnik, sojusznik rewolucji lipcowej, uczestnik spotkań towarzyskich.
= gałąź

(2)

RUCH

Strącam sekundy z dnia. Listki z gałęzi strącam.
Suma jesieni – BC – IIc, Id, IIb, Id
Podstawa: epistemologiczna: wzrastanie roślin wskazuje na upływ czasu.
Rozwinięcie: substytucja na podstawie związku logicznego.
Komentarz: zob. hipermetafora CZAS = roślina, układ metafor, zob. SEKUNDA = liść.
= przedmiot materialny

(2)

Roztrącam dni i rwę na części,
Do losu – BC – IIb, IIc
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RUCH

Podstawa: językowa: wyrażenie w biały dzień, krótki dzień, długi dzień, ciężki dzień.
Rozwinięcie: uogólnienie atrybutów.
= substancja stała, topliwa

(1)

DOTYK

Dzień się roztopił w słonecznej patoce.
Pierwszy maja – CTW - IIa
Podstawa: językowa: wyrażenia dzień się ciągnie, dłuży się, ciężki dzień.
Rozwinięcie: dodanie atrybutu topliwości.
Komentarz: zob. układ metafor SŁOŃCE = miód.
49. DZIURAWIĆ (1 / 2)
= patrzeć natarczywie (2)

RUCH

Dziurawiąc niebo wściekłym wzrokiem,
Dziurawiąc niebo – CTW – IIb, Ic
Podstawa: językowa: wyrażenie przeszywać wzrokiem.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.

50. DZWONY (1 / 2)
= ludzie (2)
A dzwonom z mokrej waty
Kazano requiem bić.
Zdarzenie na próbie – TG – IIc, Ie
Podstawa: kontekstowa: pozycja dopełnienia przy predykacie kazać.
Rozwinięcie: substytucja.
51. DŹWIĘK (5 / 7)
= bolesny dotyk, ukłucie

(1)

SYNESTEZJA (DOTYK+SŁUCH)

Świergotają ptaki
Zawzięcie, dotkliwie.
Jak żądłami kłują
Ćwierkiem rozpaczliwym
„Dzionek wiosenny” – BC – IIb, Ic
Podstawa: językowa: wyrażenie uszy bolą od hałasu, jazgotu oraz kontekstowa: porównanie
jak żądłami kłują.
Rozwinięcie: synestezja.
= ciecz
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(2)

SŁUCH

A on, zieleń śpiewając,
Zarośla ćwierkiem zrosił.
Rwanie bzu – TG – IIb, Ic
Podstawa językowa: wyrażenie: melodia płynie, dźwięki płyną.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: występuje tu dodatkowo metafora pozorna KOLOR = melodia (zieleń
śpiewając), polegająca na uaktualnieniu archaicznego znaczenia czasownika śpiewać
‘opiewać, chwalić, sławić…’.
= kolor

(2)

SYNESTEZJA (SŁUCH + WZROK-KOLOR) x2

Brzękły miecze stalowe rozdźwiękiem srebrzystym
Symfonia wieków – RC – Ic
Podstawa: językowa: metonimia: dźwięk (brzęk, rozdźwięk) i kolor (srebrzysty) są atrybutami
tego samego przedmiotu (miecza).
Rozwinięcie: synestezja.
Śpię, dźwięcznie rozbarwiony
W Barwistanie – CTW – III, IV
Podstawa: językowa: metonimia: dźwięk i kolor są atrybutami szkła
Rozwinięcie: synestezja.
Komentarz: w wierszu W Barwistanie DŹWIĘK = kolor jest megametaforą.
= gwałtowny ruch (szastnięcie)

(chrobot = gwałtowny ruch)

(1)

SŁUCH

I szastnąć w ciemną dziurę straszliwym chrobotem.
Szczury – CTW – Id
Podstawa: doświadczalna: metonimia: gwałtownemu ruchowi szczurów towarzyszy dźwięk
(chrobot).
Rozwinięcie: substytucja.
= przedmiot materialny, długi, wiotki

(1)

RUCH

Bo jak się tu nie śmiać?: Wydłuża się głos
I dźwięki, i dzwonki nawija
Na nuty, na nitki, na strunki, jak włos,
I piankę ze srebra ubija.
Scherzo – BC – IIc
Podstawa: kontekstowa: porównanie dźwięki nawija na nuty jak włos.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. NUTY = przedmiot materialny, GŁOS = człowiek

52. EKSTRAKTY (2 / 3)
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= żywe istoty (2)

SŁUCH, WZROK-BLASK

Ekstrakty z wiotkich ziół
[…]
W ciemności iskrą grają
W Barwistanie – CTW – IIa
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa ŚWIATŁO = muzyka (iskrą grają).
Rozwinięcie: przeniesienie możliwości grania z żywej istoty na ekstrakty.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa ŚWIATŁO = muzyka.
ŚWIATŁO = muzyka
Ekstrakty z wiotkich ziół
[…]
W ciemności iskrą grają
W Barwistanie, CTW
Podstawa: językowa (fonetyczna): żart słowny: iskrą grają - skrą igrają i
skonwencjonalizowane metafory typu: gra świateł, cienie igrają.
Rozwinięcie: synestezja.
Komentarz: metafora in absentia i metafora jednopiętrowa: metafora bazowa dla
metafory EKSTRAKTY = żywe istoty.
Ekstrakty z wiotkich ziół
[…]
A w słońcu krają szkło
W Barwistanie – CTW – IIc
Podstawa: zjawiskowa: załamanie światła na szkle daje dodatkowy efekt kryształu.
Rozwinięcie: antropomorfizacja w nawiązaniu do dosłownego znaczenia czasownika krajać.
= substancje stałe, giętkie, o podłużnym kształcie (1)
RUCH
Ekstrakty z wiotkich ziół
[…]
Po brzuchu szkieł się wiją
W Barwistanie – CTW – IIb
Podstawa: językowa: wyrażenie potoczne: rzeka się wije i zjawiskowa: efekt optyczny.
Rozwinięcie: implikacja: rzeka›woda, woda›płyn i analogia w nawiązaniu do wyrażenia rzeka
się wije.

53. ELEMENTY BILANSU BANKOWEGO (1 / 5)
= przedmioty materialne (5)
O, asyryjskie misterium! Po kratkach głównej księgi
Spadała suma rosnąca. Aż uderzyła bilansem
W czerwoną linię u dołu. I oto Wysokie Finanse
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RUCH

Wlazły na stronę następną przeniesieniem potęgi
Asyria – TG – IIa, Ib, IIa, Id, Ic, IIb
Podstawa: kontekstowa: połączenie z predykatami właściwymi subiektom materialnym.
Rozwinięcie: substytucja.

54. EMERYTURA (1 / 1)
= ograniczenie zakresu aktywności, istnienia (1)
Mgli się teatr żałosny w tym sześciennym metrze
Morskich głębin, żywiołu na emeryturze.
Akwarium – BC – Id
Zob. metafora jednopiętrowa ŻYWIOŁ = człowiek.

55. EPOKA

(epoka, czas historyczny)

(2 / 3)

= obraz, krajobraz, scena (1)

WZROK-BLASK

Czy to dobrze czy źle: snuć się cieniem na tle
Kołującej śnieżycy i epoki przyćmionej.
Zadymka – TG – III
Podstawa: kontekstowa: atrybut przyćmiony.
Rozwinięcie: substytucja.

= matka

(czas historyczny = matka)

(2)

Nieustającą matkę moją –
Epokę, co mnie co dzień rodzi.
Jamby polityczne – ZWN – Ia, IIb
Podstawa: językowa: wyrażenia dziecię wieku, dziecię epoki, dziecko wieku oznaczające
osobę reprezentującą jakąś epokę.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności na czasownik rodzić.

56. ETYMOLOG (1 / 36)
= górnik – geolog (36)
Nie wydziwiaj i nie bierz mi za złe,
Że w podsłowia tego świata wlazłem,
Że się ziaren i źródeł dowiercam,
Że pobożny jestem Słowowierca.
Że po mojej ojczyźnie – polszczyźnie
Z różdżką chodzę, wiedzący, gdzie bryźnie
Strumień prawdy żywiący i żyzny
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RUCH

Z mojej pięknej ojczyzny-polszczyzny.
Zjedźmy tedy w dzieciństwo tej mowy,
Jako górnik zjeżdża w szyb węgłowy
I latarką rozświetla cmentarze
Leśnych dziejów i drzewnych wydarzeń.
Oto leży hercyńskie cesarstwo,
A niepołomickie na nim warstwą.
Na niepołomickim – białowieska,
Starodrzewna monarchia litewska;
Oto moje inowłodzkie lasy,
Gdy Centaur miał popasy,
A nad nimi mateczna, pogańska
Atlantyda jodłowo-słowiańska;
Oto miazga rozgromionej knei:
Herculanum dębowe, Pompei,
Nieprzebyte uroczyska ciemne,
Tajne jary i puszcze podziemne,
Jarogniewem niebiosów spalone,
Siekierami błyskawic zwalone,
W tysiącwiecznym ubite moździerzu
W węgiel, który jest ogniem w przymierzu,
W skamieniały grobowiec przepastny,
Tchnący chłodem zamogilnej astmy,
W diamentowy lodowiec – w milczenie.
Zjedźmy w głąb i obudźmy kamienie,
Wyczarujmy zielenie. Bo górnik,
Spraw umarłych wskrzesiciel, powtórnik,
Mogił świadom i głosów przedwiecza,
Wie, że leśna rzecz jest jak człowiecza,
Że w jednakich głębokościach giną,
Ponikami płyną, aż wypłyną
I wyjawią prawdę człowiekowi
Źródłoslowin blaskiem i śródsłowin;
Zieleń – TG – Ia x4, IIb x 6, Id x11, III x 9, Ib x 6, Ic x 3, IIc
Zob. metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla dwóch metafor: metafory
HYDROGEOLOG = czarodziej, różdżkarz i ŹRÓDŁOSŁÓW = skamieliny.

57. FALA (2 / 6)
= lwia grzywa (4)
Z korzeniami drzew,
Z odłamkami strzaskanych wioseł,
Z dartą na strzępy grzywą,
Którą na stracenie
Dał wiośnie jakiś srebrny rozbryzgany lew,
[…]
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WZROK – KOLOR, RUCH

Wszystko, wszystko
Na grzbiecie fal
Czterdzieści wiosen – TG – Id, III, Id, Ia, III, III
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu oraz językowa: wyrażenia
skonwencjonalizowane typu grzywy fal.
Rozwinięcie: uszczegółowienie i substytucja.
Komentarz: metafora odświeżająca.
= końska grzywa (2)

WZROK-KSZTAŁT

Wspiął się ocean grzywiasty spienionym koniem – ogromem,
Rży niebo zachłystem burzy, chmury żubrami w puszczy.
Miotam się w izbach, żeglarz, głębina grzmi nad mym domem,
Odyseusz – RC – III, IIa
Zob. metafora dwupiętrowa NIEBO WZBURZONE = rozszalały / wzburzony ocean.

58. FLAKON (1 / 1)
= człowiek (1)

WZROK-KSZTAŁT

Ekstrakty z wiotkich ziół
[…]
Po brzuchu szkieł się wiją
W Barwistanie – CTW – Id, Ib
Podstawa: językowa: katahreza szyjka flakonu i zjawiskowa: podobieństwo kształtu
(wypukłości flakonu do brzucha).
Rozwinięcie: uogólnienie podobieństw i abstrahowanie od różnic.
59. FORMUŁY ZAKLĘĆ (1 / 1)
= warkocze czarownic (1)

WZROK -KSZTAŁT

I przez gardło sękatym powrozem,
I przez oczy – warkoczami czarownic…
Młode pędy tylu naszych wiosen
Uwikłani w szatańskiej sznurowni.
Rozwiązują się nagle i lekko – ZWRIR – Ib
Podstawa: doświadczalna: słowa zaklęć są niezrozumiałe, zawikłane.
Rozwinięcie: ukonkretnienie atrybutów zawikłany – poplątany i metonimia.
Komentarz: metafora niejasna – propozycja wyjaśnienia.

60. FUNKCJA (1 / 1)
= narzędzie ( powód = wywołujący go fenomen) (1)
SYNESTEZJA (WZROK – BLASK +SŁUCH + RUCH)
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Słowami oczy wiodę
Po ścieżkach gwiezdnych niebem.
Słowo i ciało – SwK – Ic
Podstawa: epistemologiczna: mowa i wzrok są narzędziami poznawania rzeczywistości.
Rozwinięcie: synestezja.
61. GAŁĘZIE

(drzew, jemioły)

(2 / 3 )

= wnętrzności, trzewia (gałęzie drzew = wnętrzności, trzewia) (2)

WZROK-KOLOR
WZROK-KSZTAŁT

I zielony chaos leśnych trzew,
Rwanych wesołym wichrem krwi nieposkromionej
(Zielona, smolista krew!),
Czterdzieści wiosen –TG – Ib, III
Podstawa: zjawiskowa: chaotyczne splątanie, gałęzie przypominają jelita i językowa:
podobieństwo brzmieniowe drzew – trzew.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. KRĄŻENIE KRWI = wicher, SUBSTANCJA LIŚCI = krew
rośliny.
= natrysk (gałęzie jemioły = natrysk)

(1)

RUCH

A z sufitu natrysk jemioły,
Najście – TG – Ib
Podstawa: poetycka perspektywa oglądu i orientacji przestrzennej MIESZKANIE = las.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: Zob. hipermetafora MIESZKANIE = las i układ metafor, zob. SUFIT = korona
drzewa, LAMPA = jemioła.
62. GŁAZY (1 / 2)
= istoty żywe (2)
Wyzwól głazy z oków cierpienia
Tragedia nad jeziorem – BC – IIb, Id, Ib
Podstawa: poetycka perspektywa oglądu i kulturowa: przekonanie, że przyroda żyje.
Rozwinięcie: przypisanie głazom atrybutu cierpienia.
63. GŁOS (2 / 3)
= człowiek (1)
Bo jak się tu nie śmiać?: Wydłuża się głos
I dźwięki, i dzwonki nawija
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RUCH, SŁUCH

Na nuty, na nitki, na strunki, jak włos,
I piankę ze srebra ubija.
Scherzo – BC – Ia, IIc
Podstawa: doświadczalna: metonimia: głos człowieka – człowiek.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. DŹWIĘK = przedmiot materialny, długi, wiotki, NUTY =
przedmiot materialny.
= wodny środek transportu

(2)

RUCH, SŁUCH

Dopłynę obudzonym głosem
Do jedynego celu
Muzyka – BC – Ic
Podstawa: językowa: wyrażenia głos płynie, dociera, roznosi się, dochodzi, rozchodzi się.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: układ metafor: MUZYKA = woda płynąca, rzeka.
64. GŁOWA (1 / 5)
= łono matki

RUCH

Tak to w męce, w rozkoszy krzyczą rozedrgane,
Krwawiące ciosem bożym jak cesarskim cięciem:
Głowy, ostrym tasakiem słońca rozpłatane,
Łona, rozdarte słowem jak matka dziecięciem.
Słowo i ciało – SwK – III, Ic, Ic, Ia, Ia III, Ic, Ia, Ic
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa POEZJA (tworzenie słów) = akt rodzenia.
Rozwinięcie: konkretyzacja (uszczegółowienie) w nawiązaniu do metafory bazowej.
Komentarz: hipometafora, metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa – hipermetafora
POEZJA (tworzenie słów) = akt rodzenia, układ metafor, zob. SŁOWO = dziecko.
POEZJA (tworzenie słów) = akt rodzenia
Tak to w męce, w rozkoszy krzyczą rozedrgane,
Krwawiące ciosem bożym jak cesarskim cięciem:
Głowy, ostrym tasakiem słońca rozpłatane,
Łona, rozdarte słowem jak matka dziecięciem.
Słowo i ciało, SwK
Podstawa: funkcjonalna: analogia głowa – łono matki.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa i
hipermetafora dla hipometafor SŁOWO = dziecko i GŁOWA =
łono matki.
65. GŁÓD
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(1 / 2)

= narzędzie (2)

RUCH

Głodem się wdłubią
W oczy nabrzękłe,
Humoreska – ST – IIb, Ic
Podstawa: językowa (gramatyczna) forma narzędnika w wyrażeniu: przymierać głodem.
Rozwinięcie: transpozycja jednej funkcji narzędnika na inną (zastąpienie funkcji przyczyny
Ablativus causae przez funkcję narzędzia Ablativus instrumenti) na podstawie wspólnej
formy gramatycznej (narzędnika).

66. GNIEW

(2 / 2)

= śpiew, melodia (1)

SŁUCH

Nie darmo z śpiewem rymuje się krew,
Nie darmo krwi oddzwania gniew.
Słowo wie, jakim brzmieniem nabrzmiewa!
Krew – gniewem – śpiewa.
Słowo i ciało – SwK – Ia, IIa, Ic
Podstawa: językowa (fonetyczna): rymy śpiew – gniew – krew.
Rozwinięcie: wyeksponowanie zależności przyczynowo-skutkowej: krew – gniew – śpiew.
Komentarz: układ metafor, zob. KREW = człowiek.
= zmarszczka, grymas (1)

WZROK-KSZTAŁT

Spod bruzdy gniewu patrzeć w świat
Zacisnąć zęby, zaciąć zęby - SWK – Ib
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu zmarszczenia brwi do rowka pozostającego po
wyoraniu ziemi.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.

67. GODZINA

(3 / 7 )

zob. hasło CZAS

= człowiek, żywa istota (2)
RUCH
Piąta z galopem serca z trudem szóstej dopadła,
Godziny – TG – Ia, Ib, IIb, Id, Ib
Podstawa: językowa: wyrażenia godziny się wleką, nadchodzą.
Rozwinięcie: uogólnienie i kontaminacja godzina – człowiek, żywa istota.
= żywa istota, mysz (4)
Puste godziny, nieżywe, lękliwe,
Pełzną złowróżbnie, skrobią po kątach
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RUCH, SŁUCH

Jak nocna mysz
Meble – CTW – III, III, IIa, IV, IIb, Id
Podstawa: kontekstowa: porównanie jak nocna mysz i językowa: czas się wlecze, czas idzie,
leniwe godziny, leniwe popołudnie.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności, przypisanie godzinom możliwości
pełzania.
= roślina

(1)

RUCH

Więdną godziny powolne.
Suma jesieni – BC – IIa
Podstawa: epistemologiczna: wzrastanie roślin wskazuje na upływ czasu.
Rozwinięcie: substytucja na podstawie związku logicznego.
Komentarz: Zob. hipermetafora: CZAS = roślina.

68. GROBOWIEC (1 / 2)
= żywa istota, człowiek

(2)

DOTYK

Tajne jary i puszcze podziemne,
Jarogniewem niebiosów spalone,
Siekierami błyskawic zwalone,
W tysiącwiecznym ubite moździerzu
W węgiel, który jest ogniem w przymierzu,
W skamieniały grobowiec przepastny,
Tchnący chłodem zamogilnej astmy,
W diamentowy lodowiec – w milczenie.
Zieleń – TG – Id, III, Id, Ib, III
Podstawa: kontekstowa: leksem tchnąć.
Rozwinięcie: nawiązanie do walencji czasownika tchnąć w użyciu niemetaforycznym
przewidującej obligatoryjną pozycję ożywionego / osobowego subiektu.

69. GROM / GRZMOT
= rżenie (konia)

(2 / 2)
SŁUCH

(1)

Wspiął się ocean grzywiasty spienionym koniem – ogromem,
Rży niebo zachłystem burzy, chmury żubrami w puszczy.
Miotam się w izbach, żeglarz, głębina grzmi nad mym domem,
Odyseusz – RC – Id
Zob. metafora dwupiętrowa NIEBO WZBURZONE = rozszalały / wzburzony ocean.
= warczenie (grom / grzmot cichnący = warczenie)
Gdy wychodziłem, było już po burzy.
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(1)

SŁUCH

Jeszcze gromy warczały: opcją, akcją, żyrem…
Asyria – TG – IIa
Zob. metafora jednopiętrowa NIEZROZUMIAŁE SŁOWA = odgłosy cichnącej burzy,
hipometafora, zob. hipermetafora POBUDZENIE EMOCJONALNE = burza.

70. GWIZADOZBIORY ZODIAKALNE (1 / 10)
= istoty żywe, zwierzęta, ludzie

SŁUCH, RUCH, WZROK-KOLOR

W róg zadmie głucho ciemny strzelec,
Ozwie się cielec czarnobielec,
Wyjdzie kosmaty, trawy skrwawi,
W miesiąc rogaty ślepia wstawi.
Zawyje dziko bestia święta,
A burza wieków się rozpęta!
Hej! Ojcze Byku! Słyszę! Słyszę!
Z zodiaku gwiezdne rżą zwierzęta.
Epos – CTW – IIb, Id, Ia, Ia, IIa, IIa, III, IIb, IIb, Id, IIa, IIa, Ia, Id, III
Podstawa: kulturowa: mitologiczna.
Rozwinięcie: animizacja lub personifikacja na podstawie nazwy gwiazdozbioru.

71. GWIAZDY (7 / 13)
= diamenty

(3)

WZROK-BLASK

Jak łatwo obezdomnieć
I zostać bez gwiazd nad głową!
Jak trudno, jak trudno zapomnieć
Rodzimą głąb diamentową.
Ciemne niebo – TG – IIb, III
Podstawa: zjawiskowa: atrybut blasku.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. NIEBO = ocean.
= grad niebios (3)
Rozstąp się, niebo, zbrojownio łask!
[…]
Oświeć i przeraź gradem swych gwiazd!
Znów to szuranie… - TG – IIb, IIb, Id, Ib
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo optyczne.
Rozwinięcie: uogólnienie i identyfikacja.
Komentarz: układ metafor, zob. NIEBO = człowiek.
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WZROK-BLASK, RUCH

= nuty (1)

WZROK-KSZTAŁT

Gwiazdy! Nuty rozbitych kantylen,
Na niebiosa garściami ciśnięte!
Czyje dłonie obłąkane i święte
Rozrzuciły moją młodość śpiewną?
Dzieciństwo – ZTCW – Ia, Ib, III
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu (punkty na pięciolinii lub na niebie).
Rozwinięcie: uogólnienie i abstrahowanie od różnic.
Komentarz: metafora jednopiętrowa: zob. metafora bazowa NUTY = przedmioty materialne.
NUTY = przedmioty materialne
Gwiazdy! Nuty rozbitych kantylen,
Na niebiosa garściami ciśnięte!
Dzieciństwo, ZTCW
Podstawa: językowa: wyrażenie nuty się rozsypały (dekompozycja melodii).
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory GWIAZDY =
nuty (graficzny zapis dźwięku).
= grad (2)
I jego oczu gwiezdny grad
Zacisnąć pięści, zaciąć zęby – SWK – Ia, III

WZROK-BLASK, RUCH

Podstawa: zjawiskowa: wspólne atrybuty: liczebność elementów, ich kształt i atrybut i ruchu
(spadania).
Rozwinięcie: uogólnienie podobieństw i abstrahowanie od różnic.
Komentarz: układ metafor, zob. OCZY BOGA = źródło gwiazd.
= płatki śniegu (2)

DOTYK

Więc cóż ukąszonemu pocałunkiem bożym
[…]
Gwiazdy? Co dzień w nich brodzi jak w wysokim śniegu.
Szczęście – ZWO – III, IIb, Id
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu, wspólny atrybut liczebności i kontekstowa:
porównanie: jak w wysokim śniegu.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
= tabletki (1)
I znów w kwiatach się włóczyć po ulicach z wiatrami,
Podnieść łeb, gwiazdy łykać i na nogach się chwiać.
Ranyjulek - ST – IIb
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WZROK-KOLOR

Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo koloru (‘biały’) i ontologiczna: analogia łykać = ‘jeść
pośpiesznie’> ‘chłonąć’
Rozwinięcie: uogólnienie jednej cechy (koloru) i substytucja leksemów.
= żywe istoty (1)
Już ja z ziemi nieba nie widzę,
Już i gwiazdy na mnie nie wejrzą,
Prośba o pustynię – ZWO – IIb, Id
Podstawa: językowa: skonwencjonalizowana metafora gwiazdy patrzą i termin naukowy
śmierć gwiazdy (zjawisko czarnej dziury); zjawiskowa: wspólny atrybut temperatury.
Rozwinięcie: odświeżenie metafory skonwencjonalizowanej poprzez substytucję predykatu
patrzeć przez wejrzeć; uogólnienie i substytucja.

72. HORYZONT (1 / 2)
= woda, akwen (2)

WZROK-KOLOR

Przyświadczysz chrzęstem owsów i wietrzykiem cichym
Temu, co śpi, nurzając w horyzoncie stopy.
Do Boga – TG – IIc, Id
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo koloru.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.

73. HYDROGEOLOG (1 / 3 )
= czarodziej, różdżkarz (3)
Że po mojej ojczyźnie – polszczyźnie
Z różdżką chodzę, wiedzący, gdzie bryźnie
Strumień prawdy żywiący i żyzny
Z mojej pięknej ojczyzny-polszczyzny.
Zjedźmy tedy w dzieciństwo tej mowy,
Jako górnik zjeżdża w szyb węgłowy
I latarką rozświetla cmentarze
Leśnych dziejów i drzewnych wydarzeń.
Zjedźmy w głąb i obudźmy kamienie,
Wyczarujmy zielenie.
czarodziej, wyznawca słów
Zieleń – TG – IIa, Id, IIb, IIb
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa ETYMOLOG = górnik – geolog.
Rozwinięcie: konkretyzacja rematu metafory bazowej: geolog – hydrogeolog i asocjacja z
czarodziejem za pośrednictwem wspólnego atrybutu różdżka.
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Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa ETYMOLOG = górnik – geolog.
ETYMOLOG = górnik - geolog
Nie wydziwiaj i nie bierz mi za złe,
Że w podsłowia tego świata wlazłem,
Że się ziaren i źródeł dowiercam,
Że pobożny jestem Słowowierca.
Że po mojej ojczyźnie – polszczyźnie
Z różdżką chodzę, wiedzący, gdzie bryźnie
Strumień prawdy żywiący i żyzny
Z mojej pięknej ojczyzny-polszczyzny.
Zjedźmy tedy w dzieciństwo tej mowy,
Jako górnik zjeżdża w szyb węgłowy
I latarką rozświetla cmentarze
Leśnych dziejów i drzewnych wydarzeń.
Oto leży hercyńskie cesarstwo,
A niepołomickie na nim warstwą.
Na niepołomickim – białowieska,
Starodrzewna monarchia litewska;
Oto moje inowłodzkie lasy,
Gdy Centaur miał popasy,
A nad nimi mateczna, pogańska
Atlantyda jodłowo-słowiańska;
Oto miazga rozgromionej knei:
Herculanum dębowe, Pompei,
Nieprzebyte uroczyska ciemne,
Tajne jary i puszcze podziemne,
Jarogniewem niebiosów spalone,
Siekierami błyskawic zwalone,
W tysiącwiecznym ubite moździerzu
W węgiel, który jest ogniem w przymierzu,
W skamieniały grobowiec przepastny,
Tchnący chłodem zamogilnej astmy,
W diamentowy lodowiec – w milczenie.
Zjedźmy w głąb i obudźmy kamienie,
Wyczarujmy zielenie. Bo górnik,
Spraw umarłych wskrzesiciel, powtórnik,
Mogił świadom i głosów przedwiecza,
Wie, że lesna rzecz jest jak człowiecza,
Że w jednakich głębokościach giną,
Ponikami płyną, aż wypłyną
I wyjawią prawdę człowiekowi
Źródłoslowin blaskiem i śródsłowin;
Zieleń – TG
Podstawa: kontekstowa: porównanie (jako górnik…).
Rozwinięcie: uogólnienie, identyfikacja.
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Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla dwóch metafor:
metafory HYDROGEOLOG = czarodziej, różdżkarz i ŹRÓDŁOSŁÓW =
skamieliny.

74. HYMN (1 / 1)
SŁUCH

= instrument strunowy, lira (1)
Rozniósł się wielkim echem hymn milionostrunny,
Symfonia wieków – CNB – III

Podstawa: kulturowa: lira – atrybut poezji.
Rozwinięcie: utożsamienie gatunku poezji (hymnu) i instrumentu będącego jej atrybutem.
RUCH, DOTYK, WZROK – KOLOR

75. IGLIWIE (1 / 6)
= bór (las sosnowy)

(5)

Z kuchni aromat leśny:
Kipi we wrzątku igliwie.
Ten wywar sam wymyśliłem:
Bór wre w złocistej oliwie.
Strofy o późnym lecie – RC – IIa, Id, Ia
Wicher mi borem w oczy śmignie
Dziurawiąc niebo – CTW - Ic
Podstawa: funkcjonalna: metonimia: część – całość.
Rozwinięcie: uogólnienie.

76. IDEA (3 / 3)
= żywa istota, człowiek (1)

SŁUCH

Wrzątkiem idei szmaragdowej,
Co, niezgaszona w liściach szepce;
Treść – TG – IIa
Podstawa: kontekstowa: połączenie z predykatem szeptać.
Rozwinięcie: uogólnienie i identyfikacja.
= gorąca ciecz (1)
Wrzątkiem idei szmaragdowej,
Co, niezgaszona w liściach szepce;
Treść – TG – Ic
Podstawa: językowa: wyrażenia typu gorący pomysł.
Rozwinięcie: substytucja.
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DOTYK

= przedmiot materialny (1)

WZROK-KOLOR

Wrzątkiem idei szmaragdowej,
Co, niezgaszona w liściach szepce;
Treść – TG – III
Podstawa: niejasna.
Rozwinięcie: brak
77. JABŁKO (na choince)

(1 / 1)

WZROK-KSZTAŁT, RUCH

= kula ziemska
Ziemio, ziemiatko,
Nocą nad łóżkiem
Świecisz i krążysz
Różowym jabłuszkiem,
Choinka – TG – IIa, IIb
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu i ruchu.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.

78. JASZCZURKI (1 / 4)
= ludzie (4)
Zapłakały jaszczurki skulone,
Powtarzając: przecież my zielone…
Zapłakały, jak płaczki na tryźnie,
W swojej pięknej ojczyźnie – zielszczyźnie.
Zieleń – TG – IIa, IIb, IIa, Ia, Id
Podstawa: kontekstowa: porównanie jak płaczki…
Rozwinięcie: uogólnienie i identyfikacja, przypisanie jaszczurkom atrybutu emocji.

79. JELENIE (1 / 2)
= gałęzie (2)

WZROK-KSZTAŁT

Wtedy źródło wzejdzie od korzeni
W trzon pijących gałęzi-jeleni,
Zieleń –TG – Ia, III, Id
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu gałęzi do rogów jelenia.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
80. JARZYĆ W OCZY (1 / 2)
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= przypominać niewyraźnie (2)

WZROK - BLASK

I dzień jarzący hańbą w oczy mi się ciska
Buty – SwK – III, Id
Podstawa: językowa: świecić = ‘przypominać intensywnie’.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora odświeżająca, układ metafor, zob. CISKAĆ SIĘ W OCZY = zmuszać
do zauważenia, DZIEŃ = żywa istota, człowiek.
81. JESIEŃ (2 /5 )
= człowiek (2)

RUCH

I ciemny wiatr w orkiestrze, i jesień na scenie.
Wchodzę, aktor niemodny w płaszczu hamletowym,
Wiatr przewiał uwerturę, jesień mi się kłania.
Spacer antyczny – TG – Id, IIa
Podstawa: językowa: wyrażenia jesień nadchodzi, coś się komuś kłania = ‘zbliżać się’ (‘mieć
związek z kimś, czymś’).
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności.
= wino (3)
Zobacz, ile jesieni!
Pełno, jak w cebrze wina,
[…]
Wypiję kwartę jesieni
Strofy o późnym lecie – RC – Id, Ib, Ia, Ib
Podstawa: językowa: wyrażenia typu wiosna uderzyła do głowy i kontekstowa: występująca
wcześniej metafora LATO = miód pitny.
Rozwinięcie: asocjacja językowa: wino – jesień i analogia w nawiązaniu do metafory LATO
= miód pitny.
Komentarz: zob. hasło LATO = miód pitny.

82. JEZIORO (1 /2 )
= grób, urna (urna popiołów)

(2)

O, nie jeziorem być tobie, urno
Niepomyślanych wielkich popiołów.
[…]
I samobójcza skała czernieje
Cieniem kamiennym w głębi jeziornej.
Tragedia nad jeziorem – BC – Ia, Ib
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PRZESTRZEŃ

Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa SKAŁA = kobieta, samobójczyni; w wierszu mowa
o samobójstwie popełnionym przez głazy.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa SKAŁA = kobieta, samobójczyni.
SKAŁA = kobieta, samobójczyni
I samobójcza skała czernieje
Cieniem kamiennym w głębi jeziornej.
[…]
Szekspirze! Nie ma już ludzkiej męki!
Skale żałobnej krzyknij „Milady!”
Tragedia nad jeziorem, BC
Podstawa: kontekstowa: epitet samobójcza skała i apostrofa do skały: „Milady!”
Rozwinięcie: przypisanie skale atrybutu żywotności i intencjonalności.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory JEZIORO =
grób, mogiła (urna popiołów).

83. KANONADA (1 / 1)
= źródło ciepła (1 )

WZROK-BLASK, DOTYK

Kanonady, co prażyła ulice
W burzy słodkiej, francuskiej wolności!
Quatorze Juillet, -SwK – IIa
Podstawa: językowa: podobieństwo semantyczne kanonada = ‘ogień’ (artyleryjski) i
materialna: wspólny atrybut światła.
Rozwinięcie: zawężenie pola semantycznego, substytucja ogień - ogień artyleryjski i
przypisanie argumentowi ‘kanonada’ atrybutu ciepła.
84. KIEŁKOWAĆ (1 / 2)
= wytryskać z ziemi (2)
Każde słowo ma korzeń w czarnej głębi ziemi.
A gdy na wierzch wytryska – to zielenią śliską,
Słowo i ciało – SwK – IIa, Ic

RUCH

in absentia

Podstawa: kontekstowa: metafory bazowe ZIELEŃ = ciecz i SŁOWO = roślina.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. SŁOWO = roślina i ZIELEŃ = ciecz.
SŁOWO = roślina
Słowa […]
Gniotę jak listki młode,
Rozcieram zapachami
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Każde słowo ma korzeń w czarnej głębi ziemi.
A gdy na wierzch wytryska – to zielenią śliską,
A drugie się z nim splata włóknami świeżemi
I rosną w górę razem gałęzią roślistą
[…]
Ty jesteś moja czerwień,
Ty jesteś moja zieleń,
Mózg w gałązkach unerwień:
Rośliny żywych wcieleń.
Słowo i ciało - SwK
Podstawa: językowa: reifikujące słowo wyrażenia potoczne: ważyć słowa, rzucać
słowa, ciężkie słowa.
Rozwinięcie: konkretyzacja.
Komentarz: metafora bazowa dla metafor KIEŁKOWAĆ = wytryskać z ziemi i
SŁOWO = krew tryskająca z ziemi, układ metafor, zob. SŁOWO = dar boży,
SŁOWO = jedzenie, SŁOWO = powietrze, SŁOWO = chleb powszedni, SŁOWO
= trunek, miód pitny, SŁOWO = napój, woda, SŁOWO = trucizna.
ZIELEŃ = ciecz
Każde słowo ma korzeń w czarnej głębi ziemi.
A gdy na wierzch wytryska – to zielenią śliską,
Słowo i ciało – SwK
Podstawa: synestetyczna perspektywa oglądu.
Rozwinięcie: substytucja i synestezja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory
KIEŁKOWAĆ = wytryskać z ziemi.

85. KOBIETA (1 / 1)
= brzuch w biodrach szerokich (1)

WZROK-KSZTAŁT

I Ciebie się pochwali,
Brzuchu w biodrach szerokich,
Niewiasto!
Wiosna – ST – Id, III
Podstawa: funkcjonalna: metonimia.
Rozwinięcie: substytucja gramatyczna w nawiązaniu do atrybutu kobiecości.

86. KOLOR (1 / 4)
= przedmiot materialny (5)
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SYNESTEZJA (DOTYK +WZROK-KOLOR +
WZROK-KSZTAŁT +RUCH)

Mokrą czerwienią, wzburzoną, wydętą,
W oknie otwartym chorągiew furkoce,
Pierwszy maja - CTW – IIb, Ic, III, III, III
Podstawa: funkcjonalna: metonimia i synestetyczna perspektywa oglądu.
Rozwinięcie: identyfikacja obiektu i koloru będącego jego atrybutem oraz połączenie z
odświeżającymi metaforę przymiotnikami mokra, wzburzona, wydęta, synestezja.
Komentarz: realizacja hipermetafory ATRYBUT = przedmiot materialny.
SYNESTEZJA (WZROK-KOLOR + DOTYK)
Każde słowo ma korzeń w czarnej głębi ziemi.
A gdy na wierzch wytryska – to zielenią śliską,
Słowo i ciało – SwK – Ic, III
87. KOŁKI (w butach)

(1 / 2)

= zęby (2)

WZROK-KSZTAŁT

Drewnianymi szpilkami zęby do mnie szczerzą
Głodne nędzy mej, straszne, wyschnięte buciska.
Buty - SwK – IIb, Ic, III
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo optyczne rozprutego buta do rozdziawionej paszczy
oraz poetycka perspektywa oglądu.
Rozwinięcie: uogólnienie.
Komentarz: zob. hipermetafora ZŁUDZENIE = rzeczywistość.

88. KOPIEC PIASKU PRZESYPANEGO W KLEPSYDRZE (1 / 5)
= mogiła, grób (5)

RUCH, PRZESTRZEN

I na barkach wzbiera noc kamienna,
Jutru swemu przypomina się groźnie,
Szeptem liter sypie się ciemna,
Piaskiem sekund nadmogilnie rośnie.
Módl się, módl nad tym grobem codziennym,
Pod którymi się życie wije,
Litery – RC – IIb, Ic, III, Id, Ib, IIa, Id, IIb
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu.
Rozwinięcie: konkretyzacja.

89. KORA BRZOZY (1 / 2)
= śmietana

(2)

Z brzóz niech cieknie strumieniami śmietana!
Przemiany- SWK – Id, IIb
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WZROK-KOLOR

Podstawa: zjawiskowa: optyczne podobieństwo kory brzozy do śmietany.
Rozwinięcie: uogólnienie jednej cechy (koloru).

90. KREW (4 / 6 )
= przedmiot materialny, broń (1)

RUCH

Spraw, by mi serce biło gniewem oceanów
Bym, jak dawni poeci, prosty i szlachetny,
Wichurą krwi uderzał w możnych i tyranów.
Prośba o piosenkę – SwK – IIb
Podstawa: językowa: metafory potoczne typu: krew mi uderzyła do głowy.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predyktywności w nawiązaniu do potocznego znaczenia
czasownika uderzać.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa KREW = wichura, burza, żywioł
=wichura
Wichurą krwi uderzał w możnych i tyranów.
Prośba o piosenkę, SwK
Podstawa: językowa: wyrażenia typu krew się burzy, burza krwi
Rozwinięcie: substytucja leksemu burza wyrazem bliskoznacznym wichura.
Komentarz: metafora odświeżająca (skonwencjonalizowaną burza krwi), metafora
jednopiętrowa: metafora bazowa dla metafory KREW = przedmiot materialny,
broń.
= wichura (1)

RUCH

Wichurą krwi uderzał w możnych i tyranów.
Prośba o piosenkę – SwK – Ic
Zob. metafora jednopiętrowa KREW = przedmiot materialny, broń.
= śpiew (3)
Kiedy sobie zrozpaczona wiosna
W szklanej wannie przecięła arterie,
Jak szalony naległem na wiosła
I uciekłem z poezji na ferie.
Tak, to skandal, ćwierkliwe syrenki,
Żeby nago wyskoczyć z łożnicy
I w kwitnącym akwarium łazienki
Brzytwą ciach po majowej tętnicy!!
Doktor śpiew buchającą tamuje,
Amant uciekł, a dom się kołysze.
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SŁUCH, RUCH

Ucieczka –TG – IIb, Ib, III
Podstawa: językowa (fonetyczna): podobieństwo brzmieniowe leksemów krew- śpiew i
naruszenie pertynencji składniowej (rodzajowej): śpiew buchająca.
Rozwinięcie: substytucja składniowa.
Komentarz: metafora jednopiętrowa: zob. metafora bazowa WIOSNA = kobieta, uwiedziona i
porzucona.
WIOSNA = kobieta, uwiedziona i porzucona
Kiedy sobie zrozpaczona wiosna
W szklanej wannie przecięła arterie,
Jak szalony naległem na wiosła
I uciekłem z poezji na ferie.
Tak, to skandal, ćwierkliwe syrenki,
Żeby nago wyskoczyć z łożnicy
I w kwitnącym akwarium łazienki
Brzytwą ciach po majowej tętnicy!!
[…]
Tak! Zwabiłem, upiłem, uwiodłem,
Do ust wiłem się śpiewem – powojem!
Tak! a potem uciekłem! to podłe!
Wszystko prawda! Ale ja wiem swoje:
Że nie wolno, nie wolno zacisnąć
W taką rozkosz rozkwitu dokolną!
Tak zaliścić! Zapachnieć, zabłysnąć!
Nawet brzozom po burzy – nie wolno!
Uprzedzałem dziewczynę zawziętą,
Widząc w jej oczach zieleń błyskawic:
[…]
Ucieczka, TG
Podstawa: kontekstowa: atrybuty kobiety przypisane wiośnie (rozpacz, arterie).
Rozwinięcie: uogólnienie substytucja.
Komentarz: megametafora i metafora jednopiętrowa: metafora bazowa dla
metafor KREW = śpiew, POETA = amant wiosny i ZIELONE OCZY WIOSNY
= zapowiedź burzy / błyskawic.
= zwierzę (1)
Zdrowie się we mnie z krzykiem dźwignie,
Zagalopuje ciemna krew!
Dziurawiąc niebo – CTW – IIa
Podstawa: językowa: wyrażenia serce galopuje, krew krąży, ciśnienie skoczyło.
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RUCH

Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności.
= człowiek

SŁUCH

Krew – gniewem – śpiewa.
Słowo i ciało – SwK – Ic
Podstawa: funkcjonalna: metonimia.
Rozwinięcie: wyeksponowanie zależności przyczynowo-skutkowej: krew – gniew – śpiew.
Komentarz: zob. układ metafor, GNIEW = śpiew, melodia.

91. KROPLA (3 / 7)

(kropla, kropla wody, kropla wosku)

= źródło kolorów (3)

WZROK-KOLOR

Płonącą kroplą obłąkania
W mózg szary mój wsączyłeś tęczę.
Do losu – BC – IIc, Ic,
Podstawa: zjawiskowa: zdolność płynu, kropli do rozszczepiania światła i kontekstowa:
metafora bazowa OBŁĄKANIE = ciecz.
Rozwinięcie: poetycka perspektywa oglądu – urealnienie potencji.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa OBŁĄKANIE = ciecz .
OBŁĄKANIE = ciecz
Płonącą kroplą obłąkania
W mózg szary mój wsączyłeś tęczę.
Do losu – BC
Podstawa: kontekstowa: kropla obłąkania.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla KROPLA = źródło
kolorów.
= perła

(kropla wody = perła)

(1)

WZROK-BLASK

Głowę w bzy - na stracenie
[…]
W zapach, w perły i dreszcze!
Rwanie bzu – TG – Id
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu i struktury (przejrzystość, lśnienie).
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
= łza

(krople wosku = łzy)

Na tę księgę woskowymi łzami
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(3)

RUCH, WZROK-KSZTAŁT

Kapią nocą żałobne gromnice.
Biblia cygańska – BC – IIa, Id, Ic, III
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu i ruchu (kapanie) i kontekstowa: epitet
woskowe łzy.
Rozwinięcie: implikacja.
Komentarz: zob. hipermetafora ŚWIECA = człowiek, żałobnik, płaczka.
92. KRYSZTAŁ (1 / 2 )
= źródło koloru (2)

WZROK-KOLOR

Szkieł twych, krystalomanto, cyfr twoich wróżbito,
Nie zobaczę – aż duchem odpłynę do Ciebie,
I ujrzę zieleń ziemi, w jeden szmaragd zbitą,
I jeden szafir: wszystko, com marzył o niebie.
Oko, SwK – IIb, Ia, Id, Id
Podstawa: kulturowa: kosmogonia chrześcijańska a rebours.
Rozwinięcie: uszczegółowienie.
93. KSIĘŻYC (5 / 14)
= człowiek (5)

WZROK-BLASK, RUCH

A gdy księżyc-fantasta zamajaczy w górze,
Cienie swe, jak jaskółki, strumieniąc ze ściany
Szczur wychodzi żerować na srebrne podwórze,
W martwym słupie miesiąca jak zaczarowany.
[…]
I sztywne oczy wlepiam w księżycowe szyby…
Szczury – CTW – III, IIb, Ib, Id
Podstawa: językowa: księżyc wyjrzał zza chmury, młody księżyc i kontekstowa: agentywna
pozycja składniowa przy neologicznym predykacie (strumienić)
Rozwinięcie: substytucja.
Seledynu płynną sztukaturę
Księżyc wlewał na sufit wisielczy
Dzieciństwo – ZTCW – IIc

RUCH

Podstawa: językowa: wyrażenia typu księżyc wyjrzał zza chmury, młody księżyc i poetycka
perspektywa oglądu.
Rozwinięcie: przypisanie księżycowi atrybutu intencjonalności, twórczości artystycznej.
Komentarz: układ metafor, zob. BLASK = ciecz.
= głowa człowieka (4)
Naprzeciwko księżyca jest mój dom,
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WZROK-KSZTAŁT

W oknie okrągła głowa,
Szybą równo ucięta.
On kołem niebo toczy,
Przewracają się oczy,
Łypią rybio i głupio.
Ach, głowo uśmiechnięta,
Jak woskowo i trupio
Kręcisz się, głowo śnięta
Pieśń o głowie i księżycu – RC – Ib, III, IIa, III
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu.
Rozwinięcie: uogólnienie.
= liść nocy (2)

RUCH

Zerwij z nocy liść księżyca,
W nocy – TG – IIb, Ib
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa NOC = drzewo.
Rozwinięcie: analogia.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa NOC = drzewo.
NOC = drzewo
Zerwij z nocy liść księżyca,
W nocy, TG
Podstawa: kontekstowa: predykat zerwać liść.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory KSIĘŻYC =
liść nocy.
= topielec (3)

RUCH, WZROK-BLASK

Księżyc do wody się rzucił,
Fosforycznym świeci topielcem.
Słówko o księżycu i stawie – RC – IIb, Id, III
Podstawa: zjawiskowa.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: zob. hipermetafora ZŁUDZENIE = rzeczywistość.
94. KSIĘŻYCÓWNA (córka księżyca, gwiazda)
= żywa istota, człowiek
Tak umarła, pochłonięta nocą,
Ostatnia księżycówna
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(1 / 1)

Ciemność – BC – IIa
Podstawa: językowa: sufiks –ówna oznaczający córkę i podobieństwo semantyczne
czasowników umrzeć – ‘zgasnąć’.
Rozwinięcie: transpozycja atrybutu żywotności na neologizm ‘księżycówna’.
Komentarz: podstawą metafory jest neologizm księżycówna (córka księżyca, gwiazda).

95. KWIAT

(kwiat, kwiat wiśni)

= tryskające źródło

(1)

(4 / 12)
RUCH

Kwiaty, wonią zbarwioną wytrysłe
W waniliowe, korzenne gorąco!
Przemiany – SWK – III
Podstawa: zjawiskowa: optyczne podobieństwo wyrastającego z ziemi kwiatu do
wydobywającego się z ziemi źródła.
Rozwinięcie: substytucja źródło – kwiat.
Komentarz: układ metafor, zob. ZAPACH = ciecz, ATRYBUT = przedmiot materialny.
= człowiek

(9)

RUCH, SŁUCH

Nuże, kwiaty – lepkie i mięsiste,
Pęczniejące, wygięte znacząco.
Przemiany – SWK – Ia
i że kwiaty z daleka po imieniu przywołam
zamiast leżeć zwyczajnie nad wodą na kwiatach
Sitowie – SwK – IIb, Id
Podstawa: językowa: wyrażenia typu kwiaty drżą, kwiaty się kołyszą, kwiaty odwracają się do
słońca.
Rozwinięcie: rozszerzenie atrybutu ruchu na inne predykaty – ruch lokomocyjny i przypisanie
argumentowi na tej podstawie jakiejś formy świadomości.
Te ciemne liście i białe kwiecie
Szelestnym szemrzą szeptem
Akacje – ST – IIb, Ic, III
Podstawa: asocjacyjna: percepcyjne podobieństwo dźwięków ‘szelest’ i ‘szmer’.
Rozwinięcie: metateza prowadząca do antropomorfizacji na podobieństwo metafory
potocznej- strumyk, rzeka, woda szemrze.
Komentarz: układ metafor, zob. LIŚĆ = człowiek.
Kwiaty rosną z ziemi
Poważnie, powoli.
Tak się piąć, wyciągać,
Sądzę, że to boli.
„Dzionek wiosenny” - BC -IIb, IV, IIa
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Podstawa: ontologiczna: wspólny atrybut żywotności i kulturowa: przekonanie, że przyroda
żyje, cierpi.
Rozwinięcie: przypisanie kwiatom atrybutu nastroju i zdolności odczuwania bólu.
= ptak

(kwiat wiśni = ptak)

(1)

RUCH

Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat,
Dwa wiatry – ST – IIa
Podstawa: zjawiskowa: ruch w dół czegoś lekkiego /delikatnego (w powietrzu).
Rozwinięcie: substytucja leksemów sfrunął –‘ spadł’.
Komentarz: układ metafor, zob. KWIAT WIŚNI=śnieg
= śnieg

(kwiat wiśni = śnieg)

(1)

WZROK-KOLOR

Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat,
Dwa wiatry – ST – Id
Podstawa: materialna: podobieństwo kształtu i koloru (białe płatki).
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. KWIAT WIŚNI =ptak.

96. LAMPA (1 / 1)
= jemioła (1)

PRZESTRZEŃ

A z sufitu natrysk jemioły,
Najście – TG – Id

in absentia

Podstawa: poetycka perspektywa oglądu i orientacja przestrzenna MIESZKANIE = las.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: zob. hipermetafora MIESZKANIE = las i układ metafor, zob. GAŁĘZIE
JEMIOŁY = natrysk, SUFIT = korona drzewa.

97. LAS (2 / 6)
= kościół

(4)

RUCH, WZROK-BLASK

Chodźcie, leśni parafianie,
Za jeleniem do kościoła.
Wielki ołtarz za wodą błyska,
Poklękały dymiące mgliska.
I już trzepot i zgiełk się pieni
Na kwitnącej harfie jeleniej.
Jeleń – ZWO – III, Id, Ia, Id, IIa
Podstawa: kontekstowa: atrybuty sakralne przypisane przestrzeni lasu: kościół, parafianie,
ołtarz, klękać.
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Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: megametafora.
= państwo (2)

PRZESTRZEŃ, WZROK-KOLOR, BLASK

W strzępach sztandarów sztorcem
Leśna stolica
[…]
Zieloną nad lasem łuną
Płonie stolica.
Hymn narodowy lasu – TG – Ia, III, Ic, III, IIa
Podstawa: językowa: królestwo roślin.
Rozwinięcie: ukonkretnienie.
Komentarz: Megametafora, hipermetafora, Zob. hipometafory ŚRODEK LASU = stolica,
DRZEWO = sztandar, ROŚLINY = ludzie.

98. LATO (1 / 5)
= miód pitny (5)

SMAK, RUCH

Lato w butelki rozlane,
Na półkach słodem się burzy.
Zaraz korki wysadzi,
Już nie wytrzyma dłużej
Strofy o późnym lecie –RC – Ia, IIb, Id, IIb, Id, IIb
Podstawa: językowa: wyrażenia typu upojne lato.
Rozwinięcie: ukonkretnienie, asocjacja językowa: miód - lato.

99. LEKSYKALIZACJA (1 / 2)
= starzenie się słów (2)
Więcej znaczy słowo codzienne
Mchem wieków obrośnięte
Życie codzienne – BC – III, Ic, Ib

RUCH

in absentia

Podstawa: językowa: wspólny komponent semantyczny – zmiana.
Rozwinięcie: uogólnienie.
Komentarz: oprócz asocjacji fundujących metaforę występują inne asocjacje – redundantne
(nabieranie nowych konotacji, przybieranie nowych nadmiarowych asocjacji), peryfraza:
obrastać mchem wieków = starzeć się.
100. LIŚĆ (1 / 5 )
= żywa istota, człowiek (5)
Więc przy tym liściu się zastanów
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SŁUCH

Nad gorejącą treścią zdarzeń.
[…]
Bo on, konając na mej dłoni,
Do dzisiaj kipi w swej kolebce:
Wrzątkiem idei szmaragdowej,
Co, niezgaszona w liściach szepce;
Treść – TG – IIb
Podstawa: kontekstowa: przypisanie predykatu konać liściowi.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu atrybutywności.
Te ciemne liście i białe kwiecie
Szelestnym szemrzą szeptem
Akacje – ST – IIa, Id, III
Podstawa: asocjacyjna: percepcyjne podobieństwo dźwięków ‘szelest’ i ‘szmer’.
Rozwinięcie: metateza prowadząca do antropomorfizacji na podobieństwo metafory
potocznej- strumyk, rzeka, woda szemrze.
Komentarz: układ metafor, zob. KWIAT = człowiek.
101. LITERY (w gazecie, w słowach wiersza)
= żywa istota, człowiek

(3 / 11)

(litery w gazecie = żywa istota, człowiek)

(3) SŁUCH

Kiedy się rozścierwi, rozchami
Wrzask liter z pierwszych stron dzienników,
Do prostego człowieka – BC – Ia, IIa, IIa, Ib
Podstawa: językowa: metonimia (pars pro toto): litera – słowo (pisane) i wyrażenia
mataforyczne potoczne typu verba docent…
Rozwinięcie: rozszerzenie łączliwości na inne predykaty (wrzeszczeć), substantywizacja.
(litery w słowach wiersza = piasek w klepsydrze) (6)
RUCH, WZROK-KSZTAŁT
A on nie śpi, bo za nim syczy
Niespokojne przeznaczenie.
Literami sekundy liczy
I na szyi wisi kamieniem.
= piasek w klepsydrze

I na barkach wzbiera noc kamienna,
Jutru swemu przypomina się groźnie,
Szeptem liter sypie się ciemna,
Piaskiem sekund nadmogilnie rośnie.
Litery – RC – IIb, Ic, IIa, Id, IIa, Id, Ib, Ib
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa PRZEZNACZENIE= zegar, klepsydra.
Rozwinięcie: konkretyzacja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa PRZEZNACZENIE= zegar,
klepsydra; układ metafor LITERY (W SŁOWACH WIERSZA) = sekundy.
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PRZEZNACZENIE = zegar, klepsydra
A on nie śpi, bo za nim syczy
Niespokojne przeznaczenie.
Literami sekundy liczy
I na szyi wisi kamieniem.
I na barkach wzbiera noc kamienna,
Jutru swemu przypomina się groźnie,
Szeptem liter sypie się ciemna,
Piaskiem sekund nadmogilnie rośnie.
Litery - RC
Podstawa: językowa (semantyczna): składnikiem znaczenia leksemu
przeznaczenie jest ‘czas’.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory LITERY =
piasek w klepsydrze; układ metafor, zob. PRZEZNACZENIE = ciężar, kamień u
szyi.
= sekundy

(litery w słowach wiersza = sekundy)

(2)

A on nie śpi, bo za nim syczy
Niespokojne przeznaczenie.
Literami sekundy liczy
I na szyi wisi kamieniem.
I na barkach wzbiera noc kamienna,
Jutru swemu przypomina się groźnie,
Szeptem liter sypie się ciemna,
Piaskiem sekund nadmogilnie rośnie.
Litery – RC – Ic, Ic, Ib, Ic, Ib
Podstawa: poetycka perspektywa oglądu: poeta odmierza czas literami, które składa w słowa,
wiersze.
Rozwinięcie: identyfikacja.
Komentarz: układ metafor, zob. LITERY (W SŁOWACH WIERSZA) = piasek w klepsydrze.

102. LITERY PISMA KLINOWEGO

(1 / 5)

= kanciaste kamyki (żwir, piasek)

(5)

Dyrektor miarowo gardłował,
Kanciaste kamyki sypał:
„Opcją, akcją, żyrem”…
Sypał kopiec z tych sylab: „pryn-cy-pał-ka-pi-tał”…
Krztusiłem się tym żwirem.
Asyria – TG – IIb, Ib, IIb, IIa, Ib
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RUCH

Podstawa: funkcjonalna: drobne części całości.
Rozwinięcie: przypisanie sylabom właściwości materii: sypanie, krztuszenie się.
Komentarz: metafora dwupiętrowa, zob. metafora bazowa NIEZROZUMIAŁY
KOMUNIKAT = pismo klinowe.
NIEZROZUMIAŁY KOMUNIKAT = pismo klinowe
Maszynopismem klinowym stukała dyrektorska krtań,
[…]
Dyrektor miarowo gardłował,
Kanciaste kamyki sypał:
„Opcją, akcją, żyrem”…
Sypał kopiec z tych sylab: „pryn-cy-pał-ka-pi-tał”…
Krztusiłem się tym żwirem.
Asyria -TG
Podstawa: doświadczalna: wspólny atrybut zawiłości, niezrozumiałości.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora dwupiętrowa, metafora bazowa dla metafory LITERY
PISMA KLINOWEGO = kanciaste kamyki (żwir, piasek), zob. metafora bazowa
MÓWIENIE = pisanie.
MÓWIENIE = pisanie
Maszynopismem klinowym stukała dyrektorska krtań,
Asyria -TG
Podstawa: funkcjonalna: forma komunikacji językowej.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora dwupiętrowa, metafora bazowa dla
NIEZROZUMIAŁY KOMUNIKAT = pismo klinowe

103. LUDZIE (1 / 3)
= zmory (3)

RUCH

Znów na ulice wylazło z nór
Dwieście tysięcy, trzysta tysięcy
Poprzebieranych świątecznych zmór.
Znów to szuranie… - TG – IIb, Ib, III
Podstawa: poetycka perspektywa oglądu – projekcja nastroju.
Rozwinięcie: obraz zdeformowanej rzeczywistości.
104. ŁAMAĆ SIĘ (1 / 1)
= tonąć, być zanurzonym (1)
Piętra się łamią w słonecznej wodzie,
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RUCH

Pierwszy maja – CTW – IIa
Zob. metafora jednopiętrowa POWIETRZE OŚWIETLONE = woda
105. ŁĄCZYĆ

(2 / 3)

RUCH

= splatać (2)
Splotem słów chwytamy tajnię w śpiewnym rymie,
Nasza mądrość – ST – IIb, Id

in absentia

Zob. metafora jednopiętrowa POEZJA = narzędzie, układ metafor TAJEMNICA = przedmiot
materialny.
= zszywać (1)

RUCH

Bo ona – celna i ruchliwa –
Jak nić przez igłę mnie przewleka
I mocnym ściegiem z życiem zszywa.
Bo krąży krwią w przemianach świata,
Bo – częstotliwa, elektryczna –
Ciarkami po sumieniu lata
Ta polityka – poetyczna.
Jamby polityczne – ZWN – IIb, Id, Ic

in absentia

Podstawa: doświadczalna: zszycie jest formą połączenia.
Rozwinięcie: substytucja hiperonimu hiponimem.
Komentarz: układ metafor, zob. POLITYKA = człowiek, POLITYKA = siła fizyczna,
potencjał sprawczy, CZŁOWIEK = nić.
106. ŁUNA

(1 / 2)

= tęcza pożarna

(2)

Zorzo zbrodnicza, tęczo pożarna,
O, fajerwerku bożka Philipsa!
Apokalipsa –BC – III

WZROK-KOLOR/BLASK

in abestia

Podstawa: językowa: bliskoznaczność leksemów łuna i tęcza ‘zjawisko optyczne związane ze
światłem’.
Rozwinięcie: uogólnienie, abstrahowanie od różnic i substytucja.
Komentarz: przymiotnik pożarna jest tu neosemantyzmem (por. straż pożarna), ale nie jest
użyty metaforycznie.

107. MARZENIE SENNE (1 / 2)
= alternatywna rzeczywistość (2)
A gdy usnę struchlały, zacisnąwszy uszy,
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RUCH

Długie, kosmate szczury przez moje sny skaczą.
Szczury – CTW – IIa, Id

in absentia

Podstawa: irracjonalna perspektywa śpiącego i odniesienie do przeżyć na jawie.
Rozwinięcie: substytucja.

108. MASZYNA DO PISANIA

(2 / 5)
SŁUCH

= instrument muzyczny (3)
Bank ćwierkał dźwięcznie Remingtonów świrem,
I na klawiaturach liter
Grały skaczące, zwinne maszynistki
Sonaty cudzych majątków, rwanymi rytmami bite.
Asyria – TG – Ia, IIa, Id

Zob. metafora jednopiętrowa DOKUMENTACJE BANKOWE = utwory muzyczne, sonaty.
SŁUCH

= ptak (2)
Bank ćwierkał dźwięcznie Remingtonów świrem,
Asyria –TG – IIa, Ib, Ic

Podstawa: kontekstowa: połączenie z predykatem ćwierkać i kontekstowa: metafora bazowa
BANK = park, las.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa BANK = park, las.
BANK = park, las
Bank ćwierkał dźwięcznie Remingtonów świrem,
I na klawiaturach liter
Grały skaczące, zwinne maszynistki
Sonaty cudzych majątków, rwanymi rytmami bite.
Asyria, TG
Podstawa: funkcjonalna (analogia funkcjonalna): biotop (ptak) – środowisko
(maszyna do pisania).
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory MASZYNA
DO PISANIA = ptak.

109. MEBEL (mebel, mebel drewniany)
= człowiek

(mebel)

Meble kanciaste, spiczaste, skrzypiące
Patrzą spode łba, zgryźliwie, źle…
Zmówią się, zejdą się, zamkną mnie,
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(2 / 13 )
(10)

RUCH

Zrosną się w zwierzę drewniane, krzyczące!
[…]
A gdy wychudły z ich chwytów się wyrwę,
Noc rozpoczyna swój stuk i zgrzyt:
Trzaskają meble mściwe, mrukliwe,
Meble – CTW – IIa, Id, IV, IV, IIa, IIa, IIb, III, III, IIa
Podstawa: epistemologiczna: poetycka pespektywa poznawcza.
Rozwinięcie: personifikacja na podstawie wspólnego atrybutu – zdolności wydawania
dźwięków (trzaskają).
= drzewo

(mebel drewniany = drzewo)

(3)

SŁUCH

Przykładam ucho do mebli – słyszę szumy tajemne:
Skarżą się dęby, skarżą i płaczą za ojczyzną.
Życie codzienne – BC – IIa, IIa, Ib
Zob. metafora dwupiętrowa PRZEDMIOT POSTRZEGANIA = element rzeczywistości.

110. MECH

(1 / 1)

= ocean, ogrom falującej wody (1)

RUCH

I zaszumi rozjuszony węgiel
Lasem, polem, miodobrodem łęgiem,
I wyszumi z siebie słońca snopy,
Mchy piętrowe, brodate potopy,
Zieleń – TG – III, III, Ia
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo ruchu fali pod wpływem wiatru.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.

111. MELODIA (2 / 15)
= pasażerka pociągu (13)

RUCH

Melodia pędziła ekspresem,
Niecierpliwa, marsowa, surowa.
[…]
Wrzała w oknie, skandując zaciekle
[…]
Gniewnym wichrem skoczyła na peron
I przemocą swej tyrańskiej racji
Rytm wraziła rozchlapanym literom.
Historia – TG – IIa, Id, III, III, III, IIa, IV, IIa, Id, IIb, Ic, IV, III, Ib
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa UTWÓR MUZYCZNY = pociąg.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa UTWÓR MUZYCZNY = pociąg;
układ metafor, zob. SŁOWA = ludzie oczekujący na peronach, megametafora.
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UTWÓR MUZYCZNY = pociąg
Melodia pędziła ekspresem,
[…]
Pociąg wtoczył się w wiosnę jak ziemia,
Ministrowie na dworcu w Warszawie
Przywitali – Narodowy Poemat.
Historia - TG
Podstawa: kontekstowa: połączenie z atrybutami pociągu.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla dwóch metafor
tworzących układ, zob. MELODIA = pasażerka pociągu i SŁOWA = ludzie
oczekujący na peronach, megametafora.
= substancja materialna, krzem (2)
I ścinała się w szkoło melodia,
W porze kwiatów – ZWO – IIa, Id
Podstawa: niejasna.
Rozwinięcie: brak.
112. MGŁA (mgła, tuman)

(4 / 6)

= dym (1)
Dymem zasnułem Asyrię,
Odurzającym śniwem,
Asyria – TG – Id

RUCH

in absentia

Zob. metafora jednopiętrowa ZASNUĆ DYMEM = przestać dostrzegać.
= żywa istota (1)

RUCH

Poklękały dymiące mgliska.
Jeleń –ZWO – IIa
Podstawa: kontekstowa: połączenie z predykatem klękać.
Rozwinięcie: poetycka perspektywa oglądu.
= niewyraźny obraz (1)
Snuj się, krąż niebieska mgiełko
Zdarzeń nagłych i nienazwanych.
Omen – ZWO – Ib
Podstawa: doświadczalna.
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WZROK-KSZTAŁT

Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
= wspomnienie

(tuman = wspomnienie)

(3)

PRZESTRZEŃ

I oddasz się ciężkiemu uśpieniu w niewolę,
Pod tumanem dzieciństwa, co w oczy napłynie,
Zmęczenie – RC – Id, Ib
in absentia
Podstawa: wspólny atrybut: niewyraźny obraz.
Rozwinięcie: substytucja.
113. MIESZAĆ (1 / 1)
= buntować (1)

RUCH

Więc nie buntuj trucizn w butlach
Taflą lśniących idealną.
W nocy – TG – Ib
Podstawa: językowa: semantyczna: wspólna struktura semantyczna: powodować wzburzenie.
Rozwinięcie: substytucja.

114. MIESZKANIE (1 / 6 )
= las

(6)

WZROK, RUCH

Obskoczyły zakwitłe stoły,
Uwijają się w trawie podłogi,
A z sufitu natrysk jemioły,
A mchem i wikliną progi.
Najście – TG – Ib, III, Id, Ib, Ic, Ic
Podstawa: kontekstowa: atrybuty lasu przypisane elementom mieszkania.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: hipermetafora, zob. hipometafory STOŁY = kwiaty, PRÓG DOMU = runo leśne
porośnięte mchem i wikliną, GAŁĘZIE JEMIOŁY = natrysk, PODŁOGA = trawa, SUFIT =
korona drzewa, LAMPA = jemioła.

115. MILCZENIE (1 / 2)
= cisza (2)
Chórem tragicznym daj nową formę
Znieruchomiałej burzy milczenia
Tragedia nad jeziorem – BC – Ib
Podstawa: epistemologiczna: cisza jest efektem milczenia.
Rozwinięcie: substytucja: przyczyna za efekt.
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SŁUCH

Komentarz: metafora jednopiętrowa: metafora nadrzędna; zob. metafora bazowa
ZNIERUCHOMIAŁY = uciszony, uspokojony.
ZNIERUCHOMIAŁY = uciszony, uspokojony
Znieruchomiałej burzy milczenia
Tragedia nad jeziorem - BC
Podstawa: epistemologiczna: nieruchomy przedmiot nie wywołuje efektu
akustycznego.
Rozwinięcie: Substytucja atrybutów: uspokojona – znieruchomiała.
To jest metafora podrzędna.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory MILCZENIE
= cisza.
116. MIŁOŚĆ (3 / 21)
= dynamit, substancja wybuchowa (2)

RUCH

Miłością rozsadzamy świat
Zacisnąć zęby, zaciąć zęby – SWK – Ic, IIc
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: zapałać miłością, płomień miłości, wybuch uczuć.
Rozwinięcie: przypisanie miłości atrybutu niszczenia.
= niebo

PRZESTRZEŃ

(2)

Jak łatwo szczęśliwym wzlotem
W niebo miłości uderzyć!
Ciemne niebo –TG – Ib
Podstawa: kontekstowa: wyrażenie niebo miłości, językowa: wyrażenia typu niebo w gębie i
kulturowa: niebo – miejsce szczęśliwości, rozkoszy.
Rozwinięcie: substytucja składniowa i analogia funkcjonalna miłość – niebo.
= ukochana kobieta

(17)

Miłość mnie szuka po mieście,
Miłość w zielonym berecie.
[…]
Spod zielonego beretu
Strzępek wichury w złocie:
Ptak nieprzytomny z tęsknoty,
Włosy w porywczym odlocie.
Biega w rumieńcach zdyszana,
Pośpiechem drżąc gorączkowym,
Miłość, zawieja wieczorna,
Miłość w trenczkocie deszczowym.
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WZROK - KOLOR, RUCH, SŁUCH

Wiatr jej nadążyć nie może
I gończe listy rozwiesza,
Pod naprężonym jej swetrem
Stuka żarliwa depesza.
W barach, kawiarniach, teatrach
Listy i serca zostawia,
[…]
Zawieja – TG – IIc, Id, Id, Ia, Id, IIa, III, Id, IIa, Ic, III, Id, IIb, Id
Podstawa: językowa: skonwencjonalizowane wyrażenie jesteś moją miłością.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: megametafora.
117. MIÓD PITNY (1 / 4)
= złoty śpiew

RUCH, WZROK-KOLOR

Dziurawiąc niebo wściekłym wzrokiem,
Nogami kopiąc pijany glob,
Zataczam się olbrzymim krokiem,
Żeglując pod wydęty strop
[…]
Gdy wyląduję, będzie lato
Kleisty roztopiony skwar,
Zgniecioną łąką, jako szmatą,
Z gorącej twarzy zetrę żar.
Wicher mi borem w oczy śmignie
I wleje w gardło złoty śpiew!
Dziurawiąc niebo – CTW – IIc, Id, Ib, III

in absentia

Podstawa: kontekstowa i epistemologiczna: wspólne atrybuty miodu i gorącego powietrza,
efektem upojenia alkoholowego jest śpiew.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja oraz synkretyzm przyczynowo-skutkowy.
118. MŁODOŚĆ

(3 / 8 )

= łożysko miłości

in absentia

(4)

Wzdęte łożysko miłości
Niesione wiosennym patosem
[…]
Jedno jednej ciemnej chwili niosę,
Czterdzieści wiosen – TG – IIb, Ib, III
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WZROK-KSZTAŁT

Podstawa: językowa: nawiązanie do uogólnionego znaczenia leksemu łożysko: ‘podstawa,
baza’ i kontekstowa.
Rozwinięcie: nawiązanie do szczegółowego znaczenia słowa łożysko – łożysko (koryto) rzeki.
Komentarz: układ metafor, zob. PATOS = żywa istota, człowiek.
= żywa istota, człowiek

(1)

WZROK-KOLOR

I patrzeć w żniwo młodości siwej
Przy brzęku nożyc?
Strzyżenie –TG – III
Podstawa: doświadczalna: siwizna jest atrybutem starości.
Rozwinięcie: oksymoron.
Komentarz: układ metafor, zob. OBCIĘTE WŁOSY = żniwo / plon młodości.
= powódź

(3)

RUCH

Czterdzieści huczących wiosen,
Spienioną powódź młodości
Śpiewającą majowym głosem,
Wzdęte łożysko miłości
Niesione wiosennym patosem
[…]
Jedno jednej ciemnej chwili niosę,
Czterdzieści wiosen –TG – Ib, III
Zob. metafora trzypiętrowa POWÓDŹ = człowiek.

119. MORZE (1 / 1)
= koń (1)

RUCH

Wszystko, wszystko
Na grzbiecie fal
Wezbranych czterdziestu wiosen,
Tańcząc jak łódka na morzu, zdębionem
Ostrogami jednego pragnienia,
Czterdzieści wiosen – TG – III
Podstawa: kontekstowa: neologizm zdębiony w odniesieniu do argumentu morze.
Rozwinięcie: uogólnienie atrybutu zdębiony i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. PRAGNIENIE = ostrogi.

120. MOTYW LITERACKI (1 / 8)
= żywa, ulotna istota, łątka

(8)

Bo on kłączek zieleniście mokry,
Trwał nie w trawie i nie mchem się pokrył,
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WZROK-KOLOR, RUCH

[…]
Lecz w zielątce – w zielonawej łątce,
Co w tym wierszu od początku fruwa,
Śród słów krąży, łączy je, rozsnuwa,
Siada na nich, na wylot przyziela,
Dźwięki spaja, przeszczepia, rozdziela
I odleci – i znowu przyfruwa.
Tak nad pracą ziołowieda czuwa
Nakrapiana słońcem łątka trawna…
Zieleń – TG – Id, Id, IIb, Id, IIa, IIa, Ia, III

in absentia

Podstawa: autoteliczna perspektywa postrzegania własnego dyskursu literackiego.
Rozwinięcie: ukonkretnienie i animizacja na podstawie wspólnego atrybutu ulotność.

121. MOWA (1 / 7)
= samica jelenia

(7)

RUCH, WZROK-KOLOR

Wtedy źródło wzejdzie od korzeni
W trzon pijących gałęzi-jeleni,
I samica przebudzona, Mowa,
Po swych pierwszych płodownikach wdowa,
Na zielone wyjdzie rykowisko!
Zieleń – TG – Ia, III, Ia, Id, IIb, Id
Podstawa: asocjacyjna: ciąg asocjacji drzewo – gałęzie – jeleń, samica jelenia.
Rozwinięcie: włączenie abstrakcyjnego pojęcia mowa do ciągu asocjacji jako jego ostatnie
ogniwo.
122. MÓWIENIE (1 / 3 )
= pisanie

SŁUCH

(3)

Maszynopismem klinowym stukała dyrektorska krtań,
Asyria –TG – IIa, Ia, Ic
Zob. metafora dwupiętrowa LITERY PISMA KLINOWEGO = kanciaste kamyki (żwir,
piasek).
123. MROK / CIEMNOŚĆ (2 / 15)
= lawa, substancja ciekła

(7)

Wulkan strachu za oknem wyrasta,
Lawą mroku po brzegi napływa,
Huczą głucho piwnice miasta,
[…]
Ciemną wodą piwnice bulgocą.
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zob. hasło ciemność
DOTYK, WZROK-BLASK, RUCH, WZROK-KOLOR

Ciemność – BC – Id, Ib, IIb, IIa, IIa, Ic, III
Podstawa: językowa: wyrażenie mrok gęstnieje, spływa… oraz kontekstowa: metafora
STRACH = wulkan.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa STRACH = wulkan; układ
metafor, zob. MROK / CIEMNOŚĆ = zwierzę.
STRACH = wulkan
Wulkan strachu za oknem wyrasta,
Ciemność, BC
Podstawa: językowa: wyrażenia typu wybuch paniki (synonim strachu) emocji,
uczuć, gniewu, złości, radości.
Rozwinięcie: transpozycja atrybutu wulkanu (wybuchowości) na inne emocje
(strach).
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory MROK /
CIEMNOSĆ = lawa, substancja ciekła; układ metafor: WULKAN = roślina.
= zwierzę

(8)

DOTYK, RUCH, WZROK-KOLOR

Zwierzę ciężkie, gęste, prastare
Z góry długo i żmudnie się toczy,
Zwierzę z głębin, rozlane, szare
Niską chmurą zasnuwa oczy.
Ciemność – BC – III, III, III, IIa, Id, Id, III, III
Podstawa: kontekstowa: tytuł, występujące w wierszu atrybuty mroku (gęste, rozlane, szare)
połączone z leksemem zwierzę.
Rozwinięcie: dodanie do atrybutów zwierzęcia (ciężkie, toczy się) atrybutów ciemności i
substytucja: ciemność – zwierzę.
Komentarz: układ metafor, zob. MROK / CIEMNOŚĆ = lawa, substancja ciekła.

124. MUZYKA
= bóstwo

(3 / 14)

(2)

RUCH

Światłami słów, melodii linią
Składasz się w bóstwo, zdźwięczasz w gamę,
Muzyka – BC – IIb, Id

in absentia

Podstawa: immanentna: wspólne atrybuty piękna, władzy, potęgi oraz kulturowa:
mitologiczne bóstwa muzyki.
Rozwinięcie: uogólnienie.
Komentarz: układ metafor, zob. SŁOWO = światło.
= woda płynąca, rzeka

(2)

Jak się na muzykę przeniosę
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PRZESTRZEŃ

Muzyka – BC – IIb, Id
Podstawa: językowa: wyrażenia dźwięki płyną, muzyka płynie.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: układ metafor: GŁOS = wodny środek transportu.
= życie

RUCH, PRZESTRZEŃ

(10)

Światłami słów, melodii linią
Składasz się w bóstwo, zdźwięczasz w gamę,
W ład, w sumę, w liczbę, które czynią
Te same myśli, dni te same.
Na dnie wszystkiego śmierć bezdźwięczna
Czeka, byś głucho stuknął głową.
Muzyka –BC – IIb, Id, Id, Id, Ia, Ia, Ia, III, Id

in absentia

Podstawa: kontekstowa: wyrażenie śmierć bezdźwięczna (pozostająca w opozycji do
‘dźwięcznego życia’) oraz występujące w wierszu atrybuty muzyki i doświadczalna: istoty
martwe nie wydają dźwięków.
Rozwinięcie: implikacja i konwers.
Komentarz: układ metafor, zob. MUZYKA = bóstwo.
125. MYŚL

(2 / 7)

= macka ośmiornicy

(3)

WZROK-KSZTAŁT, RUCH

Ssącym oplotem myśli, ośmiornicą woli
Owoc – BC – Ic, Ib, III
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa WOLA = ośmiornica.
Rozwinięcie: implikacja uszczegółowiająca.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa WOLA = ośmiornica
WOLA = ośmiornica
Ssącym oplotem myśli, ośmiornicą woli
Owoc - BC
Podstawa: językowa: wyrażenie siła woli i epistemologiczna: siła krępująca ruchy
jako atrybut ośmiornicy.
Rozwinięcie: uszczegółowienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa: metafora bazowa dla metafory MYŚL =
macka ośmiornicy.
= przedmiot materialny

(4)

Myśli swe oddaj ptakom świateł,
W porze kwiatów – ZWO – IIb
Podstawa: kontekstowa: połączenie z predykatem oddać.
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RUCH, PRZESTRZEŃ

Rozwinięcie: identyfikacja.
Pod spód zmysłów i myśli wpatrzeni.
Biblia cygańska – BC – Id, Ib, Ib
Podstawa: językowa: wyrażenia na dnie pamięci, w głębi serca, zagłębiać się w problem,
podobieństwo semantyczne wyrażeń pod spód = ‘w głąb’.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. ZMYSŁ = przedmiot materialny.
126. MYŚLEĆ (1 /2 )
= stwarzać

PRZESTRZEŃ

(2)

Myślami zarybiłem ocean zza szyby.
Akwarium – BC – IIc, Ic
Podstawa: kulturowa (filozoficzno-religijna): myśl jako pierwotna przyczyna sprawcza.
Rozwinięcie: substytucja wyrażenia w myślach leksemem myślami.
Komentarz: układ metafor, zob. AKWARIUM = ocean

127. NADMIAR

(1 / 1)

= stan upojenia

(1)

Łóżko jak dno topielcze. Zapadli w głębinę.
I bełta się leżącym na dnie nieruchomo
Kloaka kontynentów, rzygowiska sine –
[…]
Kolumbowie szpitalni, pijani białością,
Sufit – RC – III, Ic

WZROK-KOLOR

in absentia

Podstawa: funkcjonalna: analogia funkcjonalna: nadmiar przyczyną dyskomfortu.
Rozwinięcie: ukonkretnienie doświadczenia.
Komentarz: układ metafor, zob. CHORY = człowiek pijany.
128. NADZIEJA

(1 / 2)

= siła motywująca, powodująca entuzjazm do działania

(2)

Wrócą – i słowa, i ptaki – nadzieją skrzydlate jednako.
Z okruszynami młodości… - TG – III, Ic
Podstawa: językowa: metafora potoczna dodać komuś skrzydeł.
Rozwinięcie: komprymująca (kondensująca) adaptacja składniowa i wyrażenie nadzieją
skrzydlate.

129. NAGI (1 / 1)
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= nieprzyozdobiony, pozbawiony ornamentów, prosty

(1)

Komik bełkotał nagie, pieniężne słowa
Zdarzenie na próbie – TG – III
Podstawa: językowa: naga prawda, naga rzeczywistość.
Rozwinięcie: substytucja.
130. NAPEŁNIAĆ (1 / 2)
= nalewać

PRZESTRZEŃ

(2)

Obudzony w środku życia,
[…]
patrzę jeszcze snem nalany,
W nocy –TG – III, Ic
Podstawa: językowa: wyrażenie potoczne pełen snu.
Rozwinięcie: uszczegółowienie.
Komentarz: metafora odświeżająca.
131. NASILAĆ

(1 / 2)

= podjudzać (2)
Podjudzając leśne opętanie,
Dzieję czary […]
Najście – TG – IIb
Podstawa: językowa (semantyczna): wspólny atrybut ‘intensyfikować’ odnoszony do sfery
emocjonalnej.
Rozwinięcie: substytucja.
132. NAŚWIETLIĆ (1 / 3)
= komunikować, informować

(3)

WZROK-BLASK

Naświetliła luna świętojańska
Biblia cygańska – BC – IIb, III
Podstawa: językowa: wyrażenie naświetlić problem.
Rozwinięcie: redukcja znaczeniowa ‘naświetlić’ – zakomunikować rozwiązanie.
133. NĘDZA (1 / 1)
= pokarm dla trosk

(1)

Drewnianymi szpilkami zęby do mnie szczerzą
Głodne nędzy mej, straszne, wyschnięte buciska.
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Buty – SwK – Ib, III
Zob. metafora jednopiętrowa BUTY = troski, zmartwienia.
134. NIEBEZPIECZEŃSTWO (1 /8 )
= tygrys

(8)

RUCH

Stąd nie widać, oczywiście,
Tu nie słychać, naturalnie,
Jak się tygrys chytry skrada
Brnąc w gęstwinie tropikalnej.
[…]
Tutaj błogość, tutaj drzemka,
Jasne wczoraj, szare dzisiaj,
Tylko czasem mi po ciemku
Błyśnie podskok krwi tygrysiej:
Że przyczaił się i skoczył
W tej sekundzie, właśnie teraz!
A ty dziwisz się, że oczy
Niespokojne miewam nieraz.
Daleki Tygrys – TG – Ia, III, IIa, IIa, Id, Ia, Ib, III in absentia
Podstawa: doświadczalna: niebezpieczeństwo jako atrybut tygrysa.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: megametafora.
135. NIEBIOSA (1 / 1)
= księga

(1)

A cel: bu zgodził się rachunek
Na kartach niebios czy papieru.
Muzyka – BC – Ib
Podstawa: językowa: wyrażenie coś zapisane w niebie, na górze.
Rozwinięcie: uogólnienie.

136. NIEBO
= człowiek

(8 / 28)
(2)

Rozstąp się, niebo, zbrojownio łask!
[…]
Oświeć i przeraź gradem swych gwiazd!
Znów to szuranie… - TG – IIa, IIa
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WZROK-BLASK

Podstawa: kontekstowa: połączenie sybiektu osobowego z predykatami typowymi dla
człowieka.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. GWIZADY = grad niebios
= dzieło malarskie, obraz olejny

(3)

DOTYK, WZROK-BLASK

Jarz się, niebo gęste, olejne,
Smarowane światłem jak omastą
Przemiany –SWK – III, III, III, Ic
Podstawa: perspektywa malarza.
Rozwinięcie: uszczegółowienie przebiegu powstawania dzieła malarskiego: malować
światłocienie = smarować światłem.
= kościół

RUCH, PRZESTRZEŃ

(2)

Żebym bez trwogi i pogardy,
Ale z nadzieją i miłością
Mógł wznieść oczy w bezmiar rozwarty:
Wieczną prawdą świecący kościół.
Prośba o pustynię – ZWO – Id, IIc

in absentia

Podstawa: kulturowa i doświadczalna: polichromia gotyckich kościołów imitująca
nieboskłon.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. PRAWDA = słońce.
= krew (3)

WZROK-KOLOR

Utopię w niebie rozkrwawionym
Moją wrzeszczącą ostrą śmierć.
Dziurawiąc niebo – CTW – IIb, Id, III
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo koloru.
Rozwinięcie: uogólnienie na podstawie jednej wspólnej cechy.
= ocean

(9 + 6)

RUCH, WZROK-BLASK, WZROK-KSZTAŁT, SŁUCH

A tam łubinem wonnym szaleć będzie pole
I niebo obłokami pluskać się w głębinie.
Zmęczenie – RC – IIa, Id, Ic
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo koloru / przestrzeni.
Rozwinięcie: uogólnienie, synkretyczna perspektywa poznawcza.
Jak łatwo obezdomnieć
I zostać bez gwiazd nad głową!
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Jak trudno, jak trudno zapomnieć
Rodzimą głąb diamentową.
[…]
Po wielkim, bezgwiezdnym niebie
Dokąd i pokąd mi płynąć?
Ciemne niebo – TG – IIb, III, IIa, Id, III, III
Podstawa: zjawiskowa: bezkres i wspólny atrybut koloru.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. GWIAZDY = diamenty.
(niebo wzburzone = rozszalały / wzburzony ocean)

(6)

Wspiął się ocean grzywiasty spienionym koniem – ogromem,
Rży niebo zachłystem burzy, chmury żubrami w puszczy.
Miotam się w izbach, żeglarz, głębina grzmi nad mym domem,
Ogród od śpiewu oszalał i straszną żałobą pluszcze.
[…]
Przyciągnęła ocean, żeby mi wył pod oknami,
Niebu huczeć kazała nieustającym łoskotem.
Odyseusz – RC –, Ia, IIa, Id
Podstawa: kontekstowa: atrybuty oceanu: ocean grzywiasty, spieniony koń – ogrom.
Rozwinięcie: substytucja
Komentarz: metafora dwupiętrowa, zob. metafora bazowa OCEAN = koń
OCEAN = koń
Wspiął się ocean grzywiasty spienionym koniem – ogromem,
Rży niebo zachłystem burzy, chmury żubrami w puszczy.
Miotam się w izbach, żeglarz, głębina grzmi nad mym domem,
Ogród od śpiewu oszalał i straszną żałobą pluszcze.
[…]
Przyciągnęła ocean, żeby mi wył pod oknami,
Niebu huczeć kazała nieustającym łoskotem.
Odyseusz - RC
Podstawa: kontekstowa: metafory bazowe FALA = grzywa końska i
GROM / GRZMOT= rżenie
wspólne dla oceanu i konia atrybuty: grzywa, piana.
Rozwinięcie: transpozycja atrybutów konia na ocean oraz
przypisanie argumentowi ‘ocean’ możliwości ruchu.
Komentarz: metafora dwupiętrowa, dla której bazą są dwie metafory,
zob. metafory bazowe FALA = grzywa końska i GROM / GRZMOT
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= rżenie; metafora bazowa dla metafory NIEBO WZBURZONE =
rozszalały / wzburzony ocean.
FALA = końska grzywa
Wspiął się ocean grzywiasty spienionym koniem –
ogromem,
Rży niebo zachłystem burzy, chmury żubrami w puszczy.
Miotam się w izbach, żeglarz, głębina grzmi nad mym
domem,
Odyseusz -RC
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu oraz
językowa: wyrażenia skonwencjonalizowane typu grzywy
fal.
Rozwinięcie: uszczegółowienie i substytucja.
Komentarz: metafora odświeżająca, metafora
dwupiętrowa, baza dla metafory OCEAN = koń.
GROM / GRZMOT = rżenie (konia)
Wspiął się ocean grzywiasty spienionym koniem –
ogromem,
Rży niebo zachłystem burzy, chmury żubrami w
puszczy.
Miotam się w izbach, żeglarz, głębina grzmi nad mym
domem,
Odyseusz, RC
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo dźwiękowe.
Rozwinięcie: transpozycja atrybutu konia na
zjawiska atmosferyczne.
Komentarz: metafora dwupiętrowa, baza dla
metafory OCEAN = koń.
= strop

(1)

WZROK-BLASK

Tak! Brukiem, buntem w strop promienny,
W dach świata rąbie szturm kanalii.
Wiosna chamów – BC - III
Podstawa: zjawiskowa: położenie.
Rozwinięcie: atrybut promienny.
= substancja palna

(1)

Jarz się, niebo gęste, olejne,
Smarowane światłem jak omastą
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WZROK-BLASK

Przemiany - SWK – IIa,
Podstawa: językowa: wyrażenia typu niebo płonie, świt płonie, świt zapłonął nagle.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności na inne przedmioty jarzące.
= zbrojownia łask

PRZESTRZEŃ

(1)

Rozstąp się, niebo, zbrojownio łask!
Znów to szuranie… - TG – Ib
Podstawa: funkcjonalna: paralelizm funkcjonalny: czym arsenał dla broni, tym niebo dla łask.
Rozwinięcie: substytucja.
137. NIEBOSKŁON (1 / 1)
PRZESTRZEŃ

= dach (1)
Jak łatwo obezdomnieć
I zostać bez gwiazd nad głową!
Ciemne niebo – TG – IIa, Id

Podstawa: zjawiskowa i językowa: paralelizm wyrażeń niebo nad głową – dach.
Rozwinięcie: substytucja metonimiczna niebo = gwiazdy.

138. NIEBOSZCZYK
= starzec

(1 / 1)

RUCH

(1)

A któż to widział, by przed zwierciadłem
Zasiadł nieboszczyk?
Strzyżenie – TG – IIa
Podstawa: doświadczalna: podobieństwo relacji do przeszłości wyrażające się w potocznym
powiedzeniu mieć życie za sobą.
Rozwinięcie: hiperbola.
139. NIEZROZUMIAŁE SŁOWA / KOMUNIKAT
= odgłosy cichnącej burzy

SŁUCH

(2 / 8)

(3)

Gdy wychodziłem, było już po burzy.
Jeszcze gromy warczały: opcją, akcją, żyrem…
Asyria –TG – IIb, Ic, Ic, Ic

in absentia

Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa GROM / GRZMOT (cichnący) = warczenie.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa GROM / GRZMOT (cichnący) =
warczenie.
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GROM / GRZMOT (cichnący) = warczenie
Gdy wychodziłem, było już po burzy.
Jeszcze gromy warczały: opcją, akcją, żyrem…
Asyria –TG
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo dźwięków.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: hipometafora, zob. hipermetafora POBUDZENIE EMOCJONALNE
= burza, metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory
NIEZROZUMIAŁE SŁOWA = odgłosy cichnącej burzy.
= pismo klinowe

(5)

Maszynopismem klinowym stukała dyrektorska krtań,
[…]
Dyrektor miarowo gardłował,
Kanciaste kamyki sypał:
„Opcją, akcją, żyrem”…
Sypał kopiec z tych sylab: „pryn-cy-pał-ka-pi-tał”…
Krztusiłem się tym żwirem.
Asyria –TG – Ic, III, IIb, III, Ic, Ic, Ic, Id, IIb, Id

RUCH, SŁUCH

in absentia

Zob. metafora dwupiętrowa LITERY PISMA KLINOWEGO = kanciaste kamyki (żwir,
piasek).

140. NOC (7 / 35)
= człowiek

(17)

SŁUCH, RUCH

Naszeptała ją babom noc srebrna,
Biblia cygańska – BC – IIc, Ib
Podstawa: językowa: wyrażenia typu noc nadchodzi, noc się zbliża.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności.
Komentarz: zob. hipermetafora PORA DNIA = człowiek, układ metafor, zob. NOC =
przedmiot materialny.
Smutnie wzdycha noc małomówna
Ciemność – BC – IIa, IV, III
Podstawa: językowa: wyrażenie noc nadchodzi, zbliża się.
Rozwinięcie: przypisanie nocy atrybutu uczuć (smutnie wzdycha) oraz cech charakteru (noc
małomówna).
Komentarz: zob. hipermetafora PORA DNIA = człowiek.
Już noc w łachmanach
Na dachach siada,
Ciemne gałgany
Gnuśnie rozkłada
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Kamienice – BC – Id, IIb, IV
Podstawa: językowa: wyrażenie: idzie noc.
Rozwinięcie: substytucja.
Noc ma oczy otwarte, ja mam oczy otwarte,
Wpatrujemy się w siebie upartymi oczyma,
Kto kogo wzrokiem powali,
Kto
Kogo
Przetrzyma.
Godziny – TG – IIb, Ib, III, IIb, Ic, III
Podstawa: kontekstowa: atrybut oczu, charakteru i językowa: wyrażenia typu noc idzie,
nadchodzi.
Rozwinięcie: antropomorfizacja.
W czasach gdy noce otwierały się
Jak natchnienie (by wyfrunęły
Ptaki świateł)
I zamykały się, zazdrosne
O każdy grom rosnących wiosen,
W porze kwiatów – ZWO – III
Podstawa: językowa: wyrażenia typu noc idzie, noc nadchodzi.
Rozwinięcie: przypisanie argumentowi noc atrybutu uczuć (zazdrości).
Komentarz: układ metafor, zob. NOC = pomieszczenie więżące, zniewalające światło
= zwierzę, człowiek (3)

RUCH

I noc podźgana elektrycznością,
W oślepiających stanęła ranach.
Apokalipsa – BC – III, Id
Podstawa: językowa: wyrażenia typu noc nadchodzi, noc się zbliża oraz kontekstowa:
występujące w wierszu metafory związane z przemocą: BLASK = nożowy zamach i
ŚWIATŁO / BLASK = ciosy, kły dzika.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob, bazy: BLASK = nożowy zamach i ŚWIATŁO /
BLASK = ostrze (kły dzika, ciosy).
ŚWIATŁO / BLASK = ostrze (kły dzika, ciosy)
Ciosami świateł ciemności rozciął
Blask stujęzyczny, nożowy zamach,
Apokalipsa - BC
Podstawa: kontekstowa: metafora potoczna rozciąć ciemności.
Rozwinięcie: ukonkretnienie rodzaju ostrza i substytucja.
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Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla NOC = przedmiot
materialny i CIEMNOŚĆ = przedmiot materialny, układ metafor, zob. BLASK =
nożowy zamach.
BLASK = nożowy zamach
Ciosami świateł ciemności rozciął
Blask stujęzyczny, nożowy zamach,
Apokalipsa - BC
Podstawa: kontekstowa: pozycja subiektu w odświeżonej metaforze potoczna
rozciąć ciemności.
Rozwinięcie: substytucja przyczyny (sprawcy: blask – zamachowiec) skutkiem
działania, akcji zamach.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla NOC = przedmiot
materialny i CIEMNOŚĆ = przedmiot materialny i układ metafor, zob.
ŚWIATŁO / BLASK = ciosy, kły dzika.
= drzewo

(2)

RUCH

Zerwij z nocy liść księżyca,
W nocy – TG – IIb, Id
Zob. metafora jednopiętrowa KSIĘŻYC = liść nocy.
= pomieszczenie więżące, zniewalające światło

(2)

RUCH, PRZESTRZEŃ

W czasach gdy noce otwierały się
Jak natchnienie (by wyfrunęły
Ptaki świateł)
I zamykały się, zazdrosne
O każdy grom rosnących wiosen,
W porze kwiatów – ZWO – IIa, IIa
Podstawa: doświadczalna: postrzeganie świtu jako jasności wydobywającej się z ciemności
nocy.
Rozwinięcie: poetycka perspektywa oglądu rzeczywistości: postrzeganie pojawienia się
jasności jako jej uwolnienie z wnętrza nocy.
Komentarz: układ metafor, zob. NOC = człowiek
= przedmiot materialny

(4)

Białe akacje tchną wonią opiłą
Pod nocą srebrno-modrą,
Akacje – ST – III
Noc czarna, krucza
Na ogród spadła,
Humoreska – ST – III
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WZROK- KOLOR, RUCH

Naszeptała ją babom noc srebrna,
Biblia cygańska – BC – III
Podstawa: językowa: wyrażenia przypisujące abstrakcyjnemu argumentowi noc atrybuty
koloru, np. ciemna, czarna.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu atrybutywności na inne kolory: srebrno-modra, srebrna,
krucza.
Komentarz: układ metafor, zob. NOC = człowiek.
Noc czarna, krucza
Na ogród spadła,
Humoreska – ST – IIa
Podstawa: językowa: wyrażenia typu noc nadchodzi, noc się zbliża.
Rozwinięcie: Rozszerzenie zakresu predykatywności.
= substancja materialna

(3)

RUCH

Słowik świdrem zawziętym ciął,
W noc się wkręcał, klaszczący w listowiu.
Przechodzień – BC – Ic, IIc, Id
Podstawa: językowa: kontaminacja wyrażeń ciemna noc i gęsta ciemność.
Rozwinięcie: uogólnienie atrybutu gęsta na inne atrybuty substancji materialnej.
= substancja ciekła

(3)

DOTYK

Że my, właśnie my, nie inni,
Przetworzymy się w Stan Błękitny
Parujący z nocy płynnej
W dzień wydarzeń nieuchwytnych.
Omen – ZWO – III, Id, III
Podstawa: językowa: wyrażenie potoczne noc upłynęła.
Rozwinięcie: przypisanie nocy atrybutu cieczy (płynność, potencjał wytwarzania pary
wodnej).
= źródło dźwięku, zwierzę, wąż (1)

SŁUCH

A noc syczy, a zegar szepce.
Noc ubogiego człowieka – BC – IIa
Podstawa: doświadczalna: wąż, ulatniający się gaz etc.
Rozwinięcie: identyfikacja.
141. NÓW (księżyca)

(1 / 7)

= zjawisko wywoływane intencjonalnie
Słowik świdrem zawziętym ciął,
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(7)

RUCH, WZROK-BLASK

W noc się wkręcał, klaszczący w listowiu.
Tyś go słuchał i z trwogą, i z czcią,
Z miłą wiarą, że dowierci się nowiu.
I wybłysnął draśnięty nów!
Przechodzień – BC – IIc, Id, Id, IIb, Ib, Ia, III, IIa
Podstawa: doświadczalna: następstwo czasowe.
Rozwinięcie: poetycka perspektywa oglądu.

142. NUTY (1 / 5)
= przedmiot materialny

RUCH, PRZESTRZEŃ

(5)

Bo jak się tu nie śmiać?: Wydłuża się głos
I dźwięki, i dzwonki nawija
Na nuty, na nitki, na strunki, jak włos,
I piankę ze srebra ubija.
Scherzo – BC – IIb, Id
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo formy.
Rozwinięcie: uogólnienie.
Komentarz: układ metafor, zob. DŹWIĘK = przedmiot materialny, długi, wiotki; GŁOS =
człowiek.
Gwiazdy! Nuty rozbitych kantylen,
Na niebiosa garściami ciśnięte!
Dzieciństwo – ZTCW – IIa, Id, Ic
Zob. metafora jednopiętrowa GWIAZDY = nuty (graficzny zapis dźwięku).
143. OBCIĘTE WŁOSY

(1 / 2)

= żniwo / plon młodości

(2)

RUCH

I patrzeć w żniwo młodości siwej
Przy brzęku nożyc?
Strzyżenie – TG – Ib

in absentia

Podstawa: doświadczalna: włosy to atrybut młodości.
Rozwinięcie: kontekstowe połączenie z predykatem obcinać.
Komentarz: układ metafor, zob. MŁODOŚĆ = żywa istota, człowiek.

144. OBJAWIENIE (1 / 2)
= wytryśnięcie źródła

(2)

Choć nie dostrzegłem jeszcze twojego oblicza
Z którego Bogiem tryśnie wieków treść ukryta
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RUCH

Teofania – CNB- IIb, Ib

in absentia

Zob. metafora jednopiętrowa, baza dla dwóch metafor: POEZJA = Bóg i BÓG = strumień,
struga wody.
145. OBŁĄKANIE (1 / 5)
= ciecz

WZROK-KSZTAŁT, RUCH, WZROK-KOLOR

(5)

Płonącą kroplą obłąkania
W mózg szary mój wsączyłeś tęczę.
Do losu – BC – Ib, IIc, Id
Zob. metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla KROPLA = źródło kolorów.
146. OBŁĘD (1 / 3)
= szum reakcji chemicznej

SŁUCH

(3)

Szarą chemią obłędu szumię, retorta szalona,
Godziny – TG – IIb, Ib
Podstawa: doświadczalna: zażywanie środków chemicznych może prowadzić do obłędu.
Rozwinięcie: kontaminacja człowiek – retorta na podstawie poprzedniej metafory.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa CZŁOWIEK = retorta.
CZŁOWIEK = retorta
Szarą chemią obłędu szumię, retorta szalona,
Godziny - TG
Podstawa: kontekstowa: informacja o zażyciu środków chemicznych.
Rozwinięcie: domniemana reakcja chemiczna w organizmie, fundująca
podobieństwo do naczynia chemicznego (retorty).
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory OBŁĘD =
szum reakcji chemicznej.
147. OBŁOK, CHMURA
= rozlane mleko

(2 / 4)

RUCH, WZROK-KSZTAŁT, WZROK-KOLOR

(3)

Rozpluskaną szklanką mleka
Wolny obłok niebem goni.
Gorące mleko – RC – IV, III, IIa
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo koloru i kształtu.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
= drzewo
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(1)

RUCH

A wiatr się tarza po srebrnej wodzie,
Zartęcił blaskiem, rozchwiał obłoki,
Pierwszy maja – CTW – IIb
Postawa: zjawiskowa: podobieństwo obłoków do konarów drzewa.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.

148. OBRAZ (1 / 3)
= przedmiot materialny

(3)

RUCH, WZROK-BLASK

Obłoki leżą w stawie
Strofy o późnym lecie – RC – IIa, Id, Ia
Podstawa: językowa: wyrażenia typu lustro wody, zwierciadło wody i zjawiskowa: woda =
lustro
Rozwinięcie: substytucja.

149. OCEAN (2 / 8)
= człowiek

(1)

Spraw, by mi serce biło gniewem oceanów
Prośba o piosenkę –SwK – Ib
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: wzburzone morze.
Rozwinięcie: przypisanie oceanowi atrybutu uczuć.
= koń (7)

RUCH, WZROK-KSZTALT, SŁUCH

Wspiął się ocean grzywiasty spienionym koniem – ogromem,
Rży niebo zachłystem burzy, chmury żubrami w puszczy.
Miotam się w izbach, żeglarz, głębina grzmi nad mym domem,
Ogród od śpiewu oszalał i straszną żałobą pluszcze.
[…]
Przyciągnęła ocean, żeby mi wył pod oknami,
Niebu huczeć kazała nieustającym łoskotem.
Odyseusz – RC – III, Ic, IIa, Ib, IIb, IIa
Zob. metafora dwupiętrowa NIEBO WZBURZONE = rozszalały / wzburzony ocean.

150. OCZY BOGA

(1 / 2)

= źródło gwiazd

(2)

I jego oczu gwiezdny grad
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zob. hasło OKO
WZROK-BLASK

Zacisnąć pięści, zaciąć zęby – SWK – Ib, III
Podstawa: kulturowa: kosmogonia chrześcijańska.
Rozwinięcie: uszczegółowienie wizji.
Komentarz: układ metafor, zob. GWIAZDY = grad.
151. ODBICIE SŁOŃCA W JEZIORZE

( 1 / 4)

= ożywiona kula słoneczna (4)

WZROK-KSZTAŁT, RUCH, PRZESTRZEŃ

Tam, Ojcze Radosnego, w strunach złotopłynnych
Kulką pluska się w trzciny uplątane słońce.
Do Boga – TG – IIa, Ic, Ic, III

in absentia

Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo optyczne.
Rozwinięcie: poetycka perspektywa oglądu.
Komentarz: układ metafor, zob. PROMIENIE SŁOŃCA W JEZIORZE = złote struny.

152. ODCZUCIE FIZYCZNE / PSYCHICZNE (2 / 4)
= miejsce

(1)

DOTYK

Głowę w bzy – na stracenie
[…]
W zapach, w perły i dreszcze!
Rwanie bzu – TG – Id
Podstawa: językowa: wyrażenia typu wpaść w chorobę, w kłopoty.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. ZAPACH = miejsce.
= narzędzie

(3)

Na krzyż, co w ziemię wbity, męką w niego wrósł,
Wóz – SwK – IV
Męką się podźwignął
Ten majowy ranek.
„Dzionek wiosenny” – BC – Ic
Podstawa: językowa: gramatyczna forma narzędnika.
Rozwinięcie: transpozycja jednej funkcji narzędnika na inną (zastąpienie funkcji przyczyny
Ablativus causae przez funkcję narzędzia Ablativus instrumenti) na podstawie wspólnej
formy gramatycznej (narzędnika).
Komentarz: układ metafor, zob. RANEK = człowiek.

153. ODFRUNĄĆ / ODFRUWAĆ (1 / 4)
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RUCH, SŁUCH

= odchodzić, znikać

(4)

Czekam. W przypływie i odpływie
Kołysze się daleki poszum,
[…]
Odfruwa ptactwem gołębianem
Oczekiwanie – TG – Id, IIb
Podstawa: epistemologiczna – efektem odfruwania jest nieobecność, zanik.
Rozwinięcie: substytucja.

154. ODYSEUSZ

(1 / 4)

= Noe (4)

RUCH

Poniosło mnie, Noego, rzuciło, Odysa, w zamęt,
W kipiącą otchłań podróży, w dzieje moje człowiecze,
Odyseusz – RC – Ib, Id, Ib

Podstawa: funkcjonalna (analogia)
Rozwinięcie: uogólnienie i transpozycja atrybutu Noego (potop) na Odyseusza.
155. OGRANICZAĆ MOŻLIWOŚĆ RUCHU
= więzić

(1 / 3)

PRZESTRZEŃ

(3)

W rdzeniu pod korą więziona
Szumi żywica!
Hymn narodowy lasu –TG – Id, Id
Podstawa: językowa: semantyczna.
Rozwinięcie: uszczegółowienie.
156. OGRÓD (2 / 9)
= człowiek

(4)

Ogród trzęsący się spadł
I krzyczy wniebogłosy.
Burza – TG – IIa, IV
Podstawa: zjawiskowa: dźwięki, wibracja.
Rozwinięcie: poetycka perspektywa oglądu.
Śród ogrodu zdziwionego
Tuż nad ziemią się zatrzymał.
Brzózka kwietniowa – ZWRIR - III
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RUCH, SŁUCH

Podstawa: językowa: wyrażenia uśpiony ogród, ogród tętniący życiem.
Rozwinięcie: poetycka perspektywa oglądu.
= deszcz

(miejsce = zjawisko)

SŁUCH

(5)

Ogród od śpiewu oszalał i straszną żałobą pluszcze.
[…]
Otwórzcie, otwórzcie okna w głąb krzyczącego ogrodu,
Odyseusz – RC – III
Podstawa: zjawiskowa: metonimia.
Rozwinięcie: substytucja.

157. OKO

(2 / 12)

= Bóg (8)

WZROK-KOLOR, WZROK-BLASK, RUCH

Ojcze barw, białe oko, o smoku ognisty,
Jak w kryształową banię, blaskiem w świat patrzący!
Z ciebie to przed wiekami te formy wytrysły:
Kręgi, sfery świetlane i gwiezdne trójkąty.
Oko – SwK – Ib, IIb, Id
Podstawa: kulturowa: ikonograficzny symbol Boga – oko w trójkącie.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
= Polifem

(4)

WZROK-BLASK, RUCH

Ojcze barw, białe oko, o smoku ognisty,
Jak w kryształową banię, blaskiem w świat patrzący!
Z ciebie to przed wiekami te formy wytrysły:
Kręgi, sfery świetlane i gwiezdne trójkąty.
Z oddali niepojętej, mądry Polifemie,
Wypłynąłeś nam ślepiem, które się tu jarzy.
Oko – SwK – Ia, IIb, Id, IIa
Podstawa: kulturowa: wspólna cecha symbolu Boga i jednookiej postaci mitologicznej.
Rozwinięcie: substytucja.

158. OKRUSZYNY (1 / 3)
= resztki, pozostałości

RUCH, WZROK-KSZTAŁT
(3)

Z okruszynami młodości – co robić? Rozrzucić ptakom?
Można i ptakom rozrzucić, można i w słowa powkładać.
Z okruszynami młodości… - TG – Id, Ib, IIb, Ie
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Podstawa: doświadczalna: cząstki czegoś większego.
Rozwinięcie: substytucja.

159. OLINOWANIE SCENY
= wisielcze sznury

(1 / 3)
PRZESTRZEŃ

(3)

Na tle wisielczej sznurowni
Zdarzenie na próbie –TG – Ib, III
Podstawa: zjawiskowa: poetycka perspektywa oglądu.
Rozwinięcie: substytucja.
160. OPADŁY LIŚĆ JESIENNY (1 / 3)
= strzępek wichury

(3)

WZROK-KOLOR, WZROK-KSZTAŁT, RUCH

Strzępek wichury w złocie,
Zawieja – TG – Ib, Id
Podstawa: doświadczalna: związek przyczynowo skutkowy.
Rozwinięcie: odwrócenie relacji logicznej.

161. OWOC

(2 / 7)

= serce drzewa

(4)

SŁUCH

Jak krew we mnie, ja w drzewie biję niecierpliwy,
W każdym ziarnie – ja cały, w każdym włóknie – wszystek.
Owoc – BC –IIa, Id, Ia

in absentia

Podstawa: funkcjonalna: najważniejsza część drzewa.
Rozwinięcie: substytucja.
= świętość, hostia

(3)

I własna dłoń mnie zerwie z ciężarnej gałęzi,
Własne usta spożyją przemienioną hostię.
Owoc – BC – IIb, Ib, III

in absentia

Podstawa: językowa: asocjacja ze światem sakralnym wywołana przez obecność czasownika
„spożyć” i kulturowa: wierzenia o świętości drzew, święte jabłonie z sadu Hesperyd.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
162. PAMIĘĆ

(1 / 3)

= antykwariat, magazyn starych rzeczy
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(3)

PRZESTRZEŃ

Kto tę księgę odkrył? My, uczeni,
Szperający w starzyźnie pamięci
Biblia cygańska – BC – IIa, Id, Ib
Podstawa: językowa: przechowywać w pamięci, grzebać w pamięci.
Rozwinięcie: substytucja.

163. PATOS

(1 / 3)

= żywa istota, człowiek

(3)

RUCH

Wzdęte łożysko miłości
Niesione wiosennym patosem
[…]
Jedno jednej ciemnej chwili niosę,
Czterdzieści wiosen – TG – III, Ib, III, Ic, III
Podstawa: językowa: dwuznaczność użycia leksemu / greckiego słowa patos: 1. Pierwotne
znacznie ‘wzniosłość, podniosły nastrój’ 2. Pierwotne znacznie: ‘wysoki poziom’ (tu wody),
‘wysoki nurt’; wyrażenia potoczne: nurt niesie.
Rozwinięcie: asocjacja patos – wysoki poziom, nurt i przeniesienie zakresu predykatywności
na leksem patos (niesiony patosem).
Komentarz: układ metafor, zob. MŁODOŚĆ = łożysko miłości.
164. PĄKI

(1 / 2)

= piersi

(2)

WZROK-KSZTAŁT

Weźcie swe kochanki
Na zielone łąki,
Dręczcie chciwe usta,
Męczcie piersi pąki!
„Dzionek wiosenny” – BC –Ib
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu i funkcji – wydawania płynu (mleko-nektar).
Rozwinięcie: substytucja.
165. PEJZAŻ (jesienny za oknem) (1 / 3)
= akwen (zbiornik wodny)

(3)

RUCH

Ręce moje przez okno zanurzam w jeziorze dnia i jesieni.
Suma jesieni – BC – IIb, Id, Ib
in absentia
Podstawa: niejasna: może złudzenie optyczne pod wpływem światła, zob. POWIETRZRE
OŚWIETLONE = woda.
Rozwinięcie: identyfikacja na podstawie podobieństwa.
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166. PIĘTRO (1 / 1)
= istota żywa (1)
Światłem spienione oddycha piętro,
Pierwszy maja – CTW – IIb
Podstawa: językowa: wyrażenie dom żyje.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.

167. PIOSENKA (POEZJA)
= broń palna

(1 / 3)

zob. hasło POEZJA

(3)

RUCH, WZROK-BLASK

Aby ci, w których palnę, prosto w łeb dostali
Kulą z sześciostrzałowej, błyszczącej piosenki
Prośba o piosenkę – SwK – IIb, Id, Ic, Id, III, III
Podstawa: językowa: wyrażenia potoczne typu: wypalić, palnąć coś (powiedzieć bez
zastanowienia) i funkcjonalna: wspólny atrybut oddziaływania (zmieniania rzeczywistości).
Rozwinięcie: substytucja gramatyczna i połączenie z atrybutem blasku.
168. PISAĆ
= gwizdać

(1 / 1)
SŁUCH

(1)

Dzieję czary, zachwycony Sylen,
Dziwy gwiżdżąc na Watermanie.
Najście – TG – Id
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa POETA = Sylen i konwencjonalny atrybut Sylena
– gra na piszczałce, gwizdanie.
Rozwinięcie: substytucja.
169. PŁATKI ŚNIEGU
= pierze, puch (7)

(2 / 10)
RUCH, DOTYK, WZROK-KSZTAŁT

Sypkim puchem z rozprutej pierzyny podniebnej
Wyfrunęły, kołując, lotne śnieżne płatki.
Temat – BC –Ic, Id, IIa, Ia, III
Podstawa: kontekstowa: metafora CHMURY NA NIEBIE= puchowa pierzyna i zjawiskowa:
wspólny atrybut lekkości, delikatności.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa CHMURY NA NIEBIE =
puchowa pierzyna; układ metafor, zob. PŁATKI ŚNIEGU = ptaki.

CHMURY NA NIEBIE = puchowa pierzyna
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Sypkim puchem z rozprutej pierzyny podniebnej
Temat –BC
Podstawa: poetycka perspektywa oglądu.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa: metafora bazowa dla dwóch metafor:
PŁATKI ŚNIEGU = pierze, puch i PŁATKI ŚNIEGU = ptaki.
= ptaki (3)

RUCH, WZROK-KSZTAŁT

Sypkim puchem z rozprutej pierzyny podniebnej
Wyfrunęły, kołując, lotne śnieżne płatki.
Temat - BC – IIa, IIa III, III
Podstawa: kontekstowa: metafora CHMURY NA NIEBIE = puchowa pierzyna, zjawiskowa:
podobieństwo ruchu okrężnego i językowa: metonimia pierze – ptak.
Rozwinięcie: przypisanie płatkom śniegu atrybutu żywotności i ruchu właściwego ptakom
(fruwanie, kołowanie, latanie).
Komentarz: zob. metafora bazowa CHMURY NA NIEBIE = puchowa pierzyna; układ
metafor, zob. PŁATKI ŚNIEGU = pierze, puch.

CHMURY NA NIEBIE = puchowa pierzyna
Sypkim puchem z rozprutej pierzyny podniebnej
Temat – BC
Podstawa: poetycka perspektywa oglądu.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora bazowa dla dwóch metafor: PŁATKI ŚNIEGU = pierze,
puch i PŁATKI ŚNIEGU = ptaki.
170. PŁONĄCE OGNISKO (1 / 3)
= zwierzę, człowiek (3)

RUCH, SŁUCH, WZROK-BLASK

Gdy zrudziałą gałęzią, iglastą i suchą,
Huknąć stos w łeb płomienny – jakbyś w ogień cisnął
Worek żywych chrabąszczy! Takim sykiem prysnął,
Taką paniczną chmarą iskromiotu buchał.
Kartofle –RC – IIb, Id, III
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
171. PŁYN (2 / 11)
= żywa istota, człowiek
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(10)

WZROK-BLASK

Ekstrakty z wiotkich ziół
Balsamy serafickie,
Tynktury czarnoksięskie,
Esencje alchemickie,
[…]
W ciemności iskrą grają
W Barwistanie – CTW –IIb
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa ŚWIATŁO = muzyka (iskrą grają) oraz językowa:
gra słów (iskrą grają – igrają) w połączeniu z częściowo skonwencjonalizowanymi
wyrażeniami metaforycznymi: blaski/cienie igrają (na ścianie).
Rozwinięcie: animizacja na podstawie predykatów właściwych subiektom żywotnym.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa ŚWIATŁO = muzyka.
ŚWIATŁO = muzyka
Ekstrakty z wiotkich ziół
[…]
W ciemności iskrą grają
W Barwistanie –CTW
Podstawa: językowa (fonetyczna): żart słowny: iskrą grają - skrą igrają i
skonwencjonalizowane metafory typu: gra świateł, cienie igrają.
Rozwinięcie: synestezja.
Komentarz: metafora in absentia i metafora jednopiętrowa: metafora bazowa dla
metafory PŁYN = żywa istota, człowiek.
Ekstrakty z wiotkich ziół
Balsamy serafickie,
Tynktury czarnoksięskie,
Esencje alchemickie,
[…]
A w słońcu krają szkło
W Barwistanie – ZCT- IIb
Podstawa: zjawiskowa: załamanie światła na szkle daje dodatkowy efekt kryształu (ciętego,
krajanego szkła).
Rozwinięcie: antropomorfizacja w nawiązaniu do predykatu krajać właściwego subiektom
osobowym.
= substancja stała, giętka, wiotka (1)
WZROK-KSZTAŁT
Ekstrakty z wiotkich ziół
[…]
Po brzuchu szkieł się wiją
W Barwistanie – CTW – IIb
Podstawa: językowa: wyrażenie potoczne: rzeka się wije i zjawiskowa: efekt optyczny.
Rozwinięcie: uogólnienie predykatu wić się na wszelkie rodzaje cieczy.
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172. POBUDZENIE EMOCJONALNE (1 / 4)
= burza

RUCH, SŁUCH

(4)

A ja nic. Tylko się chmurzę.
Chmurny obrastam w burzę.
Słuchając,
Burzą kotując,
Dymem zasnułem Asyrię,
Odurzającym śniwem,
Asyria – TG – IIb, III, Id, IIb, Ic
Podstawa: językowo-kontekstowa: wyrażenie na/chmurzyć się i językowa wyrażenia typu
burza uczuć, emocji, być wzburzonym i podobieństwo wyrazów.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora odświeżająca, układ metafor, zob. BURZA = substancja materialna,
hipermetafora, zob. hipometafora GROM / GRZMOT (cichnący) = warczenie.
173. PODŁOGA (1 / 2)
= trawa

PRZESTRZEŃ

(2)

Uwijają się w trawie podłogi,
Najście – TG – Id, Ib
Podstawa: poetycka perspektywa oglądu i orientacja przestrzenna MIESZKANIE = las.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: zob. hipermetafora MIESZKANIE = las.

174. POEMAT (1 / 2)
= płynąca woda

RUCH

Płyń wieczystym poematem.
W porze kwiatów – ZWO – Ic
Podstawa: asocjacyjna: sekwencja asocjacji (poezja – śpiew) – (poemat - pieśń) i językowa:
wyrażenia typu pieśń płynie, śpiew płynie.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu łączliwości składniowej.

175. POETA (6 / 34)
= amant wiosny

(6)

Jak szalony naległem na wiosła
I uciekłem z poezji na ferie.
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RUCH

[…]
Tak! zwabiłem, upiłem, uwiodłem,
Do ust wiłem się śpiewem-powojem!
Tak! a potem uciekłem! to podłe!
[…]
Amant uciekł, a dom się kołysze.
Ucieczka – TG – Id, IIb, IIb, IIb, IIa
Podstawa: kontekstowa: poprzedzające metafory i inne sformułowania.
Rozwinięcie: identyfikacja i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa WIOSNA = kobieta, uwiedziona i
porzucona.
WIOSNA = kobieta, uwiedziona i porzucona
Kiedy sobie zrozpaczona wiosna
W szklanej wannie przecięła arterie,
Jak szalony naległem na wiosła
I uciekłem z poezji na ferie.
Tak, to skandal, ćwierkliwe syrenki,
Żeby nago wyskoczyć z łożnicy
I w kwitnącym akwarium łazienki
Brzytwą ciach po majowej tętnicy!!
[…]
Tak! Zwabiłem, upiłem, uwiodłem,
Do ust wiłem się śpiewem – powojem!
Tak! a potem uciekłem! to podłe!
Wszystko prawda! Ale ja wiem swoje:
Że nie wolno, nie wolno zacisnąć
W taką rozkosz rozkwitu dokolną!
Tak zaliścić! Zapachnieć, zabłysnąć!
Nawet brzozom po burzy – nie wolno!
Uprzedzałem dziewczynę zawziętą,
Widząc w jej oczach zieleń błyskawic:
[…]
Ucieczka – TG
Podstawa: kontekstowa: atrybuty kobiety przypisane wiośnie (rozpacz, arterie).
Rozwinięcie: uogólnienie substytucja.
Komentarz: megametafora i metafora jednopiętrowa: metafora bazowa dla
metafor KREW = śpiew, POETA = amant wiosny i ZIELONE OCZY WIOSNY
= zapowiedź burzy / błyskawic.

108

= magik, alchemik

(9)

RUCH

Aż w pewną noc, gdym znowu guślił
W prowincjonalnej swej aptece,
[…]
- Już chciałem kropnąć wiersz liryczny…
A to był Pożar Świata. Pożar
Z pewnością polityczny.
[…]
Trzasnęły dzieje – i wyskoczył
Ze swej retorty alchemicznej,
Zdumione przecierając oczy,
Poeta – bardzo polityczny.
Jamby polityczne – ZWN – IIa, Id, Ia, III, IIb, Id, III, Ia, III
Podstawa: kontekstowa: bezpośrednia deklaracja poety.
Rozwinięcie: poetycka perspektywa oglądu poetyckiej aktywności w kategoriach akcji
magicznej.
= osoba wyróżniona przez Boga

(3)

metafora in absentia

DOTYK

Więc cóż ukąszonemu pocałunkiem bożym
Więcej szczęścia przysporzy, dalszą dal otworzy,
Szczęście – ZWO – III,, Ic, III
Podstawa: kontekstowa: metafory bazowe SZCZĘŚCIE = pocałunek Boga i
DOŚWIADCZENIE SZCZĘŚCIA = ukąszenie.
Rozwinięcie: odwrócenie negatywnej konotacji słowa ukąsić na pozytywną – dotknąć i
interpretacja dotknięcia bożego jako wyróżnienie.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafory bazowe SZCZĘŚCIE = pocałunek Boga i
DOŚWIADCZENIE SZCZĘŚCIA = ukąszenie.
DOŚWIADCZENIE SZCZĘŚCIA = ukąszenie
Ukąszonemu w serce najłaskawszym żądłem:
Szczęściem – posłuchaj, jakem: prawdziwem! prawdziwem!
[…]
Więc cóż ukąszonemu pocałunkiem bożym
Więcej szczęścia przysporzy, dalszą dal otworzy,
Szczęście – ZWO
Podstawa: językowa: ironiczne odwrócenie wartości predykatu ukąsić.
Rozwinięcie: substytucja: dotknąć, spotkać – ukąsić.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory POETA =
osoba wyróżniona przez Boga, układ metafor, zob. SZCZĘŚCIE = pocałunek
Boga.
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SZCZĘŚCIE = pocałunek Boga
Więc cóż ukąszonemu pocałunkiem bożym
Więcej szczęścia przysporzy, dalszą dal otworzy,
Szczęście – ZWO
Podstawa: doświadczalna: pozytywne doznanie związane z pocałunkiem.
Rozwinięcie: poetycka perspektywa oglądu.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory POETA =
osoba wyróżniona przez Boga, układ metafor, zob. DOŚWIADCZENIE
SZCZĘŚCIA = ukąszenie.
= Sylen

(2)

Dzieję czary, zachwycony Sylen,
Najście – TG – IIb, Ia
Podstawa: kontekstowa: deklaracja subiektu poetyckiego inspirowana poetycką perspektywą
odczuwania.
Rozwinięcie: substytucja.
= ten, kto przezwycięża lęk (12)
Módl się za moje litery,
Żeby się zeszły w pieśni.
Nocą słuchasz - drę papiery,
Myślisz trwożnie: „Dlaczego on nie śpi?”
A on nie śpi, bo za nim syczy
Niespokojne przeznaczenie.
Literami sekundy liczy
I na szyi wisi kamieniem.
I na barkach wzbiera noc kamienna,
Jutru swemu przypomina się groźnie,
Szeptem liter sypie się ciemna,
Piaskiem sekund nadmogilnie rośnie.
Módl się, módl nad tym grobem codziennym,
Pod którym się życie wije,
Póki składacz, ZECER bezsenny,
Pieśnią czarnej pustyni nie przebije.
Litery – RC – IIb, Id, IIa, Ic, IIb, Ic, IIa, Ia, IIb, Ic, Ib, III
Podstawa: kontekstowa: Póki składacz, ZECER bezsenny,/ Pieśnią czarnej pustyni nie
przebije.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. POETA = zecer.
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= zecer (2)
Póki składacz, ZECER bezsenny,
Pieśnią czarnej pustyni nie przebije.
Litery –RC – Ia, III
Podstawa: infantylna perspektywa postrzegania: poeta – ten, kto składa litery.
Rozwinięcie: substytucja, żart bazujący na dwuznaczności.
Komentarz: układ metafor, zob. POETA = ten, kto przezwycięża lęk.

176. POEZJA

( 10 / 29 )

= Bóg (6)

RUCH, WZROK-BLASK

Widzę cię – świtasz – idziesz, o Poezjo Nowa!
Choć nie dostrzegłem jeszcze twojego oblicza
Z którego Bogiem tryśnie wieków treść ukryta
[ …]
A będzie ci na imię groźnie, twórczo: „Jestem”!
[…]
I objawisz się światu – Ognia Manifestem
Teofania – CNB – IIb,Ib, Ic, IIb, IIb, Ib
Podstawa: kontekstowa: metafora OBJAWIĆ SIĘ = trysnąć Bogiem.
Rozwinięcie: stosunek wynikania implikowany przez metaforę bazową.’
Komentarz: układ metafor, zob. POEZJA = człowiek, władczyni, POEZJA = przełożona
(klasztoru), władczyni, POEZJA = Bóg, POEZJA = źródło wiedzy, metafora jednopiętrowa,
zob, metafora bazowa OBJAWIENIE= wytryśnięcie źródła.
OBJAWIENIE = wytryśnięcie źródła
Choć nie dostrzegłem jeszcze twojego oblicza
Z którego Bogiem tryśnie wieków treść ukryta
Teofania – CNB
Podstawa: językowa: trysnąć radością = objawić radość.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu łączliwości związku
frazeologicznego.
Komentarz: baza dla POEZJA = Bóg i BÓG = strumień, struga
wody.
= bóstwo

(2)

Bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek
Składam wierszom powolnym w ofierze.
Zadymka – TG – IIc, Ic
Podstawa: kontekstowa: predykat składać w ofierze.
Rozwinięcie: substytucja.
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= człowiek, żywa istota

(4)

RUCH

Widzę cię – świtasz – idziesz, o Poezjo Nowa!
[…]
Przyszłam po sny szaleńców, ksieni niepokorna
Teofania – CNB – IIa, IIb
Podstawa: językowa: połączenia z predykatami wymagającymi osobowego subiektu.
Rozwinięcie: rozszerzenie łączliwości składniowej na inne predykaty z osobowym subiektem.
Komentarz: megametafora, dominanta konstrukcyjna całego wiersza, układ metafor, zob.
POEZJA = przełożona (klasztoru), władczyni, POEZJA = dusza, POEZJA = Bóg, POEZJA =
źródło wiedzy.
Choć nie dostrzegłem jeszcze twojego oblicza
Teofania – CNB – Ib, IIb
Podstawa: kulturowa: antyczne personifikacje poezji w postaciach muz.
Rozwinięcie: konkretyzacja.
Komentarz: megametafora, dominanta konstrukcyjna całego wiersza, układ metafor, zob.
POEZJA = przełożona (klasztoru), władczyni, POEZJA = dusza, POEZJA = Bóg, POEZJA =
źródło wiedzy.
= domena przestrzenna, miejsce

(2)

RUCH

Jak szalony naległem na wiosła
I uciekłem z poezji na ferie.
Ucieczka –TG – IIa, Id
Podstawa: językowa: wyrażenia potoczne, koncypujące abstrakta jako domeny przestrzenne:
zostawić przeszłość za sobą, wyjść z sytuacji.
Rozwinięcie: analogia.
= dusza

(1)

O Duszo, która idziesz, w której przyszłość świta
Teofania – CNB – Ia
Podstawa: asocjacyjna: etymologiczny ciąg asocjacji związanych z duszą: duch- tchnienienatchnienie.
Rozwinięcie: generalizacja.
Komentarz: układ metafor, zob. POEZJA = człowiek, POEZJA = przełożona (klasztoru),
władczyni, POEZJA = Bóg, POEZJA = źródło wiedzy.
= narzędzie (1)
Splotem słów chwytamy tajnię w śpiewnym rymie,
Nasza mądrość – ST – Ib
Podstawa: językowa: peryfraza: splot słów – poezja.
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WZROK-KSZTAŁT

Rozwinięcie: użycie wyrażenia splot słów w pozycji składniowej charakterystycznej dla
funkcji narzędzia (narzędnik).
Komentarz: metafora jednopiętrowa posiadająca dwie metafory bazowe, zob. TAJEMNICA =
przedmiot materialny i ŁĄCZYĆ = splatać.
TAJEMNICA = przedmiot materialny
Splotem słów chwytamy tajnię w śpiewnym rymie,
Nasza mądrość –ST
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: odkryć tajemnicę, uchylić rąbka tajemnicę,
zabrać tajemnicę do grobu.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu atrybutywności.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory POEZJA =
narzędzie, układ metafor, zob. ŁĄCZYĆ = splatać.
ŁĄCZYĆ = splatać
Splotem słów chwytamy tajnię w śpiewnym rymie,
Nasza mądrość –ST
Podstawa: funkcjonalna i doświadczalna: splot jest formą łączenia.
Rozwinięcie: uogólnienie i zastąpienie hiperonimu hiponimem.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory POEZJA =
narzędzie, układ metafor, zob. TAJEMNICA = przedmiot materialny.
= przełożona (klasztoru), władczyni

(5)

Przyszłam po sny szaleńców, ksieni niepokorna
Teofania – CNB – Ia, III
Podstawa: funkcjonalna: wspólny atrybut władzy.
Rozwinięcie: generalizacja.
Komentarz: układ metafor, zob. POEZJA = człowiek, POEZJA = dusza, POEZJA = Bóg,
POEZJA = źródło wiedzy.
Obejmiesz sobą wszystko, tyrańska, potworna
Teofania – CNB – III, III
Podstawa: funkcjonalna: wspólny atrybut wszechmocy.
Rozwinięcie: generalizacja.
= śpiew

(2)

Tak! Zwabiłem, upiłem, uwiodłem,
Do ust wiłem się śpiewem – powojem!
Ucieczka – TG – IIb, Ic

RUCH, SŁUCH

in absentia

Zob. metafora jednopiętrowa: USTA = miejsce docelowe śpiewu / poezji (nie jego źródło).
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= źródło wiedzy

(3)

RUCH

Choć nie dostrzegłem jeszcze twojego oblicza
Z którego Bogiem tryśnie wieków treść ukryta
Teofania –CNB – IIa, Ib, Ia, III, IIb, Id
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa ŹRÓDŁO = miejsce pochodzenia, zasobnik
Rozwinięcie: stosunek wynikania implikowany przez metaforę bazową.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa ŹRÓDŁO = miejsce pochodzenia,
zasobnik i układ metafor, zob. POEZJA = Bóg, POEZJA = człowiek, władczyni, POEZJA =
przełożona (klasztoru), władczyni, POEZJA = Bóg.
ŹRÓDŁO = miejsce pochodzenia, zasobnik
Choć nie dostrzegłem jeszcze twojego oblicza
Z którego Bogiem tryśnie wieków treść ukryta
Teofania –CNB
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: źródło pochodzenia, źródło pieniędzy, łask.
Rozwinięcie: Rozszerzenie zakresu łączliwości dopełnienia na inne obiekty.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory POEZJA = źródło
wiedzy.
= akt rodzenia

(tworzenie słów = akt rodzenia)

(3)

RUCH

Tak to w męce, w rozkoszy krzyczą rozedrgane,
Krwawiące ciosem bożym jak cesarskim cięciem:
Głowy, ostrym tasakiem słońca rozpłatane,
Łona, rozdarte słowem jak matka dziecięciem.
Słowo i ciało – SwK – III, Id, Ia, Ic
Zob. metafora jednopiętrowa: metafora bazowa dla dwóch innych metafor, hipermetafora,
zob. hipometafory SŁOWO = dziecko i GŁOWA = łono matki.

177. POGODA

(1 / 2)

= przedmiot materialny

(2)

Swobodo moja bardzo wysoka,
Skrzydłami uderz w pogodę!
Pierwszy maja – CTW – IIc, Id, Ic
Podstawa: językowa: załamanie pogody, kapryśna pogoda.
Rozwinięcie: użycie funkcji obiektu przy predykacie „uderzyć w kogoś, w coś”
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa SWOBODA = ptak.
SWOBODA = ptak
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RUCH

Swobodo moja bardzo wysoka,
Skrzydłami uderz w pogodę!
Pierwszy maja – CTW
Podstawa: kulturowa: ptak jest alegorią wolności.
Rozwinięcie: uszczegółowienie, animizacja swobody poprzez przypisanie jej
atrybutu skrzydeł.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory POGODA =
przedmiot materialny

178. POJAZD

(1 / 3)

= narzędzie śmierci

(3)

RUCH

Zabłąkany śród wozów, pojazdów, wagonów,
Śród dyszlów i buforów, wiję się jak gad.
Tysiącem śmierci tysiąc wjeżdża na mnie zgonów,
Kołującą wiecznością zabija mnie świat.
[…]
Winkerliedem na dyszle! Świętym Sebastianem
Na jadowite strzały czyhających gwiazd
Wóz – SwK – IIb, Ia, Id, Ic, Ic, Id
Zob. metafora jednopiętrowa ŚWIAT = zabójca.
179. POJĘCIE (1 / 1)
= słowo

(1)

Dojrzałości!
W tobie tylko ta „źrz” prastara została żywa;
Źródło – TG – Ia
Podstawa: kontekstowa: kontaminacja planów użycia słowa – w supozycji materialnej i
konwencjonalnej.
Rozwinięcie: zatarcie granicy między nimi.

180. POLITYKA
= człowiek

(2 / 8)

(5)

Bo ona – celna i ruchliwa –
Jak nić przez igłę mnie przewleka
I mocnym ściegiem z życiem zszywa.
Bo krąży krwią w przemianach świata,
Bo – częstotliwa, elektryczna –
Ciarkami po sumieniu lata
115

RUCH, DOTYK

Ta polityka – poetyczna.
Jamby polityczne – ZWN – III, III, IIc, IIb, Ic, Ia, III
Podstawa: językowa: wyrażenia typu polityka rządzi państwem, światem.
Rozwinięcie: antropomorfizacja: rozszerzenie zakresu predykatywności i przypisanie
argumentowi polityka atrybutu celowego działania.
Komentarz: układ metafor, zob. CZŁOWIEK = nić, ŁĄCZYĆ = zszywać, POLITYKA = siła
fizyczna, potencjał sprawczy
= siła fizyczna, potencjał sprawczy (3)

RUCH, DOTYK

Bo ona – celna i ruchliwa –
Jak nić przez igłę mnie przewleka
I mocnym ściegiem z życiem zszywa.
Bo krąży krwią w przemianach świata,
Bo – częstotliwa, elektryczna –
Ciarkami po sumieniu lata
Ta polityka – poetyczna.
Jamby polityczne – ZWN – III, III, IIa, Id
Podstawa: doświadczalna: atrybut polityki: powodowanie realnych wydarzeń i kontekstowa:
metafora bazowa SUMIENIE = organ ciała.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa SUMIENIE = organ ciała, układ
metafor, zob. POLITYKA = człowiek, CZŁOWIEK = nić, ŁĄCZYĆ = zszywać.
SUMIENIE = organ ciała
Bo ona – celna i ruchliwa –
Jak nić przez igłę mnie przewleka
I mocnym ściegiem z życiem zszywa.
Bo krąży krwią w przemianach świata,
Bo – częstotliwa, elektryczna –
Ciarkami po sumieniu lata
Ta polityka – poetyczna.
Jamby polityczne –ZWN
Podstawa: kulturowa (religijna): idea sumienia jako składnika istoty ludzkiej i
językowa: znaczenie etymologiczne: to, co jest w środku.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory POLITYKA
= siła fizyczna, potencjał sprawczy.

181. POLSZCZYZNA

(1 / 6)

= ojczyzna, ziemia ojców

(6)

Że po mojej ojczyźnie – polszczyźnie
Z różdżką chodzę, wiedzący, gdzie bryźnie
Strumień prawdy żywiący i żyzny
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RUCH, PRZESTRZEŃ

Z mojej pięknej ojczyzny-polszczyzny.
Oto mój dom: cztery ściany wiersza
W mojej pięknej ojczyźnie-polszczyźnie.
Zieleń –TG – Id, IIa, Id, Ib, III, III, Id, Id
Podstawa: językowa (fonetyczna): podobieństwo dźwiękowe.
Rozwinięcie: nawiązanie do etymologicznego znaczenia leksemu ojczyzna ‘dziedzictwo,
ojcowizna’ i projekcja na znaczenie współczesne ‘ziemia ojczysta’.
Komentarz: układ metafor, zob. WIEDZA O JĘZYKU = ożywczy strumień wody.

182. PONURY
= grobowy

(1 / 1)
PRZESTRZEŃ

(1)

Surowa była i grobowa
Głęboka scena kabaretowej rewii.
Zdarzenie na próbie – TG - III
Podstawa: językowa: wyrażenia grobowy nastrój, grobowa cisza.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu atrybutywności i substytucja.
183. POPIÓŁ Z OGNISKA (1 / 3)
= mąka

(3)

DOTYK, WZROK-KOLOR

I nigdy tak kartofel podany do stołu
Nie nęcił, jak ten właśnie, z przyswędem i węglem,
Łapczywie wytrącony patykiem – pocięglem
Z siwej, gorącej mąki leśnego popiołu.
Kartofle – RC – Id, III, Ib
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo materialne (proszek).
Rozwinięcie; uogólnienie i substytucja.

184. PORA DNIA

(1 / 4)

= człowiek
Komentarz: metafora in absentia, hipermetafora, zob. hipometafory: NOC = człowiek,
PÓŁNOC = człowiek, RANEK = człowiek.
= istota żywa, materialna

(4)

Ranki gmatwają się mętne, krzykliwe,
Dzień mnie na sobie rozpina jak krzyż.
[…]
Aż się z nich z trudem wygmatwa, wyroi
Mętny, spuchnięty świt.
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SŁUCH, WZROK, RUCH

Meble – CTW – IIa, III, IIb, IIa
Podstawa: językowa: potoczne wyrażenia metaforyczne: leniwe godziny, dzień/noc
nadchodzi, ranek jest mądrzejszy od wieczora.
Rozwinięcie: konkretyzacja.

PORA ROKU
= napój, płyn
Komentarz: hipermetafora, zob. hipometafory: LATO = miód pitny, JESIEŃ = wino
185. POSZUM (dźwięk)

(2 / 4)

= człowiek (2)

SŁUCH

Czekam. W przypływie i odpływie
Kołysze się daleki poszum,
I dzień po dniu, jak dziw po dziwie,
Wybucha płaczem lub rozkoszą.
Oczekiwanie – TG – IIb, Id, Id
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo dźwiękowe szumu do głosu człowieka.
Rozwinięcie: przypisanie argumentowi poszum atrybutu emocji.
Komentarz: układ metafor, zob. POSZUM (dźwięk) = ruch.
= ruch

SYNESTEZJA (RUCH + SŁUCH)

(2)

Czekam. W przypływie i odpływie
Kołysze się daleki poszum,
I dzień po dniu, jak dziw po dziwie,
Wybucha płaczem lub rozkoszą.
Oczekiwanie – TG – Id, Id, IIa
Podstawa: doświadczalna: metonimia – poszum towarzyszy rytmicznym ruchom wody.
Rozwinięcie: synestezja i identyfikacja.
Kometarz: układ metafor, zob. POSZUM (dźwięk) = człowiek

186. PO USZY (1 / 2)
= bardzo, intensywnie

(2)

ZAPACH, PRZESTRZEŃ

Pachnie kropliste po uszy
Rwanie bzu – TG – IIa, Id
Podstawa: językowa: wyrażenia typu być w czymś po uszy, tkwić w czymś po uszy, wpaść po
uszy etc.
Rozwinięcie: Rozszerzenie zakresu łączliwości wyrażenia przysłówkowego po uszy na
predykat pachnieć.
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187. POWIETRZE OŚWIETLONE

(1 / 6)
WZROK-BLASK, SŁUCH

= woda (6)
Piętra się łamią w słonecznej wodzie,
Szkoło dzwoni w wodzie jasnogłębokiej!
Światłem spienione oddycha piętro,
Pierwszy maja – CTW – IIa, Id, III, Id, III

Podstawa: językowa: strumień światła i zjawiskowa: fenomen załamania światła.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa ŁAMAĆ SIĘ = tonąć, być
zanurzonym.
ŁAMAĆ SIĘ = tonąć, być zanurzonym
Piętra się łamią w słonecznej wodzie,
Pierwszy maja – CTW
Podstawa: zjawiskowa: złudzenie optyczne.
Rozwinięcie: substytucja.
188. POWODOWAĆ (1 / 1)
= rodzić

(1)

Rzuca się dębom w ramiona
Gromorodzica
Hymn narodowy lasu – TG – Ia
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: rodzi się problem, rodzić wątpliwości.
Rozwinięcie: substytucja.
189. POWÓDŹ (1 / 3 )
= człowiek

SŁUCH

Czterdzieści huczących wiosen,
Spienioną powódź młodości
Śpiewającą majowym głosem,
[…]
Jedno jednej ciemnej chwili niosę,
Czterdzieści wiosen –TG – Ib, III, Ib
Podstawa: kontekstowa: konwers metafory MŁODOŚĆ = powódź: powódź to młodość.
Rozwinięcie: metateza: młody człowiek, młodzi ludzie to młodość.
Komentarz: metafora trzypiętrowa: zob. metafora bazowa MŁODOŚĆ = powódź.
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MŁODOŚĆ = powódź
Czterdzieści huczących wiosen,
Spienioną powódź młodości
Śpiewającą majowym głosem,
Wzdęte łożysko miłości
Niesione wiosennym patosem
[…]
Jedno jednej ciemnej chwili niosę,
Czterdzieści wiosen –TG
Podstawa: kontekstowa: WIEK (ludzki), językowa: wyrażenia burzliwa młodość,
burzliwy nurt rzeki, wzburzona woda.
Rozwinięcie: szczegółowy opis zjawisk związanych z powodzą.
Komentarz: metafora trzypiętrowa: zob. metafora bazowa WIEK (ludzki) = rzeki
połączone w jedno ujście, żywioł, powódź; metafora bazowa dla metafory
POWÓDŹ = człowiek.
WIEK (ludzki) = rzeki połączone w jedno ujście, żywioł, powódź
Wezbrało czterdzieści wiosen
Jak czterdzieści zielonych rzek
W jeden prąd, w jeden nurt, w jeden bieg,
I porwało rozrosły mój wiek.
Czterdzieści wiosen - TG
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa ROK = rzeka.
Rozwinięcie: implikacja: nadmiar wody to żywioł.
Komentarz: metafora trzypiętrowa: zob. metafora bazowa ROK = rzeka;
metafora bazowa dla metafory MŁODOŚĆ = powódź.
ROK = rzeka
Wezbrało czterdzieści wiosen
Jak czterdzieści zielonych rzek
W jeden prąd, w jeden nurt, w jeden bieg,
I porwało rozrosły mój wiek.
Czterdzieści wiosen –TG
Podstawa: językowa: metafora potoczna CZAS = rzeka, wyrażenie
potoczne czas płynie.
Rozwinięcie: kwantyfikacja : kawałki czasu = rzeki.
Komentarz: metafora trzypiętrowa, metafora bazowa dla metafory
WIEK (ludzki) = rzeki połączone w jedno ujście, żywioł, powódź.
190. PÓŁNOC (1 / 2 )
= człowiek

(2)

Wzrokiem judzi północ mrukliwa
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Ciemność – BC – IIa, III
Podstawa: językowa: wyrażenie północ nadchodzi.
Rozwinięcie: przypisanie północy atrybutu intencjonalności (północ judzi), zmysłu (wzrokiem
judzi) oraz cech charakteru (północ mrukliwa).
Komentarz: zob. hipermetafora PORA DNIA = człowiek.
191. PRAGNIENIE (1 / 2)
= ostrogi

(2)

DOTYK

Wszystko, wszystko
Na grzbiecie fal
Wezbranych czterdziestu wiosen,
Tańcząc jak łódka na morzu, zdębionem
Ostrogami jednego pragnienia,
Czterdzieści wiosen – TG – Id, Ib
Podstawa: kontekstowa: użycie leksemu ostrogi w znaczeniu ‘przyczyna wzburzenia’
(stawania dębem).
Rozwinięcie: antropomorfizacja abstrakcyjnego pojęcia pragnienia na podstawie atrybutu
ostrogi, uogólnienie i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. MORZE = koń.

192. PRAWDA
= słońce

(1 / 2)

(2)

WZROK-BLASK

Żebym bez trwogi i pogardy,
Ale z nadzieją i miłością
Mógł wznieść oczy w bezmiar rozwarty:
Wieczną prawdą świecący kościół.
Prośba o pustynię – ZWO – III, Ic
Podstawa: kulturowa (religijna): religijna idea iluminacji jako poznania prawdy na drodze
metafizycznej.
Rozwinięcie: ukonkretnienie znaczenia leksemów oświecać – świecić.
Komentarz: układ metafor, zob. NIEBO = kościół.

193. PROFIL LASU
= grzywa

(1 / 7)
(7)

WZROK-BLASK, WZROK-KSZTAŁT, RUCH

A dzień lustrem błyskliwym leśną grzywę złocił
Prawie do pni wisiała ognisto-wiewiórcza.
[…]
I mogłem, utajony w zielonej rozkoszy,
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Mackami snu się wspinać po słonecznej grzywie.
Leśna sprawa – TG – IIb, Id, IIa, III, IIb, Id, III
Zob. metafora jednopiętrowa ŚWIATŁO SŁONECZNE = lustrzany odblask.
194. PROMIENIE SŁOŃCA (3 / 8)
= siano

WZROK-KSZTAŁT, WZROK-KOLOR

(2)

W pokoju snopy, złote pociski,
Pierwszy maja – CTW - Ia , III
Podstawa: językowa: snop światła i zjawiskowa: wspólny atrybut koloru.
Rozwinięcie: uogólnienie jednej cechy (koloru) i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. PROMIENIE SŁOŃCA = pociski.
I zaszumi rozjuszony węgiel
Lasem, polem, miodobrodem łęgiem,
I wyszumi z siebie słońca snopy,
Zieleń – TG – Ib
Podstawa: językowa: snop światła i zjawiskowa: wspólny atrybut koloru.
Rozwinięcie: uogólnienie jednej cechy (koloru) i substytucja.
= pociski

(2)

RUCH, WZROK-BLASK

W pokoju snopy, złote pociski,
Pierwszy maja – CTW –Ia, III
Podstawa: językowa: rzucać światło, światło pada na coś.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. PROMIENIE SŁOŃCA = siano.
= złote struny (promienie słońca w jeziorze = złote struny)
(4)
WZROK-BLASK, DOTYK, RUCH,WZROK-KOLOR
Tam, Ojcze Radosnego, w strunach złotopłynnych
Kulką pluska się w trzciny uplątane słońce.
Do Boga – TG – Id, III
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo optyczne.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. ODBICIE SŁOŃCA W JEZIORZE = ożywiona kula
słoneczna.
195. PRÓG DOMU (1 / 1)
= runo leśne porośnięte mchem i wikliną
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(1)

PRZESTRZEŃ

A mchem i wikliną progi.
Najście –TG – Ic, Ic
Podstawa: poetycka perspektywa oglądu i orientacja przestrzenna MIESZKANIE = las.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: zob. hipermetafora MIESZKANIE = las.

196. PRZEDMIOT (3 / 11)

(przedmiot, przedmiot postrzegania)

= nazwa (3)

ZAPACH

Nie wiedziałem wtedy, że te zioła
będą w wierszach słowami po latach
Sitowie – SwK – IIb, Id, Ib
Podstawa: językowa: relacja semantyczna między desygnatem a nazwą.
Rozwinięcie: Pominięcie instancji pośredniej ‘myśl’ – ‘myślenie’.
= element rzeczywistości

(przedmiot postrzegania = element rzeczywistości) (5) SŁUCH

Krzesło, przy stole zaczęte, melodią kończy się we śnie.
Życie codzienne – BC – Ia, III, Id, IIb, Ic
Podstawa: doświadczalna: zazwyczaj tak się dzieje z wyjątkiem iluzji i kontekstowa: metafora
MEBEL DREWNIANY = drzewo.
Rozwinięcie: przeniesienie doświadczalnej zasady na rzeczywistość snu.
Komentarz: metafora dwupiętrowa, zob. metafora bazowa MEBEL DREWNIANY = drzewo.
MEBEL DREWNIANY = drzewo
Przykładam ucho do mebli – słyszę szumy tajemne:
Skarżą się dęby, skarżą i płaczą za ojczyzną.
Życie codzienne –BC
Podstawa: metonimia i kontekstowa: metafora DĄB = człowiek.
Rozwinięcie: substytucja.
Rozwinięcie: metafora bazowa dla metafory PRZEDMIOT POSTRZEGANIA =
element rzeczywistości i zob. metafora bazowa DĄB = człowiek.
DĄB = człowiek
Przykładam ucho do mebli – słyszę szumy tajemne:
Skarżą się dęby, skarżą i płaczą za ojczyzną.
Życie codzienne –BC
Podstawa: zjawiskowa: szum przypomina dźwięki wydawane
przez człowieka.
Rozwinięcie: uogólnienie.
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Komentarz: zob. hipermetafora DRZEWO, KRZEW =
człowiek, metafora bazowa dla metafory MEBEL
DREWNIANY = drzewo.
= element rzeczywistości
( przedmiot postrzegania: gwiazdozbiór wozu = element
rzeczywistości: wóz – tratujący pojazd)
(3)
WZROK-KSZTAŁT, RUCH
Hej! Ty, co wznieść potrafisz w górę na tortury,
Na krzyż, co w ziemię wbity, męką w niego wrósł,
Z ulic skołowaciałych wyrzuć mnie do góry,
By mnie nocą stratował Twój gwiaździsty wóz!
Wóz – SwK – IIb, Ia, III
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu i poetycka perspektywa oglądu.
Rozwinięcie: uogólnienie i substrytucja.

197. PRZEKWITANIE

(1 / 7)

= akt samobójstwa wiosny

(7)

RUCH, PRZESTRZEŃ

Kiedy sobie zrozpaczona wiosna
W szklanej wannie przecięła arterie,
Jak szalony naległem na wiosła
I uciekłem z poezji na ferie.
Tak, to skandal, ćwierkliwe syrenki,
Żeby nago wyskoczyć z łożnicy
I w kwitnącym akwarium łazienki
Brzytwą ciach po majowej tętnicy!!
Ucieczka – TG –III, IIc, Id, Id, Ib, Id, Ic

in absentia

Podstawa: funkcjonalno-zjawiskowa: wrażenie samodestrukcji.
Rozwinięcie: uogólnienie i identyfikacja.
Komentarz: układ metafor WIOSENNA PRZESTRZEŃ = szklana wanna.
198. PRZEMIJAĆ
= umierać

(1 / 1)

(1)

Miła moja, poradź mi, poradź,
Jak tę martwą niemiłość znieść?
Podobieństwa – TG – III
Podstawa: kulturowa (poetycka) skonwencjonalizowana metafora poetycka: por. B. Leśmian
Ale miłość umarła, już miłości nie było; H. Banaszak, Samba przed rozstaniem: Nie zabijaj
tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej: miłość umarła, miłość umiera.
Rozwinięcie: implikacja: miłość, która przeminęła, jest martwą niemiłością.
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199. PRZEWRACAĆ SIĘ
= przemijać

(1 / 3)

(3)

RUCH

W tej to księdze ułudnymi domysłami
Przewracają się sny jak stronice
Biblia cygańska – BC – IIb, Ic
Podstawa: kontekstowa: porównanie przewracać się jak karty.
Rozwinięcie: implikacja

200. PRZEZNACZENIE

(4 / 20)

= ciężar, kamień u szyi

(3)

RUCH, DOTYK

A on nie śpi, bo za nim syczy
Niespokojne przeznaczenie.
Literami sekundy liczy
I na szyi wisi kamieniem.
Litery – RC – Ic
Zob. metafora dwupiętrowa PRZEZNACZENIE = noc kamienna; układ metafor, zob.
PRZEZNACZENIE = zegar, klepsydra.
= noc kamienna

(6)

SŁUCH, RUCH

I na barkach wzbiera noc kamienna,
Jutru swemu przypomina się groźnie,
Szeptem liter sypie się ciemna,
Piaskiem sekund nadmogilnie rośnie.
[…]
Módl się, módl nad tym grobem codziennym,
Pod którymi się życie wije,
Póki składacz, ZECER bezsenny,
Pieśnią czarnej pustyni nie przebije.
Litery – RC – Ia, III, IIc, IV, IIb, Ic, Ib
Zob. metafora dwupiętrowa PRZEZNACZENIE = wietrzejący kamień.
= wietrzejący kamień (3)
I na barkach wzbiera noc kamienna,
Jutru swemu przypomina się groźnie,
Szeptem liter sypie się ciemna,
Litery – RC – III, IIa, III
Podstawa: kontekstowa: metafora PRZEZNACZENIE = noc kamienna.
Rozwinięcie: konkretyzacja.
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DOTYK, RUCH

Komentarz: metafora dwupiętrowa, zob. metafora bazowa PRZEZNACZENIE = noc
kamienna.
PRZEZNACZENIE = noc kamienna
I na barkach wzbiera noc kamienna,
Jutru swemu przypomina się groźnie,
Szeptem liter sypie się ciemna,
Piaskiem sekund nadmogilnie rośnie.
[…]
Módl się, módl nad tym grobem codziennym,
Pod którymi się życie wije,
Póki składacz, ZECER bezsenny,
Pieśnią czarnej pustyni nie przebije.
Litery –RC
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa PRZEZNACZENIE = ciężar, kamień u
szyi.
Rozwinięcie: ukonkretnienie – noc ciężka jak kamień.
Komentarz: metafora dwupiętrowa, zob. metafora bazowa PRZEZNACZENIE =
ciężar, kamień u szyi; metafora bazowa dla PRZEZNACZENIE = wietrzejący
kamień.
PRZEZNACZENIE = ciężar, kamień u szyi
A on nie śpi, bo za nim syczy
Niespokojne przeznaczenie.
Literami sekundy liczy
I na szyi wisi kamieniem.
Litery – RC
Podstawa: językowa: wyrażenia coś (myśl o czymś) komuś ciąży.
Rozwinięcie: konkretyzacja.
Komentarz: metafora dwupiętrowa, metafora bazowa dla
PRZEZNACZENIE = noc kamienna; układ metafor, zob.
PRZEZNACZENIE = zegar, klepsydra.
= zegar, klepsydra

(8)

SŁUCH, WZROK-KSZTAŁT

A on nie śpi, bo za nim syczy
Niespokojne przeznaczenie.
Literami sekundy liczy
I na szyi wisi kamieniem.
I na barkach wzbiera noc kamienna,
Jutru swemu przypomina się groźnie,
Szeptem liter sypie się ciemna,
Piaskiem sekund nadmogilnie rośnie.
Litery – RC – IIb, IIc,, Ic, IIb, IIb, IIb, Ic, Ib
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Zob. metafora jednopiętrowa LITERY (W SŁOWACH WIERSZA) = piasek w klepsydrze.
201. PRZYSZŁOŚĆ (1 / 1)
= dzień

(1)

WZROK-BLASK

O Duszo, która idziesz, w której przyszłość świta
Teofania – CNB – IIa
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: dzień wstaje, dzień świta.
Rozwinięcie: generalizacja.

202. PTAK

(1 / 4)

= człowiek

(4)

SYNESTEZJA (SLUCH + DOTYK)

Świergotają ptaki
Zawzięcie, dotkliwie.
Jak żądłami kłują
Ćwierkiem rozpaczliwym
„Dzionek wiosenny” – BC – IV, IV, IIb, Ic, III
Podstawa: ontologiczna: wspólny atrybut żywotności i kulturowa: przekonanie, że przyroda
żyje, cierpi.
Rozwinięcie: przypisanie ptakom atrybutu uczuć i intencjonalności i synestezja.

203. RANEK (1 / 2)
= człowiek

(2)

RUCH

Męką się podźwignął
Ten majowy ranek.
„Dzionek wiosenny” – BC – IIa, IV
Podstawa: językowa: wyrażenie ranek wstaje.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: zob. hipermetafora PORA DNIA = człowiek, układ metafor, zob. ODCZUCIE
FIZYCZNE / PSYCHICZNE = narzędzie.

204. REFLEKTORY (1 / 4)
= ludzie

(4)

Jak na neurastenie chore reflektory,
Albo inaczej:
Wszystkie zaczęły ćmić
Wilgotne papierosy z jesiennych, miejskich liści.
Zdarzenie na próbie – TG – III, Ib, IIb, Ib
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WZROK-BLASK

Podstawa: kontekstowa: połączenie z atrybutem chory.
Rozwinięcie: substytucja.

205. REWOLUCJA FRANCUSKA (4 / 15)
= Amazonka (2)

WZROK-KOLOR

Rewolucjo! Amazonko czerwona!
Quatorze Juillet – SwK – Ia, III
Podstawa: kulturowa: wspólny atrybut wojowniczości (Amazonki – wojownicze plemię).
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
= burza

(6)

WZROK-BLASK, SŁUCH, RUCH, SMAK

Ty, Madame, z wzburzonego narodu
Skoczysz nagle, błyśniesz błyskiem gromu!
Quatorze Juillet – SwK – IIa, Ic, Ib
Podstawa: zjawiskowa: efektem wojny (strzałów) i burzy są błyski.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
W burzy słodkiej, francuskiej wolności
Quatorze Juillet – SwK – Id, Ib, III
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: rozpętała się wojna, bitwa.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
= kobieta

(5)

RUCH

Ty, Madame, z wzburzonego narodu
Skoczysz nagle, błyśniesz błyskiem gromu!
I dopędzisz go! I jak szalona
W pysk go batem smagniesz śród ulicy,
Rewolucjo! Amazonko czerwona!
O, płomieniu oszalałej stolicy!
Quatorze Juillet – SwK – IIa, IIb, IIb, Id, Ib
Podstawa: językowa: ten sam rodzaj gramatyczny.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu atrybutywności i połączenie z atrybutem okrucieństwa.
= płomień

(2)

Rewolucjo! Amazonko czerwona!
O, płomieniu oszalałej stolicy!
Quatorze Juillet – SwK – Ia, Ib
Podstawa: językowa: określenia typu: wybuch rewolucji, wybuch wojny.
Rozwinięcie: synkretyzm przyczyny (wybuch) i skutku (pożar).
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WZROK-BLASK

206. REZEDA
= miedź

(1 / 3)

(3)

WZROK-KOLOR

Ziele, ziele wężowe
Wije się z gibkiej miedzi.
Strofy o późnym lecie – RC – IIa, III, Id
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo koloru.
Rozwinięcie: uogólnienie.

207. ROGI JELENIA
= gałęzie

(2 / 9)

(4)

WZROK-KSZTAŁT

Mglisty jeleń na tacy czoła
Stukające gałęzie niesie.
Jeleń – ZWO – IIb, Id, Ib, III
Zob. metafora jednopiętrowa ROGI JELENIA = kwitnąca harfa; układ metafor, zob. CZOŁO
JELENIA = taca.
= kwitnąca harfa

(5)

WZROK-BLASK, SŁUCH

Mglisty jeleń na tacy czoła
Stukające gałęzie niesie.
Są świecące i są harfiane,
Są o drzewa potrącające.
[…]
Wielki ołtarz za wodą błyska,
Poklękały dymiące mgliska.
I już trzepot i zgiełk się pieni
Na kwitnącej harfie jeleniej.
Jeleń – ZWO –III, III, Id, III, III
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa ROGI JELENIA = gałęzie
i zjawiskowa: instrument wydający dźwięk (stukanie rogów jelenia, które ma obudzić las,
przypomina muzykę) i podobieństwo kształtu.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa ROGI JELENIA = gałęzie.
ROGI JELENIA = gałęzie
Mglisty jeleń na tacy czoła
Stukające gałęzie niesie.
Jeleń –ZWO
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Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory ROGI
JELENIA = kwitnąca harfa; układ metafor, zob. CZOŁO JELENIA = taca.

208. ROK

(3 / 10)

= przedmiot wydający zapach

(4)

ZAPACH

Czujesz? Ogniskiem pachną te pogańskie lata,
Gdy iskrami trzaskały żagwie jałowcowe
Kartofle – RC – IIb, Id, Ia, III
Podstawa: językowa: metafory potoczne: zapach lata, jesieni zimy, wiosny
Rozwinięcie: konkretyzacja.
Komentarz: metafora odświeżająca, hipometafora, zob. hipermetafora CZAS = (DZIEŃ,
MIESIĄC) = przedmiot wydający zapach
= roślina

(2)

WZROK-KSZTAŁT

Młode pędy tylu naszych wiosen
Rozwiązują się nagle i lekko – ZWRIR – Ia, Ib
Podstawa: językowo-kontekstowa: użycie leksemu wiosna w znaczeniu roku życia.
Rozwinięcie: identyfikacja przyczyny (wiosna) i skutku (młode pędy rośliny).
= rzeka

(4)

RUCH, WZROK-KOLOR

Wezbrało czterdzieści wiosen
Jak czterdzieści zielonych rzek
W jeden prąd, w jeden nurt, w jeden bieg,
I porwało rozrosły mój wiek.
Czterdzieści wiosen – TG – IIa, Ib, III
Zob. metafora trzypiętrowa POWÓDŹ = człowiek.
209. ROŚLINY

(rośliny, rośliny wodne)

= zwierzęta

(3)

(4 / 20)
RUCH

Ziarna, zwierzętami wyskoczcie z gleby!
Przemiany – SWK – IIa, Ic, Id
Podstawa: funkcjonalna: życie.
Rozwinięcie: substytucja i uogólnienie.
= tłuste wykarmione dzieci wiosny

130

(4)

RUCH,SMAK, WZROK-KSZTAŁT

Żeby pędziły do góry słodkie twoje tłustości,
Karmione wrzątkiem żaru, mlecznym słońca udojem,
Przemiany –SWK – IIa, IV, Ia, III
Podstawa: kontekstowa: poprzedzająca peryfraza pędzić do góry ‘rosnąć’ i atrybut słodkie.
Rozwinięcie: substytucja obiektu (dzieci) transformowanym gramatycznie atrybutem (tłustytłustości).
= ludzie

(8)

WZROK-KOLOR, SMAK, RUCH

Rodacy moi zieleni,
Ludu soczysty!
Bij sławą w szczyt od korzeni,
Pędzie wieczysty!
Hymn narodowy lasu - TG – Ia, III, III, IIb, Id, Ia, III
Podstawa: kulturowa: przekonanie, że rośliny żyją.
Rozwinięcie: uogólnienie i abstrahowanie od różnic.
Komentarz: zob. megamatafora i hipermetafora LAS = państwo.
= motyle, istoty podobne do kwiatów (rośliny wodne = motyle, istoty podobne do kwiatów)
(5)
WZROK-KSZTAŁT
Wioną z mgiełek wycięte podwodne motyle,
Ledwo-kwiaty, co dyszą… aż strach, że urosną.
Akwarium – BC – Ia, III, III, Id, IIa
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu.
Rozwinięcie: uogólnienie.

210. ROZPACZ (1 / 1)
= człowiek

(1)

Przy moim heinowskim tapczanie rozpacz sprawuje wartę.
Godziny – TG - IIb
Podstawa: kontekstowa: połączenie z predykatem sprawować wartę.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa TOWARZYSZYĆ = sprawować
wartę.
TOWARZYSZYĆ = sprawować wartę
Przy moim heinowskim tapczanie rozpacz sprawuje wartę.
Godziny – TG
Podstawa: językowa: skonwencjonalizowane wyrażenie sprawować przy kimś
wartę w znaczeniu towarzyszyć.
Rozwinięcie: substytucja.
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Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla ROZPACZ =
człowiek.
211. ROZPŁYWAĆ SIĘ
= znikać

(1 / 1)

(1)

RUCH

I księga się rozpływa
Biblia cygańska – BC – IIa
Podstawa: kontekstowa: metonimia księga – treść księgi i językowa: rozpływają się sny,
myśli.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu łączliwości składniowej na inne argumenty abstrakcyjne.
212. ROZSTĄPIĆ SIĘ (z nieożywionym subiektem)

(1 / 1)

= otworzyć się (1)

RUCH

Rozstąp się, bruku upiornych miast!
Rozstąp się, niebo, zbrojownio łask!
Znów to szuranie… - TG – IIa, IIa
Podstawa: językowa: wyrażenie potoczne rozstąp się ziemio.
Rozwinięcie: paralelizm składniowy.

213. RYM

(1 / 3)

= narzędzie kłujące np. szpada

(3)

WZROK-KSZTAŁT

Lecz słowom mego gniewu daj błysk ostrej stali,
Brawurę i fantazję, rym celny i cienki,
Prośba o piosenkę – SwK – IIb, Ib, III
Podstawa: kontekstowa: wnioskowanie na podstawie całej strofy.
Rozwinięcie: implikacja narzędzie cienkie > cios celny (dokładny).
Komentarz: układ metafor, zob. SŁOWA poetyckie = oręż.
214. RZECZYWISTOŚĆ (1 / 1)
= prawda

(1)

PRZESTRZEŃ

Zacząłem się w prawdzie dalekiej. I w niej przebywam.
Źródło – TG - Id
Podstawa: językowa: potoczna ekwiwalencja wyrazów rzeczywistość – prawda, por. prawda
vs zmyślenie („Wahrheit und Dichtung”), we śnie – naprawdę.
Rozwinięcie: asocjacja z konwencjonalnymi atrybutami leksemu prawda.
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215. RZEKA (1 / 1)
= istota żywa (1)
Przypłyną do mnie wielkie wody,
Porwą mnie w podróż, w straszny bieg,
W zielone gody i przygody
Korytem rozjuszonych rzek.
Dziurawiąc niebo – CTW – III
Podstawa: językowa: wyrażenie: wzburzona rzeka.
Rozwinięcie: uogólnienie i przypisanie rzece atrybutu emocji.
216. RŻEĆ

(1 / 1)

= wydawać dźwięk będący ekspresja pozytywnych emocji (1)

SŁUCH

Rżę z rozkoszy, gdy deszcz rzęsisty zieleń zalewa,
Ciężar liści mnie cieszy: gruby, mokry krzew.
Zielona ziemia – CTW – Id
Podstawa: językowa: wyrażenie potoczne konceptualizujące wydawane przez człowieka
dźwięki charakterystyczne dla zwierząt jako wyraz emocji, np. wyć z rozpaczy, rżeć w
znaczeniu ‘śmiać się’ itp.
Rozwinięcie: substytucja.

217. SAD (1 / 2)
= człowiek

(2)

SŁUCH

Parsknął śmiechem cały sad
Dwa wiatry – ST – IIb
Podstawa: doświadczalna: wspólny atrybut ciszy (senny człowiek, spokojny sad).
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu atrybutywności, przypisanie argumentowi ‘sad’ formy
świadomości (poczucia humoru).

218. SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH (1 / 4)
= złudna obietnica, pociecha (4)
Więc nim ostatnią złudą proboszcz ich namaści,
Niosąc pewnej wieczności wątpliwą pociechę,
Sufit – RC – IIa, Id, IIb, III, Ib, Ic, III
Podstawa: kulturowa: ateistyczna opcja światopoglądowa.
Rozwinięcie: peryfraza.
Komentarz: występuje tu gra słów: pewna wieczność – pewna, czyli jakaś lub pewna, czyli
niewątpliwa.
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219. SEKUNDA

(1 / 2)

= liść (2)

RUCH

Strącam sekundy z dnia.
Suma jesieni – BC – IIc, Id
Podstawa: kontekstowa.
Rozwinięcie: implikacja: całość – część.
Komentarz: zob. hipermetafora CZAS = roślina, układ metafor, zob. DZIEŃ = gałąź.

220. SEN

zob. hasło STAN ŚWIADOMOŚCI (sen)

(6 / 13)

= alternatywna, irracjonalna rzeczywistość (3)

RUCH

I mogłem, utajony w zielonej rozkoszy,
Mackami snu się wspinać po słonecznej grzywie.
Leśna sprawa – TG – IIa, Ic, Ib
Podstawa: epistemologiczna: brak ograniczeń realnej rzeczywistości w marzeniach sennych.
Rozwinięcie: aplikacja w dyskursie poetyckim – poetycka perspektywa oglądu.
Komentarz: układ metafor, zob. ŚWIATŁO (SŁONECZNE) = lustrzany odblask.
= efekt upojenia słowami

(3)

W sercu zamknięte
Trzepocą słowa,
Dlatego tak serce drży.
Miodem zaklętym
Pijana głowa,
Dlatego – sny.
Słowo i ciało – SwK – Ic, III, III
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa SŁOWA = trunek, miód pitny i poetycka
perspektywa oglądu.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa SŁOWA = trunek, miód pitny.
SŁOWO = trunek, miód pitny
Słowo jest winem i miodem
[…]
Miodem zaklętym
Pijana głowa,
Dlatego – sny.
Słowo i ciało – SwK
Podstawa: językowa: wyrażenia: ranić słowami, sączyć jad, cedzić słowa.
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Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora bazowa dla metafory SEN = efekt upojenia słowami, układ
metafor, zob. SŁOWO = dar boży, SŁOWO = jedzenie, SŁOWO = roślina,
SŁOWO = powietrze, SŁOWO = chleb powszedni, SŁOWO = trunek, miód
pitny, SŁOWO = napój, woda, SŁOWO = człowiek, SŁOWO = trucizna.
= przedmiot materialny

(2)

RUCH

Westchnął człowiek, snem się przywalił.
Noc ubogiego człowieka – BC – IIb, Ib
Podstawa: językowa: wyrażenie twardy sen, ciężki sen.
Rozwinięcie: przypisanie argumetowi „sen” atrybutu materii (ciężkości).
= śmierć

(2)

Śpię martwo, z srebrną szramą księżyca na twarzy,
Buty – SwK – IV

in absenta

Podstawa: językowa: porównanie śpię jak zabity.
Rozwinięcie: uogólnienie i quasi-identyfikacja.
= złudzenie akustyczne

SŁUCH

(2)

A tam – gwiazdy , zorze, dźwięk, śmiech
W sen się zdzwonią, w jeden aniołpański
Wieś – BC – IIb, Id
Postawa: epistemologiczna: sen – złudzenie zmysłowe.
Rozwinięcie: uszczegółowienie (akustyczne).
Komentarz: układ metafor, zob. ZDZWONIĆ SIĘ = zsynchronizować się
= żywa istota, człowiek

(1)

RUCH

Rozpaćkanym chlupotem sen mój biedny człapie,
Buty – SwK – IIa
Podstawa: językowa: wyrażenia sen nadchodzi, sen zbliża się.
Rozwinięcie: przypisanie atrybutu właściwego człowiekowi.
Komentarz: układ metafor: CZŁOWIEK = obszar, powierzchnia.
221. SENNOŚĆ

(1 / 5)

= antropomorfizowana chmura śniegowa

(5)

Senność gęsta jak śnieg i krążąca jak śnieg
Zasypuje sennymi płatkami śnieżnemi
Bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek
Zadymka – TG – III, III, IIb, Ic, III, III
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RUCH, DOTYK

Podstawa: kontekstowa: połączenie z predykatem zasypywać antropomorfizującym
abstraktum senność i okolicznikiem sposobu płatkami śnieżnemi.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności.
Komentarz: układ metafor, zob. CZAS (dzień, wiek) = powierzchnia.

222. SERCE (2 / 3)
= chleb

(1)

DOTYK

I serce aż nieludzko czerstwe,
Zacinam w samotności. Czekam.
Oczekiwanie – TG – III
Podstawa: językowa: wyrażenia mieć serce z kamienia, twarde serce, zatwardziałość serc i
podobieństwo znaczeniowe określeń czerstwy i twardy.
Rozwinięcie: substytucja.
= istota żywa (2)

DOTYK

Otul serce martwym blaskiem,
W nocy – TG – IIb
Podstawa: kontekstowa: pozycja obiektu przy predykacie otulić.
Rozwinięcie: brak.
Komentarz: układ metafor, zob. BLASK = tkanina.
223. SKAŁA (1 / 6 )
= kobieta, samobójczyni

(6)

WZROK-KOLOR, SŁUCH

I samobójcza skała czernieje
Cieniem kamiennym w głębi jeziornej.
[…]
Szekspirze! Nie ma już ludzkiej męki!
Skale żałobnej krzyknij „Milady!”
Tragedia nad jeziorem – BC – IIa, Ia, III, IIa, Ib, III
Komentarz: zob. metafora jednopiętrowa JEZIORO = grób, urna (urna popiołów)
224. SŁOŃCE

(5 / 22)

= mleko dla roślin

(7)

RUCH, DOTYK, WZROK-BLASK

Żeby pędziły do góry słodkie twoje tłustości,
Karmione wrzątkiem żaru, mlecznym słońca udojem,
Przemiany – SWK – IIb, III, Ia, III, Ic, Ib, Ib, III
Podstawa: funkcjonalna: analogia.
Rozwinięcie: przypisanie argumentowi słońce właściwości karmienia (karmione wrzątkiem
żaru, mlecznym słońca udojem).
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= źródło błyskawic

(3)

WZROK-KOLOR, WZROK-BLASK

Czerwieni się olbrzymia moc błyskawicowa!
Teofania – CNB – IIa, Ia, III
Podstawa: językowa: wyrażenie słońce błyska się.
Rozwinięcie: Przypisanie argumentowi ‘słońce’ potencji generowania błyskawic przez
peryfrazę ‘słońce’ = moc błyskawicowa.
= człowiek

(6)

WZROK-BLASK, DOTYK

I płomienne słoneczne języki
Łaskotały kamienne chodniki!
Całowały je i pieściły je!
Helios – CNB – IIb, Ia, III, Ib, IIb, IIb
Podstawa: językowa: wyrażenia typu słońce wstaje, słońce wyjrzało zza chmury.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności.
= miód

(3)

DOTYK, WZROK-BLASK, WZROK-KOLOR

Dzień się roztopił w słonecznej patoce.
Pierwszy maja – CTW – IIb, Id, III
Podstawa: metateza: powietrze (atmosfera) – dzień i językowa: gęsta atmosfera, gęste
powietrze, rzadkie powietrze; wspólny atrybut koloru i konsystencji (płynność)
Rozwinięcie: przypisanie atrybutu cieczy argumentowi ‘dzień’ oraz dodanie atrybutu dnia –
słoneczny.
Komentarz: układ metafor, zob. DZIEŃ = substancja stała, topliwa.
= tasak, ostre narzędzie

(3)

RUCH, DOTYK

Tak to w męce, w rozkoszy krzyczą rozedrgane,
Krwawiące ciosem bożym jak cesarskim cięciem:
Głowy, ostrym tasakiem słońca rozpłatane,
Łona, rozdarte słowem jak matka dziecięciem.
Słowo i ciało – SwK – IIb, Ib, III
Podstawa: językowa: wyrażenia ostre światło, ostre słońce, ostry blask słońca, blask rozcina
ciemność.
Rozwinięcie: konkretyzacja.
225. SŁOWA

(7 / 88)

= elementy rzeczywistości

(6)

Nie wiedziałem wtedy, że te zioła
Będą w wierszach słowami po latach
I że kwiaty z daleka po imieniu przywołam,
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PRZESTRZEŃ, SŁUCH

Zamiast leżeć zwyczajnie nad wodą na kwiatach.
Sitowie – SwK – IIb, Ib, Id, IIb, Id, Ib
Podstawa: przedarystotelesowska koncepcja języka: ze jest on bezpośrednim odbiciem
rzeczywistości.
Rozwinięcie: identyfikacja.
= kwiaty

ZAPACH, WZROK-KOLOR, SŁUCH

(22)

Na łąkę wychodzisz nocą po kwitnące słowa,
Tajne czynisz praktyki, aby pachniały ambrą i lawendą.
[…]
W fiołkowych olejkach i w różanych
Warzysz słowa-hiacynty i słowa-akacje,
[…]
Ćmy czartowskie, powiernice twoje,
Znoszą miód, kwiatom wyczarowany,
A potem barwią się, szumią, pachną trujące miłosne napoje
W wierszach jak w retortach szklanych.
Do Marii Pawlikowskiej – SwK – Id, III, IIb, Ic, Ic, Id, III, III, IIb, Ia,
Ia, Ie, III, IIa, IIa, Ia, III, III
Zob. metafora jednopiętrowa ĆMY = pszczoły znoszące miód ze słów - kwiatów.
= ludzie oczekujący na peronach

(16)

DOTYK, WZROK-KSZTAŁT, RUCH

Na maleńkich stacyjkach czekały
Prowincjonalne słowa.
[…]
Gdy na słotnych peronach rozmokłe, rozwlekłe
Stały grupki bezforemnych stworzeń.
Rozdziawiały okrągłe głoski
Nadymały literek brzuszki
Delegacje, solidacje, związki,
Słówka-małpki i słówka-papużki.
[…]
I przemocą swej tyrańskiej racji
Rytm wraziła rozchlapanym literom.
Historia – TG – IIa, IV, Ia, III, III, IIa, Ia, III, IIb, Ib, IIb, Ib, Ia, III, III, III
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa UTWÓR MUZYCZNY = pociąg.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa UTWÓR MUZYCZNY = pociąg;
układ metafor, zob. MELODIA = pasażerka pociągu, megametafora i WRAZIĆ = narzucić
przymusowo.
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UTWÓR MUZYCZNY = pociąg
Melodia pędziła ekspresem,
[…]
Pociąg wtoczył się w wiosnę jak ziemia,
Ministrowie na dworcu w Warszawie
Przywitali – Narodowy Poemat.
Historia – TG
Podstawa: kontekstowa: połączenie z atrybutami pociągu.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla dwóch metafor
tworzących układ, zob. MELODIA = pasażerka pociągu i SŁOWA = ludzie
oczekujący na peronach, megametafora.
= ptaki

(20)

RUCH

Z okruszynami młodości – co robić? Rozrzucić ptakom?
Można i ptakom rozrzucić, można i w słowa powkładać.
Odfruną, uradowane, żeby po nowe powrócić,
Wrócą – i słowa, i ptaki – nadzieją skrzydlate jednako.
A co im powiesz? Ze nie ma! Że nie ma, powiesz biedakom.
Uwierzą? Nie, nie uwierzą. Do późnej, pochmurnej nocy
Będą za oknem czekać, skrzydłami w szyby uderzą
I padną, martwe i wierne. Ptaki i słowa, jednako.
Z okruszynami młodości… - TG – IIb, IIb, Id, Iia, III, IIa, Ia, III,
Ic, IIb, IIb, IIa, IIc, IIa, III, III
Podstawa: językowa: wyrażenie ulotne słowa i i kontekstowa: atrybut skrzydeł i predykaty
właściwe ptakom przypisane słowom: odfrunąć, czekać, uderzyć skrzydłami.
Rozwinięcie: uogólnienie analogii i identyfikacja.
Komentarz: megametafora.
= rodzeństwo, krewni

(10)

SŁUCH, PRZESTRZEŃ

Zaziołali na głos bracia braci,
Wszystko krewni i powinowaci,
I zaczęli się wabić, tokować,
Imionami – echami mianować,
Choć z oddali, to po dziadach z bliska,
Zieleniacy bujnego słowiska,
Z prajednego szczepu, z pra-praiska.
Zieleń – TG – IIa, Ia, III, Ia, IIc, Ib, Id, Ia, Ib, Id
Podstawa: językowa: pojęcie rodziny językowej.
Rozwinięcie: antropomorfizacja.
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= węzły, supły

(10)

RUCH, WZROK -KSZTAŁT

Rozwiązują się nagle i lekko,
Opadają jak płatki kwiatów,
Groźne supły, zamówione przez piekło
U najgorszych supłomanów-wariatów.
Pętle słów kołtuniastych plątali,
Fanatyczne, na amen skręcone,
I na mokro zaciskali ze snami
W guzy, w gruzła, w garbate miliony.
I przez gardło sękatym powrozem,
I przez oczy – warkoczami czarownic…
Młode pędy tylu naszych wiosen
Uwikłani w szatańskiej sznurowni.
Rozwiązują się nagle i lekko – ZWRIR – IIa, IV, IV, IIa, Ib, III, Ia, III, III, Ic, III
Podstawa: językowa: wyrażenia zaplątać się, plątać się w zeznaniach, rozwiązywać zagadkę.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
= oręż

(słowa poetyckie = oręż)

(4)

WZROK-BLASK, DOTYK

Lecz słowom mego gniewu daj błysk ostrej stali,
Brawurę i fantazję, rym celny i cienki
Prośba o piosenkę – SwK – IIb, Ib, Ie, III
Podstawa: językowa: przymiotnik błyskotliwy.
Rozwinięcie: uogólnienie.
Komentarz: układ metafor, zob. RYM = narzędzie kłujące, np. szpada.
226. SŁOWIKI

(1 / 4)

= dziennikarze

(4)

PRZESTRZEŃ, SŁUCH

Teraz łowcy sensacji zziajani,
Nocnych świstków wydawcy – słowiki –
Oblegają telefon ariami
I bzem zieją radiowe głośniki.
A urzędnik – telegrafuje,
Jakby Chopin uderzał w klawisze:
Ucieczka – TG – IIb, Ia, Ib, Ic
Podstawa: kontekstowa: atrybuty słowika (śpiew i aktywność ruchowa) przypisane
dziennikarzom zaangażowanym w relacje radiowe i funkcjonalna: wspólne narzędzie pracy:
głos.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
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227. SŁOWNIKI

(1 / 6)

= drzewa liściaste

(6)

SŁUCH, WZROK-KSZTAŁT

Jedni wiosną słuchają słowików,
Innym – panny majowa przynęta,
Dla mnie – dźwięczą słowicze dziewczęta
W młodych pąkach liściastych słowników:
Wieczna młodość w kwitnącej starzyźnie,
Z wiosny w wiosnę, i młodsza, i świeższa!
Zieleń – TG – IIa, Ia, III, Id, Ib, III
Podstawa: kontekstowa: atrybuty wiosny postrzegane jako wartości.
Rozwinięcie: deklaracja preferowania innych wartości koncypowanych jako atrybut wiosny –
liściaste drzewa z pąkami; nawiązanie do metafory bazowej SŁOWO = roślina liściasta,
kwitnąca, drzewo.
Komentarz; metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa SŁOWO = roślina zielona,
liściasta, drzewo.
SŁOWO = roślina zielona, liściasta, drzewo
O zieleni można nieskończenie.
Powielając dźwiękiem jej znaczenie,
Można kunsztem udatnych powieleń
Tworzyć światu coraz nowszą zieleń.
Nie dość słowo z widzenia znać. Trzeba
Wiedzieć, jaka wydała je gleba,
Jak zalęgło, rosło, pęczniało,
Nie – jak dźwięczy, ale jak dźwięczało,
Nie – jak brzmi, ale jakim nabrzmieniem
Dojrzewało, zanim się imieniem,
Czyli nazwą, wyrazem rozpękło.
W dziejach wzrostu słowa – jego piękno.
Więc nie lepo-ż by nam zieleń ziemi
Opowiedzieć słowiesy staremi!
A poczniemy tę powieść – od spodu,
Od pierwizny, od legu, od rodu,
Od rdzennego zrodzenia, od jądra,
Od głębiny, gdzie szeptał w zawięzi
Pierwszy dźwięczek zielonej gałęzi.
Zieleń – TG
Podstawa: językowa: terminy słowotwórcze takie jak rdzeń, przyrostek, które
nawiązują do zjawisk przyrostu rośliny / drzewa, a także kontekstowa: nawiązanie
do rodziny językowej. Leksykalizacja (proces tworzenia się słów) jest tu
przedstawiona jako przyrost, zielenienie się rośliny.
Rozwinięcie: substytucja.
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Komentarz: metafora jednopiętrowa: metafora bazowa dla trzech metafor:
SŁOWNIKI = drzewa liściaste, ŹRÓDŁOSŁÓW = gleba, ŹRÓDŁOSŁÓW =
skamieliny; megametafora.
228. SŁOWO

(19 / 131)

= chleb powszedni

(4)

Słowo jest mięsem i chlebem,
[…]
Słowa mojego powszedniego
Daj mi dziś Panie!
Słowo i ciało – SwK – Ic, III, Ib
Podstawa: kulturowa (intertekstualna): przytoczenie fragmentu Modlitwy Pańskiej.
Rozwinięcie: modyfikacja Modlitwy Pańskiej: substytucji Chleb – Słowo.
Komentarz: zob. hipermetafora SŁOWO = pokarm dla ciała; układ metafor, zob. SŁOWO =
człowiek, SŁOWO = dar boży, SŁOWO = jedzenie, SŁOWO = roślina, SŁOWO =
powietrze, SŁOWO = napój, woda, SŁOWO = trunek, miód pitny, SŁOWO = trucizna.
= człowiek

(6)

Ty jesteś moja czerwień,
Ty jesteś moja zieleń,
Mózg w gałązkach unerwień:
Rośliny żywych wcieleń.
Słowo i ciało – SwK – Ia, Id, Ib, Ia, Ib, III

in absentia

Podstawa: kontekstowa: apostrofa adresowana do słowa.
Rozwinięcie: nawiązanie do metafory SŁOWO = roślina.
Komentarz: zob. SŁOWO = roślina., układ metafor, zob. SŁOWO = chleb powszedni,
SŁOWO = dar boży, SŁOWO = jedzenie, SŁOWO = roślina, SŁOWO = powietrze, SŁOWO
= napój, woda, SŁOWO = trunek, miód pitny, SŁOWO = trucizna.
= dar boży

(4)

Radości daru świętego,
O! wieczne umiłowanie!
Słowa mojego powszedniego
Daj mi dziś, Panie!
Słowo i ciało – SwK – Ia, Ib, IIb, Ib
Podstawa: kontekstowa: zawarta w wierszu apostrofa do Boga zawierająca prośbę o słowo.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. SŁOWO = chleb powszedni, SŁOWO = człowiek, SŁOWO
= jedzenie, SŁOWO = roślina, SŁOWO = powietrze, SŁOWO = trunek, miód pitny, SŁOWO
= napój, woda, SŁOWO = trucizna.
= dziecko
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(4)

RUCH

Tak to w męce, w rozkoszy krzyczą rozedrgane,
Krwawiące ciosem bożym jak cesarskim cięciem:
Głowy, ostrym tasakiem słońca rozpłatane,
Łona, rozdarte słowem jak matka dziecięciem.
Słowo i ciało – SwK – Ia, III, Ib, Id
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa POEZJA (tworzenie słów) = akt rodzenia.
Rozwinięcie: konkretyzacja (uszczegółowienie) w nawiązaniu do metafory bazowej.
Komenarz: hipometafora, metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa – hipermetafora
POEZJA (tworzenie słów) = akt rodzenia, układ metafor, zob. GŁOWA = łono matki.
POEZJA (tworzenie słów) = akt rodzenia
Tak to w męce, w rozkoszy krzyczą rozedrgane,
Krwawiące ciosem bożym jak cesarskim cięciem:
Głowy, ostrym tasakiem słońca rozpłatane,
Łona, rozdarte słowem jak matka dziecięciem.
Słowo i ciało, SwK
Podstawa: funkcjonalna: analogia głowa – łono matki.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa i
hipermetafora dla hipometafor SŁOWO = dziecko i GŁOWA =
łono matki.
= jedzenie

(5)

Słowo ciałem się stało
I mieszka między nami
Karmię zgłodniałe ciało
Słowami jak owocami;
Słowo jest mięsem i chlebem,
Słowo i ciało – SwK – IIc, Ic, Ic, Ic
Podstawa: językowa: wyrażenie połykać słowa, kontekstowa: występujące w wierszu
porównanie karmić słowami jak owocami oraz kulturowa (intertekstualna): obecny na
początku wiersza cytat z Ewangelii Świętego Jana Słowo ciałem się stało, który identyfikuje
słowo z materią.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: zob. hipermetafora SŁOWO = pokarm dla ciała; układ metafor, zob. SŁOWO =
chleb powszedni, SŁOWO = człowiek, SŁOWO = dar boży, SŁOWO = roślina, SŁOWO =
powietrze, SŁOWO = trunek, miód pitny, SŁOWO = napój, woda, SŁOWO = trucizna.
= krew tryskająca z ziemi

(9)

Krew z ziemi słowotryskiem do ramion i głowy:
Ramiona nam rozwiera, głowę światłem zlewa
[…]
Krew moja – moja mowa,
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RUCH, WZROK-KOLOR, DOTYK

Gorąca miazga ziemi.
- Czerwieńcie, zieleńcie się słowa,
Hymnami buntowniczemi.
Słowo i ciało – SwK – Id, Ic, Id, Id Ia, Ib, III, IIa
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa: ZIEMIA = istota żywa i SŁOWO = roślina,
neologizm słowotrysk, utworzony na wzór „wodotrysku”, a także językowa: wyrażenie potok
słów, słowotok.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafory bazowe SŁOWO = roślina i ZIEMIA =
istota żywa.
SŁOWO = roślina
Słowa […]
Gniotę jak listki młode,
Rozcieram zapachami
Każde słowo ma korzeń w czarnej głębi ziemi.
A gdy na wierzch wytryska – to zielenią śliską,
A drugie się z nim splata włóknami świeżemi
I rosną w górę razem gałęzią roślistą
[…]
Ty jesteś moja czerwień,
Ty jesteś moja zieleń,
Mózg w gałązkach unerwień:
Rośliny żywych wcieleń.
Słowo i ciało – SwK
Podstawa: językowa: reifikujące słowo wyrażenia potoczne: ważyć słowa, rzucać
słowa, ciężkie słowa.
Rozwinięcie: konkretyzacja.
Komentarz: metafora bazowa dla metafor SŁOWO = krew tryskająca z ziemi i
KIEŁKOWAĆ = wytryskać z ziemi, układ metafor, zob. SŁOWO = dar boży,
SŁOWO = jedzenie, SŁOWO = powietrze, SŁOWO = chleb powszedni, SŁOWO
= trunek, miód pitny, SŁOWO = napój, woda, SŁOWO = trucizna, SŁOWO =
człowiek.
ZIEMIA =istota żywa
Krew moja – moja mowa,
Gorąca miazga ziemi.
Słowo i ciało – SwK
Podstawa: językowa: wyrażenie ziemia rodzi.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory SŁOWO =
krew tryskająca z ziemi.
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= napój, woda (4)
Piję jak zimną wodę
Słowa ustami, haustami,
Słowo i ciało – SwK – IIb, Ic, Ic
Podstawa: kontekstowa: występujące w wierszu porównanie piję jak zimną wodę.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. SŁOWO = chleb powszedni, SŁOWO = dar boży, SŁOWO =
jedzenie, SŁOWO = roślina, SŁOWO = powietrze, SŁOWO = trunek, miód pitny, SŁOWO =
człowiek, SŁOWO = trucizna.
= ogień

(2)

WZROK-BLASK, DOTYK

Myśmy ludzie prości, ludzie nieuczeni
Słowem-ogniem wszczęci, słowem-ogniem chrzczeni.
Nasza mądrość – ST – Ic, Ic
Metafora bazowa dla dwóch innych metafor, zob. metafora jednopiętrowa SŁOWO = źródło
oczyszczenia i SŁOWO = źródło życia.
= owoc

(16)

WZROK-KSZTAŁT, SŁUCH, SMAK, RUCH, DOTYK

bo tylko „z” i „r” przetrwały ziarnem w słowie tkwiącem.
Wszystko inne przybyło, przyrosło,
aż się stało okrągłym okrzykiem – owocem:
O, dojrzałości! Słodka, soczysta, ale nieprawdziwa.
Przybyło z potrzeby serca, z rozumu, z tęsknoty za wyrazem:
Doskonałym, skończonym dla smutku i radości;
Bo potem owoc już spadnie – z samej doskonałości,
Z ciężaru i spełnienia; to przychodzi razem.
Źródło – TG – Ic, Id, III, Ic, III, Ic, Ia, III, III, IIa, Id, Id, Id
Podstawa: kontaminacja planów użycia słowa – w supozycji materialnej i konwencjonalnej;
analogia strukturalna: głoski / litery w słowie są jak ziarna w owocu.
Rozwinięcie: kontynuacja analogii strukturalnej: atrybuty pojęcia stanowią dalsze części
owocu.
= pokarm dla ciała

in absentia

Komentarz: hipermetafora dla metafor SŁOWO = roślina, SŁOWO = powietrze, SŁOWO =
chleb powszedni, SŁOWO = napój, woda, SŁOWO = trunek, miód pitny, SŁOWO =
trucizna, SŁOWO = jedzenie, SŁOWO = chleb powszedni.
= powietrze

(1)

Słowo ciałem się stało
I mieszka między nami
[…]
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RUCH

Wdycham je jak pogodę,
Słowo i ciało – SwK – IIb
Podstawa: językowa: wyrażenia typu połykać słowa.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: układ metafor, SŁOWO = chleb powszedni, SŁOWO = dar boży, SŁOWO =
jedzenie, SŁOWO = roślina, SŁOWO = trunek, miód pitny, SŁOWO = napój, woda, SŁOWO
= człowiek, SŁOWO = trucizna.
= pszczoła

(16)

RUCH, SŁUCH, WZROK-BLASK, DOTYK, PRZESTRZEŃ, SMAK

Słowami fruwają chwile,
I wszystko, com kochał i czuł,
Brzęczy całymi dniami
Rojem słonecznych pszczół.
Muskają mnie słowa skrzydłami,
Żądłami tną do krwi,
Skutemu, strutemu słowami
Tak słodko mi!
W sercu zamknięte
Trzepocą słowa,
Dlatego tak serce drży.
Miodem zaklętym
Pijana głowa,
Dlatego – sny.
Słowo i ciało – SwK – IIb, Ic, Ic, IIbIc, IIa, Id, IIa
Zob. metafora dwupiętrowa SŁOWO = trucizna.
= przedmiot w supozycji materialnej

(3)

RUCH, PRZESTRZEŃ

Literami wszedł czerwiec w wieś.
Wieś – BC – IIb, Id, Ic
Podstawa: językowa: supozycja materialna (użycie słowa zamiast wyrazu).
Rozwinięcie: Gra słów: wieś – wiśnia – wiosna.
= roślina

(18)

RUCH, ZAPACH, WZROK-KSZTAŁT,
SYNESTEZJA (SŁUCH + WZROK-KOLOR)

Słowa […]
Gniotę jak listki młode,
Rozcieram zapachami
Każde słowo ma korzeń w czarnej głębi ziemi.
A gdy na wierzch wytryska – to zielenią śliską,
A drugie się z nim splata włóknami świeżemi
I rosną w górę razem gałęzią roślistą
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[…]
Ty jesteś moja czerwień,
Ty jesteś moja zieleń,
Mózg w gałązkach unerwień:
Rośliny żywych wcieleń.
Słowo i ciało – SwK – IIa, Ic, IIb, Id, Ic, III, IIb, Ic, IIa, Ic, Ib
Zob. metafora jednopiętrowa KIEŁKOWAĆ = wytryskać z ziemi.
= roślina zielona, liściasta, drzewo (20) SŁUCH, WZROK-KOLOR, RUCH, PRZESTRZEŃ
O zieleni można nieskończenie.
Powielając dźwiękiem jej znaczenie,
Można kunsztem udatnych powieleń
Tworzyć światu coraz nowszą zieleń.
Nie dość słowo z widzenia znać. Trzeba
Wiedzieć, jaka wydała je gleba,
Jak zalęgło, rosło, pęczniało,
Nie – jak dźwięczy, ale jak dźwięczało,
Nie – jak brzmi, ale jakim nabrzmieniem
Dojrzewało, zanim się imieniem,
Czyli nazwą, wyrazem rozpękło.
W dziejach wzrostu słowa – jego piękno.
Więc nie lepo-ż by nam zieleń ziemi
Opowiedzieć słowiesy staremi!
A poczniemy tę powieść – od spodu,
Od pierwizny, od legu, od rodu,
Od rdzennego zrodzenia, od jądra,
Od głębiny, gdzie szeptał w zawięzi
Pierwszy dźwięczek zielonej gałęzi.
Zieleń – TG – Id, IIb, Ic, Ic, IIb, Id, Id, Id, Id, Id, Id, Ia, IIb, Ib
Zob. metafora jednopiętrowa: metafora bazowa dla trzech metafor: SŁOWNIKI = drzewa
liściaste,
ŹRÓDŁOSŁÓW = gleba, ŹRÓDŁOSŁÓW = skamieliny; megametafora
= światło

(2)

SYNESTEZJA (WZROK-BLASK + SŁUCH)

Światłami słów, melodii linią
Składasz się w bóstwo, zdźwięczasz w gamę,
Muzyka – BC – Ic, Ib
Podstawa: językowa: wyrażenie: olśnić słowami.
Rozwinięcie: synestezja (dźwięk = światło).
Komentarz: układ metafor, zob. MUZYKA = bóstwo.
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= trucizna

(7)

RUCH, DOTYK, SMAK, PRZESTRZEŃ, SŁUCH

Muskają mnie słowa skrzydłami,
Żądłami tną do krwi,
Skutemu, strutemu słowami
Tak słodko mi!
W sercu zamknięte
Trzepocą słowa,
Dlatego tak serce drży.
Miodem zaklętym
Pijana głowa,
Dlatego – sny.
W mózgu szumy trucizn,
Słów, skroplonych obłędem.
Słowo i ciało – SwK – IIc, Ic, IIc, Ic, III, III, Ic
Podstawa: językowa: wyrażenie młodzieżowe truć, zatruwać komuś życie i kontekstowa:
metafora bazowa SŁOWO = pszczoła..
Rozwinięcie: nawiązanie do metafory bazowej.
Komentarz: metafora dwupiętrowa, zob. metafora bazowa SŁOWO = pszczoła, układ metafor
SŁOWO = dar boży, SŁOWO = jedzenie, SŁOWO = roślina, SŁOWO = powietrze, SŁOWO
= chleb powszedni, SŁOWO = trunek, miód pitny, SŁOWO = napój, woda, SŁOWO =
człowiek.
SŁOWO = pszczoła
Słowami fruwają chwile,
I wszystko, com kochał i czuł,
Brzęczy całymi dniami
Rojem słonecznych pszczół.
Muskają mnie słowa skrzydłami,
Żądłami tną do krwi,
Skutemu, strutemu słowami
Tak słodko mi!
W sercu zamknięte
Trzepocą słowa,
Dlatego tak serce drży.
Miodem zaklętym
Pijana głowa,
Dlatego – sny.
Słowo i ciało –SwK
Podstawa: językowa: wyrażenie ulotne słowa i kontekstowa: nagromadzenie
atrybutów pszczół i przypisanie ich słowom; kontekstowa: metafora bazowa
CHWILA = lekki latający obiekt.
Rozwinięcie: metonimia.
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Komentarz: metafora dwupiętrowa, zob. metafora bazowa CHWILA = lekki
latający obiekt, metafora bazowa dla metafory SŁOWO = trucizna.
CHWILA = lekki latający obiekt
Słowami fruwają chwile,
Słowo i ciało – SwK
Podstawa: językowa: wyrażenie ulotne chwile.
Rozwinięcie: odświeżenie metafory potocznej poprzez nawiązanie do
konkretnego znaczenia przymiotnika „ulotny”.
Komentarz: metafora dwupiętrowa, metafora bazowa dla SŁOWO =
pszczoła.
= trunek, miód pitny (4)
Słowo jest winem i miodem
[…]
Miodem zaklętym
Pijana głowa,
Dlatego – sny.
Słowo i ciało –SwK – Ic, Ic, Ia, III
Zob. metafora jednopiętrowa SEN = efekt upojenia słowami.
= źródło oczyszczenia

(3)

DOTYK

Myśmy ludzie prości, ludzie nieuczeni
Słowem-ogniem wszczęci, słowem-ogniem chrzczeni.
Nasza mądrość – ST – Ic, IIb
Podstawa: kulturowa (biblijna): nawiązanie do chrztu ogniem ( we fragmencie
Mal. 3,2-3. jest mowa o ogniu oczyszczenia) i kontekstowa.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa SŁOWO = ogień
= ogień
Myśmy ludzie prości, ludzie nieuczeni
Słowem-ogniem wszczęci, słowem-ogniem chrzczeni.
Nasza mądrość – ST
Podstawa: asocjacyjna i językowa: asocjacja gorące słowa , wspólny atrybut
metaforyczny, wyrażenia typu gorące pozdrowienia, gorące słowa.
Rozwinięcie: substytucja.
= źródło życia (3)
Myśmy ludzie prości, ludzie nieuczeni
Słowem-ogniem wszczęci, słowem-ogniem chrzczeni.
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DOTYK

Nasza mądrość – ST – IIb
Podstawa: kulturowa (biblijna): przekonanie, że Słowo jest początkiem wszystkiego.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa SŁOWO = ogień.
= ogień
Myśmy ludzie prości, ludzie nieuczeni
Słowem-ogniem wszczęci, słowem-ogniem chrzczeni.
Nasza mądrość - ST
Podstawa: językowa: asocjacja „gorące słowa” , wspólny atrybut metaforyczny,
wyrażenia typu: „gorące pozdrowienia”, „gorące słowa”.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory SŁOWO =
źródło życia.

229. SMUGA
= blizna

(2 / 9)
(5)

WZROK-BLASK, WZROK-KOLOR, WZROK-KSZTAŁT

Śpię martwo, z srebrną szramą księżyca na twarzy,
Buty – SwK – Id, Ib, Id, Ic
Podstawa: językowa: zjawiskowa: podobieństwo optyczne.
Rozwinięcie: uogólnienie i poetycka perspektywa oglądu.
Komentarz: zob. hipermetafora ZŁUDZENIE = rzeczywistość.
= łuna (4)

WZROK-KOLOR, WZROK-BLASK, WZROK-KSZTAŁT

Zieloną nad lasem łuną
Płonie stolica.
Hymn narodowy lasu – TG – Ic, Id
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu.
Rozwinięcie: abstrahowanie od różnic i dodanie odświeżającego atrybutu „zielona”.

230. SMUTEK
= kamień

(2 / 6)

(3)

RUCH, DOTYK

Smutek mnie obrósł kamieniem
Exegi monumentum – TG – IIb, Ic
Zob. metafora piętrowa CZŁOWIEK OGARNIĘTY SMUTKIEM PO STRACIE CZEGOŚ =
kamień nagrobny.
= przedmiot wymierny
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(3)

RUCH, PRZESTRZEŃ

To gałąź zatopiona w jesieni. Sunę po niej
Milimetrami smutku.
Suma jesieni –BC – IIb, Ic, Ib
Podstawa: językowa: wyrażenia głęboki smutek, ciężkie utrapienie.
Rozwinięcie: dodanie atrybutu wymierności.
Komentarz: układ metafor, zob. CHWILA = gałąź

231. SNY

(3 / 10)

= mrowisko

(4)

RUCH, PRZESTRZEŃ

W księżycowe mrowisko snów
Kij wsadziłeś, przechodniu lekkomyślny!
Przechodzień – BC – Id, Ib, IIb
Zob. metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla CIEŃ = czynnik zakłócający sen
(przechodzień)
= przedmioty materialne

(2)

RUCH

Sny wyogromniały,
Choinka – TG – IIa
Podstawa: językowa: wyrażenia typu ciężki sen, głęboki sen.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu łączliwości składniowej.
= zwierzęta, psy

(4)

SŁUCH, WZROK-KSZTAŁT

Drażnią się ze mną sny napastliwe,
Ujadające, splątane, straszliwe –
Meble – CTW – III, III, III, III
Podstawa: empiryczna: wspólne atrybuty: napastliwość, budzenie lęku.
Rozwinięcie: uogólnienie i identyfikacja.

232. SPEKTAKL / WIDOWISKO (1 / 1)
= igrzysko

(1)

I w to igrzysko szpad
Burza – TG - Ib
Podstawa: funkcjonalna: akcja.
Rozwinięcie: substytucja.
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RUCH

233. STAROŚĆ

(1 / 21)

= scena cmentarna

(21)

PRZESTRZEŃ, RUCH, DOTYK

Na spacerze antycznym, na ścieżce rozstania,
Gdzie szumi mego serca bezsłowność pośmiertna.
Gdzie nagle cień mój własny – upadnie kwadratem:
Ciężką płytą grobową. I co krok te cienie.
Wierny księżyc nad starym, cmentarnym teatrem
I ciemny wiatr w orkiestrze, i jesień na scenie.
Wchodzę, aktor niemodny w płaszczu hamletowym,
Wiatr przewiał uwerturę, jesień mi się kłania.
I zaczynam monolog trzynastozgłoskowy:
- „Gdzie najsmutniej, o luba, tam nasze spotkania”.
Spacer antyczny –TG – Id, III, Ib, III, IIb, Ic, Ic, III, Ia, Id, Id, Ia, Id, III, IIb
Podstawa: kulturowa: skonwencjonalizowana metafora kulturowa ŻYCIE = teatr: Platon,
Theatrum mundi, W. Szekspir: Świat jest teatrem, aktorami ludzie.
Rozwinięcie: analogia funkcjonalna.
Komentarz: megametafora.
234. STOŁY (1 / 1)
= kwiaty

(1)

WZROK-KOLOR

Obskoczyły zakwitłe stoły,
Najście – TG – III
Podstawa: poetycka perspektywa oglądu i orientacja przestrzenna MIESZKANIE = las.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: zob. hipermetafora MIESZKANIE = las.

235. STRACH

(3 / 8)

= przedmiot materialny

(1)

WZROK-KOLOR

Mózg mi zamroczy
Czerwonym strachem
Humoreska – ST – III
Podstawa: językowa: wyrażenia typu blady strach.
Rozwinięcie: Implikacja logiczna śmierć > krew i połączenie z atrybutem koloru (czerwony).
= substancja ciekła

(4)

Kiedy za oknem upiornie stanie
Księżyc ogromny.
[…]
152

WZROK-KOLOR, RUCH

Tylko nad tobą na drugim piętrze,
Tak samo straszy pokoju wnętrze
I w okno patrzy wylękły pan,
Strach cieczą srebrną płynie ze ścian
I trzeszczy śmierć w stęchłej ścianie
Wiersz wyszydzający dzieci – SwK – IIb, Ic, III, Id
Podstawa: językowa: potoczne wyrażenia metaforyczne konceptualizujące uczucie jako
substancję ciekłą złość mnie zalewa , przypływ gniewu i kontekstowa: metafora bazowa
ŚWIATŁO (KSIĘŻYCA) = ciecz.
Rozwinięcie: przypisanie emocjom atrybutu substancji, substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa ŚWIATŁO (KSIĘŻYCA) = ciecz
ŚWIATŁO (KSIĘŻYCA) = ciecz
Strach cieczą srebrną płynie ze ścian
Wiersz wyszydzający dzieci - SwK
Podstawa: zjawiskowa: wspólny atrybut połyskiwania i migotania, językowa:
wyrażenie światło się sączy i kontekstowa (księżyc ogromny).
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory STRACH =
substancja ciekła.
= wulkan

(3)

WZROK-KSZTAŁT

Wulkan strachu za oknem wyrasta,
Ciemność – BC – Ib, IIa
Zob. metafora jednopiętrowa MROK / CIEMNOŚĆ = lawa, substancja ciekła; układ metafor:
WULKAN = roślina.
236. STAN ŚWIADOMOŚCI (sen) (1 / 3)
= źródło ruchu

zob. hasło SEN

(3)

RUCH

Snem zawikłanym płynę przez pokoje.
Mieszkanie – SwK – IIa, Id, Ic
Podstawa: językowa: wyrażenie potoczne odpłynąć ‘utracić świadomość, usnąć’.
Rozwinięcie: identyfikacja.
237. SUBSTANCJA LIŚCI (1 / 9)
= krew rośliny

(9)

WZROK-KOLOR, RUCH, DOTYK

I zielony chaos leśnych trzew,
Rwanych wesołym wichrem krwi nieposkromionej
(Zielona, smolista krew!),
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Czterdzieści wiosen – TG – Ia, Ib, IIb, Ic, Ia, III, III
Podstawa: zjawiskowa: analogia kolorów.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. GAŁĘZIE DRZEW = wnętrzności, trzewia, KRĄŻENIE
KRWI = wicher.

238. SUFIT

(2 / 18)

= korona drzewa

(3)

RUCH, PRZESTRZEŃ

A z sufitu natrysk jemioły,
Najście – TG – Id, Ib
Podstawa: poetycka perspektywa oglądu i orientacja przestrzenna MIESZKANIE = las.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: zob. hipermetafora MIESZKANIE = las i układ metafor, zob. GAŁĘZIE
JEMIOŁY = natrysk, LAMPA = jemioła.
= gwiaździste niebo, zaszyfrowana mapa dla żeglarzy
(15) WZROK-KSZTAŁT
(sufit szpitalny pokryty martwymi muchami = gwiaździste niebo….)
Czytają szyfr sufitu jak niebo z przepaści,
I muchy przewrócone witają z uśmiechem.
[…]
I w resztkach mdłego życia połów nieobfity:
Ciemny punkcik lub rysa w wiszącej otchłani.
Tak się codziennie Patmos proroczo powtarza,
Gdy z kropek chropowatych na wapnie i gipsie
Ustawia konstelacje błędny wzrok żeglarza
I widzi bestię bladą jak w Apokalipsie
Sufit – RC – Ib, Ia, Id, Ia, Ia, Id, III, Id, III, Id, Id, IIb, Ib, III
Zob. metafora dwupiętrowa CHOROBA = morska żegluga.

239. SUMIENIE

(1 / 2)

= organ ciała (2)
Bo ona – celna i ruchliwa –
Jak nić przez igłę mnie przewleka
I mocnym ściegiem z życiem zszywa.
Bo krąży krwią w przemianach świata,
Bo – częstotliwa, elektryczna –
Ciarkami po sumieniu lata
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PRZESTRZEŃ, RUCH

Ta polityka – poetyczna.
Jamby polityczne – ZWN – IIb, Id
Zob. metafora jednopiętrowa POLITYKA = siła fizyczna, potencjał sprawczy.

240. SWOBODA
= matka

(2 / 4)

(1)

RUCH

Matko Swobodo! Tobie ta oda.
Rękę mi podaj.
W porze kwiatów – ZWO – IIb, Ia
Podstawa: niejasna.
Rozwinięcie: brak.
= ptak (3)

RUCH

Swobodo moja bardzo wysoka,
Skrzydłami uderz w pogodę!
Pierwszy maja – CTW – IIc, Ic
Zob. metafora jednopiętrowa POGODA = przedmiot materialny.

241. SYK

(1 / 2)

= sygnał ostrzegawczy

(2)

SŁUCH

A on nie śpi, bo za nim syczy
Niespokojne przeznaczenie.
Litery - RC – IIa
Podstawa: empiryczna: wąż, ulatniający się gaz etc.
Rozwinięcie: identyfikacja.

242. SYRENA
= jaszczurka, gad

(3 / 14)
(4)

RUCH, DOTYK

Bo w ogrodzie syrena okrutnie, przeciągle śpiewa.
W krzakach, wichrem porwanych, rzuconych widmem w okno,
Wije się wielką jaszczurką, śliska, dwupierśna, blada,
Odyseusz – RC – IIa, Ic, III, III, III
Podstawa: zjawiskowa: wspólne atrybuty, sposób poruszania się i kulturowa: mitologia.
Komentarz: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. SYRENA = topielica, SYRENA = melodia, dźwięk, lament.
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= melodia, dźwięk, lament

(3)

DOTYK, SMAK, SŁUCH

Panna, pieśniarka sina, księżycem ułudnym ciecze,
Przemienia się, roztapia w rosnący, słodki lament.
Odyseusz – RC – IIa, Ib, III
Zob. metafora jednopiętrowa BLASK = ciecz; układ metafor, zob. SYRENA = jaszczurka,
gad, SYRENA = topielica.
= topielica

DOTYK, WZROK-KOLOR, RUCH, PRZESTRZEŃ

(7)

Bo w ogrodzie syrena okrutnie, przeciągle śpiewa.
W krzakach, wichrem porwanych, rzuconych widmem w okno,
Wije się wielką jaszczurką, śliska, dwupierśna, blada,
[…]
Panna, pieśniarka sina […]
Topielcem w pieśń popłynę, kipielą pochłonięty!
Odyseusz – RC – III, III, III, IIc, Ic, Id, III, Ic
Podstawa: kontekstowa: pojawiające się w utworze atrybuty topielca przypisane syrenie.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: megametafora konstytuująca cały wiersz, układ metafor, zob. SYRENA =
jaszczurka, gad, SYRENA = melodia, dźwięk, lament
243. SZCZĘŚCIE
= legenda

(5 / 12)

(2)

Ukąszonemu w serce najłaskawszym żądłem:
Szczęściem – posłuchaj, jakiem: prawdziwem! prawdziwem!
Więc: legendą na co dzień, więc poezji dziwem,
Szczęście – ZWO – Ic
Podstawa: doświadczalna: podobieństwo do legendy jako o przedmiocie narracji, do którego
nie ma bezpośredniego dostępu.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: zob. układ metafor SZCZĘŚCIE = owoc światła i SZCZĘŚCIE = niezwykły
fenomen poezji.
= niezwykły fenomen poezji (2)
Ukąszonemu w serce najłaskawszym żądłem:
Szczęściem – posłuchaj, jakiem: prawdziwem! prawdziwem!
Więc: legendą na co dzień, więc poezji dziwem,
Szczęście – ZWO – Ib
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Podstawa: doświadczalna: kontakt z poezją, przeżycie estetyczne dające poczucie szczęścia.
Rozwinięcie: przeniesienie doświadczenia na fenomen szczęścia jako taki.
Komentarz: zob. układ metafor SZCZĘŚCIE = owoc światła i SZCZĘŚCIE =legenda.
= owoc światła

WZROK-KSZTAŁT, WZROK-BLASK

(3)

Ukąszonemu w serce najłaskawszym żądłem:
Szczęściem – posłuchaj, jakiem: prawdziwem! prawdziwem!
[…]
Dalej: owocem światła, po ziemsku okrągłym,
Wypełniającym żywot, jak płód miłościwy,
Szczęście –ZWO – Ib, III, Id
Zob. metafora jednopiętrowa ŚWIATŁO = roślina i układ metafor, zob. SZCZĘŚCIE =
legenda i SZCZĘŚCIE = niezwykły fenomen poezji.
= pocałunek Boga

(2)

DOTYK

Więc cóż ukąszonemu pocałunkiem bożym
Więcej szczęścia przysporzy, dalszą dal otworzy,
Szczęście –ZWO – III, Ic
Zob. metafora jednopiętrowa POETA = osoba wyróżniona przez Boga; układ metafor, zob.
DOŚWIADCZENIE SZCZĘŚCIA = ukąszenie.
= przedmiot materialny, substancja

(3)

ZAPACH, DOTYK

Wtedy paloną kawą pachniało w kredensie,
[…]
I szczęście pachnie kawą. I chłoniesz je z bliska.
Zapach szczęścia – RC – IIb, IIb
Podstawa: asocjacyjna: skojarzenie zapachu kawy z miejscem szczęśliwych wspomnień.
Rozwinięcie: uogólnienie, przypisanie szczęściu stałego atrybutu zapachu właściwego kawie
implikującego substantywizacje leksemu szczęście, a następnie użycie go w schemacie
walencyjnym czasownika chłonąć w pozycji argumentu zależnego.

244. SZCZURY
= sznury

(1 / 4)

(4)

RUCH, DOTYK, WZROK-KOLOR

Z mroku wieków, wysłańce mściciela tajnego,
Wzdłuż rzek przywędrowały rude mokre sznury.
Szczury – CTW – III, III, IIb
Podstawa: językowa (fonetyczna): podobieństwo brzmieniowe i materialna: wspólne atrybuty
koloru i wyglądu pod wpływem wilgoci.
Rozwinięcie: identyfikacja.
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245. SZELEST
= szept

(2 / 5)
SŁUCH

(3)

Kiedy tutaj same szepty
Suchych ziół i somnilingwy
W nocy – TG – Ib
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo akustyczne dźwięków.
Rozwinięcie: substytucja.
(szelest liści = klaskanie)

= klaskanie

SŁUCH

(2)

Słowik świdrem zawziętym ciął,
W noc się wkręcał, klaszczący w listowiu.
Przechodzień – BC – III, Id
Podstawa: asocjacyjna: percepcyjne podobieństwo dźwięków.
Rozwinięcie: metateza prowadząca do antropomorfizacji.

246. SZEPT (1 / 3)
= substancja materialna

(3)

RUCH, SŁUCH, PRZESTRZEŃ

Obrastają natrętnym szeptem głębiny mieszkania
Życie codzienne – BC – Ib, IIb, Ic
Podstawa: językowa: wyrażenia: ciężkie słowa, rzucać słowa na wiatr i kontekstowa:
następująca po wyrażeniu metafora CZAS = mech.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu łączliwości składniowej na rzeczownik abstrakcyjny
‘szept’.
Komentarz: quasi-metafora: natrętny = trudny do zwalczenia, metafora jednopiętrowa, zob.
metafora bazowa CZAS = mech.
CZAS = mech
Więcej znaczy słowo codzienne
Mchem wieków obrośnięte
Życie codzienne - BC
Podstawa: ontologiczna: implikacja: obecność mchu jest śladem upływu czasu.
Rozwinięcie: identyfikacja przyczyny i skutku.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory SZEPT =
substancja materialna.

247. SZMER (1 / 2)
= posłanie
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(2)

SŁUCH, PRZESTRZEŃ

I drzemię uśmiechnięty
Na szmerze błędnych harf,

W Barwistanie – CTW – IIa, Id
Podstawa: językowa: wyrażenia językowe na podstawie czegoś, na tle czegoś i zastąpienie
przyimka przy przyimkiem na.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja, interpretacja dosłowna – reifikacja leksemu.

248. SZYBA (1 / 6)
= zwierciadło (6)

RUCH, WZROK-BLASK

I milion światła w niebieskie święto,
W oknach zwierciadłem przewraca gmachy!
Pierwszy maja –CTW – Ib, Id, Ic, IIb
zob. metafora jednopiętrowa ZŁUDZENIE = rzeczywistość
249. ŚCIANY
= droga

(1 / 2)
RUCH, PRZESTRZEŃ

(2)

„Zobacz, jadę ścianami ku drzwiom […]”
Pieśń o głowie i księżycu – RC – IIb, Ic
Podstawa: językowa: wyrażenie dosłowne jechać drogą.
Rozwinięcie: substytucja: droga – ściany.
Komentarz: zob. hipermetafora ZŁUDZENIE = rzeczywistość
250. ŚMIERĆ
= napastnik

(5 / 26)
(1)

RUCH

Potem, jak glista
Gruba i tłusta,
Okrągła, śliska,
Zatka mi usta
Humoreska – ST – IIc
Podstawa: językowa: wyrażenia potoczne typu zatkało mnie i funkcjonalna: zatkanie ust może
prowadzić do śmierci przez uduszenie.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu atrybutywności w nawiązaniu do dosłownego znaczenia
czasownika zatkać oraz synkretyzm przyczyny (duszenie) i skutku (śmierć) i przypisanie
skutkowi atrybutu właściwego przyczynie.
= człowiek

(16)

Śmierć mi dokucza
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RUCH, SŁUCH, DOTYK

Chytra, zajadła
[…]
Z chichotem czarta,
z pychą papieża,
Patrzy uparta,
Zęby wyszczerza
Humoreska – ST – III, III, Id, Id, IIa, III, IIb
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: śmieć czeka, spojrzeć śmierci w oczy, walczyć ze
śmiercią, zabrała go śmierć.
Rozwinięcie: antropomorfizacja.
Śmierć mi dokucza
[…]
Zasypie oczy
Drobniutkim piachem
Humoreska – ST – IIb, IIb, Ic
Podstawa: językowa: wyrażenie iść do piachu (‘umrzeć’).
.
Rozwinięcie: synkretyzm przyczyny (śmierć) i skutku (pochowanie w ziemi) oraz
antropomorfizacja polegająca na przypisaniu śmierci atrybutu grzebania (śmierć jako
wykonawca czynności).
Na dnie wszystkiego śmierć bezdźwięczna
Czeka, byś głucho stuknął głową.
Spadasz – melodia wieczna,
A kiedy spadniesz – słowo.
Muzyka – BC – III, IIb
Podstawa: językowa: śmierć przychodzi, śmierć zabrała kogoś.
Rozwinięcie: przypisanie śmierci atrybutu intencjonalności.
Utopię w niebie rozkrwawionym
Moją wrzeszczącą ostrą śmierć.
Dziurawiąc niebo – CTW – IIb, III, III
Podstawa: językowa: wyrażenia śmieć czeka, spojrzeć śmierci w oczy, walczyć ze śmiercią,
zabrała go śmierć.
Rozwinięcie: antropomorfizacja.
= zniszczenie, uwiąd, rozkład (3)

SŁUCH

I trzeszczy śmierć w stęchłej ścianie
Wiersz wyszydzający dzieci – SwK – IIa, Id
Podstawa: funkcjonalna: wspólny atrybut: starość, stęchlizna.
Rozwinięcie: identyfikacja przyczyny trzeszczenia (starość, upływ czasu) i skutku (śmierć,
zniszczenie).
= osoba, blada bestia (śmierć apokaliptyczna = osoba, blada bestia) (5) in absentia
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WZROK-KOLOR
Kolumbowie szpitalni, pijani białością,
Tak się codziennie Patmos proroczo powtarza,
Gdy z kropek chropowatych na wapnie i gipsie
Ustawia konstelacje błędny wzrok żeglarza
I widzi bestię bladą jak w Apokalipsie
Sufit – RC – Ic, Ia, IIb, Id
Podstawa: kontekstowa: peryfraza (blada bestia = śmieć) i kulturowa: blada bestia w
Apokalipsie, blady – atrybut śmierci.
Rozwinięcie: substytucja.
= istota materialna

(1)

I alkohole sine,
Przez które widać śmierć,
W Barwistanie – CTW – Ia
Podstawa: kulturowa: ludowe wyobrażenia o śmierci jako osobie.
Rozwinięcie: konkretyzacja.
Komentarz: układ metafor zob. ALKOHOL = przyrząd (optyczny) dający wgląd w wymiar
metafizyczny.
251. ŚNIEG (2 / 2)
= pierzyna

(1)

DOTYK

Śnieg pierzyną mi legł, wiek godziną mi zbiegł.
Zadymka – TG – Id
Podstawa: językowa: wyrażenia śnieżny puch, otulony śniegiem.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. ŚNIEG = żywa istota.
= żywa istota (1)

RUCH

Śnieg pierzyną mi legł, wiek godziną mi zbiegł.
Zadymka – TG - IIb
Podstawa: językowa: antropomorfizacja wyrażenia śnieg spadł, śnieg pada.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności.
Komentarz: metafora odświeżająca; układ metafor, zob. ŚNIEG = pierzyna.
252. ŚPIEW (2 / 8)
= powój

(3)

Tak! Zwabiłem, upiłem, uwiodłem,
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RUCH, WZROK-KSZTAŁT

Do ust wiłem się śpiewem – powojem!
Ucieczka – TG – IIa, Ic
Podstawa: kontekstowa: połączenie z predykatem ruchu wić się.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: układ metafor USTA = miejsce docelowe śpiewu / poezji, nie jego źródło.
= ostre narzędzie, świder (śpiew słowika = ostre narzędzie…) (5) SŁUCH, RUCH, DOTYK
Słowik świdrem zawziętym ciął,
W noc się wkręcał, klaszczący w listowiu.
Przechodzień – BC – IIa, Ic, III, IIb, Id
Podstawa: językowa: wyrażenia ostry ton, ostry dźwięk, świdrujący ton dźwięk.
Rozwinięcie: kontaminacja dwóch atrybutów świdrujący i ostry i substantywizacja atrybutu
świrujący – świder.
253. ŚRODEK LASU
= stolica

(1 / 2)

(2)

PRZESTRZEŃ

W strzępach sztandarów sztorcem
Leśna stolica
Hymn narodowy lasu – TG – III
Podstawa: immanentna.
Rozwinięcie: implikacja w odniesieniu do metafory.
Komentarz: zob. megamatafora i hipermetafora LAS = państwo.
254. ŚWIAT (3 / 7)
= zabójca

(2)

RUCH

Tysiącem śmierci tysiąc wjeżdża na mnie zgonów,
Kołującą wiecznością zabija mnie świat.
Wóz – SwK – IIc, Ic
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa POJAZD = narzędzie śmierci.
Rozwinięcie: implikacja na podstawie metafory bazowej.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa POJAZD = narzędzie śmierci.
POJAZD = narzędzie śmierci
Zabłąkany śród wozów, pojazdów, wagonów,
Śród dyszlów i buforów, wiję się jak gad.
Tysiącem śmierci tysiąc wjeżdża na mnie zgonów,
Kołującą wiecznością zabija mnie świat.
[…]
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Winkerliedem na dyszle! Świętym Sebastianem
Na jadowite strzały czyhających gwiazd –
Wóz –SwK
Podstawa: doświadczalna: śmiertelne wypadki komunikacyjne.
Rozwinięcie: metateza: przyczyna – skutek.
Komentarz: megametafora konstytuująca cały wiersz, metafora jednopiętrowa:
metafora bazowa dla metafory ŚWIAT = zabójca.
= żywa istota, człowiek

(3)

RUCH

Świat mi pod ciało się położy,
Jako pod topór kawał pnia,
Dziurawiąc niebo – CTW – IIa, Id
Podstawa: niejasna.
Rozwinięcie: brak.
= teatr planetarny

(2)

(świat po stworzeniu = teatr planetarny)

PRZESTRZEŃ

A już potem gwiazd miliardy,
Światy, dzieje, błahe sprawy…
patrzę: teatr planetarny,
Co przyjechał do Warszawy.
Przyglądając się gwiazdom – RC – Ia, III, IIb, Id
Podstawa: groteskowa wizja świata i kulturowa: motyw teatrum mundi.
Rozwinięcie: uogólnienie.
Komentarz: megametafora konstutuująca cały wiersz.
255. ŚWIATŁA
= ptaki

(2 / 7)

(4)

RUCH, WZROK-BLASK

Jak natchnienie (by wyfrunęły
Ptaki świateł)
I dygotały ptaki świateł,
W porze kwiatów – ZWO – IIa, Ib, IIa, Ib
Podstawa: kontekstowa: predykat wyfrunąć przypisany argumentowi światła i zjawiskowa:
podobieństwo rozprzestrzeniającego się światła do ruchu / lotu ptaka.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
= ostrza, strzały

(3)

(światła pojazdów = ostrza, strzały) RUCH, WZROK-BLASK

Winkerliedem na dyszle! Świętym Sebastianem
Na jadowite strzały czyhających gwiazd –
Wbić się i oczerwienić ciałem rozszarpanem,
Jak wojną i pożarem, kotłowisko miast!
Wóz – SwK – Id, Ib, III
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Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo człowieka ginącego pod kołami oświetlonego pojazdu
do osoby przeszytej ostrzem (strzały – św. Sebastian lub włóczni – Winkerlied).
256. ŚWIATŁO (światło, światło / blask, światło księżyca, światło słoneczne, światło
elektryczne)
(14 / 39)
= Apollo

(3)

WZROK-BLASK, WZROK-KOLOR

O, świetlny błogim mirem!
Zbarw się w jarzące wino,

W Barwistanie – CTW – Ia, IIb, III
Podstawa: kulturowa: personifikacja światła jako boga Apollina (neosemantyzm: świetlny
zamiast tradycyjnego świetlisty, łac. feb, grec. fojbos).
Rozwinięcie: apostrofa do światła / Apollina.
= muzyka

SYNESTEZJA (WZROK-BLASK + SŁUCH)

(2)

Ekstrakty z wiotkich ziół
[…]
W ciemności iskrą grają
W Barwistanie – CTW – IIb, Ic

in absetia

Zob. metafora bazowa dla dwóch innych metafor, zob. metafora jednopiętrowa
EKSTRAKTY = żywe istoty i PŁYN = żywa istota, człowiek.
= ostre narzędzie, siekiera

(3)

WZROK-BLASK, RUCH

Nocą się z płaczem obudzisz w trwodze,
Światło wyrąbie dziurę w podłodze,
Wiersz wyszydzający dzieci – SwK – IIb, Id
Podstawa: językowa: potoczne wyrażenia metaforyczne ostre światło, blask przeszywa
ciemności i zjawiskowa: złudzenie optyczne.
Rozwinięcie: poetycka / naiwna perspektywa postrzegania.
= piana

(2)

WZROK-BLASK, DOTYK

Światłem spienione oddycha piętro,
Pierwszy maja – CTW – III, Ic
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo jasnych plam światła na profilu budynku do plam na
skórze zgrzanego wierzchowca.
Rozwinięcie: substytucja.
= przedmiot

(2)

Wieczór czarodziej światła przewrócił,
Zalśnił olejkiem w każdej kropelce.
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WZROK-BLASK, RUCH

Słówko o księżycu i stawie – RC – IIb
Podstawa: językowa: załamanie się światła, światło wpada do pokoju i zjawiskowa: złudzenie
optyczne związane ze zmianą kąta padania promieni słonecznych w czasie zachodu słońca.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. ŚWIATŁO = substancja, olejek, WIECZÓR = czarodziej.
= roślina

(1)

?

Dalej: owocem światła, po ziemsku okrągłym,
Wypełniającym żywot, jak płód miłościwy,
Szczęście – ZWO – Ib
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa SZCZĘŚCIE = owoc światła.
Rozwinięcie: metaforyczna reinterpretacja użytego niemetaforycznie w wyrażeniu
nadrzędnym leksemu owoc poprzez dodanie atrybutu okrągły.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa SZCZĘŚCIE = owoc światła.
SZCZĘŚCIE = owoc światła
Ukąszonemu w serce najłaskawszym żądłem:
Szczęściem – posłuchaj, jakiem: prawdziwem! prawdziwem!
[…]
Dalej: owocem światła, po ziemsku okrągłym,
Wypełniającym żywot, jak płód miłościwy,
Szczęście – ZWO
Podstawa: językowa: wyrażenia konwencjonalne typu jasne dni, ciemne dni w
znaczeniu ‘szczęśliwe, nieszczęśliwe’ i użycie leksemu owoc w znaczeniu–
‘efekt, wytwór, przyczyna, źródło’.
Rozwinięcie: konkretyzacja i dodanie atrybutu materii: kształtu.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory ŚWIATŁO =
roślina i układ metafor, zob. SZCZĘŚCIE = legenda i SZCZĘŚCIE = niezwykły
fenomen poezji.
= substancja, olejek (2)

WZROK-BLASK, DOTYK

Wieczór czarodziej światła przewrócił,
Zalśnił olejkiem w każdej kropelce.
Słówko o księżycu i stawie – RC – IIa, Ic
Podstawa: zjawiskowa: wspólny atrybut blasku, lśnienia.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu atrybutywności poprzez nadanie argumentowi ‘światło’
atrybutu gęstości.
Komentarz: specjalna kategoria: sposób wyrażony nie przymiotnikiem tylko rzeczownikiem,
układ metafor, zob. ŚWIATŁO = przedmiot.
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= substancja policzalna

(1)

I milion światła w niebieskie święto,
W oknach zwierciadłem przewraca gmachy!
Pierwszy maja – CTW – Ib
Podstawa: językowa (semantyczna): bliskość znaczeniowa liczebności i dużej ilości oraz
symboliczna: milion – dużo.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. ZŁUDZENIE = rzeczywistość.
= woda

RUCH, WZROK-KOLOR, WZROK-BLASK, PRZSETRZEŃ

(10)

„[…] Ginę, tonę w bielonej powodzi!”
Pieśń o głowie i księżycu – RC – IIb, Id, III
Krew z ziemi słowotryskiem do ramion i głowy:
Ramiona nam rozwiera, głowę światłem zlewa
Słowo i ciało – SwK – IIb, Id
Podstawa: językowa: wyrażenie tonąć w świetle, jasności.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności.
Opłynąłem światłą głąb pokoju
Pieśń o głowie i księżycu – RC – IIb, Ib, III
Podstawa: językowa: wyrażenie wypłynąć w świat.
Rozwinięcie: połączenie z predykatem opłynąć i werbalizacja nośnika (woda – powódź).
(światło księżyca) = woda

WZROK-KOLOR, WZROK –BLASK, RUCH

Srebrne bryzgi przez drżącą firankę,
Dzieciństwo – CTW – Ia, III
Podstawa: zjawiskowa: wspólny atrybut połyskiwania i migotania.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
= ciecz

(światło księżyca = ciecz)

(4)

WZROK-BLASK, RUCH

Strach cieczą srebrną płynie ze ścian
Wiersz wyszydzający dzieci – SwK – IIa, Ic, III, Id
Zob. metafora jednopiętrowa STRACH = substancja ciekła.
= ciosy, kły dzika

(światło / blask = ciosy, kły dzika) (1)

Ciosami świateł ciemności rozciął
Blask stujęzyczny, nożowy zamach,
Apokalipsa – BC – Ib
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RUCH, WZROK BLASK

Zob. metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla dwóch metafor: CIEMNOŚĆ = przedmiot
materialny i NOC = zwierzę, człowiek; układ metafor, zob. BLASK = nożowy zamach.
(światło słoneczne = lustrzany odblask)
WZROK-BLASK
A dzień lustrem błyskliwym leśną grzywę złocił
Prawie do pni wisiała ognisto-wiewiórcza.
= lustrzany odblask

(4)

[…]
I mogłem, utajony w zielonej rozkoszy,
Mackami snu się wspinać po słonecznej grzywie.
Leśna sprawa – RC – Ic, III, IIb, III, Id

in absentia

Podstawa: zjawiskowa: złudzenie optyczne materialności światła odbitego na drzewach
(barwa, gęstość) i kontekstowa: metafora bazowa PROFIL LASU = grzywa.
Rozwinięcie: poetycka perspektywa oglądu.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa PROFIL LASU = grzywa, układ
metafor, zob. SEN = = alternatywna, irracjonalna rzeczywistość.
PROFIL LASU = grzywa
A dzień lustrem błyskliwym leśną grzywę złocił
Prawie do pni wisiała ognisto-wiewiórcza.
[…]
I mogłem, utajony w zielonej rozkoszy,
Mackami snu się wspinać po słonecznej grzywie.
Leśna sprawa, RC
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu i koloru.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory ŚWIATŁO
(SŁONECZNE) = lustrzany odblask.
= zjawisko moralnie złe, zbrodnicze

(światło elektryczne = zjawisko…)
(1)
metafora in absentia
WZROK-BLASK

Zorzo zbrodnicza, tęczo pożarna,
O, fajerwerku bożka Philipsa!
Apokalipsa - BC – III
Podstawa: kontekstowa: występujące w wierszu metafory związane z przemocą: BLASK =
nożowy zamach i ŚWIATŁO / BLASK = ciosy, kły dzika.
Rozwinięcie: projekcja negatywnych konotacji.
Komentarz: układ metafor, zob. ŚWIATŁO ELEKTRYCZNE = zjawisko moralnie złe,
zbrodnicze.
= zorza
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(światło elektryczne = zorza)

(3)
WZROK-BLASK

Zorzo zbrodnicza, tęczo pożarna,
O, fajerwerku bożka Philipsa!
Apokalipsa – BC – Ia, Ia, Ib

in absentia

Podstawa: epistemologiczna: podobieństwo optyczne.
Rozwinięcie: identyfikacja.
Komentarz: tematem metafory jest peryfraza: fajerwerk bożka Philipsa - elektryczne źródło
światła, układ metafor, zob. ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA = zjawisko moralnie złe,
zbrodnicze.
257. ŚWIECA

(1 / 3)

= człowiek, żałobnik, płaczka

(3)

WZROK-KSZTAŁT

Na tę księgę woskowymi łzami
Kapią nocą żałobne gromnice.
Biblia cygańska – BC – Ic, III, IIa, Ia, III

in absentia

Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu topiącej się świecy do płaczącego człowieka.
Rozwinięcie: implikacja.
Komentarz: hipermetafora zob. hipometafora
KROPLE WOSKU = łzy
258. ŚWIECĄCY ŁAŃCUCH
= droga mleczna

(1 / 5)

(5)

WZROK-BLASK

Dróżki gwiaździste
Po gałązkach błyskały
Mlekiem wieczystem.
Choinka – TG – Ia, III, IIb, Id, Ic, III
Podstawa: zjawiskowa: wspólny atrybut blasku i kontekstowa: megametafora CHOINKA =
wszechświat, kosmos.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: zob. megametafora CHOINKA = wszechświat, kosmos.
259. ŚWIECZKI NA CHOINCE

(1 / 3)

= świerszcze (3)
Trzaskały świeczki,
Świerkowe świerszcze,
Choinka – TG – III
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo wydawanych dźwięków.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
260. ŚWIĘTO (1 / 1)
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SŁUCH, WZROK-BLASK

= substancja wybuchowa

(1)

RUCH

Bucha z błękitu niebieskie święto!
Pierwszy maja – CTW - IIa
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: wybuch radości, wybuch entuzjazmu.
Rozwinięcie: metonimia: entuzjazm towarzyszący świętu – święto.
261. ŚWIT

2 / 6)

= człowiek, zwierzę (2)

WZROK-KOLOR, PRZESTRZEŃ

I świt siwy mnie połknął,
Szara wdowa nade mną płacze,
Pieśń o głowie i księżycu – RC – IIb, III
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: świt nadchodzi, blady świt.
Rozwinięcie: substytucja i rozszerzenie zakresu łączliwości na inne atrybuty: metafora
potoczna „blady świt” – siwy świt.
= ogień (złotolicy)

(4)

WZROK-BLASK

A na krańcu dalekiej ulicy
Zarumienił się świt złotolicy
Zarumienił się, zaczerwienił się,
Hejże, sława! Rozpłomienił się!
Helios – CNB – IIa, III, IIa, IIa
Podstawa: doświadczalna: efekt świetlany, świt podobny do łuny, pożaru i językowa:
metafory potoczne świt zarumienił się, świt złotolicy (odświeżenie metafory). Podobieństwo
fonetyczne wyrażeń rozpłomienić się i rozpromienić się.
Rozwinięcie: identyfikacja świtu i ognia.
262. ŚWITAĆ

(1 / 1)

= pojawiać się w umyśle

(1)

Widzę cię – świtasz – idziesz, o Poezjo Nowa!
Teofania – CNB - IIa
Podstawa: językowa: wyrażenia typu myśl świta, idea świta, oznaczające inspirację.
Rozwinięcie: ukonkretnienie subiektu (myśl, idea) na myśl, idea poetycka i adaptacja
składniowa w nawiązaniu do metafory POEZJA = człowiek.
Komentarz: zob. POEZJA = człowiek.

263. TAJEMNICA (1 / 2)
= przedmiot materialny
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(2)

RUCH

Splotem słów chwytamy tajnię w śpiewnym rymie,
Nasza mądrość – ST – IIb, Ib
Zob. metafora jednopiętrowa POEZJA = narzędzie.
264. TŁOCZYĆ SIĘ (1 / 3)
= przeciskać się

PRZESTRZEŃ, RUCH

(3)

Od najstarszych korzeni po najświeższy listek
Tłoczę się w treści zbitej, uparty i chciwy,
Owoc – BC – IIa, Id, III
Podstawa: kulturowa (literacka) konwencja poetycka – liryka roli.
Rozwinięcie: obraz owocu przeciskającego się od korzeni przez całą strukturę drzewa na
zewnątrz.
265. TŁUM

(2 / 12)

= człowiek

(8)

RUCH

Tłumie! Ty masz RACJĘ!
[…]
O, ty zbrodniarzu cudowny i prosty,
Elementarny, pierwotnie wspaniały!
[…]
Tłumie, o Tłumie, Tłumie rozszalały!
[…]
Wracaj od rogu, śmiej się, wariuj, szalej!
Wiosna – ST – IIb, Ia, III, IIb, Id, IIa, IIa, IIa
Podstawa: językowa: synekdocha.
Rozwinięcie: substytucja gramatyczna i przypisanie tłumowi form świadomości.
= zwierzęta, płazy

(4)

RUCH

I tłum na ulicę wylegnie,
Z kątów wypełznie, z nor wybiegnie
Wiosna – ST – Id, Id
Podstawa: językowa: poprzedzające wyrażenie tłum na ulicę wylegnie.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności.
266. TOWARZYSZYĆ
= sprawować wartę

(1 / 1)

(1)

Przy moim heinowskim tapczanie rozpacz sprawuje wartę.
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Godziny – TG – IIb
Zob. metafora jednopiętrowa ROZPACZ = człowiek.
267. TREŚĆ (3 / 10)
= przyczyna, geneza ontologiczna

RUCH, PRZESTRZEŃ

(4)

(a treść, w nawiasie zauważę,
to rdzeń, to pierwień, to przyczyna);
Więc przy tym liściu się zastanów
Nad gorejącą treścią zdarzeń.
[…]
Bo on, konając na mej dłoni,
Do dzisiaj kipi w swej kolebce:
Wrzątkiem idei szmaragdowej,
Co, niezgaszona w liściach szepce;
Treść – TG – Ia, Ia, Id, IIb, Id
Podstawa: kontekstowa: zastąpienie leksemem przyczyna.
Rozwinięcie: identyfikacja i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. TREŚĆ= substancja materialna i TREŚĆ = wrząca ciecz.
= substancja materialna

(2)

DOTYK

Widząc jak często zapominasz
O gorejącej treści zdarzeń.
(a treść, w nawiasie zauważę,
to rdzeń, to pierwień, to przyczyna);
Treść – TG – Id, III, Ib, Ia
Podstawa: kontekstowa: zastąpienie leksemem rdzeń.
Rozwinięcie: dodanie atrybutu palności.
Komentarz: układ metafor, zob. TREŚĆ= przyczyna, geneza ontologiczna i TREŚĆ = wrząca
ciecz.
= wrząca ciecz

(4)

Widząc jak często zapominasz
O gorejącej treści zdarzeń.
[…]
Bo on, konając na mej dłoni,
Do dzisiaj kipi w swej kolebce:
Wrzątkiem idei szmaragdowej,
Co, niezgaszona w liściach szepce;
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RUCH, DOTYK, WZROK-KOLOR

Treść – TG – Ib, Ic, Ib
Zob. metafora jednopiętrowa UJAWNIAĆ COŚ (treść) = kipieć; układ metafor, zob. TREŚĆ
= substancja materialna i TREŚĆ = przyczyna, geneza ontologiczna.
268. TRWOGA

(1 / 2)

= muzyka, melodia, utwór muzyczny

(2)

SŁUCH

W bębny wojenne biją! Hej mocniej! W rytm trwogi!
Symfonia wieków – CNB – IV, Ib
Podstawa: zjawiskowa: rytmiczność uderzeń zatrwożonego serca przypomina muzykę.
Rozwinięcie: uogólnienie zjawiskowej analogii i substytucja leksemów.
269. UJAWNIAĆ COŚ (treść)
= kipieć

(1 / 2)

(2)

RUCH

Więc przy tym liściu się zastanów
Nad gorejącą treścią zdarzeń.
[…]
Bo on, konając na mej dłoni,
Do dzisiaj kipi w swej kolebce:
Wrzątkiem idei szmaragdowej,
Co, niezgaszona w liściach szepce;
Treść – TG – IIb, Ic, Ib, III
Podstawa: językowa: wyrażenia potoczne typu: kipieć gniewem, złością i kontekstowa:
metafora bazowa TREŚĆ = wrząca ciecz.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa TREŚĆ = wrząca ciecz.
TREŚĆ = wrząca ciecz
Widząc jak często zapominasz
O gorejącej treści zdarzeń.
[…]
Bo on, konając na mej dłoni,
Do dzisiaj kipi w swej kolebce:
Wrzątkiem idei szmaragdowej,
Co, niezgaszona w liściach szepce;
Treść – TG
Podstawa: kontekstowa: połączenie z predykatem kipieć i atrybutem wrzątku.
Rozwinięcie: substytucja i dodanie atrybutu koloru.
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Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory UJAWNIAĆ
COŚ (treść) = kipieć; układ metafor, zob. TREŚĆ = substancja materialna i
TREŚĆ = przyczyna, geneza ontologiczna.

270. ULICE, LATARNIE, SZUBIENICE (1 / 1)
= człowiek

(1)

RUCH

Tańczyły tan ulice,
Latarnie, szubienice
Chrystus miasta – CNB – IIa
Podstawa: kontekstowa: motywem przewodnim wiersza jest wszechobecny taniec wszystkich
ludzi i przedmiotów.
Rozwinięcie: rozwinięcie zakresu predykatywności i przypisanie na tej podstawie latarniom i
szubienicom atrybutu ruchu.

271. USTA

(1 / 3)

= miejsce docelowe śpiewu / poezji (nie jego źródło)

(3)

RUCH, PRZESTRZEŃ

Tak! Zwabiłem, upiłem, uwiodłem,
Do ust wiłem się śpiewem – powojem!
Ucieczka – TG – Id, Ic
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa POEZJA = śpiew.
Rozwinięcie: odwrócenie kierunku genezy / powstawania: z ust na zewnątrz – z wnętrza do
ust.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa POEZJA = śpiew i układ metafor
ŚPIEW = powój.
POEZJA = śpiew
Tak! Zwabiłem, upiłem, uwiodłem,
Do ust wiłem się śpiewem – powojem!
Ucieczka- TG
Podstawa: kulturowa (literacka): koncepcja poety jako śpiewaka (Leśmian, Dwoje
Ludzieńków: Romans śpiewam…)
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa: metafora bazowa dla metafory USTA =
miejsce docelowe śpiewu / poezji (nie jego źródło).
272. UTWÓR MUZYCZNY
= pociąg

(6)

Melodia pędziła ekspresem,
[…]
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(1 / 6)
RUCH, PRZESTRZEŃ

Pociąg wtoczył się w wiosnę jak ziemia,
Ministrowie na dworcu w Warszawie
Przywitali – Narodowy Poemat.
Historia – TG – IIb, Id, IIb
Zob. metafory piętrowe MELODIA = pasażerka pociągu i SŁOWA = ludzie oczekujący na
peronach.
273. WCHODZIĆ
= wnikać

(1 / 2)

(2)

RUCH

Słońce głęboko weszło
W wodę, we mnie i w ziemię,
Strofy o późnym lecie – RC – IIb, Id, Id, Id
Podstawa: zjawiskowa: wnikać – wchodzić w coś.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu znaczeniowego predykatu na inne aspekty: duchowy,
termiczny.
274. WDAĆ SIĘ (w coś)
= rozpocząć

(1 / 2)
SŁUCH

(2)

Wdać się w milczenie, jak w rozmowę,
Milcząc – TG – IIb, Id
Podstawa: językowa: wyrażenie: wdać się w rozmowę.
Rozwinięcie: paralelizm składniowy.

275. WERSETY

(1 / 2)

= obrazy, elementy narracji (2)

RUCH, WZROK-BLASK

Migające wibrują wersety
Biblia cygańska – BC – IIa, III
Podstawa: kontekstowa: użycie argumenty wersety w supozycji znaczeniowej (treść wersetu,
obraz).
Rozwinięcie: substytucja.

276. WESTCHNIENIE
= jesień

(1 / 3)

(3)

A co jesienią nazwałem? Wielkie, głębokie westchnienie:
Moje, człowiecze, wzniesione z dna jeziornego i chłodnego.
Suma jesieni – BC – IIb, Ic, Ia
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SŁUCH

Podstawa: niejasna: może doświadczalna: jesień to pora smutna, wywołująca westchnienie
człowieka (metateza: przyczyna – skutek)..
Rozwinięcie: odwrócenie relacji (skutek – przyczyna).
277. WĘCH ` (1 / 2)
= impuls do działania

(2)

RUCH, ZAPACH

Węchem gnani i przeczuciem tknięci,
Biblia cygańska – BC – Ic, III
Podstawa: językowa: wyrażenia typu gnany potrzebą, tęsknotą… etc.
Rozwinięcie: Rozszerzenie zakresu łączliwości imiesłowu gnany na argument węch.
278. WĘGIEL
= drzewo

(2 / 4)
SŁUCH

(3)

I zaszumi rozjuszony węgiel
Lasem, polem, miodobrodem łęgiem,
I wyszumi z siebie słońca snopy,
Mchy pietrowe, brodate potopy,
Zieleń – TG – IIa, Ic, Ic, Ic, Ic, IIc,
Podstawa: ontologiczna: geneza, historyczna perspektywa relacji przyczynowo-skutkowej.
Rozwinięcie: atrybuty węgla związane z rozwojem drzewa.
Komentarz: układ metafor WĘGIEL = zwierzę.
= zwierzę

(1)

I zaszumi rozjuszony węgiel
Lasem, polem, miodobrodem łęgiem,
Zieleń – TG - III
Podstawa: kontekstowa: atrybut zwierzęcia przypisany przedmiotowi nieożywionemu.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu atrybutywności: przypisanie atrybutu pobudzenia
emocjonalnego.
Komentarz: układ metafor, zob. WĘGIEL = drzewo.
279. WĘSZYĆ

(1 / 1)

= przeczuwać (1)

ZAPACH

Burza się wpina po drzewach,
Słońce węsząca.
Hymn narodowy lasu – TG – III
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: pachnie zdradą, czuć zdradą, śmierdzi strachem.
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Rozwinięcie: abstrahowanie od różnic i związek przyczynowo-skutkowy między bodźcem i
następstwem.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora podrzędna: BURZA = żywa istota.
BURZA = żywa istota
Burza się wpina po drzewach,
Słońce węsząca.
Hymn narodowy lasu - TG
Podstawa: językowa: wyrażenie: burza nadchodzi i zjawiskowa: podobieństwo
zjawisk: wiatr podwiewa liście – wspina się po drzewach (mocne poruszenie
wiatru).
Rozwinięcie: uogólnienie.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora nadrzędna WĘSZYĆ =
przeczuwać.

280. WIATR (5 / 36)
= człowiek

(28)

SŁUCH, PRZESTRZEŃ, DOTYK, RUCH

Drugi wiatr – w sadzie grał:
Cichuteńko, leciuteńko,
Liście pieścił i szeleścił,
Mdlał…
Jeden wiatr – pędziwiatr!
Fiknął kozła, plackiem spadł,
Skoczył, zawiał, zaszybował,
[…]
Wziął wiatr brata za kamrata,
Teraz z nim po polu lata,
Gonią oni chmury, ptaki,
Mkną, wplątują się w wiatraki,
Głupkowate mylą śniegi,
W prawo, w lewo, świst, podrygi,
Dmą płucami ile sił,
Łobuzują, pal je licho! …
Dwa wiatry – ST – IIa, IIb, IIa, IIa, IIb, IIb, IIc, IIc, IIb, IIa, IIb, IIb, Ic, IIa
Powinienem z wiatrami po ulicach się włóczyć,
[…]
I znów w kwiatach się włóczyć po ulicach z wiatrami
Ranyjulek – ST – Id, Id
Podstawa: językowa wyrażenia typu szukać wiatru w polu, iść z wiatrem w zawody, wiatr
dmucha, dmie, wiatr coś przewraca
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu atrybutywności: przypisanie subiektowi ‘wiatr’ atrybutów
człowieka: funkcji fizjologicznych, więzi społecznych, zabawy.
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Wiatr nam oczy przymyka.
Strofy o późnym lecie – RC – IIb
Podstawa: metonimia: powodować coś – robić coś (relacja sprawcza).
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności i nadanie intencjonalności subiektowi
‘wiatr’.
Wiatr, górny trębacz i piewca,
Chmury przetrząsa,
Hymn narodowy lasu – TG – IIb, Ia, Ia, III
Podstawa: asocjacyjna: podobieństwo wyrazów: trząść – przetrząsać, w odniesieniu do
wyrażenia wiatr trzęsie.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności.
Komentarz: hipermetafora, zob. hipometafory WIATR = trębacz, WIATR = śpiewak.
Wiatr jej nadążyć nie może
I gończe listy rozwiesza,
Zawieja – TG – IIb, IIb
Podstawa: językowa: wyrażenia wiatr nadchodzi, przewraca…
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności.
= trębacz

SŁUCH

(1)

Wiatr, górny trębacz i piewca,
Hymn narodowy lasu – TG – Ia
Podstawa: językowa: wyrażenie wiatr dmucha.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności.
Komentarz: zob. hipermetafora WIATR = człowiek.
= śpiewak

SŁUCH

(1)

Wiatr, górny trębacz i piewca,
Hymn narodowy lasu – TG - Ia
Podstawa: językowa: wyrażenie: wiatr świszcze.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności.
Komentarz: zob. hipermetafora WIATR = człowiek.
= zwierzę, człowiek, żywa istota

(1)

A wiatr się tarza po srebrnej wodzie
Pierwszy maja – CTW – IIb
Podstawa: zjawiskowa (podobieństwo ruchu)
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja
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RUCH

= ruch okrężno-postępujący (5)

RUCH

Jeden wiatr – pędziwiatr!
Fiknął kozła, plackiem spadł,
Skoczył, zawiał, zaszybował,
Świdrem w górę zakołował
I przewrócił się, i wpadł
Na szumiący senny sad,
Dwa wiatry – ST – IIa, IIa, Id, IIa, IIb, Id
Podstawa: ontologiczna: metonimia.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
281. WIDMA (widma, widma leśne)
= lampy, reflektory

(3 / 21)

(4)

WZROK-BLASK, RUCH, DOTYK

I zaczęły sączyć mżące, słotne światło.
Zdarzenie na próbie – TG – IIb, III, III
Podstawa: kontekstowa: atrybut mżące, słotne światło.
Rozwinięcie: substytucja.
= ludzie

(10)

RUCH, SŁUCH, PRZESTRZEŃ, WZROK-KSZTAŁT

I pięćset krzeseł, audytorium nudy,
Zajęły smutne, bezforemne widma,
Chrząkające coraz wymowniej,
Że ta sala, jak na śmierć, jest za widna,
A jak na życie – zbyt ciemna.
Nie są to żadne alegorie ani metafory.
Dosłownie:
Zasiadły stłamszone pokrowce – upiory,
No i – fochy, pretensje, humory…
Zdarzenie na próbie – TG – Ib, IIb, III, III, III, IV, IIb, Ia, III, Ia, Ia, Ia, Ia
Podstawa: kontekstowa: połączenie z atrybutami i predykatami właściwymi ludziom.
Rozwinięcie: substytucja.
= żywe istoty (widma leśne = żywe istoty) (7)

WZROK-KOLOR, RUCH

Wystukani z sennych oparów,
Budzą się starzy drzewodzieje:
Szaromary, widma konarów,
Nieistoty płyną przez knieje.
Jeleń – ZWO – IIa, III, Ia, IIb
Podstawa: kontekstowa: połączenie z predykatem budzić się.
Rozwinięcie: poetycka perspektywa oglądu.
Komentarz: układ metafor, zob. CIEŃ = żywa istota
(cienie konarów = żywe istoty)
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282. WIECZÓR

(1 / 2)

= czarodziej (2)

RUCH, WZROK-BLASK

Wieczór czarodziej światła przewrócił,
Zalśnił olejkiem w każdej kropelce.
Słówko o księżycu i stawie – RC – IIb, Ia
Podstawa: immanentna: immanentny obraz poetycki
Rozwinięcie: implikacja.
Komentarz: układ metafor, zob. WIECZÓR = przedmiot materialny.

283. WIEK (czas)

(1 / 2)

= istota żywa, człowiek

(2)

RUCH

Śnieg pierzyną mi legł, wiek godziną mi zbiegł.
Zadymka – TG – IIb, Ic
Podstawa: językowa: metafora potoczna czas biegnie i fundowana przez nią hipermetafora
CZAS = żywa istota, człowiek.
Rozwinięcie: konkretyzacja.
Komentarz: metafora odświeżająca.

284. WIEK (ludzki) (1 / 4)
= rzeki połączone w jedno ujście, żywioł, powódź (4)

RUCH

Wezbrało czterdzieści wiosen
Jak czterdzieści zielonych rzek
W jeden prąd, w jeden nurt, w jeden bieg,
I porwało rozrosły mój wiek.
Czterdzieści wiosen – TG – IIb, Id, Id, Id, IIb
Zob. metafora trzypiętrowa POWÓDŹ = człowiek.
285. WIERCIĆ SIĘ (1 / 1)
= kręcić się

(1)

RUCH

A ja sobie hopsa-sa!
Tak bez końca, tak do śmierci
Niech się jasne niebo wierci
Sokrates tańczący – ST – IIa
Podstawa: językowa: podobieństwo znaczeniowe leksemów w jednym kontekście.
Rozwinięcie: uogólnienie semantyczne, abstrahowanie od innych znaczeń i substytucja.
Pośrednia antropomorfizacja uruchamia asocjację z żywotnym subiektem.
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286. WIDOK Z OKNA
= materiał

(1 / 1)

(1)

WZROK-KSZTAŁT

W ciepło niebieskie okna wycięto,
Pierwszy maja – CTW – IIb
Podstawa: zjawiskowa: wspólny atrybut konturu / krawędzi (widok z okna = wycinek
rzeczywistości).
Rozwinięcie: uogólnienie i zdynamizowanie za pomocą predykatu „wycięto”.
Komentarz: układ metafor, zob. ATRYBUT = przedmiot materialny.
287. WIECZNOŚĆ (1 / 3 )
RUCH, WZROK-KOLOR, SŁUCH

= ocean, morze

Przyniosło mnie tutaj z nieskończoności
Szare, mętne morze.
Kiedy na kanapie się położę,
Kołuje mną wielki zawrót pradawności,
Kiedy usnę – na dno opadam,
A kiedy oczy otworzę,
Ze snu do mieszkania wrywa się kaskada
Szumiącej groźnie wieczności.
Mieszkanie – SwK – Id, Ia, IIb, IIb, IIb, Id, Id, Id, IIb, Ib, III
Podstawa: ontologiczna: wspólny atrybut nieskończoności i kontekstowa: wyrażenia
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.

288. WIEDZA
= dolina

(wiedza, wiedza o języku)

(2 / 7)
PRZESTRZEŃ

(2)

Dolinami zapadłej wiedzy
Biblia cygańska – BC – Ic, Ib
Podstawa: językowa: wyrażenia głęboka wiedza, szeroka wiedza.
Rozwinięcie: substytucja.
= ożywczy strumień wody

(wiedza o języku = ożywczy…)

Z różdżką chodzę, wiedzący, gdzie bryźnie
Strumień prawdy żywiący i żyzny
Z mojej pięknej ojczyzny-polszczyzny.
Zieleń – TG – IIa, Ib, III, III, Id

(5)

RUCH

in absentia

Podstawa: językowa: wyrażenia karmić się słowami, pokarm dla duszy, źródło wiedzy.
Rozwinięcie: substytucja.
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Komentarz: układ metafor, zob. POLSZCZYZNA = ojczyzna, ziemia ojców.

289. WIERSZ

(2 / 5)
PRZESTRZEŃ

= dom poety (1)
Oto mój dom: cztery ściany wiersza
W mojej pięknej ojczyźnie-polszczyźnie.
Zieleń – TG – Ia, Ib

Podstawa: funkcjonalna: potoczne metaforyczne rozumienie leksemu dom ‘miejsce, gdzie się
jest u siebie, bezpieczne, pewne’, por. wyrażenie no to jesteśmy w domu.
Rozwinięcie: nawiązanie do niemetaforycznego znaczenia słowa dom ‘budynek’.
= eliksir miłosny

WZROK-KOLOR, ZAPACH, SŁUCH

(4)

A potem barwią się, szumią, pachną trujące miłosne napoje
W wierszach jak w retortach szklanych.
Do Marii Pawlikowskiej – SwK – IIa, IIa, IIa, Id
Podstawa: językowa: miód na czyjeś serce (o słowach).
Rozwinięcie: konkretyzacja.

290. WIEW, WIATR, PODMUCH (2 / 3)
= intencjonalny środek wyrazu

(2)

DOTYK

Zmierzch się wiewem żali,
Żeśmy się rozstali,
Na balkonie – SJ – IIa, Ic
Podstawa: językowa: wyrażenia typu żalić się słowami, płaczem.
Rozwinięcie: substytucja na podstawie przypisania intencjonalności komunikacyjnej zjawisku
akustycznemu innemu niż językowe, fizjologiczne.
Komentarz: układ metafor, zob. ZMIERZCH = człowiek .
= przedmiot materialny

(1)

RUCH

Twarz mi ojedwabia
Wiew znieruchomiały.
Na balkonie – SJ - III
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: uderzenie wiatru.
Rozwinięcie: przypisanie argumentowi ‘wiew’ atrybutu ruchu.

291. WINO (1 / 1)
= ogień
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(1)

WZROK-BLASK

Zbarw się w jarzące wino,

W Barwistanie – CTW - III
Podstawa: zjawiskowa: optyczne podobieństwo jarzącego się ognia do czerwonego wina.
Rozwinięcie: transpozycja właściwości ognia (jarzenia się) na wino i substytucja polegająca
na przypisaniu winie możliwości jarzenia.
292. WIOSENNA PRZESTRZEŃ (1 / 5)
= szklana wanna

(5)

DOTYK, RUCH, WZROK-KOLOR, PRZESTRZEŃ

Kiedy sobie zrozpaczona wiosna
W szklanej wannie przecięła arterie,
Jak szalony naległem na wiosła
I uciekłem z poezji na ferie.
Tak, to skandal, ćwierkliwe syrenki,
Żeby nago wyskoczyć z łożnicy
I w kwitnącym akwarium łazienki
Brzytwą ciach po majowej tętnicy!!
Ucieczka – TG – Id, Id, Ib, III, Ic, Id, III

in absentia

Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo optyczne powietrza do wody i jego przeźroczystości do
szkła.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: układ metafor PRZEKWITANIE = akt samobójstwa wiosny.

293. WIOSNA
= dzwonnik

(3 / 25)

(5)

SŁUCH

Żeby dzwonami dzwonił zielony bulgot wiosny
Przemiany – SWK – IIb, Ic, Ib
Podstawa: językowa: metafory potoczne wiosna budzi rośliny, ptaki, przyrodę i kontekstowa:
metafora WIOSNA = wrzący płyn, ciecz poddawana wtłaczaniu powietrza.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności, czyli przypisanie wiośnie (bulgotowi)
funkcji budzenia wspólnej dla niej i dzwonnika (dzwonić dzwonami).
Komentarz: metafora dwupiętrowa, zob. metafora bazowa WIOSNA= wrzący płyn, ciecz
poddawana wtłaczaniu powietrza.
= wrzący płyn, ciecz poddawana wtłaczaniu powietrza
Żeby dzwonami dzwonił zielony bulgot wiosny
Przemiany –SWK
Podstawa: funkcjonalna: atrybut aktywności i kontekstowa: metafora BULGOT =
przedmiot materialny, roślina.
Rozwinięcie: transpozycja atrybutu ‘bulgotać’ z cieczy na wiosnę na podstawie
wspólnego atrybutu aktywności.
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Komentarz: zob. metafora bazowa BULGOT = przedmiot materialny, roślina oraz
metafora bazowa dla metafory WIOSNA = dzwonnik.
BULGOT = przedmiot materialny, roślina
Żeby dzwonami dzwonił zielony bulgot wiosny
Przemiany - SWK
Podstawa: językowa: wyrażenie coś (wiosna) aż kipi oznaczające
obfitość czegoś (tu przejawów wiosny).
Rozwinięcie: kontaminacja przyczyny i skutku: kipieć –
bulgotać/bulgot, reifikacja nomen actionis (bulgot) i synestezja:
zielony bulgot.
Komentarz: metafora bazowa dla metafory WIOSNA= wrzący płyn,
ciecz poddawana wtłaczaniu powietrza.
= kobieta, uwiedziona i porzucona (18)

PRZESTRZEŃ, RUCH, ZAPACH,
WZROK-BLASK, WZROK-KOLOR

Kiedy sobie zrozpaczona wiosna
W szklanej wannie przecięła arterie,
Jak szalony naległem na wiosła
I uciekłem z poezji na ferie.
Tak, to skandal, ćwierkliwe syrenki,
Żeby nago wyskoczyć z łożnicy
I w kwitnącym akwarium łazienki
Brzytwą ciach po majowej tętnicy!!
[…]
Tak! Zwabiłem, upiłem, uwiodłem,
Do ust wiłem się śpiewem – powojem!
Tak! a potem uciekłem! to podłe!
Wszystko prawda! Ale ja wiem swoje:
Że nie wolno, nie wolno zacisnąć
W taką rozkosz rozkwitu dokolną!
Tak zaliścić! Zapachnieć, zabłysnąć!
Nawet brzozom po burzy – nie wolno!
Uprzedzałem dziewczynę zawziętą,
Widząc w jej oczach zieleń błyskawic:
Ucieczka – TG – III, IIc, Id, Ic, Ib, III, Id, Ic, IIb, IIb, IIb, Id, Ib, IIa, IIa, IIa, IIb, III, IIb, Id
Zob. metafory piętrowe: KREW = śpiew, POETA = amant wiosny i ZIELONE OCZY
WIOSNY = zapowiedź burzy / błyskawic.
= miejsce w przestrzeni, topos
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(2)

RUCH, PRZESTRZEŃ

Pociąg wtoczył się w wiosnę jak ziemia,
Historia – TG – IIa, Id
Podstawa: kontekstowa: porównanie jak ziemia.
Rozwinięcie: kompleks implikacji astronomicznych, z których wynika, że nastanie wiosny
jest wynikiem ruchu ziemi.

294. WIZJA LIRYCZNA

(1 / 1)

= lira, instrument strunowy (1)

WZROK-KOLOR

Widzę cię, święta moja wizjo złotostrunna!
Teofania – CNB - III
Podstawa: kulturowa: lira – atrybut poezji.
Rozwinięcie: utożsamienie wizji lirycznej i wizji złotostrunnej.

295. WODA (1 / 1)
= wiatr

(1)

RUCH, DOTYK

blask różowiał i woda wiała
Sitowie – SwK - IIa
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: ciągnie od wody, wieje od wody.
Rozwinięcie: dołączenie do funkcji składniowej argumentu ‘woda’ znaczenia
przedmiotowego umożliwiającego połączenie z czasownikiem wiać i substytucja.

296. WOLA (1 / 2)
= ośmiornica (2)

WZROK-KSZTAŁT

Ssącym oplotem myśli, ośmiornicą woli
Owoc – BC – IV, Ib
Zob. metafora jednopiętrowa MYŚL = macka ośmiornicy
297. WPLĄTYWAĆ SIĘ (1 /2 )
= wchodzić między coś

(2)

Wziął wiatr brata za kamrata,
Teraz z nim po polu lata,
[…]
Mkną, wplątują się w wiatraki,
Dwa wiatry – ST – IIa, Id
Podstawa: językowa: podobieństwo funkcjonalne.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
184

RUCH

298. WRAZIĆ

(1 / 1)

= narzucić przymusowo

RUCH, SŁUCH

(1)

Rytm wraziła rozchlapanym literom.
Historia – TG – IIc
Podstawa: semantyczna: wrazić - ‘siłą wcisnąć do środka czegoś’.
Rozwinięcie: zastosowanie do przedmiotu abstrakcyjnego (litery).
Komentarz: układ metafor, zob. SŁOWA = ludzie oczekujący na peronach i MELODIA =
pasażerka pociągu.
299. WSPÓŁCZESNA CYWILIZACJA

(1 / 4)

= apokalipsa (4)

WZROK-KOLOR, WZROK-BLASK

Jakich objawień pali się barwna
Amerykańska apokalipsa?
Kto idzie? Bokser. W kułakach – ołów,
Zęby na wierzchu: zbawiciel nowy.
I chwali Pana wrzask apostołów
Z krwawo rozdartych szczęk kwadratowych.
Apokalipsa – BC – IIa, Ia, III, III
Podstawa: kontekstowa: atrybuty cywilizacji przypisane apokalipsie.
Rozwinięcie: substytucja.

300. WULKAN
= roślina

(1 / 2)
WZROK-KSZTAŁT, RUCH

(2)

Wulkan strachu za oknem wyrasta,
Ciemność – BC – IIa, Id
Podstawa: językowa: wyrażenie strach rośnie, narasta i kontekstowa: metafora bazowa
STRACH = wulkan.
Rozwinięcie: uogólnienie.
Komentarz: układ metafor STRACH = wulkan.
301. WYBUCHNĄĆ / WYBUCHAĆ

(1 / 2)

= pojawić się nagle, niespodziewanie

(3)

Wybucha kwieciem jak gałęzie,
Odfruwa ptactwem gołębianem
Oczekiwanie – TG – IIa, Ic
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RUCH

Wybuchła wiosna – wstrząsająco.
Wiosna chamów – BC – IIa
Podstawa: językowa: metafory potoczne typu wybuchła awantura, sprzeczka, wojna,
dyskusja…
Rozwinięcie: substytucja.
302. WYKRWAWIAĆ

(1 / 6)

= wydobywać kolor czerwony

(6)

WZROK-KOLOR, WZROK-BLASK, RUCH

Zamieć po mieście kołuje,
Róże spod bruku wykrwawia.
Zrywam je, moja nieznana,
Cień pochylony bólem:
Czerwone blaski z kałuży
Oczyma podnoszę czule.
Zawieja – TG – IIb, Id, IIb, Id
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa CZERWONY BLASK SŁOŃCA ODBITEGO W
KAŁUZY = róża.
Rozwinięcie: metafora jednopiętrowa, zob. CZERWONY BLASK SŁOŃCA ODBITEGO W
KAŁUZY = róża., neologizm wykrwawiać za pomocą redukcji postfiksu się i nadanie
leksemowi charakteru przechodniego.
CZERWONY BLASK SŁOŃCA ODBITEGO W KAŁUZY = róża
Zamieć po mieście kołuje,
Róże spod bruku wykrwawia.
Zrywam je, moja nieznana,
Cień pochylony bólem:
Czerwone blaski z kałuży
Oczyma podnoszę czule.
Zawieja –TG
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo optyczne (koloru i kształtu).
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory
WYKRWAWIAĆ = wydobywać kolor czerwony.
303. WYOBRAŹNIA
= człowiek

(1 / 5)

(5)

Do czartów na wakacje zbiegła
Zbankrutowana wyobraźnia.
Jamby polityczne – ZWN – IIb, Id, III
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RUCH

Podstawa: językowa: wyrażenie chora wyobraźnia.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu łączliwości składniowej.

304. WYPOWIADANE ZDANIA (1 / 3)
= kluski

WZROK-KSZTAŁT, SŁUCH

(3)

Przysięgli mętnemu heniowi,
Kluski zdań wycharkując z grdyk,
Wiec – BC – Ib, IIb, Id
Podstawa: językowa: wyrażenie wyrzucać z siebie słowa / zdania.
Rozwinięcie: przypisanie zdaniom formy klusek.
305. WZÓR POSTĘPOWANIA
= ojciec

(1 / 3)

(3)

(I w tym są podobne anioły
Do swoich ojców – buchalterów.)
Muzyka – BC – IIb, Id, Ib
Podstawa: kulturowa.
Rozwinięcie: implikacja.
306. WZROK

(1 / 2)

= przedmiot materialny (oko)

(2)

WZROK-KOLOR

I w kwietniowym niebie
Szary wzrok mój tonie.
I w kwietniowym niebie
Modry wzrok twój tonie?
Na balkonie – SJ – III, III
Podstawa: językowa: metonimia i metafora potoczna: wzrok tonie: „W mgle utonie próżno
wzrok.” (Dziś do ciebie przyjść nie mogę)
Rozwinięcie: przypisanie zmysłowi wzroku atrybutów właściwych przedmiotowi
materialnemu (koloru tęczówki oka).

307. WZROST CIŚNIENIA (1 / 4)
= podskok

(4)

Tylko czasem mi po ciemku
Błysnie podskok krwi tygrysiej:
Daleki tygrys – TG – IIa, Ia, Ib, III
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WZROK-BLASK, RUCH

Podstawa: językowa: wyrażenia typu ciśnienie skacze, podskoczyło mi ciśnienie.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
308. ZACINAĆ
= zamykać

(1 / 2)
PRZESTRZEŃ, RUCH

(2)

I serce aż nieludzko czerstwe,
Zacinam w samotności. Czekam.
Oczekiwanie – TG – IIb, Id
Podstawa: językowa: wyrażenie zaciąć się – ‘zamknąć się w sposób niemożliwy do otwarcia’.
Rozwinięcie: substytucja.
309. ZACIOS (ślad po siekierze)

(1 / 5)

= rana (5)

RUCH, WZROK-KOLOR, SMAK

Brzozom siekierą żyły otworzę,
Ciachnę przez ciało, rąbnę przez korzeń,
Lepkim osoczem brzozy ubroczę,
Na rany białe wargami wskoczę.
Rzeź brzóz – ZTCW – IIc, Id, III, Ic
Podstawa: kontekstowa: hipermetafora BRZOZA = żywa istota oraz poetycka, infantylna
perspektywa interpretowania świata: skoro drzewo żyje, to ślad po uderzeniu siekierą jest
raną.
Rozwinięcie: abstrahowanie od różnic i uogólnienie.
Komentarz: zob. hipermetafora BRZOZA = żywa istota.
.
310. ZAPACH
= ciecz

(4 / 10)

(3)

WZROK-KOLOR, ZAPACH

Kwiaty, wonią zbarwioną wytrysłe
W waniliowe, korzenne gorąco!
Przemiany – SWK – III, Ic, III
Podstawa: metonimia.
Rozwinięcie: substytucja gramatyczna i połączenie z atrybutem koloru.
Komentarz: zob. układ metafor KWIAT = tryskające źródło, ATRYBUT = przedmiot
materialny.
= miejsce

(1)

Głowę w bzy – na stracenie
[…]
W zapach, w perły i dreszcze!
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SYNESTEZJA (PRZESTRZEŃ + ZAPACH)

Rwanie bzu – TG – Id
Podstawa: kontekstowa: poprzedzające metaforę określenie głowę w bzy oraz językowa:
metonimia bzy – zapach bzu.
Rozwinięcie: synestezja.
Komentarz: układ metafor, zob. ODCZUCIE FIZYCZNE = miejsce.
= przedmiot materialny

(2)

SŁUCH, ZAPACH

Siano suche i miodne
Wiatrem nad łąką stoi.
Westchnie, wonią powieje
Strofy o późnym lecie – RC – Ic, IIa
Podstawa: językowa: metonimia źródło – efekt i znaczenie czasownika ‘stoi’ = znajduje się w
jednym miejscu.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu znaczeniowego użycia ‘nie porusza się’.
= smak

(4)

SYNESTEZJA (ZAPACH + SMAK)

Wtedy paloną kawą pachniało w kredensie,
A zimne, świeże mleko, jak lody wanilią.
[…]
A chłód w pokoju sączy waniliowe mleko.
Zapach szczęścia – RC – IIa, Ic, Ia, Ic
Podstawa: materialna: asocjacja oparta na doświadczeniu (smaku i zapachu lodów
waniliowych) i wiedzy potocznej (że bazowym surowcem lodów jest mleko).
Rozwinięcie: synestezja polegająca na zastąpieniu zapachu przez smak w odniesieniu do
argumentu mleko (mleko waniliowe = mleko pachnie wanilią) i substytucja polegająca na
zastąpieniu argumentu lody przez leksem mleko.
311. ZASNUĆ DYMEM

(1 / 2)

= przestać dostrzegać

(2)

Dymem zasnułem Asyrię,
Odurzającym śniwem,
Asyria – TG – IIc, Ic
Podstawa: funkcjonalna.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa MGŁA = dym.
MGŁA = dym
Dymem zasnułem Asyrię,
Odurzającym śniwem,
Asyria, TG
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RUCH

Podstawa: kontekstowa: mgła to atrybut burzy i zjawiskowa: podobieństwo formy
i funkcji (zasłanianie widoku).
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa: metafora bazowa dla ZASNUĆ DYMEM =
przestać dostrzegać.

312. ZBAWIENIE

(1 / 2)

= stan błękitny

(2)

WZROK-KOLOR

Że my, właśnie my, nie inni,
Przetworzymy się w Stan Błękitny
Omen – ZWO – III
Podstawa: kulturowa: tradycja religijna: pójście do nieba.
Rozwinięcie: asocjacja dotycząca koloru nieba i derywowanie frazy Stan Niebieski.
313. ZBIEŻNOŚĆ (1 / 2)
= krzyżowanie się

SŁUCH, WZROK-BLASK, RUCH

(2)

Krzyżuje się grom i blask,
Tnąc metaliczne kaskady.
Burza – TG – IIa
Podstawa: językowa: semantyczna: wspólna cecha znaczeniowa, koincydencja.
Rozwinięcie: substytucja.

314. ZDARZENIE (1 / 3)
= żywa istota, człowiek

(3)

WZROK-BLASK

I w korzeniach tliły imiona
Silnych zdarzeń zbliżających się,
[…]
I spod wzrostów wybłyskiwała
Fosforycznego pełna ognia
Niewątpliwa ich etymologia,
W porze kwiatów – ZWO – Ib, IIa
Podstawa: kontekstowa: połączenie z atrybutami imiona, ich etymologie.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. BŁYSKAWICA = korzeń.

315. ZDROWIE
= człowiek
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(2)

(1 / 2)
SŁUCH, RUCH

Zdrowie się we mnie z krzykiem dźwignie,
Zagalopuje ciemna krew!
Dziurawiąc niebo – CTW – IIa, Id
Podstawa: językowa: wyrażenia powstać z choroby, podźwignąć się z choroby oraz kulturowa
(literacka): np. fraszka Na Zdrowie, w której występuje personifikowane zdrowie.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności na predykaty właściwe subiektom
osobowym.
316. ZDZWONIĆ SIĘ

(1 / 2)

= zsynchronizować się

(2)

SYNESTEZJA (WZROK-BLASK + SŁUCH)

A tam – gwiazdy, zorze, dźwięk, śmiech
W sen się zdzwonią, w jeden aniołpański
Wieś – BC – IIa, Id
Podstawa: epistemologiczna: postrzegalność równoczesna.
Rozwinięcie: synestezja.
Komentarz: układ metafor, zob. SEN = złudzenie akustyczne

317. ZEGAR (1 / 1)
= człowiek

SŁUCH

(1)

A noc syczy, a zegar szepce.
Noc ubogiego człowieka – BC – IIa
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo dźwięku cicho tykającego zegara do szeptu.
Rozwinięcie: identyfikacja.
318. ZIELEŃ (1 / 3)
= ciecz

(3)

SYNESTEZJA

(RUCH + WZROK-KOLOR + DOTYK)

Każde słowo ma korzeń w czarnej głębi ziemi.
A gdy na wierzch wytryska – to zielenią śliską,
Słowo i ciało – SwK – IIb, Id, III
Zob. metafora jednopiętrowa KIEŁKOWAĆ = wytryskać z ziemi.

319. ZIELONE OCZY WIOSNY

(1 / 1)

= zapowiedź burzy / błyskawic

(1)

Uprzedzałem dziewczynę zawziętą,
Widząc w oczach jej zieleń błyskawic:
Ucieczka – TG – Ib,
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WZROK-KOLOR, WZROK-BLASK

Podstawa: językowa: wyrażenie spiorunować kogoś spojrzeniem, ciskać gromy oczami i
kontekstowa: metafora bazowa WIOSNA = kobieta.
Rozwinięcie: projekcja atrybutu (zieleń) przyczyny (oczy wiosny) na skutek (zieleń
błyskawic).
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa WIOSNA = kobieta, uwiedziona i
porzucona.
WIOSNA = kobieta, uwiedziona i porzucona
Kiedy sobie zrozpaczona wiosna
W szklanej wannie przecięła arterie,
Jak szalony naległem na wiosła
I uciekłem z poezji na ferie.
Tak, to skandal, ćwierkliwe syrenki,
Żeby nago wyskoczyć z łożnicy
I w kwitnącym akwarium łazienki
Brzytwą ciach po majowej tętnicy!!
[…]
Tak! Zwabiłem, upiłem, uwiodłem,
Do ust wiłem się śpiewem – powojem!
Tak! a potem uciekłem! to podłe!
Wszystko prawda! Ale ja wiem swoje:
Że nie wolno, nie wolno zacisnąć
W taką rozkosz rozkwitu dokolną!
Tak zaliścić! Zapachnieć, zabłysnąć!
Nawet brzozom po burzy – nie wolno!
Uprzedzałem dziewczynę zawziętą,
Widząc w jej oczach zieleń błyskawic:
Ucieczka – TG
Podstawa: kontekstowa: atrybuty kobiety przypisane wiośnie (rozpacz, arterie).
Rozwinięcie: uogólnienie substytucja.
Komentarz: megametafora i metafora jednopiętrowa: metafora bazowa dla
metafor KREW = śpiew, POETA = amant wiosny i ZIELONE OCZY WIOSNY
= zapowiedź burzy / błyskawic.

320. ZIEMIA (4 / 20)
= ciasto drożdżowe

(3)

Wielka jesteś, jara ziemio, ale mi ciebie mało!
Dla mojej miłości wściekłej
Jeszcze powinnaś być większa,
Jeszcze by się – o, wrząca i żywa! – przydało
Napakować jakich drożdży do twego wnętrza!
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RUCH, PRZESTRZEŃ

Przemiany – SWK – IIc, Id, Ib
Podstawa: funkcjonalna: metonimia: ziemia–przyroda i wspólny atrybut wzrostu.
Rozwinięcie: substytucja polegająca na przypisaniu ziemi atrybutu wzrostu przysługującego
przyrodzie.
= gorąca woda

(2)

RUCH , DOTYK

Wielka jesteś, jara ziemio, ale mi ciebie mało!
Dla mojej miłości wściekłej
Jeszcze powinnaś być większa,
Jeszcze by się – o, wrząca i żywa! – przydało
Napakować jakich drożdży do twego wnętrza!
Przemiany – SWK – III, III
Podstawa: językowa: wyrażenia potoczne typu woda żyje, oddycha.
Rozwinięcie: skojarzenie atrybutu ‘życie’ z potocznym frazeologizmem żywa woda i dodanie
przysługującego wodzie atrybutu wrzenia.
= istota żywa (2)

DOTYK

Krew moja – moja mowa,
Gorąca miazga ziemi.
Słowo i ciało – SwK – Ib, III
Zob. metafora jednopiętrowa SŁOWO = krew tryskająca z ziemi.
= karmiąca kobieta

(13)

DOTYK, WZROK – BLASK, WZROK-KSZTAŁT,
RUCH, PRZESTRZEŃ, SMAK

Żeby pędziły do góry słodkie twoje tłustości,
Karmione wrzątkiem żaru, mlecznym słońca udojem,
[…]
A ty, bujna, gorąca i mleczna,
Ty, wypierśna, młoda i soczysta,
Babo wieczna, rozłożysta,
O, radości nieskończonej zdroje:
Łonu twemu – soki moje,
Dziecku memu – mleko Twoje
Przemiany – SWK – IIa, Ib, III, III, Ib, Ib, III, III, III, III, III, III, III in absentia
Podstawa: kulturowa (archetyp): ziemia = matka karmicielka
Rozwinięcie: Przypisanie argumentowi ziemia atrybutów biologicznych karmiącej kobiety
(bujna, gorąca, mleczna, wypierśna, młoda, soczysta).

321. ZIMNY (1 / 2)
= martwy

(2)

W martwym słupie miesiąca jak zaczarowany.
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DOTYK, WZROK-BLASK

Szczury – CTW – Id, III
Podstawa: językowa, wyrażenie zimne światło i doświadczalna: zimny jest atrybutem śmierci,
martwości.
Rozwinięcie: substytucja i metonimia: miesiąc (księżyc) - światło miesiąca.

322. ZJAWISKO

(zjawisko, zjawisko astronomiczne)

= rzeczywistość

(4)

(2 / 16)

PRZESTRZEŃ, RUCH, WZROK-KSZTAŁT

Bo w ogrodzie syrena okrutnie, przeciągle śpiewa.
W krzakach, wichrem porwanych, rzuconych widmem w okno,
Odyseusz – RC – Id, III, Ic, Id
Podstawa: doświadczalna: doświadczenie zjawiska zwykle odpowiada rzeczywistości.
Rozwinięcie: uogólnienie doświadczenia na wszystkie zjawiska.
= narzędzie apokalipsy, boskiego napomnienia

(12) PRZESTRZEŃ, RUCH,
WZROK-KOLOR, WZROK-BLASK,

Lecz wieczorem, gdy gwiazdami
Bóg na niebie się rozpina
I złotymi ich ćwiekami
Wali w świat, jak kamieniami,
I straszliwie napomina
Krążącymi światłościami:
Pod gwiazdami – SwK – IIc, Ic, Ic, IIc, Ic, IIb, IIb, Ic, III
Podstawa: kulturowa: panteistyczna koncepcja Boga i apokaliptyczna wizja świata.
Rozwinięcie: konkretyzacja.
323. ZŁUDZENIE

(złudzenie, złudzenie optyczne)

= rzeczywistość

(19)

(1 / 19)

WZROK-BLASK, PRZESTRZEŃ, RUCH, WZROK-KOLOR

I milion światła w niebieskie święto,
W oknach zwierciadłem przewraca gmachy!
Pierwszy maja – CTW – Ib, IIb, Ic
Podstawa: językowa: widzieć w krzywym zwierciadle i poetycka perspektywa oglądu.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa SZYBA = zwierciadło i układ
metafor: ŚWIATŁO = substancja policzalna.
SZYBA = zwierciadło
I milion światła w niebieskie święto,
W oknach zwierciadłem przewraca gmachy!
Pierwszy maja – CTW
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Podstawa: funkcjonalna.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora bazowa dla metafory ZŁUDZENIE = rzeczywistość.
W oknie okrągła głowa,
Szybą równo ucięta.
Pieśń o głowie i księżycu – RC – III, Ic

in absentia

Podstawa: poetycka perspektywa oglądu.
Rozwinięcie: substytucja gramatyczna.
Komentarz: hipermetafora. Zob. hipometafory: ŚCIANY = droga, KOŁKI (w butach) = zęby,
SMUGA = blizna, KSIĘŻYC = topielec.
(złudzenie optyczne = rzeczywistość)
Rośliny się leniwie przemieniają w ryby
Akwarium – BC – IIb, Id
[…] I własne twe oczy
Szare oczy topielcze, za taflą odbite,
Rybieją – i wlepione spojrzeniem proroczym
Smutne morze wciągają w oślepłą orbitę.
Akwarium - BC – III, III, Id
Podstawa: poetycka perspektywa oglądu.
Rozwinięcie: substytucja.

324. ZMIERZCH (1 / 1)
= człowiek

SŁUCH

(1)

Zmierzch się wiewem żali,
Żeśmy się rozstali,
Na balkonie – SJ - IIa
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: zmrok zapada =‘zmierzch się zbliża’.
Rozwinięcie: przypisanie atrybutowi ‘zmierzch’ atrybutu uczuć.
Komentarz: układ metafor, zob. WIEW, WIATR, PODMUCH = intencjonalny środek
wyrazu.
325. ZMYSŁ (1 / 2)
= przedmiot materialny

(2)

Pod spód zmysłów i myśli wpatrzeni.
Biblia cygańska –BC – Id, Ib, Ib
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PRZESTRZEŃ

Podstawa: językowa: wyrażenia na dnie pamięci, w głębi serca, zagłębiać się w problem,
podobieństwo semantyczne wyrażeń pod spód = ‘w głąb’
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. MYŚL = przedmiot materialny.
326. ZNIERUCHOMIAŁY (1 / 1)
= uciszony, uspokojony

(1)

RUCH

Znieruchomiałej burzy milczenia
Tragedia nad jeziorem – BC - III
Zob. metafora jednopiętrowa MILCZENIE = cisza.
327. ZNIKAĆ

(1 / 1)

= roztapiać się

(1)

DOTYK

Panna, pieśniarka sina, księżycem ułudnym ciecze,
Przemienia się, roztapia w rosnący, słodki lament.
Odyseusz – RC – IIb
Podstawa: wspólny atrybut znikania.
Rozwinięcie: konkretyzacja sposobu przemiany.

328. ZORZA (1 / 2)
= przedmiot spinający, agrafka

(2)

RUCH, WZROK-BLASK

Niebo zorzą spięte z czarnoglebem.
Wieś – BC – Ic, III
Podstawa: zjawiskowa: złudzenie optyczne.
Rozwinięcie: substytucja.
329. ZWIERZĘTA
= ludzie

(1 / 3)

(3)

RUCH, SŁUCH

Przyleciały młode zwierzęta,
Po mieszkaniu zaczęły biegać,
Tańczyć, śpiewać, że leśne święta,
Najście – TG – IIb, IIb, IIc
Podstawa: kontekstowa: połączenie z predykatami charakterystycznymi dla subiektu
człowiek: tańczyć, śpiewać.
Rozwinięcie: antropomorfizacja.
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330. ZŻERAĆ

(1/ 1)

= niszczyć, degradować

(1)

Tym, którzy w zżartej piersi pod brudną koszulą
Czcze serca noszą, krzycząc za kawałkiem chleba
Prośba o piosenkę – SwK – III
Podstawa: językowa: żrący kwas, ból, żal, zazdrość zżera.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności.
331. ŻĄDZA (2 / 2)
= najeźdźca

PRZESTRZEŃ

(1)

[…] Żądz buchają hordy!
Symfonia wieków – CNB - Ib
Podstawa: kulturowa: stereotypowe przypisywanie najeźdźcom żądzy.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja polegająca na antropomorfizacji cech typowych dla
najeźdźców.
Komentarz: układ metafor, zob. ŻĄDZA = ogień.
= ogień

(1)

WZROK-BLASK, RUCH

[…] Żądz buchają hordy!
Symfonia wieków – CNB - IIa
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: paląca żądza.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności na inne czynności właściwe ogniowi
(‘buchać’).
Komentarz: układ metafor, zob. ŻĄDZA = najeźdźca.
332. ŻÓŁTY KOLOR

(1 / 2)

= złoto (2)

WZROK-KOLOR, WZROK-BLASK

I leniwy od potęgi
Śród zieleni złotem świeci.
Daleki tygrys – TG – IIb, Ic
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo koloru.
Rozwinięcie: substytucja.
333. ŻYCIE (4 / 19)
= gra w szachy

(4)

Na szachownicy snu i jawy
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PRZESTRZEŃ, RUCH

Idzie gra o niewiadome.
Omen – ZWO – Id, Ib, Ib, IIa

in absentia

Podstawa: kulturowa (literacka): motyw życia człowieka jako gry w szachy (por. Wacław
Potocki Człowiek Igrzysko Boże: „A ludzie co są? Szachy rozmaitej struży.”) i kontekstowa:
atrybuty gry w szachy (szachownica, gra) przypisane atrybutom życia (sen, jawa).
Rozwinięcie: substytucja.
= przedmiot materialny, tkanina

(4)

RUCH

Z życiem niedbale przerzuconym
Przez ramię, jak zwierzęca sierść,
Dziurawiąc niebo – CTW – Id, III, Id
Podstawa: niejasna.
Rozwinięcie: brak.
= teatr

(2)

Mgli się teatr żałosny w tym sześciennym metrze
Morskich głębin, żywiołu na emeryturze.
Akwarium – BC – IIa, III, Ib, Id
Podstawa: ontologiczna: podobieństwo funkcji (przedstawienie dla widza) i językowa:
wyrażenia typu na scenie życia, zejść ze sceny…
Rozwinięcie: substytucja: życie – teatr.
= podróż morska (żegluga)

(życie człowieka = podróż…)
(9)
RUCH, PRZESTRZEŃ, RUCH

Poniosło mnie, Noego, rzuciło, Odysa, w zamęt,
W kipiącą otchłań podróży, w dzieje moje człowiecze,
[…]
Dzisiaj do ciebie wróciłem – i nowa się podróż zaczyna
Odyseusz – RC – IIb, Id, Ib, Ic, III, IIa, Ia
Podstawa: językowa: wyrażenie iść przez życie, nowa droga życia.
Rozwinięcie: uszczegółowienie (morska)
Komentarz: megametafora konstytuująca cały wiersz.
334. ŻYCIE i ŚMIERĆ

(1 / 3)

= brzegi rzeki (3)
Klechda kręta nurtuje jak rzeka
I nie w życiu i śmierci, lecz między,
A na śmierć i życie urzeka
Biblia cygańska – BC – IId, IId, IIa
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PRZESTRZEŃ

Podstawa: kontekstowa: porównanie nurtuje jak rzeka (nurtować = żłobić koryto, torować
drogę, wyrywać brzegi).
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: punktem wyjścia do porównania nurtuje jak rzeka jest występująca w tym
fragmencie metafora pozorna KRĘTA = zawiła (quasi-metafora), por. specjalna kategoria
URZEKAĆ NA ŚMIERĆ I NA ŻYCIE = zaczarowywać na trwałe.
335. ŻYWICA

(1 / 4)

= osocze, krew

(4)

DOTYK, RUCH

Brzozom siekierą żyły otworzę,
Ciachnę przez ciało, rąbnę przez korzeń,
Lepkim osoczem brzozy ubroczę,
Na rany białe wargami wskoczę.
Rzeź brzóz – ZTCW – IIc, Ic
Podstawa: kontekstowa: hipermetafora BRZOZA = żywa istota i materialna: wspólne cechy –
lepkość i stan skupienia.
Rozwinięcie: abstrahowanie od różnic i uogólnienie.
Komentarz: zob. hipermetafora BRZOZA = żywa istota.
336. ŻYWIOŁ (1 / 1)
= człowiek

(1)

Mgli się teatr żałosny w tym sześciennym metrze
Morskich głębin, żywiołu na emeryturze.
Akwarium – BC – Id
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa: EMERYTURA = ograniczenie zakresu
aktywności, istnienia.
Rozwinięcie: substytucja: ograniczony – na emeryturze.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa EMERYTURA = ograniczenie
zakresu aktywności, istnienia.
EMERYTURA = ograniczenie zakresu aktywności, istnienia.
Mgli się teatr żałosny w tym sześciennym metrze
Morskich głębin, żywiołu na emeryturze.
Akwarium- BC
Podstawa: immanentna.
Rozwinięcie: uogólnienie.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory ŻYWIOŁ =
człowiek.
337. ŹRÓDŁO (2 / 6)
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= alegoria początku i przemijania

(4)

RUCH

Nad źródłem pochylony – w mijaniu utkwiłem źrenice
Źródło – TG – Id, IIc, Id
Podstawa: kulturowa i językowa: synonimiczna relacja między słowami źródło i początek
eksplikowana w wyrażeniach typu x ma swoje źródło w y.
Rozwinięcie: dodanie innej alegorii: płynąca woda – mijający czas.
= miejsce pochodzenia, zasobnik

(2)

PRZESTRZEŃ, RUCH

Choć nie dostrzegłem jeszcze twojego oblicza
Z którego Bogiem tryśnie wieków treść ukryta
Teofania – CNB – IIa, Ib
Zob. metafora jednopiętrowa POEZJA = źródło wiedzy.
338. ŹRÓDŁOSŁÓW
= gleba (28)

(2 / 35)

RUCH, SŁUCH, PRZESTRZEŃ, WZROK-KOLOR, DOTYK, SMAK

Nie dość słowo z widzenia znać. Trzeba
Wiedzieć, jaka wydała je gleba,
Jak zalęgło, rosło, pęczniało,
Nie – jak dźwięczy, ale jak dźwięczało,
Nie – jak brzmi, ale jakim nabrzmieniem
Dojrzewało, zanim się imieniem,
Czyli nazwą, wyrazem rozpękło.
W dziejach wzrostu słowa – jego piękno.
[…]
Aż zwierz grubszy wyruszy: korzenie,
Pnie, konary opuszczą więzienie
I otrząsną się po długim znoju,
Zielem strzelą – i do słowopoju.
Wtedy źródło wzejdzie od korzeni
W trzon pijących gałęzi-jeleni,
I samica przebudzona – Mowa,
Po swych pierwszych przodownikach wdowa,
Na zielone wyjdzie rykowisko!
I zakapie ze słowiska wyskok,
I pociągnie od końców korzeni
Krew-zielica, miód żywiczny ziemi,
I – brzask w lesie, zaiskrzy się wszystko:
Grekowisko, żmudzisko, sanskrzysko,
Po zieleni pójdą echa bliźnie
W mojej pięknej ojczyźnie – polszczyźnie.
Zieleń – TG – Ia, IIb, Ia, IIb, IIa, IIa, IIa, Ib, Ia, Ia, Ia, IIb, Ia, Ia, Ia
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Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa SŁOWO = roślina zielona, liściasta, drzewo.
Rozwinięcie: analogia w nawiązaniu do metafory bazowej.
Komentarz: megametafora; metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa SŁOWO = roslina
zielona, liściasta, drzewo.
SŁOWO = roślina zielona, liściasta, drzewo
O zieleni można nieskończenie.
Powielając dźwiękiem jej znaczenie,
Można kunsztem udatnych powieleń
Tworzyć światu coraz nowszą zieleń.
Nie dość słowo z widzenia znać. Trzeba
Wiedzieć, jaka wydała je gleba,
Jak zalęgło, rosło, pęczniało,
Nie – jak dźwięczy, ale jak dźwięczało,
Nie – jak brzmi, ale jakim nabrzmieniem
Dojrzewało, zanim się imieniem,
Czyli nazwą, wyrazem rozpękło.
W dziejach wzrostu słowa – jego piękno.
Więc nie lepo-ż by nam zieleń ziemi
Opowiedzieć słowiesy staremi!
A poczniemy tę powieść – od spodu,
Od pierwizny, od legu, od rodu,
Od rdzennego zrodzenia, od jądra,
Od głębiny, gdzie szeptał w zawięzi
Pierwszy dźwięczek zielonej gałęzi.
Zieleń –TG
Podstawa: językowa: terminy słowotwórcze takie jak rdzeń, przyrostek, które
nawiązują do zjawisk przyrostu rośliny / drzewa, a także kontekstowa: nawiązanie
do rodziny językowej. Leksykalizacja (proces tworzenia się słów) jest tu
przedstawiona jako przyrost, zielenienie się rośliny.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa: metafora bazowa dla trzech metafor:
SŁOWNIKI = drzewa liściaste, ŹRÓDŁOSŁÓW = gleba, ŹRÓDŁOSŁÓW =
skamieliny; megametafora
= skamieliny (7)

WZROK-BLASK, PRZESTRZEŃ

Zjedźmy tedy w dzieciństwo tej mowy,
Jako górnik zjeżdża w szyb węgłowy
I latarką rozświetla cmentarze
Leśnych dziejów i drzewnych wydarzeń.
Zieleń – TG – IIb, Ic, Ib, III, Ib, III
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa ETYMOLOG = górnik – geolog i metafora bazowa
SŁOWO = roślina zielona, liściasta, drzewo.
201

Rozwinięcie: odwrócona perspektywa chronologiczna.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, która ma dwie metafory bazowe, zob. ETYMOLOG =
górnik – geolog i SŁOWO = = roślina zielona, liściasta, drzewo
ETYMOLOG = górnik - geolog
Nie wydziwiaj i nie bierz mi za złe,
Że w podsłowia tego świata wlazłem,
Że się ziaren i źródeł dowiercam,
Że pobożny jestem Słowowierca.
Że po mojej ojczyźnie – polszczyźnie
Z różdżką chodzę, wiedzący, gdzie bryźnie
Strumień prawdy żywiący i żyzny
Z mojej pięknej ojczyzny-polszczyzny.
Zjedźmy tedy w dzieciństwo tej mowy,
Jako górnik zjeżdża w szyb węgłowy
I latarką rozświetla cmentarze
Leśnych dziejów i drzewnych wydarzeń.
Oto leży hercyńskie cesarstwo,
A niepołomickie na nim warstwą.
Na niepołomickim – białowieska,
Starodrzewna monarchia litewska;
Oto moje inowłodzkie lasy,
Gdy Centaur miał popasy,
A nad nimi mateczna, pogańska
Atlantyda jodłowo-słowiańska;
Oto miazga rozgromionej knei:
Herculanum dębowe, Pompei,
Nieprzebyte uroczyska ciemne,
Tajne jary i puszcze podziemne,
Jarogniewem niebiosów spalone,
Siekierami błyskawic zwalone,
W tysiącwiecznym ubite moździerzu
W węgiel, który jest ogniem w przymierzu,
W skamieniały grobowiec przepastny,
Tchnący chłodem zamogilnej astmy,
W diamentowy lodowiec – w milczenie.
Zjedźmy w głąb i obudźmy kamienie,
Wyczarujmy zielenie. Bo górnik,
Spraw umarłych wskrzesiciel, powtórnik,
Mogił świadom i głosów przedwiecza,
Wie, że lesna rzecz jest jak człowiecza,
Że w jednakich głębokościach giną,
Ponikami płyną, aż wypłyną
I wyjawią prawdę człowiekowi
Źródłoslowin blaskiem i śródsłowin;
Zieleń - TG
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Podstawa: kontekstowa: porównanie (jako górnik…).
Rozwinięcie: uogólnienie, identyfikacja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla dwóch metafor:
metafory HYDROGEOLOG = czarodziej, różdżkarz i ŹRÓDŁOSŁÓW =
skamieliny.
SŁOWO = roślina zielona, liściasta, drzewo
O zieleni można nieskończenie.
Powielając dźwiękiem jej znaczenie,
Można kunsztem udatnych powieleń
Tworzyć światu coraz nowszą zieleń.
Nie dość słowo z widzenia znać. Trzeba
Wiedzieć, jaka wydała je gleba,
Jak zalęgło, rosło, pęczniało,
Nie – jak dźwięczy, ale jak dźwięczało,
Nie – jak brzmi, ale jakim nabrzmieniem
Dojrzewało, zanim się imieniem,
Czyli nazwą, wyrazem rozpękło.
W dziejach wzrostu słowa – jego piękno.
Więc nie lepo-ż by nam zieleń ziemi
Opowiedzieć słowiesy staremi!
A poczniemy tę powieść – od spodu,
Od pierwizny, od legu, od rodu,
Od rdzennego zrodzenia, od jądra,
Od głębiny, gdzie szeptał w zawięzi
Pierwszy dźwięczek zielonej gałęzi.
Zieleń - TG
Podstawa: językowa: terminy słowotwórcze takie jak rdzeń, przyrostek, które
nawiązują do zjawisk przyrostu rośliny / drzewa, a także kontekstowa: nawiązanie
do rodziny językowej. Leksykalizacja (proces tworzenia się słów) jest tu
przedstawiona jako przyrost, zielenienie się rośliny.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa: metafora bazowa dla trzech metafor:
SŁOWNIKI = drzewa liściaste, ŹRÓDŁOSŁÓW = gleba, ŹRÓDŁOSŁÓW =
skamieliny; megametafora.
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Synteza
Po szczegółowej analizie przedstawionej w poprzedniej części pracy pora
na podsumowujące ją wnioski. Do najważniejszych zagadnień dotyczących metaforyki autora
należy pytanie, jakie tematy oraz nośniki metafor (podzielone zarówno ze względu
na kryterium gramatyczne, jak i semantyczne) przeważają w jego twórczości. Analiza
semantyczna odpowiada też na pytanie o podstawy metafor i ich rozwinięcia, zaś analiza
formalna wyrażeń metaforycznych ze względu na typy modyfikatorów (wyróżnione
ze względu na kryterium składniowe) pozwala sporządzić ich klasyfikacje i zbadać, jakie
klasy formalne tych wyrażeń dominują w analizowanym materiale. Obserwacji poddane
też zostały: zjawisko metafory piętrowej i układu metafor,

konstytuujące cały utwór

megametafory, a także relacje hiperonimiczno-hiponimiczne występujące pomiędzy
metaforami.

Szczególnie

istotnym

zagadnieniem,

nie

podejmowanym

dotychczas

w badaniach nad metaforą poetycką, jest uwzględnienie sensorycznego aspektu metafor, czyli
udziału kategorii sensorycznych (takich jak wzrok, słuch, czy dotyk) w mechanizmie
tworzenia metafor, a także zwrócenie uwagi na zjawisko synestezji. Wartość wniosków
zawartych w tej części pracy polega z jednej strony na szczegółowym omówieniu bogactwa
i różnorodności obrazowania metaforycznego Tuwima, a z drugiej na ilościowej prezentacji
wyników badań w formie tabeli zawierających informacje na temat danych liczbowych
i frekwencji poszczególnych zjawisk.

1. Tematy metafory
Pierwszym elementem metafory, który ją charakteryzuje, jest typ jej tematu, czyli
członu podlegającego metaforyzacji. Dla przykładu, w przytoczonym poniżej fragmencie
wiersza Omen mowa jest o życiu. Wskazuje na to rama gry w szachy nałożona na leksem
szachownica pełniący tu funkcje ogniska (fokus). Tematem metafory jest zatem życie,
na co wskazują występujące w wierszu jego atrybuty (sen, jawa):
ŻYCIE = gra w szachy
Na szachownicy snu i jawy
Idzie gra o niewiadome.
Omen – ZWO
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W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że się w wierszu Omen ani raz nie zostało użyte słowo
życie, choć jest ono tematem metafory. W takim przypadku mamy do czynienia z metaforą
in absentia i takich metafor odnotowano w badanym korpusie 59, co stanowi 9,9% procent
wszystkich metafor. W przypadku metafory in absentia temat metafory określany jest
zazwyczaj na podstawie kontekstu (ramy), niekiedy wskazówką jest także tytuł wiersza.
594 metafory, reprezentowane przez 2052 wyrażeń metaforycznych, zostały
zgrupowane wokół 338 tematów, z których ponad 30% (104) , łączy się z więcej niż jednym
nośnikiem, a 6% (21 tematów) łączy się z pięcioma lub więcej nośnikami. Rekordową
produktywność względną wykazuje temat SŁOWO, który funduje aż 19 różnych metafor
(łączy się z 19 nośnikami), a jego produktywność bezwzględna wynosi 131 (jest tematem 131
wyrażeń metaforycznych), co jest wynikiem wyższym nawet od najbardziej produktywnego
tematu metafory u Leśmiana (temat ŚMIERĆ łączący się z 16 nośnikami i fundujący 51
wyrażeń metaforycznych) i ponad dwukrotnie wyższym niż przykład produktywnego tematu
podany w książce Lakoffa i Johnsona (temat WYOBRAŻENIA łączy się z 9 nośnikami)16.
Równie imponujące pod względem produktywności są u Tuwima takie tematy metafor
jak ŚWIATŁO (łączący się czternastoma nośnikami) i POEZJA (łączący się z dziesięcioma
nośnikami).
Tematy metafor można podzielić według dwóch kryteriów. Pierwszym z nich jest
część mowy, jaką wyrażony jest temat (kryterium gramatyczne). Badania wykazały,
że w przebadanym korpusie występuje znaczna przewaga tematów rzeczownikowych:
odnotowano ich 296, co stanowi aż 87,57% wszystkich tematów. Szczegółowe wartości
liczbowe i procentowe obrazuje poniższa tabela:
Typ tematu

Liczba tematów
danego typu

Frekwencja tematów
danego typu w
stosunku do
wszystkich tematów

Przykład tematu
danego typu
Zob. hasło…

Temat rzeczownikowy

296

87,57%

DRZEWO, KRZEW

Temat czasownikowy

38

11,24%

CZYTAĆ

Temat
przymiotnikowy

3

0,89%

NAGI

Temat przysłówkowy

1

0,29%

PO USZY

Tematy (ogółem)

16

338

Nie jest tu możliwe porównanie z korpusem, bo autorzy żadnego empirycznego materiału nie przedstawiają i
zgodnie z konwencją opisów kognitywnych ilustrują tylko swoje tezy przykładami.
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Dominacja tematów rzeczownikowych wydaje się zjawiskiem standardowym powszechnym
dla obrazowania metaforycznego w polskiej poezji. Dla przykładu, w poezji Bolesława
Leśmiana stanowi ona prawie 95% procent wszystkich tematów. Ciekawe jest natomiast to,
że tematy czasownikowe u Tuwima stanowią ponad 10% wszystkich tematów, czyli dwa razy
więcej niż u Leśmiana.
Drugie kryterium, semantyczne, dotyczy podziału tematów rzeczownikowych
na konkretne i abstrakcyjne. Przeprowadzona analiza wykazała przewagę tematów
konkretnych (170) nad abstrakcyjnymi (127). Dysproporcja ta wynosi w przybliżeniu 15%,
podczas gdy u Leśmiana liczbowy stosunek rzeczowników konkretnych do abstrakcyjnych
wynosi prawie jeden do jednego. Ciekawą obserwacją jest fakt, że biorąc pod uwagę tematy,
które łączą się z pięcioma lub więcej nośnikami, zauważamy, że stosunek tematów
konkretnych do abstrakcyjnych wynosi 9:12, czyli występuje przewaga tematów
abstrakcyjnych nad konkretnymi.
Tematy o znaczącej produktywności (czyli fundujące trzy lub więcej typów metafor)
zostały pogrupowane za pomocą klucza znaczeniowego. Wykaz wyróżnionych kategorii
semantycznych wraz z przykładami tematów do nich należących i informacjami na temat
ich produktywności, obrazuje poniższa tabela:

Tematy
konkretne

Kategorie semantyczne

Przykłady (zob. hasło…)

Zjawiska pogodowe

DESZCZ (7 / 12), WIATR (5 / 36), BURZA (5/ 16) ,
MGŁA (4,6)

Obiekty kosmiczne

Ludzie / postacie / wydarzenia

GWIAZDY (7 / 13), SŁOŃCE (5 /22), KSIĘŻYC (5 / 14)
NIEBO (8 / 28) CHMURY i OBŁOK, CHMURA (5 / 9),
ZIEMIA (4 / 20), ŚWIAT
(3 / 7)

Dźwięki, zapachy

POETA (6 / 34), CZŁOWIEK (6/22), SYRENA (3 / 14),
REWOLUCJA FRANCUSKA (4 / 15), BÓG (3 / 10)

Przedmioty

DŹWIĘK(5 / 7), ZAPACH (4 / 10)

Rośliny

BUTY (buciska, kapcie) (3 / 4), PRZEDMIOT (3 / 11)

Części ciała / organy

KWIAT (4 / 12), ROŚLINY (4 / 20), BEZ (3 / 8)

Zjawiska świetlne

KREW (4 / 6 )

Kształty

ŚWIATŁO (14 / 39), BLASK (7 / 25), PROMIENIE
SŁOŃCA (3 / 8), CIEŃ (cień człowieka, cienie konarów)
(3 / 18 )
KROPLA (kropla, kropla wody, kropla wosku) (3 / 7),
LITERY
(w gazecie, w słowach wiersza)
(3 / 11)
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Tematy
abstrakcyjne

Wytwory aktywności
intelektualnej lub artystycznej

SŁOWO (19 / 131), POEZJA (10 / 29), SŁOWA (7 / 88),
IDEA (3 / 3),
MUZYKA (3 / 14) , SNY (3 / 10)

Terminy związane z czasem
Stany świadomości /
egzystencji
Wartości
Emocje i uczucia
Terminy naukowe

DZIEŃ (7 / 38), NOC (7 / 35), CZAS (7 / 8), GODZINA
(3 / 7),
WIOSNA (3 / 25), CHWILA (4 / 7 ), ROK (3 / 10)
SEN i STAN ŚWIADOMOŚCI (7/ 16) – 2 hasła, ŚMIERĆ
(5 / 26),
ŻYCIE (4 / 19), MŁODOŚĆ (3 / 8 ) ŻYCIE i ŚMIERĆ (1 /
3)
SZCZĘŚCIE (5 / 12), MIŁOŚĆ (3 / 21)
STRACH (3 / 8)
TREŚĆ (3 / 10), PRZEZNACZENIE (4 / 20)

Oprócz omówionych już tematów o największej produktywności SŁOWO, ŚWIATŁO
i POEZJA, warto zwrócić uwagę na te, które łączą się z przynajmniej pięcioma nośnikami:
NIEBO, BLASK, CZAS, DESZCZ, DZIEŃ, GWIAZDY, NOC, SŁOWA, CZŁOWIEK,
SEN, POETA, BURZA, DŹWIĘK, KSIĘŻYC, SŁOŃCE, SZCZĘŚCIE, ŚMIERĆ i WIATR.
Kategorie semantyczne, do których należą tematy fundujące największą liczbę metafor,
w przypadku rzeczowników konkretnych dotyczą najczęściej zjawisk pogodowych
lub obiektów kosmicznych, a w odniesieniu do rzeczowników abstrakcyjnych obejmują
wytwory działalności intelektualnej lub artystycznej, wrażenia wzrokowe i terminy związane
z czasem.

2. Podstawy metafory
Informacje i wnioski na temat podstaw metafor i ich frekwencji mają charakter
orientacyjny, ponieważ określenie związków pomiędzy tematem i nośnikiem stanowi jedynie
propozycję wyjaśnienia zależności pomiędzy elementem podlegającym metaforyzacji
i nałożoną na niego ramą. Wszystkie podstawy metafor reprezentują jeden z dwunastu typów,
których szczegółową frekwencję obrazuje poniższa tabela:

Typ podstawy

Liczba
metafor,
w Wartość procentowa danego
których występuje dany typu podstawy w stosunku do
typ podstawy
liczby wszystkich metafor

Językowa

251

42,25%

Kontekstowa

173

29,12 %
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Zjawiskowa

102

17,17%

Kulturowa

53

8,92%

Doświadczalna

33

5,55%

Funkcjonalna

32

5,38%

związana z perspektywą oglądu

25

4,2%

Epistemologiczna

16

2,69%

Ontologiczna

10

1,68%

Asocjacyjna

9

1,51%

Materialna

7

1,17%

Immanentna

3

0,5%

Niejasna

7

1,17%

Z przeprowadzonych badań wynika, że źródło podobieństwa pomiędzy tematem i nośnikiem
znajduje się najczęściej w samym języku. Tego typu metafory stanowią ponad 42 %
wszystkich metafor. Najczęściej mechanizm tworzenia metafory polega na nawiązaniu
do wyrażeń potocznych, związków frazeologicznych lub zwrotów konwencjonalnych
występujących w języku i rozwinięciu ich poprzez dodanie modyfikatora tworzącego dane
wyrażenie metaforyczne. Jako przykład można tu przytoczyć metaforę ATRYBUT =
przedmiot materialny (Niedofiolety ciepłe), polegającą na przypisaniu barwie cech materii.
Podstawą tej metafory są istniejące w języku metafory potoczne typu ciepły fiolet, zimny
fiolet, nadające barwie odcień zimny lub ciepły, zaś jej istotą rozszerzenie zakresu łączliwości
składniowej atrybutu ciepły na nomen attributivum, stanowiącej innowację słowotwórczą
(neologizm niedofiolet = ‘kolor nie do końca fioletowy’). Przykładem konkretyzacji jest
natomiast realizacja metafory PORA DNIA = istota żywa Ranki gmatwają się mętne,
krzykliwe, / Dzień mnie na sobie rozpina jak krzyż (Meble – ZCTW), której podstawą
są wyrażenia potoczne, takie jak leniwe godziny, dzień/noc nadchodzi, ranek jest mądrzejszy
od wieczora.
Podstawy językowe mają różnorodny charakter: mogą dotyczyć one semantyki,
frazeologii, fleksji, a nawet fonetyki. Przykłady realizacji różnorodnych typów podstaw
językowych przedstawia poniższa tabela:
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Typ podstawy Przykład (por.hasło)

Rozwinięcie

Podstawa metafory

językowej
znaczeniowa

metafory
BURZA
= substancja materialna
Chmurny obrastam w
burzę.
Asyria – TG

fonetyczna

ŚWIATŁO = muzyka

wyrażenie
skonwencjonalizowane
‘obrastać w coś’ –
zmieniać się
(zewnętrznie lub
wewnętrznie) ze
stopniowym
nasilaniem się cechy,
por. obrastać w tłuszcz,
obrastać w piórka.
żart

słowny:

Konkretyzacja
‘stawać się coraz
bardziej
wzburzonym’

iskrą Synestezja

grają - skrą igrają i
Ekstrakty z wiotkich ziół
[…]
W ciemności iskrą grają
W Barwistanie, ZCTW
frazeologiczna KSIĘŻYCÓWNA (córka
księżyca, gwiazda)
= żywa istota, człowiek
Tak umarła, pochłonięta
nocą,
Ostatnia księżycówna
Ciemność – BC

ATRYBUT = przedmiot
A tu się sypią popiołem
włosy
Strzyżenie – TG

skonwencjonalizowane
metafory

typu:

gra

świateł, cienie igrają.
–ówna Transpozycja
atrybutu
oznaczający córkę i
żywotności na
neologizm
podobieństwo
‘księżycówna’.
semantyczne
sufiks

czasowników umrzeć –
‘zgasnąć’.
model

słowotwórczy

substytucja
strukturalnie
deadjektywnej
potencjalnej
derywacji
formacji popiel
przez realnie
substantywizujacej
istniejący
typu
biały-biel,
rzeczownik
popiół.
czerwony-czerwień
etc.

fleksyjna

GŁÓD = narzędzie

forma narzędnika w transpozycja

Głodem się wdłubią
W oczy nabrzękłe,
Humoreska – ST

wyrażeniu: przymierać jednej
głodem

narzędnika

funkcji
na

inną (zastąpienie
funkcji przyczyny
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Ablativus causae
przez

funkcję

narzędzia
Ablativus
instrumenti)

na

podstawie
wspólnej

formy

gramatycznej
(narzędnika)

Na specjalną uwagę zasługuje ciekawy przykład metafory, w której występuje transpozycja
jednej funkcji przypadka gramatycznego na inną. Na odczucie fizyczne lub psychiczne, takie
jak głód czy męka, zostaje nałożona rama narzędzia na podstawie wspólnej formy
gramatycznej (narzędnika). Metafory ta polegają na zastąpieniu funkcji przyczyny Ablativus
causae przez funkcję narzędzia Ablativus instrumenti: Głodem się wdłubią / W oczy
nabrzękłe, Humoreska – ST ; Męką się podźwignął / Ten majowy ranek. „Dzionek
wiosenny” – BC; zob. GŁÓD = narzędzie, ODCZUCIE FIZYCZNE / PSYCHICZNE =
narzędzie.
Drugie miejsce pod względem frekwencji zajmuje podstawa kontekstowa. Można
o niej mówić, gdy kontekst wiersza jest najlepszą, a niejednokrotnie jedyną wskazówką
umożliwiającą dostrzeżenie związku pomiędzy tematem a nośnikiem. Tak jest w przypadku
metafory ROŚLINY = tłuste wykarmione dzieci wiosny, której podstawą jest peryfraza pędzić
do góry ‘rosnąć’ i atrybut słodkie. Mechanizm metafory polega tu na substytucji obiektu
(dzieci) transformowanym gramatycznie atrybutem (tłusty-tłustości):
Żeby pędziły do góry słodkie twoje tłustości,
Karmione wrzątkiem żaru, mlecznym słońca udojem,
Przemiany –SWK
Niekiedy podstawę metafory da się ustalić w kontekście całej strofy, tak jak w przypadku
metafory RYM = narzędzie kłujące szpada, gdzie następuje implikacja narzędzie cienkie >
cios celny (dokładny):
Lecz słowom mego gniewu daj błysk ostrej stali,
Brawurę i fantazję, rym celny i cienki,
Prośba o piosenkę – SwK
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Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja, w której bazą metafory jest inna metafora, czyli
zjawisko metafory piętrowej, które zostało szczegółowo omówione w czwartym
podrozdziale. Ten typ podstawy kontekstowej obrazuje poniższy przykład:
SEN = efekt upojenia słowami
W sercu zamknięte
Trzepocą słowa,
Dlatego tak serce drży.
Miodem zaklętym
Pijana głowa,
Dlatego – sny.
Słowo i ciało – SwK
SŁOWO = trunek, miód pitny
Słowo jest winem i miodem
[…]
Miodem zaklętym
Pijana głowa,
Dlatego – sny.
Słowo i ciało, SwK
Podstawa: językowa: wyrażenia: ranić słowami, sączyć jad, cedzić słowa.
Rozwinięcie: substytucja.
Aby zrozumieć metaforę SEN = efekt upojenia słowami należy odwołać się do stanowiącej
jej podstawę metafory SŁOWO = trunek, miód pitny. Ten szczególny rodzaj podstawy
kontekstowej dotyczy aż 8% wszystkich metafor. Ciekawym jej przykładem jest układ dwóch
metafor SŁOWO = dziecko i GŁOWA = łono matki, których podstawę stanowi hipermetafora
POEZJA (tworzenie słów) = akt rodzenia. W nawiązaniu do metafory bazowej zachodzi
tu konkretyzacja i uszczegółowienie:
Tak to w męce, w rozkoszy krzyczą rozedrgane,
Krwawiące ciosem bożym jak cesarskim cięciem:
Głowy, ostrym tasakiem słońca rozpłatane,
Łona, rozdarte słowem jak matka dziecięciem.
Słowo i ciało
W tym miejscu należy zaznaczyć, że niejednokrotnie podstawie kontekstowej
towarzyszy podstawa językowa lub występuje połączenie tych dwóch podstaw w postaci
podstawy językowo-kontekstowej. Najczęściej dotyczy to sytuacji, w której źródłem
podobieństwa pomiędzy tematem i nośnikiem jest pozycja części zdania przy predykacie,
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a istota metafory polega na substytucji składniowej. Przykłady tego typu metafor zostały
przedstawione poniżej:

BLASK = tkanina
Otul serce martwym blaskiem,
W nocy – TG
Podstawa: językowo-kontekstowa: pozycja dopełnienia dalszego przy predykacie otulić.
Rozwinięcie: substytucja składniowa.
WIOSNA = roślina
Młode pędy tylu naszych wiosen
Rozwiązują się nagle i lekko – ZWRIR
Podstawa: językowo-kontekstowa: użycie leksemu wiosna w znaczeniu roku życia.
Rozwinięcie: identyfikacja przyczyny (wiosna) i skutku (młode pędy rośliny).
KSIĘŻYC = człowiek
A gdy księżyc-fantasta zamajaczy w górze,
Cienie swe, jak jaskółki, strumieniąc ze ściany
Szczur wychodzi żerować na srebrne podwórze,
W martwym słupie miesiąca jak zaczarowany.
[…]
I sztywne oczy wlepiam w księżycowe szyby…
Szczury – ZCTW
Podstawa: językowa: księżyc wyjrzał zza chmury, młody księżyc i kontekstowa: agentywna
pozycja składniowa przy neologicznym predykacie (strumienić).
Rozwinięcie: substytucja.
MIŁOŚĆ = niebo
Jak łatwo szczęśliwym wzlotem
W niebo miłości uderzyć!
Ciemne niebo –TG – IV, III
Podstawa: kontekstowa: wyrażenie niebo miłości, językowa: wyrażenia typu niebo w gębie
i kulturowa: niebo – miejsce szczęśliwości, rozkoszy.
Rozwinięcie: substytucja składniowa i analogia funkcjonalna miłość – niebo.
Ponad 6% procent podstaw metafor ma źródło w kodzie kulturowym. Najliczniejszą
grupę stanowią metafory, których podstawa ma swoje źródło w biblii lub mitologii greckiej.
Przykłady realizacji podstaw kulturowych zostały przedstawione poniżej:
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Postacie

Motywy

Podstawa kulturowa: biblijna
Bóg (Bóg Ojciec)
Bestia w Apokalipsie
Noe
potop, oczyszczenie ogniem, Apokalipsa

Przykłady 1. BÓG= żywioł wody, potopu
Ty dalej będziesz falą przetaczał się
bujną
W umiłowanym sercu płochego
włóczęgi.
Ty – aromat urody, płomień
niebieskawy –
Władasz, nieprzejednany, potopem
istnienia.
Do Boga – TG

Podstawa kulturowa: mitologiczna
Apollo
Syrena
Amazonki
Odyseusz
gwiazdozbiory
zodiakalne,
kuszenie
śpiewem syrenim, tułaczka Odyseusza
1. ŚWIATŁO = Apollo
O, świetlny błogim mirem!
Zbarw się w jarzące wino,
W Barwistanie – ZCTW
Podstawa: kulturowa: personifikacja światła
jako boga Apollina (neosemantyzm: świetlny
zamiast tradycyjnego świetlisty, łac. feb,
grec. fojbos).
Rozwinięcie: apostrofa do światła / Apollina.
2. SYRENA = melodia, dźwięk, lament

Podstawa: kulturowa: nawiązanie do
biblijnej historii o potopie, identyfikacja
stwórcy i stworzenia.
Rozwinięcie: ukonkretnienie i
uszczegółowienie wizji.

Panna, pieśniarka sina, księżycem ułudnym
ciecze,
Przemienia się, roztapia w rosnący, słodki
lament.
Odyseusz – RC

2. BÓG = źródło oczyszczenia
Myśmy ludzie prości, ludzie nieuczeni
Słowem-ogniem wszczęci, słowemogniem chrzczeni.
Nasza mądrość – ST
Podstawa: kulturowa (biblijna):
nawiązanie do chrztu ogniem ( we
fragmencie Mal. 3,2-3. jest mowa o
ogniu oczyszczenia) i kontekstowa.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
3. ŚMIERĆ = osoba, blada bestia(śmierć
apokaliptyczna = osoba, blada bestia)
Kolumbowie szpitalni, pijani białością,
Tak się codziennie Patmos proroczo
powtarza,
Gdy z kropek chropowatych na wapnie i
gipsie
Ustawia konstelacje błędny wzrok
żeglarza
I widzi bestię bladą jak w Apokalipsie
Sufit – RC
Podstawa: kontekstowa: peryfraza (blada
bestia = śmieć) i kulturowa: blada bestia
w Apokalipsie, blady – atrybut śmierci.
Rozwinięcie: substytucja.
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Podstawa: kulturowa: atrybutem
mitologicznej Syreny jest śpiew i metonimia
śpiew syreny – syrena.
Rozwinięcie: dodanie atrybutu topliwości.
Komentarz: metafora jednopiętrowa,
metafora bazowa dla BLASK = ciecz; układ
metafor, zob. SYRENA = jaszczurka, gad,
SYRENA = topielica.
3. GWIZADOZBIORY ZODIAKALNE
= istoty żywe, zwierzęta, ludzie
W róg zadmie głucho ciemny strzelec,
Ozwie się cielec czarnobielec,
Wyjdzie kosmaty, trawy skrwawi,
W miesiąc rogaty ślepia wstawi.
Zawyje dziko bestia święta,
A burza wieków się rozpęta!
Hej! Ojcze Byku! Słyszę! Słyszę!
Z zodiaku gwiezdne rżą zwierzęta.
Epos – ZCTW
Podstawa: kulturowa: mitologiczna.
Rozwinięcie: animizacja lub personifikacja
na podstawie nazwy gwiazdozbioru.

Ciekawym przykładem połączenia tradycji mitologicznej i biblijnej jest metafora
ODYSEUSZ = Noe, polegająca na uogólnieniu i transpozycji atrybutu Noego (potopu)
na Odyseusza:
Poniosło mnie, Noego, rzuciło, Odysa, w zamęt,
W kipiącą otchłań podróży, w dzieje moje człowiecze,
Odyseusz – RC

Podstawa kulturowa może dotyczyć odwoływania się do motywów lub postaci i ich
atrybutów mitologicznych czy biblijnych, ale może mieć też podłoże intertekstualne. Tak jest
w przypadku metafory SŁOWO = chleb powszedni, gdzie występuje przytoczenie fragmentu
Modlitwy Pańskiej, a metafora polega na jej modyfikacji i substytucji Chleb – Słowo:
Słowo jest mięsem i chlebem,
[…]
Słowa mojego powszedniego
Daj mi dziś Panie!
Słowo i ciało
Inny przykład podstawy intertekstualnej można zauważyć w metaforze SŁOWO =
pożywienie: w elementarnym wyrażeniu metaforycznym został umieszczony cytat
z Ewangelii Świętego Jana Słowo ciałem się stało identyfikujący słowo z materią:
Słowo ciałem się stało
I mieszka między nami
Karmię zgłodniałe ciało
Słowami jak owocami;
Słowo jest mięsem i chlebem,
Słowo i ciało – SwK
Do innej grupy podstaw kulturowych należą ludowe wyobrażenia, wśród których
najliczniejszą grupę stanowią metafory ujmujące rośliny i materię nieożywioną jako istoty
żywe: GŁAZY = istoty żywe, DRZEWA = ludzie, KWIAT = człowiek, LIŚĆ = człowiek,
PTAK = człowiek, ROŚLINY = ludzie, ŚMIERĆ = istota materialna.
Ciekawą grupę metafor kulturowych stanowią metafory literackie, takie jak
STAROŚĆ = scena cmentarna, ŚWIAT = teatr planetarny czy ŻYCIE = gra w szachy:
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STAROŚĆ = scena cmentarna
Na spacerze antycznym, na ścieżce rozstania,
Gdzie szumi mego serca bezsłowność pośmiertna.
Gdzie nagle cień mój własny – upadnie kwadratem:
Ciężką płytą grobową. I co krok te cienie.
Wierny księżyc nad starym, cmentarnym teatrem
I ciemny wiatr w orkiestrze, i jesień na scenie.
Wchodzę, aktor niemodny w płaszczu hamletowym,
Wiatr przewiał uwerturę, jesień mi się kłania.
I zaczynam monolog trzynastozgłoskowy:
- „Gdzie najsmutniej, o luba, tam nasze spotkania”.
Spacer antyczny –TG
Podstawa: kulturowa: skonwencjonalizowana metafora kulturowa ŻYCIE = teatr: Platon,
Theatrum mundi, W. Szekspir: Świat jest teatrem, aktorami ludzie.
Rozwinięcie: analogia funkcjonalna.
Komentarz: megametafora.
ŚWIAT= teatr planetarny
A już potem gwiazd miliardy,
Światy, dzieje, błahe sprawy…
patrzę: teatr planetarny,
Co przyjechał do Warszawy.
Przyglądając się gwiazdom – RC – IIa, III, III
Podstawa: groteskowa wizja świata i kulturowa: motyw teatrum mundi.
Rozwinięcie: uogólnienie.
ŻYCIE = gra w szachy
Na szachownicy snu i jawy
Idzie gra o niewiadome.
Omen – ZWO
Podstawa: kulturowa (literacka): motyw życia człowieka jako gry w szachy (por. Wacław
Potocki Człowiek Igrzysko Boże: „A ludzie co są? Szachy rozmaitej struży.”) i kontekstowa:
atrybuty gry w szachy (szachownica, gra) przypisane atrybutom życia (sen, jawa).
Rozwinięcie: substytucja.

Przytoczone tu przykłady pokazują, że aby zrozumieć istotę metafory, konieczna jest
niekiedy znajomość kultury bliskiej poecie: motywów i konwencji, dzieł literackich i cytatów
z nich pochodzących. Bez tej wiedzy odbiorca nie jest w stanie odczytać zawartych
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w metaforze ukrytych sensów. Jest to sytuacja, w której nie da się wyjaśnić metafory jedynie
za pomocą odwołania się do systemu języka, konieczne jest odwołanie się do wiedzy
z zakresu literaturoznawstwa i antropologii kultury czy podobnych dziedzin. Tego rodzaju
metafory stawiają więc czytelnikowi specjalne wymagania.

3. Składniowy kształt wyrażeń metaforycznych
Analiza formalna wyrażeń metaforycznych polega na określeniu, jaką częścią mowy
wyrażony jest modyfikator, czyli w jakiej zależności syntaktycznej pozostaje on względem
tematu. Badania nad składniowym aspektem wyrażeń metaforycznych mają na celu ustalenie,
jakie typy strukturalne preferuje Tuwim w swojej poezji. Podstawą przyjętej w pracy
klasyfikacji jest propozycja Wacława Cockiewicza, by za podstawę analizy formalnej
wyrażeń metaforycznych uznać kryterium składniowe. W niniejszej pracy wyróżnione zostały
następujące

typy

modyfikatorów:

rzeczownikowy,

czasownikowy,

przymiotnikowy

i przysłówkowy. Szczegółowe wyniki badań nad składniowym aspektem wyrażeń
metaforycznych zostały przedstawione poniżej:
Typ modyfikatora pod względem
części mowy, jaką reprezentuje

Liczba
modyfikatorów
danego typu

Wartość procentowa danego
typu modyfikatorów w stosunku
do wszystkich modyfikatorów

Modyfikator rzeczownikowy
(ogółem)

971

47%

Modyfikator rzeczownikowy
apozycyjny (Ia)

162

8%

Modyfikator rzeczownikowy w
dopełniaczu (Ib)

232

11%

Materiał rzeczownikowy w
narzędniku (Ic)

227

11%

Modyfikator rzeczownikowy w
postaci wyrażenia przyimkowego
(Id)

345

17%

5

0,2%

Modyfikator czasownikowy
(ogółem)

637

31%

Modyfikator czasownikowy
jednowalencyjny (IIa)

246

12%

Modyfikator czasownikowy
dwuwalencyjny (IIb)

335

16%

Modyfikator rzeczownikowy w
celowniku (1e)
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Modyfikator czasownikowy
trzywalencyjny (IIc)

56

3%

Modyfikator przymiotnikowy
(III)

414

20%

Modyfikator przysłówkowy
(IV)

30

1,5%

Całkowita liczba modyfikatorów w przebadanym materiale wynosi 2052, z czego najwięcej 971,

a

więc

rzeczownikowe.

blisko
Warto

połowę

wszystkich

podkreślić,

że

modyfikatorów,

przewaga

stanowią

modyfikatorów

modyfikatory

rzeczownikowych

nad czasownikowami jest zjawiskiem typowym dla polskiej poezji. Piotr Wróblewski
w swojej pracy podaje, że stosunek ten wynosi 41:08 % : 35,55% (u Tuwima 47% : 31%).
Frekwencja modyfikatorów wyrażonych czasownikiem w wierszach Tuwima w porównaniu
z wynikami składniowej analizy metafor dotyczącej poezji Leśmiana, gdzie wyrażenia
metaforyczne z modyfikatorem czasownikowym stanowią aż 73,8%, okazuje się zaskakująco
niska: wynosi zaledwie 31%. Z kolei frekwencja modyfikatorów przymiotnikowych
u Tuwima jest dwukrotnie wyższa niż u Leśmiana i czterokrotnie wyższa niż w polskiej
poezji.17
4. Metafora piętrowa i układ metafor
Metafora piętrowa i układ metafor są zjawiskami z poziomu budowy syntaktycznej
wyrażenia metaforycznego. Można o nich mówić, gdy w wyrażeniu metaforycznym
pojawiają się co najmniej dwie metafory, pomiędzy którymi w obrębie składni występuje
relacja hipotaktyczna (metafora piętrowa) lub parataktyczna (układ metafor).
4.1. Metafora piętrowa (jednopiętrowa, dwupiętrowa, trzypiętrowa)
O zjawisku metafory piętrowej można mówić, gdy w wyrażeniu metaforycznym
występują przynajmniej dwie metafory, pomiędzy którymi zachodzi relacja podrzędna
(hipotaksa). Tę grupę metafor reprezentują w badanym korpusie metafora jednopiętrowa,
dwupiętrowa oraz trzypiętrowa. Struktura metafor piętrowych została przedstawiona
graficznie w taki sposób, że analiza metafory podrzędnej znajduje się bezpośrednio
17

Szczegółowe informacje na temat frekwencji poszczególnych modyfikatorów w poezji Bolesława Leśmiana
znajdują się w publikacji Wacława Cockiewicza Metaforyka Leśmiana (jw.), a dane liczbowe dotyczące
modyfikatorów w polskiej poezji ogółem można znaleźć w pracy Piotra Wróblewskiego Struktura, typologia
i frekwencja polskich metafor (jw.)
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pod analizą metafory wyższego rzędu z zastosowaniem wcięcia oznaczającego związek
syntaktyczny przedstawionych metafor.
4.1.1. Metafora jednopiętrowa
Metafora jednopiętrowa jest zbudowana z dwóch metafor połączonych zależnością
hipotaktyczną. Składają się na nią:
1. metafora podrzędna czyli metafora niższego rzędu. Ponieważ stanowi ona bazę
(podstawę) metafory wyższego rzędu, jest nazywana metaforą bazową.
2. metafora nadrzędna czyli metafora wyższego rzędu, która zawiera w sobie metaforę
podrzędną.
Budowę metafory jednopiętrowej obrazują poniższe przykłady:
Przykład 1:
MILCZENIE = cisza
Chórem tragicznym daj nową formę
Znieruchomiałej burzy milczenia
Tragedia nad jeziorem, BC
Podstawa: epistemologiczna: cisza jest efektem milczenia.
Rozwinięcie: substytucja: przyczyna za efekt.
Komentarz: metafora jednopiętrowa: metafora nadrzędna; zob. metafora bazowa
ZNIERUCHOMIAŁY = uciszony, uspokojony.
ZNIERUCHOMIAŁY = uciszony, uspokojony
Znieruchomiałej burzy milczenia
Tragedia nad jeziorem, BC
Podstawa: epistemologiczna: nieruchomy przedmiot nie wywołuje efektu
akustycznego.
Rozwinięcie: Substytucja atrybutów: uspokojona – znieruchomiała.
To jest metafora podrzędna.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory MILCZENIE
= cisza.
Pomiędzy metaforami ZNIERUCHOMIAŁY = uciszony, uspokojony i MILCZENIE = cisza
występuje relacja podrzędna. Metafora ZNIERUCHOMIAŁY = uciszony, uspokojony jest
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metaforą podrzędną (niższego rzędu) i stanowi podstawę dla metafory nadrzędnej (wyższego
rzędu) MILCZENIE = cisza, dlatego też została nazwana metaforą bazową.

Przykład 2:
WĘSZYĆ = przeczuwać
Burza się wpina po drzewach,
Słońce węsząca.
Hymn narodowy lasu, TG
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: pachnie zdradą, czuć zdradą, śmierdzi strachem.
Rozwinięcie: abstrahowanie od różnic i związek przyczynowo-skutkowy między bodźcem
i następstwem.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora podrzędna: BURZA = żywa istota.
BURZA = żywa istota
Burza się wpina po drzewach,
Słońce węsząca.
Hymn narodowy lasu, TG
Podstawa: językowa: wyrażenie: burza nadchodzi i fenomenologiczna:
podobieństwo zjawisk: wiatr podwiewa liście – wspina się po drzewach (mocne
poruszenie wiatru).
Rozwinięcie: uogólnienie.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora nadrzędna WĘSZYĆ =
przeczuwać.
Pomiędzy metaforami WĘSZYĆ = przeczuwać i BURZA = żywa istota występuje relacja
podrzędna. Metafora BURZA = żywa istota jest metaforą podrzędną (niższego rzędu)
i stanowi podstawę dla metafory nadrzędnej WĘSZYĆ = przeczuwać. Metafora BURZA =
żywa istota jest metaforą bazową dla metafory WĘSZYĆ = przeczuwać, ponieważ warunkiem,
aby burza mogła przeczuwać albo węszyć, jest to, że musi być żywą istotą.
W przebadanym korpusie odnotowano 60 przykładów metafor jednopiętrowych.
Oznacza to, że aż 120 metafor tworzy metafory jednopiętrowe, co stanowi 20% wszystkich
metafor.
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4.1.2. Metafora dwupiętrowa
Metafora dwupiętrowa jest zbudowana z trzech metafor połączonych układem
hipotaktycznym:

pierwsza

jest

nadrzędna

wobec

drugiej,

druga

jest

podrzędna

wobec pierwszej (stanowi jej bazę) i nadrzędna wobec trzeciej, a trzecia jest podrzędna wobec
drugiej (stanowi jej bazę). Budowę metafory dwupiętrowej obrazuje poniższy przykład:

NIEBO = ocean

(niebo wzburzone = rozszalały / wzburzony ocean)

Wspiął się ocean grzywiasty spienionym koniem – ogromem,
Rży niebo zachłystem burzy, chmury żubrami w puszczy.
Miotam się w izbach, żeglarz, głębina grzmi nad mym domem,
Ogród od śpiewu oszalał i straszną żałobą pluszcze.
[…]
Przyciągnęła ocean, żeby mi wył pod oknami,
Niebu huczeć kazała nieustającym łoskotem.
Odyseusz – RC –Ia, Ia, IV
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa OCEAN = koń; atrybuty oceanu: ocean grzywiasty,
spieniony koń – ogrom.
Rozwinięcie: substytucja
Komentarz: metafora dwupiętrowa, zob. metafora bazowa OCEAN = koń
OCEAN = koń
Wspiął się ocean grzywiasty spienionym koniem – ogromem,
Rży niebo zachłystem burzy, chmury żubrami w puszczy.
Miotam się w izbach, żeglarz, głębina grzmi nad mym domem,
Ogród od śpiewu oszalał i straszną żałobą pluszcze.
[…]
Przyciągnęła ocean, żeby mi wył pod oknami,
Niebu huczeć kazała nieustającym łoskotem.
Odyseusz, RC
Podstawa: kontekstowa: metafory bazowe FALA = grzywa końska i GROM /
GRZMOT= rżenie, wspólne dla oceanu i konia atrybuty: grzywa, piana.
Rozwinięcie: transpozycja atrybutów konia na ocean oraz przypisanie argumentowi
‘ocean’ możliwości ruchu.
Komentarz: metafora dwupiętrowa, dla której bazą są dwie metafory, zob. metafory
bazowe FALA = grzywa końska i GROM / GRZMOT = rżenie; metafora bazowa dla
metafory NIEBO WZBURZONE = rozszalały / wzburzony ocean.
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FALA = końska grzywa
Wspiął się ocean grzywiasty spienionym koniem – ogromem,
Rży niebo zachłystem burzy, chmury żubrami w puszczy.
Miotam się w izbach, żeglarz, głębina grzmi nad mym domem,
Odyseusz, RC
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu oraz językowa: wyrażenia
skonwencjonalizowane typu grzywy fal.
Rozwinięcie: uszczegółowienie i substytucja.
Komentarz: metafora odświeżająca, metafora dwupiętrowa, baza dla metafory
OCEAN = koń.
GROM / GRZMOT = rżenie (konia)
Wspiął się ocean grzywiasty spienionym koniem – ogromem,
Rży niebo zachłystem burzy, chmury żubrami w puszczy.
Miotam się w izbach, żeglarz, głębina grzmi nad mym domem,
Odyseusz, RC
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo dźwiękowe.
Rozwinięcie: transpozycja atrybutu konia na zjawiska atmosferyczne.
Komentarz: metafora dwupiętrowa, baza dla metafory OCEAN = koń.
W przedstawionej tutaj analizie metafory dwupiętrowej pojawia się bardzo ciekawe zjawisko,
polegające na tym, że bazą dla metafory wyższego rzędu (OCEAN = koń) są dwie metafory
podrzędne: FALA = końska grzywa i GROM / GRZMOT = rżenie (konia). Tego typu sytuacja
w przebadanym materiale językowym pojawia się sześć razy.
W przebadanym korpusie odnotowano siedem przykładów metafor dwupiętrowych.
Oznacza to, że 21 metafor tworzy metafory dwupiętrowe, co stanowi 3,53% wszystkich
metafor.

4.1.3. Metafora trzypiętrowa
Metafora trzypiętrowa to metafora zbudowana z czterech metafor połączonych układem
hipotaktycznym: pierwsza jest nadrzędna wobec drugiej, druga jest podrzędna wobec
pierwszej (stanowi jej bazę) i nadrzędna wobec trzeciej, trzecia jest podrzędna wobec drugiej
(stanowi jej bazę) i nadrzędna wobec czwartej, a czwarta jest podrzędna wobec trzeciej
(stanowi jej bazę). W przebadanym korpusie odnotowano tylko jeden przykład tego typu
metafory, który warto w tym miejscu przytoczyć:
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POWÓDŹ = człowiek
Czterdzieści huczących wiosen,
Spienioną powódź młodości
Śpiewającą majowym głosem,
[…]
Jedno jednej ciemnej chwili niosę,
Czterdzieści wiosen –TG – Ib, III, Ib
Podstawa: konwers metafory MŁODOŚĆ = powódź: powódź to młodość.
Rozwinięcie: metateza: młody człowiek, młodzi ludzie to młodość.
Komentarz: metafora trzypiętrowa: zob. metafora bazowa MŁODOŚĆ = powódź.
MŁODOŚĆ = powódź
Czterdzieści huczących wiosen,
Spienioną powódź młodości
Śpiewającą majowym głosem,
Wzdęte łożysko miłości
Niesione wiosennym patosem
[…]
Jedno jednej ciemnej chwili niosę,
Czterdzieści wiosen, TG
Podstawa: kontekstowa: WIEK (ludzki), językowa: wyrażenia burzliwa młodość,
burzliwy nurt rzeki, wzburzona woda.
Rozwinięcie: szczegółowy opis zjawisk związanych z powodzią.
Komentarz: metafora trzypiętrowa: zob. metafora bazowa WIEK (ludzki) = rzeki
połączone w jedno ujście, żywioł, powódź; metafora bazowa dla metafory
POWÓDŹ = człowiek.
WIEK (ludzki) = rzeki połączone w jedno ujście, żywioł, powódź
Wezbrało czterdzieści wiosen
Jak czterdzieści zielonych rzek
W jeden prąd, w jeden nurt, w jeden bieg,
I porwało rozrosły mój wiek.
Czterdzieści wiosen, TG
Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa ROK = rzeka.
Rozwinięcie: implikacja: nadmiar wody to żywioł.
Komentarz: metafora trzypiętrowa: zob. metafora bazowa ROK = rzeka;
metafora bazowa dla metafory MŁODOŚĆ = powódź.
ROK = rzeka
Wezbrało czterdzieści wiosen
Jak czterdzieści zielonych rzek
W jeden prąd, w jeden nurt, w jeden bieg,
I porwało rozrosły mój wiek.
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Czterdzieści wiosen, TG
P: językowa: metafora potoczna CZAS = rzeka, wyrażenie potoczne
czas płynie.
Rozwinięcie: kwantyfikacja : kawałki czasu = rzeki.
Komentarz: metafora trzypiętrowa, metafora bazowa dla metafory
WIEK (ludzki) = rzeki połączone w jedno ujście, żywioł, powódź.

Fakt, że w przebadanym korpusie występuje tak wiele metafor wielopiętrowych (ponad 24%
wszystkich metafor – zob. niżej 4.1.4), świadczy o tym, że ten wyrafinowany środek
poetyckiego wyrazu jest dla twórczości Tuwima cechą charakterystyczną. Jego wysoki
poziom skomplikowania może być źródłem trudności interpretacyjnych, a zatem
przedstawienie budowy i mechanizmu powstawania tego typu kunsztownych konstrukcji,
a także samo zwrócenie na nie uwagi, umożliwia lepsze ich rozumienie.
4.1.4. Frekwencja metafor piętrowych
Dla badań nad metaforą piętrową istotna wydaje się odpowiedź na pytanie
o frekwencję metafor piętrowych i ich poszczególnych typów w stosunku do wszystkich
przebadanych metafor. Szczegółowe wyniki tej analizy przedstawia poniższa tabela:

Typ metafory

Ilość
zanotowanych
przykładów

Ilość metafor
tworzących dany
typ metafory

Wartość procentowa
metafor tworzących
dany typ metafory

Metafory piętrowe (ogółem)

68

145

24,41%

Metafory jednopiętrowe

60

120

20,20%

Metafory dwupiętrowe

7

21

3,53%

Metafory trzypiętrowe

1

4

0,67%

Dane liczbowe i procentowe dotyczące frekwencyjności metafor piętrowych pokazują,
że prawie jedną czwartą wszystkich metafor stanowią metafory, które pozostają w związkach
hipotaktycznych. Frekwencja metafor piętrowych u Tuwima jest znacznie wyższa niż
w poezji Leśmiana, gdzie stanowi zaledwie 14,78%. Bogactwo i wyrafinowanie obrazowania
metaforycznego Tuwima potwierdza ponadto obecność w korpusie więcej niż jednego typu
metafory piętrowej (metafor dwupiętrowych i trzypiętrowej).
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4.2. Układ metafor
O układzie metafor można mówić, gdy w wyrażeniu metaforycznym występują
szeregowo przynajmniej dwie metafory, pomiędzy którymi zachodzi relacja współrzędna
(parataksa). Kryterium koniecznym do stwierdzenia tego typu relacji jest wspólny dla metafor
temat (współrzędność o charakterze nominalnym) lub predykat (współrzędność związana z
orzekaniem). Budowę układu metafor obrazują poniższe przykłady:

Przykład 1: Układ metafor oparty na wspólnym temacie:
KWIAT WIŚNI = ptak
Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat,
Dwa wiatry, ST
Podstawa: językowa:– synonimia spaść – sfrunąć.
Rozwinięcie: substytucja leksemów spadł – sfrunął i implikacja wynikająca z ograniczenia
konotacji semantycznej leksemu sfrunąć.
Komentarz: układ metafor, zob. KWIAT WIŚNI = śnieg.
KWIAT WIŚNI = śnieg
Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat,
Dwa wiatry, ST
Podstawa: materialna: podobieństwo kształtu i koloru (białe płatki).
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: układ metafor, zob. KWIAT WIŚNI =ptak.

Przykład 2.: Układ metafor oparty na wspólnym predykacie:
ZMIERZCH = człowiek
Zmierzch się wiewem żali,
Żeśmy się rozstali,
Na balkonie, SJ
Podstawa: językowa: wyrażenia typu: zmrok zapada =‘zmierzch się zbliża’.
Rozwinięcie: przypisanie atrybutowi ‘zmierzch’ atrybutu uczuć.
Komentarz: układ metafor, zob. WIEW, WIATR, PODMUCH = intencjonalny środek
wyrazu.
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WIEW, WIATR, PODMUCH
= intencjonalny środek wyrazu.
Zmierzch się wiewem żali,
Żeśmy się rozstali,
Na balkonie, SJ
Podstawa: językowa: wyrażenia typu żalić się słowami, płaczem.
Rozwinięcie: substytucja na podstawie przypisania intencjonalności komunikacyjnej zjawisku
akustycznemu innemu niż językowe, fizjologiczne.
Komentarz: układ metafor, zob. ZMIERZCH = człowiek .
4.2.1. Frekwencja układu metafor
Dla badań nad metaforą piętrową istotna wydaje się odpowiedź na pytanie
o frekwencję układów metafor i ich poszczególnych typów w stosunku do wszystkich
przebadanych metafor. Układy metafor zostały podzielone według kryterium liczby metafor
je tworzących: dwóch, trzech, czterech, pięciu i dziewięciu. Szczegółowe wyniki tej analizy
przedstawia poniższa tabela:
Typ układu
metafor (pod
względem
liczby metafor,
które go tworzą)

Liczba
przykładów

Liczba
metafor
tworzących
dany typ
układu
metafor

Frekwencja
metafor
tworzących układ
(w stosunku do
wszystkich
metafor)

Liczba metafor,
które oprócz tego, że
tworzą układ, tworzą
metafory piętrowe

Układ 2 metafor

60

120

20,20%

18 (3% metafor
tworzących układ
tego typu)

Układ 3 metafor

13

39

6,56%

7 (18% metafor
tworzących układ
tego typu)

Układ 4 metafor

2

8

1,34%

2 (25% metafor
tworzących układ
tego typu)

Układ 5 metafor

1

5

0,84%

1 (20% metafor
tworzących układ
tego typu)

Układ 9 metafor

1

9

1,51%

2 (22% metafor
tworzących układ
tego typu)

Układy metafor
ogółem

77

181

30,47%

30 (39% metafor
tworzących układ)
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Przeprowadzone badania nad frekwencją układów metafor pozwalają stwierdzić, że metafory,
które pozostają z innymi w układzie parataktycznym stanowią ponad 30% wszystkich
metafor, czyli czterokrotnie więcej niż w poezji Leśmiana, z czego prawie 40% spośród nich
tworzy równocześnie układy hipotaktyczne. Tak duża liczba metafor tworzących układy
metafor i metafory piętrowe świadczy o wysokiej złożoności i wyrafinowaniu techniki
poetyckiej autora.
Jeśli chodzi o występujące również w poezji Tuwima zjawisko kontaminacji układu
metafor i metafory piętrowej, to warto zwrócić uwagę, że najczęściej układ metafor występuje
pomiędzy dwiema metaforami niższego rzędu, będącymi bazą dla metafory nadrzędnej. Taka
sytuacja nie jest jednak regułą. Ilustruje to przykład, w którym metafora tworzy układ z całą
metaforą piętrową:
DZIEŃ = złotnik
A dzień lustrem błyskliwym leśną grzywę złocił
Leśna sprawa – RC
Podstawa: językowa: wyrażenia potoczne typu dzień wstaje, chyli się ku wieczorowi,
nadchodzi, mija.
Rozwinięcie: rozszerzenie zakresu predykatywności.
Komentarz: układ metafor z całą metafora piętrową ŚWIATŁO (SŁONECZNE) = lustrzany
odblask.
ŚWIATŁO (SŁONECZNE) = lustrzany odblask
A dzień lustrem błyskliwym leśną grzywę złocił
Prawie do pni wisiała ognisto-wiewiórcza.
[…]
I mogłem, utajony w zielonej rozkoszy,
Mackami snu się wspinać po słonecznej grzywie.
Leśna sprawa – RC – IIb, IV, III, IV

in absentia

Podstawa: zjawiskowa: złudzenie optyczne materialności światła odbitego na drzewach
(barwa, gęstość) i kontekstowa: metafora bazowa PROFIL LASU = grzywa.
Rozwinięcie: poetycka perspektywa oglądu.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, zob. metafora bazowa PROFIL LASU = grzywa, układ
metafor, zob. SEN = = alternatywna, irracjonalna rzeczywistość.
PROFIL LASU = grzywa
A dzień lustrem błyskliwym leśną grzywę złocił
Prawie do pni wisiała ognisto-wiewiórcza.
[…]
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I mogłem, utajony w zielonej rozkoszy,
Mackami snu się wspinać po słonecznej grzywie.
Leśna sprawa, RC
Podstawa: zjawiskowa: podobieństwo kształtu i koloru.
Rozwinięcie: uogólnienie i substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa, metafora bazowa dla metafory ŚWIATŁO
(SŁONECZNE) = lustrzany odblask.

5. Megametafora
Wśród wartych omówienia zagadnień dotyczących metafory znajduje się zjawisko
megametafory, czyli takiej metafory, która konstytuuje cały wiersz i stanowi jego dominantę
kompozycyjną. W przebadanym korpusie odnotowano takich przypadków 25, a ich
kompletny wykaz w porządku alfabetycznym został przestawiony poniżej:
BRZOZA = żywa istota
CHOINKA = wszechświat, kosmos
CHOROBA = morska żegluga
CZŁOWIEK = przedmiot, zwierzę, roślina
DUSZA = żywa istota, anioł, zabłąkana owca
GŁOWA = łono matki
LAS = kościół
LAS = państwo
MELODIA = pasażerka pociągu
MIŁOŚĆ = ukochana kobieta
NIEBEZPIECZEŃSTWO = tygrys
POEZJA = człowiek, żywa istota
POEZJA (tworzenie słów) = akt rodzenia
POJAZD = narzędzie śmierci
SŁOWA = ludzie oczekujący na peronach
SŁOWA = ptaki
SŁOWO = dziecko
SŁOWO = roślina zielona, liściasta, drzewo
STAROŚĆ = scena cmentarna
SYRENA = topielica
ŚWIAT = teatr planetarny
UTWÓR MUZYCZNY = pociąg
WIOSNA = kobieta uwiedziona i porzucona
ŻYCIE = podróż morska (żegluga)
ŹRÓDŁOSŁÓW = gleba

Ciekawym zjawiskiem jest połączenie megametafory z układem hipotaktycznym.
Przykładem takiej zależności są dwie stanowiące dominantę kompozycyjną wiersza Zieleń
megametafory: ŹRÓDŁOSŁÓW = gleba oraz SŁOWO = roślina zielona, liściasta, drzewo,
przy czym ta pierwsza jest bazą dla drugiej. Inną realizację megametafory skorelowanej
z metaforą piętrową stanowi konstytuująca wiersz Ucieczka megametafora WIOSNA =
kobieta uwiedziona i porzucona, stanowiąca bazę dla trzech innych metafor: KREW = śpiew,
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POETA = amant wiosny i ZIELONE OCZY WIOSNY = zapowiedź burzy / błyskawic.
W

korpusie

odnotowano

także

przykłady

połączenia

megametafory

z

układem

parataktycznym: w wierszu Teofania megametafora POEZJA = człowiek, żywa istota tworzy
układ metafor z czterema innymi metaforami, a

w wierszu Odyseusz megametafora

SYRENA = topielica tworzy układ z dwiema metaforami: SYRENA = jaszczurka, gad
i SYRENA = melodia, dźwięk, lament.

6. Hipermetafory i hipometafory
Związek pomiędzy hipermetaforą a jej hipometaforą lub hipometaforami jest oparty na
relacji hipero-hiponimicznej pomiędzy ich nośnikami. Jako przykład takiej zależności można
przytoczyć hipermetaforę DRZEWO, KRZEW = istota żywa, która posiada trzy hiponimy:
DĄB = człowiek, BRZOZA = żywa istota, BEZ = człowiek. W tym wypadku relacje hiperohiponimiczne wykraczają poza jeden utwór poetycki: każda z tych metafor występuje w
innym wierszu, taka sytuacja nie jest jednak regułą. Niekiedy hipermetafora i hipometafora
występują w obrębie jednego wiersza. Tak jest w przypadku hipermetafory POEZJA
(tworzenie słów) = akt rodzenia, która posiada dwie hipometafory: GŁOWA = łono matki
oraz SŁOWO = dziecko. Przytoczony tutaj przykład jest szczególny, ponieważ hipermetafora
stanowi metaforę bazową dla jej hipometafor, które tworzą układ:
GŁOWA = łono matki

SŁOWO= dziecko

Tak to w męce, w rozkoszy krzyczą
rozedrgane,
Krwawiące ciosem bożym jak cesarskim
cięciem:
Głowy, ostrym tasakiem słońca rozpłatane,
Łona, rozdarte słowem jak matka
dziecięciem.
Słowo i ciało – SwK

Tak to w męce, w rozkoszy krzyczą
rozedrgane,
Krwawiące ciosem bożym jak cesarskim
cięciem:
Głowy, ostrym tasakiem słońca rozpłatane,
Łona, rozdarte słowem jak matka
dziecięciem.
Słowo i ciało – SwK

Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa
POEZJA (tworzenie słów) = akt rodzenia.
Rozwinięcie: konkretyzacja
(uszczegółowienie) w nawiązaniu do
metafory bazowej.
Komenarz: hipometafora, metafora
jednopiętrowa, zob. metafora bazowa –
hipermetafora POEZJA (tworzenie słów) =
akt rodzenia, układ metafor, zob. SŁOWO =
dziecko.

Podstawa: kontekstowa: metafora bazowa
POEZJA (tworzenie słów) = akt rodzenia.
Rozwinięcie: konkretyzacja
(uszczegółowienie) w nawiązaniu do
metafory bazowej.
Komenarz: hipometafora, metafora
jednopiętrowa, zob. metafora bazowa –
hipermetafora POEZJA (tworzenie słów) =
akt rodzenia, układ metafor, zob. GŁOWA =
łono matki.
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POEZJA (tworzenie słów) = akt rodzenia

POEZJA (tworzenie słów) = akt rodzenia

Tak to w męce, w rozkoszy krzyczą
rozedrgane,
Krwawiące ciosem bożym jak
cesarskim cięciem:
Głowy, ostrym tasakiem słońca rozpłatane,
Łona, rozdarte słowem jak matka
dziecięciem.
Słowo i ciało, SwK

Tak to w męce, w rozkoszy krzyczą
rozedrgane,
Krwawiące ciosem bożym jak
cesarskim cięciem:
Głowy, ostrym tasakiem słońca rozpłatane,
Łona, rozdarte słowem jak matka
dziecięciem.
Słowo i ciało, SwK

Podstawa: funkcjonalna: analogia głowa
– łono matki.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa,
metafora bazowa i hipermetafora dla
hipometafor SŁOWO = dziecko i
GŁOWA = łono matki.

Podstawa: funkcjonalna: analogia głowa
– łono matki.
Rozwinięcie: substytucja.
Komentarz: metafora jednopiętrowa,
metafora bazowa i hipermetafora dla
hipometafor SŁOWO = dziecko i
GŁOWA = łono matki.

Spośród przebadanych 594 metafor aż 49 pozostaje w relacjach hiperohiponimicznych, co stanowi ponad 8% wszystkich metafor. Szczegółowe informacje na temat
frekwencji omawianego tutaj zjawiska obrazuje poniższa tabela:
Typ hipermetafory
ze względu na ilość
zanotowanych w
korpusie
hipometafor
Hipermetafora z 1
hipometaforą

Liczba
Przykłady danego typu
zanotowanych hipermetafory
przykładów
(zob. hasło…)
danego typu
hipermetafory W nawiasie zostały podane ich
hipometafory
ŚWIECA = człowiek
3
(KROPLE WOSKU = łzy)

Ilość metafor w
relacji hipero /
hiponimicznej
danego typu

6

BRZOZA = człowiek, żywa
istota (**)
(ŻYWICA = osocze, krew)
POBUDZENIE
EMOCJONALNE = burza
(GROM / GRZMOT =
warczenie)
Hipermetafora z 2
hipometaforami

4

POEZJA = akt rodzenia (***)
(SŁOWO = dziecko i GŁOWA
= łono matki)
CZAS = przedmiot wydający
zapach (DZIEŃ = przedmiot
wydający zapach, MIESIĄC =
przedmiot wydający zapach)
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11

* PORA ROKU = napój, płyn
(LATO = miód pitny, JESIEŃ =
wino)
WIATR = człowiek (WIATR =
trębacz, WIATR = śpiewak)
Hipermetafora z 3
hipometaforami

3

* DRZEWO, KRZEW =
człowiek żywa istota (**)

10

* PORA DNIA = człowiek
Hipermetafora z 4
hipometaforami

2

LAS = państwo
* ZŁUDZENIE = rzeczywistość
(ŚCIANY = droga, KOŁKI (w
butach) = zęby, SMUGA =
blizna, KSIĘŻYC = topielec)

8

* CZAS = roślina (CHWILA =
gałąź,
DZIEŃ
=
gałąź,
GODZINA
=
roślina,
SEKUNDA = liść)
Hipermetafora z 6
hipometaforami

1

Hipermetafora z 8
hipometaforami

1

MIESZKANIE = las (STOŁY =
kwiaty, PRÓG DOMU = runo
leśne porośnięte mchem i
wikliną, GAŁĘZIE JEMIOŁY =
natrysk, PODŁOGA = trawa,
SUFIT = korona drzewa,
LAMPA = jemioła) (****)
* SŁOWO = pokarm dla ciała
(SŁOWO = roślina, SŁOWO =
powietrze, SŁOWO = chleb
powszedni, SŁOWO = napój,
woda, SŁOWO = trunek, miód
pitny, SŁOWO = trucizna,
SŁOWO = jedzenie, SŁOWO =
chleb powszedni) (*****)

7

7

Hipermetafory
14
49
ogółem
* hipermetafora in absentia, która posiada tylko realizacje hipermetafor (nie jest ona wliczana
do metafor obecnych w korpusie)
**hipermetafora piętrowa: DRZEWO, KRZEW = żywa istota, człowiek – BRZOZA = żywa
istota- ŻYWICA = osocze, krew; ZACIOS (ślad po siekierze) = rana.
*** hipermetafora POEZJA (tworzenie słów) jest metaforą bazową dla jej dwóch
hipometafor, tworzących układ.
**** trzy spośród sześciu hipometafor tworzą układ.
***** wszystkie osiem hipometafor tworzy układ.
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Badania nad relacjami hipero-hiponimicznymi wykazały, że hipermetafory posiadają zwykle
więcej niż jedną hipometaforę. Rekordowa pod tym względem jest hipermetafora SŁOWO =
pokarm dla ciała, która posiada aż 8 hipometafor, przy czym wszystkie występują w obrębie
jednego wiersza i tworzą układ. Warto zwrócić uwagę, że niemal połowa hipermetafor
to metafory in absentia, czyli takie, których temat można zrekonstruować wyłącznie
na podstawie kontekstu.
Szczególnie interesującym zjawiskiem jest fenomen hipermetafory piętrowej,
występujący w wierszu Rzeź brzóz. Metafora BRZOZA = żywa istota jest z jednej strony
hipometaforą dla metafory DRZEWO, KRZEW = człowiek, a z drugiej hipermetaforą
dla dwóch innych metafor: ŻYWICA = osocze, krew; ZACIOS (ślad po siekierze) = rana.

7. Sensoryczny aspekt metafor
Szczególnie istotnym zagadnieniem, nie podejmowanym dotychczas w badaniach nad
metaforą poetycką, jest uwzględnienie sensorycznego aspektu metafor, czyli udziału kategorii
sensorycznych (takich jak wzrok, słuch, czy dotyk) w mechanizmie tworzenia metafor,
a także zwrócenie uwagi na zjawisko synestezji.
W odniesieniu do badań nad metaforyką Tuwima istotna wydaje się odpowiedź
na

pytanie: jak często poeta tworzy metafory poprzez odwoływanie się do kategorii

sensorycznych.. Do kategorii sensorycznych oprócz zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, zapachu
i smaku w niniejszej pracy włączona została kategoria ruchu i przestrzeni. Dodatkowo zmysł
wzroku podzielony został na trzy podkategorie: wzrok-kolor, wzrok-blask i wzrok-kształt,
ponieważ wszystkie metafory kreowane poprzez odwoływanie się do zmysłu wzroku można
zaklasyfikować do jednej z tych trzech grup. Szczególnie interesującym problemem
badawczym jest udział synestezji w tworzeniu metafory poetyckiej. Takie zjawisko
występuje, gdy w jednym wyrażeniu metaforycznym występują co najmniej dwie sprzężone
ze sobą kategorie sensoryczne. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że owo sprzężenie
stanowi kryterium konieczne dla stwierdzenia synestezji. Przykładowo w metaforze BÓG =
żywioł wody, potopu w jednym wyrażeniu metaforycznym występują trzykategorie
sensoryczne (ruchu, wzroku i zapachu), ale nie są one połączone (nie tworzą całości, lecz trzy
odrębne jakości):
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BÓG = żywioł wody, potopu
Ty dalej będziesz falą przetaczał się bujną
W umiłowanym sercu płochego włóczęgi.
Ty – aromat urody, płomień niebieskawy –
Władasz, nieprzejednany, potopem istnienia.
Do Boga – TG
Natomiast za synestezję należy uznać sytuację, w której w mechanizmie tworzenia metafory
do jednego zmysłu został włączony inny, to znaczy na jedną kategorię sensoryczną została
nałożona rama innej. Oto przykład:
ZAPACH = smak

SYNESTEZJA (ZAPACH + SMAK)

Wtedy paloną kawą pachniało w kredensie,
A zimne, świeże mleko, jak lody wanilią.
[…]
A chłód w pokoju sączy waniliowe mleko.
Zapach szczęścia – RC
Podstawą przytoczonej metafory jest asocjacja oparta na doświadczeniu (smaku i zapachu
lodów waniliowych) i wiedzy potocznej (że bazowym surowcem lodów jest mleko).
Mechanizm powstania tej metafory polega na tym, że na zmysł zapachu została nałożona
rama smaku. Dzięki temu można stwierdzić synestezję, polegającą na zastąpieniu zapachu
przez smak w odniesieniu do argumentu mleko (mleko waniliowe = mleko pachnie wanilią).
Analiza wszystkich metafor obecnych w korpusie wykazała, że spośród przebadanych
594 metafor aż w 540 występuje przynajmniej jedna z wymienionych kategorii
sensorycznych, co stanowi 90,91% wszystkich metafor. Szczegółowe wyniki analizy
sensorycznej metafor obrazuje poniższa tabela:
Kategoria sensoryczna Ilość metafor, w
których
występuje dana
kategoria

Procentowy
udział metafor,
w których
występuje dana
kategoria

RUCH

300

50, 5 %

WZROK (ogółem)

211

35,52%

WZROK- BLASK

96

16,16%
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Przykład
(zob. hasło…)

BEZ = papier

GWIAZDY = diamenty

WZROK-KOLOR

84

14,14%

BÓG = żywioł wody, potopu

WZROK-KSZTAŁT

64

10,77%

KSIĘŻYC = głowa
człowieka

SŁUCH

124

20, 87%

SŁOWIKI = dziennikarze

DOTYK

81

13,64%

SŁOWO = ogień

PRZESTRZEŃ

80

13,47%

WIEDZA = dolina

ZAPACH

37

6, 22%

CZAS = przedmiot wydający
zapach

SMAK

13

2,19%

ZIEMIA = karmiąca kobieta

SYNESTEZJA

18

3,03%

ZAPACH = smak

Największą frekwencję wykazuje kategoria ruchu: 50,5% wszystkich metafor, na drugim
miejscu plasuje się kategoria wzroku: 35,52% wszystkich metafor, przy czym jej wartość
liczbowa

i

procentowa

ogółem

została

podana

przy

uwzględnieniu

możliwości

współwystępowania więcej niż jednej podkategorii w metaforze. W takim przypadku
kategoria zmysłu wzroku została policzona tylko raz. Wartości poszczególnych podkategorii
wzroku są porównywalne. Warto zwrócić uwagę, że bardzo liczną grupę stanowią metafory,
w których tworzeniu poeta odwołuje się do zmysłu słuchu: 20,87% wszystkich metafor,
a także dotyku (13,64%) i przestrzeni (13,47%).
Konkluzje dotyczące sensorycznej analizy metafor mogą okazać się przydatne w próbie
określenia, jaki typ wrażliwości poetyckiej reprezentuje Julian Tuwim w swoich wierszach.
Biorąc pod uwagę kryterium frekwencji, można stwierdzić, że poeta koncentruje się
na różnorodnych doznaniach wzrokowych i słuchowych, preferując

metaforykę opartą

na ruchu i aktywności, co sprawia, że jego obrazowanie ma charakter dynamiczny. Można
pokusić się o stwierdzenie, że Tuwim w swoich poezjach jawi się przede wszystkim jako
kinestetyk, wzrokowiec i słuchowiec, zaś jego utwory przepełnione są bogactwem doznań
zmysłowych. O łatwości w posługiwaniu się przez poetę kategoriami sensorycznymi
świadczy ponadto występowanie synestezji, która jest reprezentowana przez 3,03%
wszystkich metafor. Poniższa tabela pozwala przyjrzeć się bliżej temu zjawisku:
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Hasło słownikowe

Cytat

Typ synestezji

ATRYBUT (ciepło) =
kolor

W ciepło niebieskie okna wycięto,

dotyk + wzrok-kolor

BLASK = ciecz

BULGOT = roślina

Pierwszy maja – ZCTW
Błyskawicowe szpady
Strugami blasku na płask
Burza – TG

wzrok-blask + ruch

Żeby dzwonami dzwonił zielony bulgot
wiosny
Przemiany, SWK

słuch + wzrok-kolor

Świergotają ptaki
Zawzięcie, dotkliwie.
bolesny dotyk, ukłucie
Jak żądłami kłują
Ćwierkiem rozpaczliwym
„Dzionek wiosenny” – BC

słuch + dotyk

1. Brzękły miecze stalowe rozdźwiękiem
srebrzystym
Symfonia wieków – RC
2. Śpię, dźwięcznie rozbarwiony
W Barwistanie – ZCTW
FUNKCJA
= Słowami oczy wiodę
Po ścieżkach gwiezdnych niebem.
narzędzie
Słowo i ciało – SwK
KOLOR
1. Mokrą czerwienią, wzburzoną,
wydętą,
=
przedmiot
W oknie otwartym chorągiew furkoce,
materialny (x2)
Pierwszy maja - ZCTW

słuch + wzrok-kolor

DŹWIĘK

=

DŹWIĘK = kolor (x2)

POSZUM (dźwięk) =
ruch

PTAK = człowiek

SŁOWO = światło

ZAPACH = miejsce
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2. A gdy na wierzch wytryska – to zielenią
śliską,
Słowo i ciało – SwK
Czekam. W przypływie i odpływie
Kołysze się daleki poszum,
I dzień po dniu, jak dziw po dziwie,
Wybucha płaczem lub rozkoszą.
Oczekiwanie – TG
Świergotają ptaki
Zawzięcie, dotkliwie.
Jak żądłami kłują
Ćwierkiem rozpaczliwym
„Dzionek wiosenny” – BC
Światłami słów, melodii linią
Składasz się w bóstwo, zdźwięczasz w
gamę,
Muzyka – BC
Głowę w bzy – na stracenie
[…]

wzrok-kolor + słuch
słuch

+

ruch

+

wzrok-blask
wzrok-kolor + dotyk +
wzrok-kształt + ruch

wzrok-kolor +dotyk

słuch + ruch

słuch + dotyk

słuch + wzrok-blask

zapach + przestrzeń

W zapach, w perły i dreszcze!
Rwanie bzu – TG
ZAPACH = smak
Wtedy paloną kawą pachniało w
kredensie,
A zimne, świeże mleko, jak lody wanilią.
[…]
A chłód w pokoju sączy waniliowe mleko.
Zapach szczęścia – RC
ZDZWONIĆ SIĘ
A tam – gwiazdy, zorze, dźwięk, śmiech
= zsynchronizować się W sen się zdzwonią, w jeden aniołpański
Wieś – BC

zapach + smak

wzrok-blask + słuch

SŁOWO = roślina

Każde słowo ma korzeń w czarnej głębi
ziemi.
A gdy na wierzch wytryska – to zielenią
śliską,

słuch + wzrok-kolor

ŚWIATŁO = muzyka

Ekstrakty z wiotkich ziół
[…]
W ciemności iskrą grają
W Barwistanie, ZCTW

wzrok-blask + słuch

ZIELEŃ = ciecz

Każde słowo ma korzeń w czarnej głębi
wzrok-kolor + ruch +
ziemi.
słuch
A gdy na wierzch wytryska – to zielenią
śliską,
Słowo i ciało – SwK
W przebadanym korpusie stwierdzono obecność 18 przykładów synestezji. Ilościowy
i procentowy udział poszczególnych kategorii sensorycznych w przykładach metafor, których
mechanizm ma źródło w obrazowaniu synestezyjnym przedstawia poniższa tabela:
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Kategoria sensoryczna
wykorzystywana w
tworzeniu synestezji

Użycie danej kategorii
sensorycznej w tworzeniu
synestezji

Procentowy udział danej
kategorii sensorycznej w
tworzeniu synestezji

Wzrok

13

72%

wzrok-kolor

8

44%

wzrok-blask

5

28%

wzrok-kształt

1

5%

Słuch

12

67%

Ruch

5

28%

Dotyk

5

28%

Zapach

2

11%

Smak

1

5%

Przestrzeń

1

5%

Frekwencja poszczególnych kategorii sensorycznych w tworzeniu metafor, których
mechanizm powstania opiera się na zjawisku synestezji, potwierdza hipotezę o wzrokowosłuchowym charakterze wyobraźni poetyckiej Tuwima. Szczególnie interesująca wydaje się
obserwacja, że spośród 18 zanotowanych przykładów synestezji, aż 8 odnosi się do sytuacji,
w której temat metafory jest związany ze zmysłem słuchu i na niego jest nakładana rama innej
kategorii sensorycznej. Tego typu zjawisko stanowi aż 44% wszystkich metafor
synestetycznych, co świadczy o szczególnym znaczeniu zmysłu słuchu i roli, jaką pełni
w obrazowaniu metaforycznym.
Na zakończenie części pracy dotyczącej

udziału zmysłów

w obrazowaniu

metaforycznym, warto zwrócić uwagę na grupę metafor, w których tworzeniu nie bierze
udziału żadna z wymienionych i omówionych wcześniej kategorii sensorycznych. Spośród
przeanalizowanych w części analitycznej 594 metafor tylko 54 nie można przyporządkować
żadnej wymienionej kategorii sensorycznej, co stanowi zaledwie 9% wszystkich metafor.
Brak udziału kategorii sensorycznych w tworzeniu metafor jest związany najczęściej
z identyfikacją tematu i nośnika za pośrednictwem cechy ontologicznej istoty lub zjawiska,
którego rama nakłada się na człon podlegający metaforyzacji. Najczęściej taka sytuacja
ma miejsce w przypadku, w którym występuje zmiana ontologiczna: tematem metafory jest
przedmiot, zwierzę, roślina lub pojęcie abstrakcyjne, jej nośnikiem człowiek lub żywa istota,
a modyfikatorem umożliwiającym ich identyfikację jest człon zawierający atrybut intencji,
woli lub władzy, stanów ludzkiej egzystencji (urodzić się, umrzeć, oddychać), stanów
psychicznych, uczuć i emocji czy relacji rodzinnych (ojciec, matka) – por. DZWONY =
ludzie, EPOKA = matka, GŁAZY = istoty żywe, GWIAZDY = żywe istoty, JASZCZURKI =
ludzie, KSIĘŻYCÓWNA = żywa istota, człowiek, OCEAN = człowiek, PIĘTRO = istota
żywa, POEZJA = przełożona (klasztoru), władczyni, PÓŁNOC = człowiek, ROZPACZ =
człowiek, RZEKA = istota żywa, SŁOWO = człowiek, WĘGIEL = zwierzę, WZÓR
POSTĘPOWANIA = ojciec. Czasami mechanizm jest odwrotny: na temat człowiek
lub pojęcie abstrakcyjne nakłada się ramę zwierzęcia lub materii nieożywionej
za pośrednictwem odpowiedniego atrybutu (por. MELODIA = substancja materialna, krzem,
NĘDZA = pokarm dla trosk, NIEBIOSA = księga). W przypadku pozostałych występujących
w tej grupie metafor, można zaobserwować zjawisko tworzenia metafory za pośrednictwem
modyfikatora zawierającego atrybut czasu lub ilości – por. JESIEŃ = wino, LITERY =
sekundy, ŚWIATŁO = substancja policzalna.
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Wnioski końcowe
Analiza formalna i semantyczna 594 metafor, reprezentowanych przez 2052 wyrażeń
metaforycznych i zgrupowanych wokół 338 tematów, pozwoliła na sformułowanie
następujących wniosków:
1. W obrazowaniu metaforycznym Tuwima dominują tematy rzeczownikowe, które
stanowią aż 87,57% wszystkich tematów, oraz tematy konkretne – 57%, które
dotyczą najczęściej zjawisk pogodowych lub obiektów kosmicznych.
2. Najliczniejszą grupę modyfikatorów stanowią modyfikatory rzeczownikowe
(47%), co jest zjawiskiem typowym dla polskiej poezji.
3. Największą frekwencję wykazuje podstawa językowa ( aż 42,25% ), a na drugim
miejscu plasuje się podstawa kontekstowa (29%), co potwierdza hipotezę
o lingwistycznym podłożu metafor Tuwima.
4. W korpusie odnotowano 68 przykładów metafor piętrowych oraz 77 przykładów
układu metafor, co oznacza, że ponad 24% wszystkich metafor wchodzi w relacje
hipotaktyczne i ponad 30% w relacje parataktyczne. Fakt, że oprócz metafor
jednopiętrowych pojawiły się w korpusie także metafory dwupiętrowe
i trzypiętrowa, a także połączenie zjawiska metafory piętrowej i układu metafor
w obrębie jednego wyrażenia metaforycznego, świadczy o wysokim stopniu
skomplikowania i wyrafinowaniu obrazowania metaforycznego Tuwima.
5. W korpusie odnotowano 25 megametafor oraz 49 metafor wchodzących
w związki hipero-hiponimiczne (z czego 14 stanowią hipermetafory).
6. Ponad 90% metafor Tuwima ma swoje źródło w odwoływaniu się
do różnorodnych kategorii sensorycznych : zmysłów, ruchu oraz przestrzeni, przy
czym najliczniejszą grupę stanowi kategoria ruchu (50%), w drugiej kolejności
zmysł wzroku (35,5%) i słuchu (20,8%).
7. W przebadanym korpusie stwierdzono obecność 18 przykładów synestezji, przy
czym aż 44% z nich dotyczy sytuacji, w której temat metafory jest związany
ze zmysłem słuchu, na który jest nakładana rama innej kategorii sensorycznej.
Świadczy to o szczególnym znaczeniu zmysłu słuchu i roli, jaką pełni
w obrazowaniu metaforycznym.
8. Frekwencja poszczególnych kategorii sensorycznych w tworzeniu metafor (wzrok
72% i słuch 68%), których mechanizm powstania opiera się na zjawisku
synestezji, potwierdza hipotezę o wzrokowo-słuchowym charakterze wyobraźni
poetyckiej Tuwima.
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