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Wstęp

Niniejsza praca poświęcona jest analizie struktur semantycznych szwedzkich lek
semów somatycznych hjarta (‘serce’), ansikte (‘twarz, oblicze’) i hand (‘ręka, dłoń’).

Somatyzmy1 należą do najbardziej frekwentnych grup słownictwa w wielu językach 
(Skorupka 1953: 10; Buttler 1978: 44-^5; Krawczyk-Tyipa 1987: 27; Krohn 1994: 20-21; 
Grabias 1997: 161-176). Nazwy części ludzkiego ciała są między innymi źródłem 
wielu neosemantyzmów (szyjka butelki, ramię dźwigu, ucho dzbana itp.), służą wyra
żaniu relacji przestrzennych (mieć coś pod bokiem, być pod ręką) i czasowych (jak 
ręką odjął, rosnąć w oczach), pojawiają się jako określenia ilości (o włos, na oko, ani 
w ząb), a także bywają wykładnikami intensywności cechy (cienki jak włos, sam jak 
palec) (por. Pajdzińska 1990).

1 Termin somatyzm (grec. soma ‘ciało’) oznacza związek frazeologiczny zawierający nazwy części 
ciała (por. Krawczyk-Tyrpa 1987) lub nazwę części ciała (por. Kozarzewska 1970). W niniejszej pracy 
używam go w obu znaczeniach.

Wybrane przeze mnie leksemy to jednostki bardzo złożone treściowo, o wielu od
niesieniach do doświadczeń fizycznych i kulturowych. Są one tworzywem dużych grup 
frazeologizmów, a reprezentowane przez nie pojęcia służą konceptualizacji wielu dzie
dzin doświadczenia, związanych zarówno z codziennymi czynnościami, jak i ze sferą 
życia duchowego człowieka.

Somatyzmy, podobnie jak cała frazeologia, są bardzo mało zbadanym polem badań 
w językoznawstwie szwedzkim. Autorkami kilku pozycji na temat frazeologizmów 
somatycznych są germanistki z Uniwersytetu w Góteborgu K. Lundh (1987; 1992; 
1993) oraz K. Krohn (1994). Wszystkie ich prace mają charakter kontrastywny, a ce
lem przeprowadzonych w nich analiz jest ujawnienie podobieństw i różnic morfolo- 
giczno-syntaktycznych oraz semantyczno-leksykalnych pomiędzy badanymi jednostka
mi językowymi, a w konsekwencji ustalenie dla celów leksykograficznych szwedzkich 
ekwiwalentów somatyzmów niemieckich.

Poza pracami K. Lundh i K. Krohn można jeszcze wymienić książkę 
M. Stalhammar (1997: 69-81), poświęcającą kilkanaście stronic metaforom somatycz
nym w języku ogólnym i medycznym, oraz niewielką pozycję o charakterze pomocy 
dydaktycznej autorstwa U. Nordling i A. Tiegs (2000).

O wiele dłuższą, bogatą tradycję mają badania nad somatyzmami w języku polskim. 
Autor przeprowadzonej już w początkach zeszłego stulecia pierwszej analizy somaty
zmów, zamieszczonej w dwuczęściowej książce Przenośnie mowy potocznej, poświęcił 
im rozdział Ciało ludzkie i spostrzeżenia fizjologiczne (Krasnowolski 1905; 1906). 1 
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Problematyka frazeologii somatycznej pojawia się w wielu artykułach jako część szer
szych rozważań poświęconych stałym związkom wyrazowym (Skorupka 1953; Koza- 
rzewska 1970; Lewicki 1982; 1985; Pajdzińska 1990) bądź jako odrębne pole badań
- w ramach analiz frazeologii polskiej lub w ujęciach kontrastywnych (Słuszkiewicz 
1952; Skorupka 1965; Prus 1974; Wierzbicka 1975; Siekierska 1976; Kępiński 1977; 
Jurkowski 1983; Krawczyk 1983; Pajdzińska 1985; 1996; 1999b). O somatyzmach 
wspominają ponadto w swych pracach Wierzbicka (1969; 1971; 1975), Kurkowska 
i Skorupka (1974), Buttler (1978) oraz Grabias (1997). Sporo cennych uwag znaleźć 
można także w publikacjach poświęconych rekonstrukcji językowego obrazu świata 
w tekstach poetyckich (Kryk-Filar 1993; Filar 2000; Pajdzińska, Filar 1999), a także 
sposobom werbalizacji emocji (Pajdzińska 1999a; Mikołajczuk 1997; Tomczak 1997; 
Nowakowska-Kempna 1995; 2000).

Jedyną monografią na temat somatyzmów w języku polskim jest praca 
A. Krawczyk-Tyrpy pt. Frazeologia somatyczna w gwarach polskich. Związki fraze
ologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała (1987), dowodząca za 
pomocą metod analizy składnikowej, że całościowe znaczenie badanych frazeologi- 
zmów motywowane jest przez cechy semantyczne ich komponentów. Badania Kraw- 
czyk-Tyrpy podważyły od dawna przyjmowaną w językoznawstwie tezę, iż znaczenia 
idiomów nie da się wyprowadzić ze znaczenia ich poszczególnych składników. Autor
ka udowodniła, że frazeologizmy somatyczne mają wewnętrzną motywację seman
tyczną i że podstawą motywacyjną tych konstrukcji są cechy części ciała, zarówno 
rzeczywiste, jak i przypisywane im przez wspólnotę językową.

W moim przekonaniu szczególnie interesującym polem dociekań w analizie se
mantycznej jest - obok wskazania pozajęzykowej i wewnętrznej motywacji znaczenia
- poszukiwanie mechanizmów pojęciowych nadających spójność konceptualną różnym 
użyciom tego samego słowa, czyli motywacji pojęciowej. Przez motywację pojęciową 
rozumiem osadzenie jednostek językowych w szerszych kontekstach metaforycznych 
i metonimicznych, tkwiących u podstaw użycia przenośnych wyrażeń językowych, por. 
Lakoff (1987: 113): „Motivation depends on overall characteristics of the conceptual 
system, not just local characteristics of the category at hand”.

W przedstawionych w niniejszej pracy analizach chciałabym podjąć między innymi 
próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie mechanizmy leżą u podstaw takich nie
konwencjonalnych użyć leksemów ansikte, hjdrta i hand, jak:

Clinton siktade mot soldatemas hjartan nar han berattade att han just traffat den 
15-ariga bosniska flyktingflickan Zlata Filipović. [Mówiąc, że właśnie spotkał się 
z 15-letnią uciekinierką z Bośni, Zlatą Filipović, Clinton celował w serca żołnierzy.]

Lars Rundqwist ger JAS-planets akilleshal ett ansikte. [Lars Rundqwist daje twarz 
pięcie achillesowej samolotu JAS.]

Under arbetets gang har renoveringsprojektet sedan vuxit styrelsen ur handema. 
[Później, podczas trwania prac, plan remontowy rozrósł się zarządowi w rękach.]

Jak wykaże analiza, czynnikiem integrującym zastosowania tych samych leksemów 
w różnorodnych kontekstach są metafory i metonimie pojęciowe, których istnienie 
można wykazać dopiero po zbadaniu większego materiału językowego. Wskazanie 
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tych metafor i metonimii stanowi główny cel mojej analizy. Nie jest zatem moim za
miarem próba sformułowania całościowej definicji znaczenia analizowanych lekse
mów, lecz wyjaśnienie, w jaki sposób reprezentowane przez nie pojęcia są konceptua- 
lizowane za pomocą metafory i metonimii.

W opisie semantycznym posługuję się metodami analizy metaforyki potocznej, wy
pracowanymi przez takich lingwistów, jak G. Lakoff, M. Johnson i Z. Kóvecses 
(Lakoff, Johnson 1988; Lakoff 1987; Kóvecses 1986; 1990; 1995) oraz przez grupę 
polskich językoznawców badających tzw. językowy obraz świata (m.in. Tokarski 
1999; Bartmiński 1999; Pajdzińska 1990; 1996; 1999a; 1999b).

Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i analitycznej. W części teoretycznej 
w rozdziale 1 przedstawiam skrótowo niektóre z głównych założeń językoznawstwa 
kognitywnego, koncentrując się na koncepcji znaczenia, której zasadnicze tezy zostały 
sformułowane w pracach R.W. Langackera. Rozdział 2 poświęcony jest kognitywnej 
teorii metafory w ujęciu zaproponowanym przez G. Lakoffa, M. Johnsona i M. Turne
ra. W rozdziale 3 omawiam kognitywną koncepcję metonimii, zaś w 4 - podobieństwa 
i różnice pomiędzy procesami metaforycznymi i metonimicznymi. Rozdział 5, zamy
kający część teoretyczną, przedstawia typy interakcji pomiędzy metaforą a metonimią, 
ze szczególnym uwzględnieniem metonimicznej motywacji metafory.

Drugą część pracy rozpoczyna prezentacja założeń metodologicznych analizy 
i materiału badawczego (rozdział 6). Następnie przedstawione zostały opisy seman
tyczne leksemów hjarta (rozdział 7), ansikte (rozdział 8) i hand (rozdział 9). Wnioski 
z przeprowadzonych analiz zawarte są w podsumowaniu w rozdziale 10.





CZĘŚĆ I

Metafora ¡ metonimia 
w semantyce kognitywnej





1. Główne założenia językoznawstwa 
kognitywnego

Językoznawstwo kognitywne to stosunkowo młoda dyscyplina badawcza, która za
częła kształtować się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w lingwistyce ame
rykańskiej w opozycji do gramatyki transformacyjno-generatywnej Noama Chom- 
sky’ego. Głównymi teoretykami nowego nurtu są Ronald W. Langacker, twórca tzw. 
gramatyki przestrzeni (Space Grammar), oraz Georg Lakoff, Mark Johnson i Ray 
S. Jackendoff, którzy stworzyli zaplecze filozoficzne prądu. Wśród prekursorów lin
gwistyki kognitywnej wymienia się ponadto Michaela Reddy’ego (autora pracy 
o „metaforze przewodu”) oraz Charlesa J. Fillmore’a, przedstawiciela tzw. semantyki 
rozumienia (U-semanticś).

W ukształtowaniu lingwistyki kognitywnej istotną rolę odegrały następujące czynniki:
- powszechny wśród językoznawców sceptycyzm co do możliwości stworzenia za

dowalającego modelu generatywnego języka;
- triadyczna koncepcja znaku i teoria nieskończonego procesu semiozy Charlesa 

S. Peirce’a, lepiej wyjaśniające procesy symbolizacji językowej niż strukturalistyczna, 
dwustronna teoria znaku;

- teoria podobieństwa rodzinnego Ludwiga Wittgensteina;
- osiągnięcia psychologii kognitywnej, badającej zdolności poznawcze człowieka, 

a zwłaszcza tzw. psychologia postaci oraz teoria prototypów Eleanor Rosch (Polański 
1999: 340).

Obecnie lingwistyka kognitywna rozwija się głównie w Stanach Zjednoczonych, 
a w Europie między innymi w Niemczech, Belgii, we Francji, na Węgrzech, we Włoszech 
oraz w Szwecji1. W Polsce upowszechnili ten kierunek przede wszystkim Elżbieta 
Tabakowska, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Tomasz P. Krzeszowską Roman 
Kalisz i Henryk Kardela (por. bibliografia)1 2. Prąd metodologiczny zbliżony do kogni- 
tywizmu, choć bez używania tego określenia, reprezentują również badacze z kilku 
ośrodków akademickich, skupionych w zorganizowanym przez uniwersytety w Lubli
nie i Wrocławiu etnolingwistycznym konwersatorium „Język i kultura”, poświęconym 
semantyce i badaniu językowego obrazu świata w różnych odmianach stylowych języ

1 Wśród kognitywistów szwedzkich można wymienić takie nazwiska, jak: S. Brostróm, L. Ekberg, 
P. Gardenfors, U. Jakobsson i J. Svanlund (por. bibliografia).

2 Geneza i osiągnięcia lingwistyki kognitywnej w Polsce omówione są w pracach Kalisza 
i Kubińskiego (1998) oraz Przybylskiej (2002).
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ka polskiego. Spośród tych badaczy należy wymienić Annę Pajdzińską, Janusza Anu
siewicza, Jerzego Bartmińskiego i Ryszarda Tokarskiego - redaktorów i zarazem auto
rów wielu prac zamieszczonych w serii wydawniczej Język a Kultura (m.in. 1992; 1998; 
2000a; 2000b) oraz w tzw. lubelskiej czerwonej serii (m.in. Językowy obraz świata 
1999 [1990]; O definicjach i definiowaniu 1993; Profilowanie w języku i w tekście 
1998; Tekst. Analizy i interpretacje 1998; Przeszłość w językowym obrazie świata 
1999; Semantyka tekstu artystycznego 2001). Nie sposób też nie wspomnieć o Annie 
Wierzbickiej, która od dawna bada język jako odbicie myślenia o świecie i związki 
języka z kulturą (m.in. 1988; 1992). Ponadto myśl kognitywna nie pozostała bez 
wpływu na koncepcje językoznawcze Renaty Grzegorczykowej (1992; 1997; 1998; 
2001) i Iwony Nowakowskiej-Kempnej (1993; 2000), które niejednokrotnie, podobnie 
jak Anna Wierzbicka, podejmują polemikę z tym nurtem.

Lingwistyka kognitywna nie jest jeszcze w pełni uformowanym kierunkiem, znaj
duje się na etapie poszukiwania i weryfikowania metod badawczych. Wiele jest też 
różnic w ujmowaniu pewnych zagadnień oraz rozbieżności terminologicznych pomię
dzy badaczami. Mimo tych niezgodności, można wskazać pewne podstawowe tezy, 
zgodnie akceptowane przez wyznawców orientacji kognitywnej, przedstawione w pra
cach Langackera (1987; 1988; 1991), Lakoffa i Johnsona (Lakoff, Johnson 1988; John
son 1987; Lakoff 1987) oraz w wielu obszernych publikacjach zbiorowych (m.in. 
Rudzka-Ostyn 1988; Tomaszczyk, Lewandowska-Tomaszczyk 1990; Geiger, Rudzka- 
-Ostyn 1993; Casad 1995)3.

J Z publikacji o charakterze przeglądowym można wymienić kompendium Ungerera i Schmida (1996).
4 Chociaż językoznawstwo kognitywne definiuje się w opozycji do struktural izmu i generatywizmu, nie 

neguje ich osiągnięć, a wprost przeciwnie, rozwija wiele wcześniejszych teorii. Wielu prekursorów myśli 
kognitywnej wymienia Jäkel (1997a; 1997b). Tabakowska (1995: 7) przywołuje nazwiska polskich języko
znawców, których poglądy na temat języka bliskie są założeniom lingwistyki kognitywnej: Z. Klemensie
wicza, A. Heinza i J. Kurylowicza.

Większość zasadniczych twierdzeń językoznawstwa kognitywnego na temat języka 
została sformułowana w opozycji do wcześniejszych, formalnych paradygmatów lin
gwistycznych, które ujmowały język jako autonomiczny system, niezależny od aparatu 
poznawczego człowieka4.

1.1. Realizm doświadczeniowy

Kognitywiści podkreślają, że język, będąc przedmiotem badań humanistyki, nie 
powinien być analizowany za pomocą metodologii charakterystycznych dla nauk ści
słych. Językoznawstwo strukturalistyczne i generatywne nadmiernie rozbudowały apa
rat analityczny, co spowodowało zbyt daleko posuniętą formalizację oraz oderwanie 
badań lingwistycznych od empirii językowej. Języka nie da się opisać precyzyjnie za 
pomocą symboli matematycznych i logicznych, kategorii dyskretnych oraz warunków 
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prawdziwości. Teoria języka powinna być oparta na solidnych podstawach empirycz
nych i stosować konstrukty teoretyczne charakteryzujące się realnością psychologiczną 
(m.in. Langacker 1987; 1988).

Twórcy podstaw kognitywnej teorii metafory, Lakoff i Johnson, zwolennicy tzw. 
realizmu doświadczeniowego w badaniach językoznawczych, przyjmują następujące 
założenia (Lakoff, Johnson 1988; Lakoff 1987; Johnson 1987):

1. Myśl ludzka jest ucieleśniona (embodied). System pojęciowy człowieka bezpo
średnio wiąże się z doświadczeniem fizycznym (percepcją, motoryką) oraz kulturo
wym. Doświadczenie ma charakter intersubiektywny, jako że baza empiryczna jest 
wspólna dla wszystkich ludzi.

2. Myśl jest wyobrażeniowa. Pojęcia, które nie wyłaniają się bezpośrednio z do
świadczenia, wyrażane są między innymi za pomocą metafory i metonimii.

3. Myśl ma właściwości gestaltu, a pojęcia nie składają się z autonomicznych ele
mentów, łączonych za pomocą stosownych reguł. Gestalt jest rozumiany jako pewna 
całość, którą uznaje się za bardziej podstawową, aniżeli jej części.

4. Myśl nie jest tylko mechaniczną operacją przeprowadzaną na abstrakcyjnych 
symbolach. Pojęcia są przetwarzane kognitywnie i zależne od całego systemu koncep
tualnego.

5. Znak językowy nie odsyła do rzeczywistości, lecz do sposobu doświadczania 
świata przez człowieka i konceptualizacji tego doświadczenia (por. Grzegorczykowa 
1992 oraz Wierzbicka 1988).

W koncepcji kognitywnej język jest rozumiany antropologicznie jako przejaw za
równo społecznej, jak i mentalnej działalności człowieka (por. Grzegorczykowa 2001: 
80). Ma charakter symboliczny i bezpośrednio odzwierciedla procesy poznawcze za
chodzące w ludzkich umysłach. Jest narzędziem poznania nierozerwalnie związanym 
z innymi zdolnościami kognitywnymi człowieka, więc nie może być rozpatrywany 
jako abstrakcyjny, autonomiczny system. Według kognitywistów, wszelkie rodzaje 
poznania - doświadczenie fizyczne, społeczne i kulturowe oraz język stanowią konti
nuum (m.in. Langacker 1987; Rudzka-Ostyn 1993; Barcelona 2000a).

1.2. Kategorie radialne i sieciowy model języka

Umiejętność kategoryzowania pojęć uznawana jest przez kognitywistów za istotną 
zdolność poznawczą, która umożliwia systematyzację wiedzy potocznej o świecie, jej 
magazynowanie i przetwarzanie. Sposób ujęcia problemu organizacji kategorii uwi
dacznia kolejną ważną różnicę pomiędzy lingwistyką kognitywną a paradygmatem 
autonomicznym.

U podstaw klasycznej teorii kategoryzacji, wywodzącej się od Arystotelesa, tkwi 
przekonanie, że kategorie pojęciowe powstające w ludzkim umyśle są odbiciem kate
gorii w świecie realnym. Dzięki wyraźnym cechom dystynktywnym kategorie pozo
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stają niezmienne i wyraźnie od siebie odgraniczone. Charakteryzują się ponadto we
wnętrzną definiowalnością oraz binamością cech definicyjnych. Przynależność do 
poszczególnych kategorii definiowana jest za pomocą warunków koniecznych i wy
starczających (por. Tabakowska 1995: 38).

Według teorii kognitywnej, opartej na badaniach amerykańskiej badaczki, psycho
log E. Rosch, kategorie powstają jako rezultat procesu tworzenia pojęć (Rosch 1978). 
Pojęcia tworzą całościowe abstrakcyjne reprezentacje, czyli tzw. kategorie naturalne. 
Kategorie naturalne mają zachodzące na siebie, nieostre, płynne granice (fuzzy bounda- 
ries), a przynależność do kategorii jest stopniowalna. Przykładowo w obrębie kategorii 
[PTAK] znajdują się okazy o tak różnych cechach, jak wróbel, bocian, struś, kura 
i kaczka. Zdaniem kognitywistów, płynność granic kategorii musi znaleźć odbicie 
w charakterystyce pojęć wyrażanych przez język (m.in. Jackendoff 1983: 117).

W ramach danej kategorii pojęcia występują w hierarchicznym układzie zależności 
na trzech poziomach: nadrzędnym, podstawowym i podrzędnym. Najważniejszą rolę 
w poznaniu odgrywa tzw. poziom podstawowy (basie level). Hierarchię tego rodzaju 
widać na przykład w serii pojęć [ssak, PIES, wyżeł], czy też [mebel, krzesło, 
KRZESŁO drewniane], gdzie odpowiednio pojęciami z poziomu podstawowego są dla 
pierwszej grupy [PIES], a dla drugiej [KRZESŁO] (por. rys. 1). Pojęcia poziomu podsta
wowego są najbardziej przystępne kognitywnie - łatwe do zidentyfikowania, najszyb
ciej przyswajane i zapamiętywane. Mają właściwości gestaltu, co oznacza, że funkcjo
nują w strukturze pojęciowej jako percepcyjne i funkcjonalne całości (Lakoff 1987: 46; 
Taylor 2001: 76-80).

Rysunek 1. Poziomy kategoryzacji (na podst. Taylor 2001: 77)

Wszystkie pojęcia znajdujące się na jednym poziomie hierarchii kategoryzującej 
charakteryzują się tzw. podobieństwem rodzinnym (family resemblance, termin wpro
wadzony przez Wittgensteina [1953] 1972). Oznacza to, że członkowie danej kategorii 
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dzielą pewien zestaw cech i że dla każdej kategorii można wskazać pojęcie prototypo
we, uważane za najbardziej dla niej reprezentacyjne. Koncepcja poziomu podstawowe
go wywodzi się z badań nad prototypami, w których próbowano ustalić, jakie egzem
plarze mebla, ptaka, owocu itp. są uważane w świadomości użytkowników języka za 
najbardziej typowe (m.in. Rosch 1978). Przykładowo najlepszymi reprezentantami 
kategorii [PTAK] są ptaki latające i śpiewające (wróble, skowronki, bociany), zaś na 
obrzeżach kategorii sytuują się między innymi strusie, kury i indyki. Prototyp jest defi
niowany bądź jako najlepszy egzemplarz kategorii, bądź jako zestaw charakteryzują
cych go cech (Grzegorczykowa 2001: 84).

Kategorie naturalne z prototypem w centrum i jej peryferyjnymi wariantami przyj
mują strukturę tzw. kategorii radialnej (radial category). Termin ten wprowadził La- 
koff, analizując między innymi pojęcie [matka] (Lakoff, 1987: 74-84). Kategoria 
radialna obejmuje pewną centralną kategorię oraz subkategorie stanowiące rozszerze
nia prototypowych przykładów. Znaczenie wyrazu matka jest wiązką cech następują
cych modeli:

1. Model genetyczny - osoba, która dała materiał genetyczny dziecku
2. Model urodzenia - kobieta, która urodziła dziecko
3. Model edukacyjny - kobieta, która dziecko wychowuje
4. Model matrymonialny - kobieta, która jest żoną ojca dziecka
5. Model genealogiczny - krewna z bezpośrednio poprzedzającego pokolenia.

Ważnym elementem struktury kategorii są zależności pomiędzy jej członkami, 
przejawiające się między innymi poprzez rozszerzenie kategorii (category extension), 
będące relacją pomiędzy prototypowymi a peryferyjnymi członkami kategorii. W ob
rębie kategorii reprezentowanej przez leksem matka jej centrum stanowią kobiety, 
które urodziły i. wychowują swoje dzieci, a na peryferiach znajdują się matki biolo
giczne i macochy.

Od cech ujętych w modelu mogą powstawać metafory, na przykład statek-matka 
(‘duży statek zasilający na pełnym morzu jednostkę mniejszą w paliwo, żywność itp.’). 
Z cech stereotypowych powstają z kolei metonimie, odwołujące się między innymi do 
funkcji, na przykład matka ‘najważniejszy gracz w drużynie’. Prototyp ma zatem 
strukturę radialną: poszczególne jego cechy pojawiają się w ekstensjach znaczenio
wych (Polański 1999: 341).

Odwołując się do zjawiska kategorii radialnych, kognitywiści objaśniają polise- 
miczność wyrażeń językowych. Znaczenia wyrazów polisemicznych powiązane są 
podobieństwem rodzinnym.

Rozwinięciem pojęcia kategorii radialnej jest zaproponowany przez Langackera 
(1987) model opisu języka, zwany sieciowym (network model). Większość kategorii 
pojęciowych nie ma prostej struktury, składającej się z elementu centralnego i zgrupo
wanych wokół niego elementów o jednakowym statusie. Wiedza o świecie jest kogni
tywną strukturą modelowaną jako tzw. sieć, złożona z węzłów i połączeń między nimi. 
Byty konceptualizowane w języku są odpowiednikami węzłów sieci (nodes), zaś rela
cje pomiędzy nimi odpowiadają liniom (arcs) łączącym węzły. Byt desygnowany przez 
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symboliczną jednostkę języka stanowi punkt dostępu do sieci. Znaczenie danej jed
nostki symbolicznej to cała sieć relacji, w której partycypuje węzeł dostępu. Relacje 
pomiędzy pojęciami nie mają charakteru binarnego, lecz na ogół wiążą więcej węzłów, 
reprezentujących różne pojęcia. Struktura naszej wiedzy jest zatem bardzo złożona: 
„Because an entity can participate simultaneuosly in any number of relations, possibly 
at different hierarchical levels, knowledge structures grow to be extraordinarly intricate 
and convoluted” (Langacker 1987: 163).

Dynamiczne ujęcie znaczenia jako całej sieci znaczeń ukazuje otwartość tego me
chanizmu i pozwala nie tylko opisać funkcjonowanie istniejących już znaczeń, ale 
także wyjaśnić kreatywność języka i możliwości tworzenia nowych znaczeń, czyli 
rozwijania się sieci (Grzegorczykowa 2001: 86).

1.3. Gramatyka a język

Istotą języka jest symbolizowanie treści konceptualnych (Langacker 1987: 493). 
Lingwistyka kognitywna odrzuca potrzebę wyróżniania w języku odrębnych pozio
mów - leksykon, morfologia oraz składnia tworzą kontinuum jednostek o różnym 
stopniu złożoności i schematyczności. Dla opisu języka wystarczające jest wyróżnienie 
w nim poziomu fonologicznego i semantycznego oraz wiążącego je z sobą poziomu 
symbolicznego (Langacker 1987).

Struktury gramatyczne nie stanowią autonomicznego systemu, ponieważ także bio
rą udział w porządkowaniu i symbolizacji treści pojęciowych. Oznacza to, że charakter 
symboliczny mają nie tylko leksemy, lecz także struktury morfologiczne i syntaktyczne 
(Langacker 1998: 29)5.

5 W tym samym duchu wypowiada się Wierzbicka (1988: 3), twierdząc, że gramatyka nie jest arbitral
na, ponieważ konstrukcje gramatyczne są nośnikami struktury semantycznej.

Minimalną jednostką języka jest morfem. Z morfemów powstają dłuższe symbo
liczne struktury, które również mogą być jednostkami. Jednostki symboliczne dzielą się 
na jednostki treści pojęciowej (content units) oraz jednostki schematyczne (schemaś), 
wyrażające kategorie, w tym także kategorie gramatyczne.

Jednostką języka jest taka struktura, którą mówiący odtwarza (i przetwarza) auto
matycznie i nieświadomie. To, czy jakaś struktura jest jednostką języka, czy nią nie 
jest, pozostaje sprawą stopnia utrwalenia jej w świadomości mówiącego (Langacker 
1987: 494). Często arbitralne wydzielanie jednostek języka w opisach gramatycznych 
wynika z przyjęcia założenia, że język ma charakter modularny, że składa się z „kloc
ków” łączonych na podstawie określonych reguł (ujęcie to jest określane jako building 
blocks theory). Kognitywizm odrzuca takie spojrzenie na język, gdyż zjawiska języ
kowe nie są oddzielone od siebie wyraźnymi granicami, lecz mają charakter ciągły 
i skalamy.
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Gramatyka w kognitywizmie jest traktowana jako inwentarz utrwalonych przez 
konwencję jednostek danego języka. Zamiast pojęcia gramatyczności kognitywiści 
wprowadzają pojęcie konwencjonalności stosowanych przez użytkowników języka 
struktur. Konwencjonalność jest sprawą stopnia, a opanowanie gramatyki danego języ
ka to opanowanie obowiązujących w danym języku konwencji. Podstawowe kategorie 
gramatyczne są traktowane jako jednostki językowe o maksymalnym stopniu schema- 
tyczności, zaś reguły gramatyczne są sprowadzane do konstrukcji gramatycznych, 
które są złożonymi jednostkami symbolicznymi o maksymalnym stopniu schematycz- 
ności (Tabakowska 1995: 98-99).

Do jednostek konwencjonalnych Langacker zalicza także wyrażenia przenośne i ob
razowe, odrzucając tym samym dychotomię pomiędzy znaczeniem dosłownym i figu
ratywnym (Langacker 1987: 36-38).

W założeniach analizy kognitywnej odrzuca się ponadto charakterystyczne dla 
strukturalizmu rozgraniczenie synchronii i diachronii, przyjmując, że na sposób kon- 
ceptualizacji danej jednostki symbolicznej składają się zarówno współczesne modele 
pojęciowe, jak i historyczne, przechowywane w strukturach słowotwórczych oraz fra- 
zeologizmach (por. Polański 1999: 342).

1.4. Kognitywna koncepcja znaczenia

W generatywnym modelu języka uprzywilejowane miejsce zajmowała składnia. 
Zwolennicy kognitywizmu twierdzą natomiast, że najważniejszym zadaniem języko
znawcy jest badanie znaczenia, toteż w centrum ich uwagi znajduje się semantyka.

Przyjmując tezę, iż pojęcia języka naturalnego mają charakter holistyczny, kogni- 
tywizm odrzuca częściowo metodologię semantyki składnikowej. Nie chodzi jednak 
o kwestionowanie możliwości rozkładania znaczenia jednostki językowej na prostsze 
komponenty, lecz o przyznanie najwyższego statusu w systemie konceptualnym poję
ciom jako całościowo doświadczanym gestaltom, a nie poszczególnym elementom, 
które się na nie składają.

Jedno z głównych założeń semantyki kognitywnej stanowi postulat, że znaczenie 
słów jest encyklopedyczne: wszystko, co wiadomo na temat jakiegoś pojęcia, jest czę
ścią znaczenia (Langacker 1987; Croft 1993). Nie ma zatem zasadniczej różnicy po
między językową reprezentacją semantyczną a ogólną reprezentacją wiedzy. Analiza 
semantyczna jest zarazem analizą ludzkiego doświadczenia i tzw. wiedzy potocznej. 
Semantyka nie jest zatem autonomiczna w stosunku do pragmatyki (Langacker 1987: 
159)6.

6 Z tezą tą nie zgadza się Sweetser (1990).

Znaczenie wyrażeń należy badać w odniesieniu do kontekstów, w których one wy
stępują. Mimo zmienności interpretacji znaczenia danego wypowiedzenia, porozumie
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nie między mówiącymi jest możliwe dzięki stabilizacji pewnych elementów znaczenia, 
wynikającej z konwencjonalizacji jednostek językowych.

Teza o encyklopedycznym charakterze semantyki nie oznacza, że użytkownik za 
każdym razem musi przywoływać całość wiedzy związanej ze znaczeniem danego 
słowa. Nie wszystkie aspekty tej wiedzy mają ten sam status - różnią się one co do 
stopnia centralności. Wiedza encyklopedyczna, niezbędna do rozumienia wyrażeń, jest 
bowiem odpowiednio ustrukturyzowana i zhierarchizowana. Pewne elementy tej wie
dzy są bardziej centralne, inne peryferyjne. Centralność wiąże się z prawdopodobień
stwem aktywacji kognitywnej danego elementu znaczeniowego w najbardziej neutral
nym kontekście. Jest wypadkową cech konwencjonalnych, rodzajowych, inherentnych 
i charakterystycznych (Langacker 1987: 159).

W opisie semantycznym języka kognitywizm postuluje odkrywanie istniejących 
w języku różnego typu struktur kognitywnych. Język należy rozpatrywać w powiązaniu 
z mechanizmami tworzenia znaczeń, które z kolei są odbiciem procesów poznawczych 
i sposobów konceptualizacji rzeczywistości. W analizach semantycznych lingwiści 
kognitywni posługują się konstruktami teoretycznymi, odnoszącymi się do pojęcio
wych reprezentacji wiedzy7. Należą do nich:

7 Należy zwrócić uwagę na fakt, że niektórzy badacze opisują te same lub bardzo podobne zjawiska za 
pomocą różnych terminów, co sprawia, iż niekiedy trudno odróżnić jest poszczególne konstrukty.

8 Taylor (2001: 124) wskazuje, że „W zasadzie każda konceptualizacja lub układ informacji, niezależ
nie od stopnia złożoności, służyć może jako domena poznawcza do opisu znaczenia”.

Pojęcie
Pojęcie (concept) jest definiowane jako podstawowa jednostka reprezentacji umy

słowej (a basie unit of mental representatiori}. Centralność pojęcia stanowi jedną 
z cech odróżniających językoznawstwo kognitywne od lingwistyki formalnej. Znacze
nie wyrażenia językowego utożsamiane jest z pojęciem jako reprezentacją wiedzy, 
a nie z denotacją(Clausner, Croft 1999: 2).

Domena pojęciowa
Pojęcia nie funkcjonują jako wyizolowane, odrębne jednostki w umyśle i mogą być 

rozumiane jedynie w kontekście presuponowanych struktur wiedzy, takich jak domena 
(domairi), czyli pewien spójny obszar pojęciowy w przestrzeni semantycznej (Langac
ker 1987;Lakoff 1987)8.

Wśród domen można wyróżnić tzw. podstawowe (basie domains), jak na przykład 
trójwymiarowa przestrzeń fizyczna, czas, zapach i kolor, które są nieredukowalne do 
prostszych pojęć, oraz abstrakcyjne, na przykład relacje pokrewieństwa, domena ludzkie
go ciała itp., składające się z pojęć lub też całych kompleksów pojęć bardziej złożonych. 
Dane pojęcie jest opisywane jako miejsce lub konfiguracja w domenie. Opis semantycz
ny jednostki symbolicznej powinien objąć nie tylko specyfikację desygnatu i wskazanie 
zespołu domen, przez które dane wyrażenie jest charakteryzowane, lecz także ustalenie 
hierarchii ważności domen i prawdopodobieństwa ich aktywacji kognitywnej. Ważne jest 
zwłaszcza wskazanie tzw. domeny prymamej (primary domairi} dla wyrażenia języko
wego, czyli zawierającej najważniejsze informacje związane z danym pojęciem (Langac
ker 1987: 165). Przykładowo dla ręki prymamą jest domena ludzkiego ciała.
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Rama i skrypt
Koncepcja ram semantycznych (frames) została rozwinięta przez Fillmora (m.in. 

Fillmore 1985)9, u którego termin ten ma podobne znaczenie, jak domena w rozumie
niu Langackera.

9 Filltnore przejął termin „rama” od Minsky’ego (Minsky 1975).
10 Inne znaczenie ma termin schemat u Langackera (1995: 168): „struktura semantyczna, fonologiczna 

lub symboliczna, która w stosunku do innej reprezentacji tego samego elementu - charakteryzuje się mniej
szą konkretnością i szczegółowością”. Posługując się takimi schematami, można przedstawiać na przykład 
poszczególne leksemy czy kategorie gramatyczne.

Według Taylora (2001: 127-128), rama obejmuje całą sieć wiedzy zawartej w róż
nych domenach, kojarzonych z daną formą językową.

W innym wariancie teorii ram pojawia się jeszcze pojęcie skryptu (Schank, Abelson 
1977). Termin ten odnosi się do następstwa w czasie i związków przyczynowych łą
czących zdarzenia oraz stany w obrębie pewnych ram czynnościowych. W porównaniu 
z ramami, które są statycznymi układami wiedzy, skrypty mają bardziej dynamiczny 
charakter (Taylor 2001: 128).

Wyidealizowany model kognitywny
Koncepcję wyidealizowanych modeli kognitywnych (Idealized Cognitive Model, 

skrót ICM) rozwinął Lakoff (1987), opisując sposoby strukturyzowania doświadczenia 
oraz problemy związane z kategoryzacją. ICM-y to reprezentacje pojęciowe, które 
funkcjonują jako tło interpretacyjne zjawisk językowych. Odgrywają one podobną rolę 
jak domeny, uwypuklając złożoność relacji pomiędzy domenami semantycznymi a do
świadczeniem. Wyidealizowane modele kognitywne wyodrębniane są na podstawie 
określonych modeli kulturowych, światopoglądowych i poznawczych. Nie opierają się 
bezpośrednio na rzeczywistości pozajęzykowej, lecz na tym, jak człowiek jej doświad
cza. Składają się na nie zarówno pojęcia prototypowe, jak i stereotypowe. Przykładowo 
na ICM matki składa się obraz matki jako osoby, która dała materiał genetyczny, uro
dziła i wychowuje dziecko, a także takie cechy, jak opiekuńczość i troskliwość.

Schemat wyobrażeniowy
Schematy wyobrażeniowe (image schemas) to szczególne typy wyidealizowanych 

modeli kognitywnych, nadające strukturę zarówno naszej percepcji, jak i myśleniu 
(Lakoff 1987: 455). Johnson (1987: 29) definiuje je jako przedpojęciowe reprezentacje 
wiedzy w postaci powracających wzorców percepcyjnych10.

Schematy wyobrażeniowe mają swą wewnętrzną strukturę - można w nich wyróż
nić elementy składowe i relacje między nimi. Jednak wyróżniane w nich komponenty 
istnieją jedynie w odniesieniu do organizującej je i nadającej im znaczenie całości, na 
przykład pojęcia przestrzenne: [zawieranie], [granica], [powierzchnia] itp. biorą 
swe znaczenie stąd, że stanowią komponenty całościowego, holistycznego schematu 
POJEMNIKA.
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1.5. Obrazowanie

Lingwistyka kognitywna proponuje dynamiczny model użycia języka, uwzględnia
jący analizę i klasyfikację procesów konceptualizacyjnych (Clausner, Croft 1999: 3). 
W koncepcji Langackera znaczenie obejmuje nie tylko treść pojęciową wyrażeń, lecz 
także sposób obrazowania tej treści: „stawiam znak równości między znaczeniem a pro
cesem konceptualizacji (tj. doświadczeniem mentalnym)” (Langacker 1995: 68-69)11.

11 Lakoff (1987) do procesów konceptualizacyjnych zalicza metaforę, metonimię i transformacje sche
matów wyobrażeniowych.

Użycie języka jest związane z jednym z podstawowych procesów kognitywnych, 
zwanych obrazowaniem (imagery). Przejawia się ona w różnych możliwościach kon- 
ceptualizacji tej samej treści i obrazowania jej za pomocą alternatywnych środków. 
Choć wyrażenia językowe często odsyłają do tej samej sytuacji w rzeczywistości po- 
zajęzykowej, różnią się od siebie znaczeniem, ponieważ przywołują inne, kontrastujące 
z sobą sposoby obrazowania.

Istotę procesu obrazowania tłumaczy Langacker (1995: 65-100; 1998: 35-44), 
przywołując tzw. metaforę oglądu (viewing metaphor), podkreślającą pewne analogie 
pomiędzy percepcją wzrokową a konceptualizacją.

Aktywną rolę w procesie obrazowania odgrywa mówiący, czyli podmiot konceptu
alizacji. Użyte przez konceptualizatora wypowiedzenie niesie z sobą pewien maksy
malny zakres struktury semantycznej (maximal scope of predication), obejmujący 
wszystkie potencjalne interpretacje treści danego wyrażenia, oparte na pełnej wiedzy 
encyklopedycznej (odpowiada to pełnemu polu widzenia w percepcji wzrokowej). 
W danym wypowiedzeniu w obrębie pełnego zakresu struktury semantycznej zostaje 
wybrany i uwydatniony zwykle tylko pewien jego wycinek, tzw. bezpośredni zakres 
struktury semantycznej (immediate scope of predication) (co odpowiada ograniczone
mu polu widzenia w przywoływanej metaforze), a w nim z kolei pewien obiekt, na 
którym ogniskuje się cały proces konceptualizacji, nazywany profilem (profile).

Konfiguracja wszystkich elementów składających się na sposób obrazowania danej 
sceny nazywana jest sytuacją oglądu (viewing arrangement), zaś poszczególne aspekty 
konceptualizacji - wymiarami obrazowania (dimensions of imagery). Najważniejsze 
wymiary obrazowania to:

1. Profilowanie, polegające na nakładaniu profilu na bazę. Użycie każdego wyrazu 
przywołuje całą domenę pojęciową, której ten wyraz dotyczy, na przykład wyraz wujek 
przywołuje domenę pokrewieństwa, a wyraz poniedziałek - domenę dni tygodnia. 
Bazą predykacji jest jej domena, zaś profilem podstruktura bazy, wyróżniona ze 
względu na jej kognitywną wyrazistość (salience).

2. Poziom szczegółowości (level of specifity), na którym opisuje się daną sytuację. 
Uszczegółowienie struktury semantycznej (elaboration) polega na stopniowym prze
chodzeniu od opisu bardzo schematycznego do opisu bogatego w szczegóły. Tę samą 
sytuację można przedstawiać na różne sposoby (Langacker 1998: 37):
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Ten zawodnik jest wysoki.
Ten piłkarz ma ponad metr osiemdziesiąt wzrostu.
Ten obrońca ma około metr osiemdziesiąt pięć wzrostu.
Ten środkowy obrońca ma dokładnie metr osiemdziesiąt pięć wzrostu.

3. Wybór skali i zakresu predykacji, czyli ogółu treści pojęciowych (domen) 
przywoływanych przez dane wypowiedzenie jako baza konieczna dla zrozumienia jego 
znaczenia. Pomiędzy przywoływanymi zakresami predykacji istnieje określona hierar
chia. Wagę skali i zakresu predykacji ilustrują na przykład nazwy części ciała. Dla 
charakteryzacji pojęcia ręka kluczowe znaczenie ma pozycja profilowanej jednostki 
w stosunku do całego ciała, które jest bezpośrednim zakresem jej predykacji. Ręka jest 
z kolei bazą dla dłoni i palca.

4. Względne uwydatnienie struktur semantycznych {relative salience of prédi
cation), które dotyczy tzw. predykacji relacyjnych i sprowadza się do organizacji 
struktury w formie trajektora, czyli figury pierwszoplanowej w profilu relacyjnym, 
oraz landmarka, czyli uwydatnionej równocześnie struktury innej niż trajektor, będącej 
jego tłem (figure and ground organisation). Przykładowo w zdaniu Chłopiec siedzi 
w cieniu drzewa trajektorem jest chłopiec, a cień drzewa jest figurą drugoplanową, 
tłem, przedmiotem odniesienia - czyli landmarkiem. Istotną cechą takiej organizacji 
struktury semantycznej jest asymetria pomiędzy trajektorem a landmarkiem.

5. Perspektywa, czyli sposób, w jaki obrazowana scena jest oglądana. Na per
spektywę składają się między innymi punkt widzenia i orientacja całego układu 
w przestrzeni. Jak różnie można ujmować tę samą scenę, w zależności od umiejscowie
nia punktu obserwacji, świadczą poniższe wypowiedzenia (Tabakowska 1995: 70-71):

Poczta jest dwa przystanki za dworcem.
Poczta jest dwa przystanki przed dworcem.

Ważnym aspektem perspektywy jest również relacja pomiędzy podmiotem i przed
miotem konceptualizacji, wyrażana poprzez stopień upodmiotowienia (subjectificatiori), 
tzn. pojmowania obserwatora jako umieszczonego poza ramami oglądu, oraz stopień 
uprzedmiotowienia {objectivization), polegający na ujmowaniu obserwatora jako jednego 
z elementów portretowanej sceny. Różnicę pomiędzy konceptualizacją podmiotową 
i przedmiotową można zilustrować następującymi przykładami (Tabakowska 1995 : 74):

Stoję przed pałacem prezydenckim; dookoła płoną domy.
Stoję przed pałacem prezydenckim; dookoła mnie płoną domy.

Wymienione tu wymiary obrazowania świadczą o tym, że procesy konceptualizacyjne 
decydują w znacznej mierze o strukturze gramatycznej, a zarazem semantycznej języka.

Zdaniem Langackera, istnienie różnych sposobów obrazowania jest również dowo
dem na to, że zjawiska językowe nie są w pełni przewidywalne:

„[...] conventional imagery [...] is inherently variable and nonpredictable. Speakers hâve the 
conceptual freedom to construe a given situation in many different ways, and we cannot predict in 
absolu te terms which particular image might be chosen and conventionalized” (Langacker 1987: 51 ).





2. Kognitywna teoria metafory

2.1. Metafora jako konwencjonalny proces 
pojęciowy

Kognitywna teoria metafory i metonimii ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju 
językoznawstwa kognitywnego, a zjawisko metafory jest od momentu opublikowania 
pracy Lakoffa i Johnsona Metaphors We Live By (1980, wyd. polskie: Metafory 
w naszym życiu, tłum. T.P. Krzeszowski, 1988) jednym z centralnych zagadnień se
mantyki kognitywnej. Jak wykazali kognitywiści, metafory są nie tylko bardzo rozpo
wszechnione w języku, lecz odgrywają także istotną rolę w procesach pojęciowych. 
Z tego względu nie można ich traktować, jak to czyniono we wcześniejszych teoriach 
językoznawczych, jako zjawiska marginalnego, polegającego na odchyleniu od stan
dardowych użyć wyrazów. Właśnie stosunek do metafory ujawnia szczególnie wyraź
nie różnice pomiędzy paradygmatem kognitywnym a autonomicznym.

Główne założenia kognitywnej teorii metafory przedstawione zostały w pracach 
George’a Lakoffa, Marka Johnsona oraz Marka Turnera (Lakoff, Johnson 1988; Lakoff 
1987; 1990; 1993; Johnson 1987; 1992; Lakoff, Turner 1989; Tumer 1987; 1990; 
1991; 1996). W przeciwieństwie do wywodzącej się z tradycji retorycznej klasycznej 
koncepcji metafory, językoznawcy kognitywni podkreślają, że metafora nie jest zjawi
skiem wyłącznie językowym, ale powszechnie stosowanym narzędziem kognitywnym, 
mającym istotny udział w strukturyzowaniu naszych doświadczeń oraz w procesach 
rozumienia:

„[...] metaphor, metonymy and other figurative processes [...] are constitutive of our experience 
and understanding. In this sense they are ontologically basic dimensions of our being, because 
they structure the way our world shows itself to us and the ways we can orient ourselves 
knowingly within it” (Johnson 1992: 350).

Metafory rozpatrywane są w ujęciu kognitywnym jako konwencjonalne mechani
zmy mentalne, których nie należy utożsamiać z ich manifestacją językową (m.in. La
koff, Johnson 1988; Lakoff 1993; Barcelona 2000a). Istniejące w języku wyrażenia 
metaforyczne są jedynie odbiciem procesów kognitywnych, polegających na rozumie
niu pewnych zjawisk poprzez odwoływanie się do innych, bardziej podstawowych 
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doświadczeń - czyli metafor pojęciowych (conceptual metaphors)'. Metafora jest defi
niowana w kognitywizmie jako odwzorowanie pojęciowe (conceptual mapping) 
z jednej domeny wiedzy, nazywanej źródłową (source lub donor domain) do drugiej, 
zwaną domeną docelową (target lub recipient domain) (Lakoff 1993: 206; Barcelona 
2000a: 3)1 2.

1 Lakoff (1993: 209) zastrzega termin metaphor dla odwzorowań pojęciowych pomiędzy domenami 
- w odróżnieniu od wyrażeń metaforycznych (metaphorical expressions), będących ich realizacją języko
wą. W praktyce jednak rozróżnienie to się nie przyjęło i termin metaphor używany jest również w odniesie
niu do metafor językowych.

2 Lakoff i Johnson (1988: 27) zdefiniowali metaforę jako rozumienie i doświadczanie pewnego rodzaju 
rzeczy w kategoriach innej rzeczy. Terminy source domain, target domain oraz mapping pojawiły się 
w pracach Lakoffa (1987) i Johnsona (1987). Synonimem terminu mapping jest metaphorical projection.

3 Por. Lakoff, Johnson (1988: 65-68). O metaforycznych ujęciach czasu w języku polskim piszą Libura 
(2000: 87 i n.) oraz Burzyńska i Libura (2000), zaś w języku szwedzkim Josefsson (2001: 123-124).

Konsekwencją rozróżnienia pomiędzy metaforami pojęciowymi a językowymi jest 
uznanie prymamości konceptualnych przyporządkowań pomiędzy elementami domen 
pojęciowych. Mają one wpływ zarówno na leksykon, jak i na przyporządkowania epi- 
stemologiczne, które są przenoszone z domeny źródłowej do docelowej na mocy pro
jekcji pojęciowej. Konwencje leksykalne są odbiciem przyporządkowań konceptual
nych:

„The metaphor is not just a matter of language, but of thought and reason. The language is 
secondary. The mapping is primary, in that it sanctions the use of source domain language and 
inference patterns for target domain concepts. The mapping is conventional, that is, it is a fixed 
part of our conceptual system” (Lakoff 1993: 208).

Termin metafora odnosi się zatem w kognitywizmie przede wszystkim do pojęcio
wego odwzorowania między domenami doświadczeniowymi, a nie wyłącznie do języ
kowych konstrukcji metaforycznych. Przykładowo wyrażenia: straciłem na to zbyt 
wiele czasu, nie trwoń czasu na niepotrzebne rzeczy, naucz się oszczędzać czas są języ
kowymi realizacjami metafory pojęciowej CZAS TO PIENIĄDZ3.

Różnica pomiędzy metaforycznymi odwzorowaniami pojęciowymi a ich manifesta
cjami językowymi polega między innymi na tym, że wyrażenie językowe może wyjść 
z użycia, lecz korespondująca z nim projekcja pojęciowa może nadal znajdować odbi
cie w innych wyrażeniach językowych. Najbardziej utrwalone pojęciowe metafory 
i metonimie, zwłaszcza te, które mają najsolidniejsze podstawy doświadczeniowe, 
rzadko - jeśli w ogóle - zanikają (Lakoff, Turner 1989: 49-67).

Jedną z konsekwencji rozróżnienia pomiędzy metaforami pojęciowymi a ich prze
jawami językowymi jest odrzucenie koncepcji metafor martwych, czyli skonwencjo
nalizowanych rozszerzeń metaforycznych, włączanych do leksykonu jako samodzielne 
jednostki językowe. Według Lakoffa i Turnera (1989: 129), podział na tzw. metafory 
żywe i martwe jest nieporozumieniem:

„[...] the mistake derives from a basic confusion: it assumes that those things in our cognition that 
are most alive and most active are those that are conscious. On the contrary, those that are most 
alive and most deeply entrenched, efficient, and powerful are those that are so automatic as to be 
unconscious and effortless”.
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2.2. Metafory potoczne i obrazowe jako 
odwzorowania pojęciowe

Metafory pojęciowe są odwzorowaniami konwencjonalnymi, automatycznymi 
i nieświadomymi, ujawniającymi się zwłaszcza w języku potocznym (Lakoff, Turner 
1989: 55, 129). Dostęp do metafor pojęciowych uzyskujemy poprzez język, który od
zwierciedla zachodzące w umyśle człowieka procesy konceptualizacyjne. Metafory 
pojęciowe są traktowane jako integralny element kompetencji językowej - z tego 
względu w kognitywnej teorii języka bardzo istotnym polem badań jest będąca ich 
przejawem skonwencjonalizowana metaforyka potoczna.

Potoczne konceptualizacje metaforyczne są także podstawą przenośni języka lite
rackiego (Lakoff, Tumer 1989: 67-72). Oprócz konwencjonalnych metafor pojęcio
wych, będących wynikiem dostrzegania korespondencji pomiędzy różnymi domenami 
wiedzy i posiadających wiele realizacji językowych, Lakoff (1990: 65-68; 1993: 229- 
-231) wyróżnia typowe dla poezji metafory okazjonalne (one-shot metaphors), okre
ślane jako obrazowe (image-metaphors). W metaforach tego typu domenami źródło
wymi są konwencjonalne obrazy mentalne (conventional mental images) - jak 
w poniższym przykładzie (z André Bretona), w którym wyobrażenie klepsydry z jej 
zwężeniem pośrodku, przenoszone jest metaforycznie na kobiecą talię:

My wife [...] whose waist is an hourglass.

Według Lakoffa, oba wymienione rodzaje odwzorowań metaforycznych podlegają 
tym samym zasadom i zachodzą nie na poziomie językowym, lecz w systemie poję
ciowym. Zarówno metafory pojęciowe o wielu przyporządkowaniach pomiędzy dome
nami źródłowymi a docelowymi, jak i metafory obrazowe strukturyzowane są przez 
schematy wyobrażeniowe, zachowywane w odwzorowaniach metaforycznych4.

4 Szerzej na ten temat w rozdziale 2.6.
5 Por. także: Bartmiński, Tokarski (1986); Bartmiński (1999).

Ta sama metafora pojęciowa może być realizowana w postaci skonwencjonalizo
wanych wyrażeń w języku potocznym oraz w nowatorskich przenośniach poetyckich. 
Metafory literackie są zazwyczaj rozszerzeniem konwencjonalnych odwzorowań poję
ciowych, więc badania nad konwencjonalną metaforyką potoczną stwarzają szanse na 
lepsze zrozumienie mechanizmów powstawania nowych metafor (Lakoff, Tumer 1989: 
67-72, 214). Podobne wnioski formułują polscy językoznawcy badający językowy 
obraz świata w języku potocznym i w tekstach poetyckich:

„[...] kreatywne rozszerzanie znaczenia nie ma charakteru przypadkowego, nie jest oderwane od 
zespołu sądów o świecie utrwalonych w języku. Konotacje tekstowe, pozornie zupełnie 
indywidualne, zwykle mają wyrazistą motywację językowo-kulturową, ponieważ semantycznie 
interpretowalna wypowiedź musi wyrastać z wiedzy językowo-kulturowej” (Pajdzińska, Filar 
1999: 195)5.
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Ważnym osiągnięciem lingwistyki kognitywnej jest zintegrowanie badań dotyczą
cych rozmaitych aspektów języka i jego różnych odmian stylowych - przedmiotem 
zainteresowań językoznawców tego nurtu są: język potoczny (m.in. Lakoff, Johnson 
1988; Lakoff 1987; Kóvecses 1990; 1995; Kóvecses, Szabó 1996; Feyaerts 2000; 
Niemeier 2000), języki specjalistyczne (m.in. Kardela 1993; Kuhn 1993) i język lite
racki (m.in. Lakoff, Turner 1989; Turner 1987; 1991; 1996). Ogniwem łączącym anali
zy metaforyki z różnych dziedzin jest założenie, że znaczenia przenośne w języku mają 
charakter pojęciowy.

2.3. Odwzorowania metaforyczne

Publikacje kognitywistów przytaczają dane językowe świadczące o tym, że metafo
ry w dużej mierze nadają strukturę naszemu pojmowaniu codziennych doświadczeń. 
Powszechność metafory w języku dowodzi, że jedną z zasadniczych umiejętności ko
gnitywnych człowieka jest wyobrażeniowość, czyli zdolność do projekcji pojęć na inne 
pojęcia. Metafory mają swoje podstawy w pojęciach rozumianych niemetaforycznie 
i umożliwiają konceptualizację bardziej nieuchwytnych i abstrakcyjnych doświadczeń 
przez to, co znajome i konkretne. Jak ujmuje to Lakoff (1993: 205): „as soon as one 
gets away from concrète physical expérience and starts talking about abstractions and 
émotions, metaphorical understanding is the norm”. Rezultatem odwzorowań metafo
rycznych jest rozumienie jednego obszaru doświadczenia za pomocą innego.

Odwzorowanie struktury z domeny źródłowej do docelowej odbywa się na trzech 
różnych poziomach pojęciowych. Pierwszy typ projekcji obejmuje byty ontologiczne 
w obydwu domenach. Drugi typ sytuuje się na wyższym, bardziej abstrakcyjnym pozio
mie naszego systemu wiedzy i przyjmuje formę projekcji topologicznej, w której do 
domeny docelowej przenoszona jest struktura schematów wyobrażeniowych. Schematy 
wyobrażeniowe to - według Johnsona (1987) - względnie proste struktury pojęciowe, 
wyłaniające się bezpośrednio z doświadczenia interakcji człowieka ze światem, odgry
wające bardzo dużą rolę w strukturyzowaniu naszej wiedzy i systemu pojęciowego6.

6 Por. rozdział 2.6.

Zarówno przyporządkowania ontologiczne (ontologie submappings), jak i topolo
giczne pozwalają używać logicznej struktury wiedzy zawartej w domenie źródłowej 
również w domenie docelowej (trzeci typ projekcji). Oznacza to, że nieautonomiczne 
semantycznie pojęcie otrzymuje strukturę wewnętrzną (lub jej część) domeny źródło
wej, co objawia się we wzorach wnioskowania (inference patterns) i logicznych roz
winięciach w domenie docelowej, analogicznych do tych, które obserwujemy w dome
nie źródłowej.
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Wymienione typy odwzorowań można prześledzić na przykładzie leksykalnych 
wykładników metafory pojęciowej ZYCIE TO PODRÓŻ (Lakoff, Johnson 1988; Lakoff 
1990; 1993). Przykłady zostały zaczerpnięte z Lakoffa, Johnsona (1988: 68).

Spójrz, jak daleko zaszliśmy.
Jesteśmy na rozdrożu.
Musimy się rozstać.
Niech każde z nas idzie swoją drogą.
Gdzie się znajdujemy?
Utknęliśmy.
Jesteśmy na jałowym biegu.

Opisując różne aspekty pojęcia [ŻYCIE], przenosimy na nie naszą wiedzę na temat 
podróży. Odwzorowanie polega na strukturyzowaniu tego pojęcia zgodnie ze schema
tem wyobrażeniowym ŚCIEŻKI: życie jest konceptualizowane jako ruch od punktu wyj
ścia w kierunku pewnego celu. Oprócz ogólnej projekcji struktury pomiędzy podróżą 
a życiem, można zaobserwować istniejące pomiędzy obydwiema domenami bardziej 
szczegółowe przyporządkowania ontologiczne, przejawiające się w ten sposób, że 
byty, czynności czy stany pojawiające się w domenie źródłowej mają swoje odpowied
niki w domenie docelowej. W odwzorowaniu metaforycznym ŻYCIE TO PODRÓŻ podró
żujący to osoba, cel podróży to cel życiowy, momenty decydujące w życiu opisywane 
są jako rozstajne drogi, zaś przebyta droga to minione okresy życia. Odwzorowanie 
metaforyczne nie jest jednak ograniczone jedynie do tych korespondencji. Ich koncep
tualny potencjał polega na możliwości przenoszenia całej logiki podróży do domeny 
życia; wyłaniające się z nich wzory wnioskowania (inferencje) to przyporządkowania 
epistemologiczne (epistemic submappings). Dzięki przyporządkowaniom podstawo
wym nie jest problemem ustalenie, jakie pojęcie jest profilowane w domenie docelo
wej, gdy używa się pojęć z domeny źródłowej, takich jak: długa i wyboista droga, 
udanie się w niewłaściwym kierunku, zepsucie się środka lokomocji (Lakoff 1993: 
206-208).

2.4. Klasyfikacja metafor pojęciowych według 
Lakoffa i Johnsona

Omawiając podstawy kognitywnej teorii metafory, Lakoff i Johnson (1988) doko
nali klasyfikacji metafor pojęciowych. Na pierwszym miejscu wymieniają metaforę 
strukturalną, polegającą na przenoszeniu z jednej domeny pojęciowej do drugiej ca
łych wzorców strukturalnych, jak to następuje we wspomnianych wcześniej metafo
rach: CZAS TO PIENIĄDZ oraz ŻYCIE TO PODRÓŻ. Inne przykłady metafor strukturalnych 
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to: SPÓR TO WOJNA (Twoje twierdzenia nie dają się obronić, Jeśli użyjesz tej strategii, 
on cię pokona, Nigdy nie wygrałem z nim sporu) czy opisana przez Reddy’ego ([1979] 
1993) metafora PRZEWODU (Twoje racje trafiły do nas, To ja ci podsunąłem ten po
mysł, Twoje słowa wydają się puste).

Kolejna grupa metafor, wyodrębniona w klasyfikacji Lakoffa i Johnsona, to meta
fory orientacyjne, nadające pojęciom lub całym systemom pojęć orientację prze
strzenną, jak na przykład WIĘCEJ TO W GÓRĘ (Liczba drukowanych książek co roku 
stale wzrasta, On ma wysoki numer poborowy) / MNIEJ TO W DÓŁ (Jego dochody znowu 
spadły, Jeżeli ci gorąco, obniż temperaturę}, DOBRO TO W GÓRĘ (Głowa do góry, On 
wykonuje pracę wysokiej jakości) / ZŁO TO W DÓŁ (Zwiesił głowę, Sprawy osiągnęły 
dno), SZCZĘŚLIWY TO W GÓRĘ (Czuję się uniesiony, To podniosło mnie na duchu) / 
SMUTNY TO W DÓŁ (Czuję się dennie, Jestem w psychicznym dołku), RACJONALNY TO 
W GÓRĘ / NIERACJONALNY TO W DÓŁ (Dyskusja stoczyła się na poziom emocjonalny, 
ale udało mi się wynieść ją z powrotem na poziom racjonalny, Nie potrafi się wznieść 
ponad swoje emocje). Źródłem metafor orientacyjnych są doświadczenia fizyczno- 
-kulturowe. Metafory te tworzą systematyczny, koherentny system (Lakoff, Johnson 
1988:40-41).

Konceptualizacje bytów abstrakcyjnych, wydarzeń, czynności czy procesów men
talnych i emocjonalnych jako zjawisk materialnych - przedmiotów i substancji - okre
ślane są mianem metafor ontologicznych. Należą tu między innymi takie odwzorowa
nia, jak: UMYSŁ TO MASZYNA (Wciąż szlifujemy rozwiązanie tego problemu, Coś mi się 
dzisiaj umysł zacina) oraz TEORIE TO BUDYNKI (Czy to jest fundament twojej teorii?, 
Oto nieco więcej faktów dla podparcia tej teorii).

Szczególnym przypadkiem metafory ontologicznej jest personifikacja, służąca 
konceptualizacji abstrakcyjnych pojęć i wydarzeń. Przykładem takiej metafory personi- 
fikującej jest odwzorowanie INFLACJA TO PRZECIWNIK (Inflacja przyparła nas do mu- 
ru, Dolar został zniszczony przez inflację).

Wszystkie wymienione przez Lakoffa i Johnsona typy metafor łączy funkcja eks- 
plikacyjna, ułatwiająca rozumienie pojęć bardziej abstrakcyjnych za pomocą zjawisk 
zakorzenionych bezpośrednio w doświadczeniu fizycznym i kulturowym.

2.5. Systematyczność metafor pojęciowych

Kognitywiści podkreślają systematyczność metafor i wykazali w licznych anali
zach, że odwzorowania metaforyczne tworzą struktury hierarchiczne oraz że charakte- 
ryzująsię one dużą regularnością (m.in. Lakoff 1990; 1993; Kóvecses 1995; 2000).

Za przykład mogą posłużyć metafory pojęciowe, dla których domeną źródłową jest 
funkcjonowanie ciała. Różne rodzaje aktywności umysłowej, jak myślenie, pamięć, 
komunikacja językowa czy twórczość, są konceptualizowane jako typy aktywności 
związanych z działaniem ludzkiego organizmu - percepcją czy motoryką. Są to rozwi
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nięcia ogólniejszych metafor: UMYSŁ JAKO CIAŁO (Sweetser 1990; Johnson 1992) oraz 
RZECZYWISTOŚĆ PSYCHICZNA TO RZECZYWISTOŚĆ FIZYCZNA (Krzeszowski 1997a).

O doświadczeniach mentalnych mówi się często w kategoriach zmysłowych przez 
pryzmat doznań związanych ze wzrokiem, czego przejawem jest metafora ROZUMIENIE 
TO widzenie, potwierdzona przez takie wyrażenia językowe, jak: naoczny dowód, 
wyraźnie widoczny, widzieć coś czarno na białym, unaocznić coś czy patrzeć oraz wi
dzieć w znaczeniu ‘zwrócić uwagę, zrozumieć’. Odwołując się do zmysłu dotyku, opi
sujemy z kolei emocje - między innymi za pomocą metafor: URAZ psychiczny TO 
URAZ FIZYCZNY i ODDZIAŁYWANIE EMOCJI TO KONTAKT FIZYCZNY, których przykła
dowe wykładniki to: ranić słowami, złamane serce, to był dla mnie cios, a także żal 
chwyta za serce, to mnie bardzo poruszyło, uderzyła mnie jego szczerość, dotknąć ko
goś (‘obrazić’)7.

7 O metaforach związanych z wrażeniami sensorycznymi w języku polskim piszę Pajdzińska (1996),
zaś o metaforach komunikacji, w których domeną źródłową jest zmysł dotyku - Maćkiewicz (2001).

9 Badania zasięgu metafory (the scope of metaphor), czyli potencjału metaforycznego domen źródło
wych, prowadzi Kóvecses (1995; 2000).

Systematyczność metafor pojęciowych przejawia się również poprzez zastosowania 
jednej domeny pojęciowej jako domeny źródłowej w wielu odwzorowaniach metafo
rycznych8 9. Pojęcie [OGIEŃ] może być na przykład nakładane na wiele domen docelo
wych, takich jak: ZŁOŚĆ, MIŁOŚĆ, WYOBRAŹNIA, KONFLIKT, ENERGIA czy ENTUZJAZM 
(Kovecses, Szabó 1996: 332). Jedna domena docelowa, taka jak MIŁOŚĆ, może być 
z kolei rozumiana przez pryzmat kilku domen źródłowych: wojna, OGIEŃ, SIŁA 
fizyczna, szaleństwo, magia, pacjent, podróż. Każda z nich uwypukla jedne 
i jednocześnie wytłumia inne aspekty profilowanego pojęcia docelowego (Lakoff, 
Johnson 1988). Ponadto jedna domena może się pojawić jako domena źródłowa 
w jednym odwzorowaniu i jako docelowa w innym. Przykładowo, DZIAŁANIE jest do
meną źródłową w metaforze WYDARZENIA TO DZIAŁANIA, a docelową w przenośni 
działania to podróże.

Zdaniem Lakoffa (1990: 50-51; 1993: 205), systematyczności konwencjonalnych 
odwzorowań pojęciowych dowodzą również następujące zjawiska językowe:

- związki łączące znaczenia wyrazów polisemicznych (por. Johnson 1987; Taylor 
2001);

- stosowanie wzorców wnioskowania pochodzących z jednej domeny pojęciowej 
w innych domenach;

- wykorzystywanie wzorców odwzorowań charakterystycznych dla konwencjonal
nych metafor potocznych w nowych metaforach;

- wspólne dla różnych języków schematy zmian semantycznych (por. Sweetser 
1990; Haser 2000);

- pojęciowa motywacja idiomów, ujawniona poprzez eksperymenty psycholingwi- 
styczne (por. Gibbs 1990; Gibbs, O’Brien 1990).
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2.6. Rola schematów wyobrażeniowych 
w odwzorowaniach metaforycznych

Jako że nie wszystkie domeny doświadczenia pokrywają się w różnych kulturach, 
metafory pojęciowe są w dużym stopniu motywowane kulturowo (por. Taylor 2001). 
Jednak u podstaw najbardziej abstrakcyjnych, nadrzędnych metafor tkwią uniwersalne 
doświadczenia sensomotoryczne, z których wyłaniają się tzw. schematy wyobrażeniowe.

Schemat wyobrażeniowy to jeden z konstruktów teoretycznych zaproponowanych 
przez Johnsona (1987) i analizowanych przez Lakoffa (1987) w ramach jego koncepcji 
wyidealizowanych modeli kognitywnych. Schemat definiowany jest następująco:

,/l schéma is a récurrent pattern, shape, and regularity in, or of [our] ongoing ordering 
activities. These patterns emerge as meaningful structures for us chiefly at the level of our bodily 
movements through space, our manipulation of Objects, and our perceptual interactions. [...] 
I conceive of them as structures for organizing our expérience and compréhension” (Johnson 
1987:29).

Johnson (1987: 126) wyróżnił około 30 schematów, spośród których najważniejsze 
to: POJEMNIK, ŚCIEŻKA, SIŁA, PRZECIWDZIAŁANIE, BLOKADA, RÓWNOWAGA, CENTRUM 
/ PERYFERIE, BLISKO / DALEKO, CZĘŚĆ / CAŁOŚĆ, PRZÓD / TYŁ, SKALA, WIĘŹ9. Sche
maty wyobrażeniowe są jednym ze sposobów reprezentacji doświadczenia. Pojęcie to 
jest spokrewnione z pojęciem schematu w psychologii kognitywnej, rozumianym jako 
schematyczna reprezentacja powtarzanych doświadczeń, takich jak na przykład „dom”, 
„wizyta w restauracji” itp. Schematy wyobrażeniowe są jeszcze bardziej ogólne i pod
stawowe, ponieważ wyłaniają się bezpośrednio z doświadczenia, przy czym zasadnicze 
znaczenie ma doświadczanie relacji przestrzennych. Odgrywają one tak dużą rolę 
w naszym myśleniu, ponieważ organizują nasze doświadczenia na poziomie przedpo- 
jęciowym oraz użyczają swej struktury pojęciom niezbyt wyraźnie zarysowanym w do
świadczeniu i bardziej skomplikowanym poprzez odwzorowywania metaforyczne 
w domenach abstrakcyjnych. Słabo ustrukturyzowane domeny docelowe przejmują 
struktury domen źródłowych opartych na schematach wyobrażeniowych.

’ Johnson wyraził równocześnie przypuszczenie, że dalsze badania doprowadzą do wyodrębnienia ko
lejnych schematów wyobrażeniowych, co potwierdziły prace innych kognitywistów. Gibbs i Colston (1995: 
360) opisali schemat PĘDU, zaś Pauwels i Simon-Yanderbergen (1995: 49) schemat KONTROLI.

Schematy wyobrażeniowe mają strukturę gestaltu, co oznacza, że ich zasadnicze 
elementy istnieją jedynie w odniesieniu do organizującej je i nadającej im znaczenie 
całości (Lakoff 1987: 280). Na strukturę schematów wyobrażeniowych składa się na 
ogół niewielka liczba elementów wchodzących z sobą w proste relacje. Dzięki rela
cjom zachodzącym pomiędzy częściami składowymi schematów można profilować 
pewne pojęcia, na przykład granice pojemnika profilują [powierzchnię], wnętrze 
pojemnika profiluje [ZAWARTOŚĆ], a [ZAWIERANIE] to relacja pomiędzy zewnętrznymi 
częściami pojemnika a jego wnętrzem. Wszystkie wymienione elementy składają się 
na schemat POJEMNIKA.
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Schematy wyobrażeniowe sytuują się w systemie pojęciowym na poziomie pomię
dzy abstrakcyjnymi strukturami propozycjonalnymi a konkretnymi wyobrażeniami 
(Johnson 1987: 29). Dzięki prostej organizacji są elastyczne i dynamiczne - można ich 
używać jako wzorca strukturyzującego niezliczoną ilość doświadczeń i działań. Sche
mat ŚCIEŻKI może być na przykład nakładany na tak różne doświadczenia, jak wyjście 
na spacer, rzucanie piłką, dawanie prezentu czy topienie się lodu (Johnson 1987: 28). 
Właśnie ze względu na prostotę swej struktury schematy wyobrażeniowe pretendują do 
roli językowych uniwersaliów (Lakoff 1987: 312)10 11.

10 Libura (2000: 33-34) sugeruje zachowanie ostrożności w rozstrzyganiu o uniwersalności schematów 
wyobrażeniowych, powołując się między innymi na badania Levinsona (1996), dotyczące wspólnoty języ
kowej tzeltal, której członkowie nie odróżniają prawej i lewej strony.

11 Z kolei Clausner i Croft (1999) dowodzą, że SKALA i ŚCIEŻKA nie są odrębnymi schematami.
12 Jeden z przykładów wymienionych przez tych badaczy to wyrażenie unbosom (‘wyjawiać swe uczu

cia, żalić się’), oparte na schematach POJEMNIKA, ŚCIEŻKI i CENTRUM / PERYFERIE.

Schematy bardzo często wchodzą z sobą w interakcje. Niektóre z nich są uszcze
gółowieniami bardziej ogólnych doświadczeń: blokada i PRZECIWDZIAŁANIE wiążą 
się na przykład ze schematem SIŁY. Schemat BLISKO / DALEKO łączy się nierozerwalnie 
ze schematem CENTRUM / PERYFERIE. Krzeszowski (1997a) stwierdza, że wiele sche
matów wyobrażeniowych posiada wbudowany aksjologiczny schemat SKALI, którego 
nie należy utożsamiać ze schematem o tej samej nazwie, wyróżnionym przez Johnsona. 
Ze schematu tego wyłania się pojęcie wartości, rozumianej jako pozycja na skali plus 
- minus11.

Istnieją metafory oparte wyłącznie na kombinacji różnych schematów wyobraże
niowych, a nie na strukturze konkretnej domeny źródłowej (Pauwels, Simon-Vander- 
bergen 1995: 45)12. Skoro schematy wyobrażeniowe mogą nadawać samodzielnie 
strukturę pojęciom, Clausner i Croft proponują, żeby uznać je za rodzaj domen źró
dłowych, które nazywają domenami wyobrażeniowymi {image schematic domains) 
(Clausner, Croft 1999: 4).

2.6.1. Schemat wyobrażeniowy POJEMNIKA

Rolę schematów wyobrażeniowych w metaforycznej konceptualizacji rzeczywisto
ści oraz ich powszechność w języku można zilustrować na przykładzie metafor opar
tych na schemacie POJEMNIKA.

Johnson (1987: 33-34) twierdzi, że prototypowe doświadczenie pojemnika jest 
związane z funkcjonowaniem ciała i że to właśnie ono konstytuuje schemat PO
JEMNIKA:

„[...] the body can take up the role of ‘the thing contained’ or ‘the container’. But, in either case, 
we seem to develop our sense of in-out orientation through a host of bodily movements, 
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manipulations, and experiences. It seems to me that the projection of in-out orientation onto 
inanimate objects is already a first move beyond the prototypical case of my bodily movement”13.

13 Gibbs i Colston (1995: 366) sugerują, że powstanie schematu pojemnika związane jest 
z analizowaniem przez dzieci butelek, kubków i innych naczyń, dzięki czemu przyswajają one takie poję
cia, jak zawieranie, otwieranie czy zamykanie.

N Krzeszowski (1997a) twierdzi, że schematy ciało jako pojemnik i ciało w pojemniku należy 
uznać za dwa odrębne, jako że odwołują się one do odmiennych doświadczeń i różnią się aksjologią. Libura 
(2000: 57) uznaje je za podtypy tego samego schematu ze względu na znaczne podobieństwo ich struktur.

Człowiek nie tylko nieustannie manipuluje przedmiotami o właściwościach pojem
ników i doświadcza zamknięcia w ograniczonych przestrzeniach pomieszczeń, lecz 
także sam siebie pojmuje jako pojemnik - między innymi na myśli i emocje. Świadczą 
o tym takie konstrukcje językowe, jak: być pełnym obaw, być przepełnionym radością, 
być pełnym energii, być zamkniętym w sobie, wyrzucić coś z siebie, tłumić w sobie 
gniew. Jako pojemniki konceptualizowane są także poszczególne części ciała: mieć 
pustkę w głowie, nabrać wody w usta, mieć charakter w nogach, wydzierać coś komuś 
z gardła, wyczytać coś z czyjejś twarzy, a także w czyichś oczach czai się strach.

Inny wariant schematu pojemnika związany z funkcjonowaniem organizmu to 
CIAŁO W POJEMNIKU14. Pojemnikami na ciało mogą być w takim ujęciu na przykład 
procesy emocjonalne i umysłowe: być pogrążonym w myślach, być w depresji, zrobić 
coś w ataku szału, wprawić kogoś w zachwyt, wpadać w irytację.

Metafora POJEMNIKA nadaje strukturę wielu obszarom doświadczenia i ułatwia ich 
zrozumienie, odwzorowując ten sam schemat wyobrażeniowy na różne domeny doce
lowe. Jako pojemniki konceptualizowane są również między innymi:

- stany fizyczne i uczuciowe: w zdrowiu i w chorobie, w uniesieniu miłosnym-,
- posiadanie i kontrola: być poza kontrolą / poza zasięgiem, znajdować się w czyimś 

posiadaniu, być w czyichś rękach-,
- czynności i działania: zaangażować się w coś, wypaść z gry, wziąć udział w kon

kursie;
- czas: w następnym tygodniu, w chwilę potem, w najbliższym okresie;
- grupy i organizacje społeczne: być w partii, wypisać się ze związków zawodo

wych, zostać wykluczonym z grupy.

2.6.2. Hipoteza inwariancji

Odwzorowania metaforyczne są asymetryczne i częściowe, co oznacza, że nie 
wszystkie elementy domeny źródłowej przenoszone są do domeny docelowej (Lakoff, 
Johnson 1988: 32-35). Powstaje zatem pytanie, jakie aspekty struktury źródłowej biorą 
udział w odwzorowaniach metaforycznych, jakie nie są uwzględniane oraz czy istnieją 
jakieś reguły rządzące tymi odwzorowaniami.

Próbę odpowiedzi na to pytanie podjął Lakoff (1990), który sformułował tzw. hi
potezę inwariancji (Invariance Hypothesis), opierającą się w znacznej mierze na poję
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ciu schematu wyobrażeniowego i przyznającą pierwszoplanową rolę w projekcjach 
metaforycznych właśnie schematom wyobrażeniowym. Zasada ta mówi, że odwzoro
wania metaforyczne zachowują kognitywną typologię, lub inaczej, strukturę schema
tów wyobrażeniowych domeny źródłowej: „Metaphorical mappings preserve the co
gnitive topology (that is, the image-schema structure) of the source domain” (Lakoff 
1990: 54).

Lakoff uważa, że w pierwszym rzędzie odwzorowywane są sensy implikowane, 
związane ze strukturą schematu. Przykładowo kategorie są rozumiane metaforycznie 
jako pojemniki, przy czym w odwzorowaniu metaforycznym przenoszona jest logika 
przestrzenna schematu: coś jest w pojemniku albo poza nim, do pojemnika można coś 
włożyć albo coś z niego wyjąć itp. Abstrakcyjne wzory wnioskowania, wyłaniające się 
w odwzorowaniach metaforycznych, to - według Lakoffa - metaforyczne wersje im
plikacji przestrzennych, które są inherentne dla struktury schematów wyobrażenio
wych.

Schematy wyobrażeniowe organizują nasze myślenie abstrakcyjne, dzięki czemu 
możemy się posługiwać takimi pojęciami, jak: [STAN], [ZMIANA], [CZYNNOŚĆ], 
[przyczyna], [CEL], [środek], [ilość], [kategoria], Lakoff twierdzi, że wiążące się 
z tymi pojęciami implikacje powstają poprzez przenoszenie na nie topologicznej 
struktury różnych schematów wyobrażeniowych, na przykład schematu ŚCIEŻKI 
(PUNKT WYJŚCIA - ŚCIEŻKA - CEL), który pojawia się w całym kompleksie metafor 
STRUKTURA ZDARZENIA. Schemat ten jest stosowany, gdy mówi się o zdarzeniach 
i czynnościach przez pryzmat relacji przestrzennych, ruchu i siły. Ta ogólna metafora 
pojęciowa realizowana jest językowo w wielu metaforach podrzędnych, jak na przy
kład ROZPOCZĘCIE CZYNNOŚCI TO WEJŚCIE NA ŚCIEŻKĘ czy BRAK CELU TO BRAK 
KIERUNKU. Przykładowymi manifestacjami językowymi tych metafor są wyrażenia 
zrobić pierwszy krok i błąkać się po mieście (Lakoff 1990: 57-65).

Hipoteza inwariancji pozostawia wiele niejasności, na co zwrócili uwagę Turner 
(1990) i Brugman (1990). Problematyczne jest definiowanie struktury topologicznej 
i struktury schematu wyobrażeniowego - z wywodów Lakoffa trudno wywnioskować, 
czy są to pojęcia tożsame i z czego się te struktury składają. Niejasności dotyczą też 
relacji pomiędzy domenami odwzorowań metaforycznych, a zwłaszcza kwestii, jakie 
elementy z domeny źródłowej są zachowywane w domenie docelowej (Brugman 1990: 
257-262).

Turner zaoponował przeciwko sformułowaniu, że metafory pojęciowe zachowują 
strukturę schematów wyobrażeniowych domeny źródłowej. Niektóre elementy sche
matów z domeny źródłowej nie biorą udziału w odwzorowaniach i nie wszystkie 
aspekty związane ze schematami wyobrażeniowymi komponentów biorących udział 
w projekcji muszą być także przenoszone do domeny docelowej. Przykładowo, w me
taforze ŻYCIE TO PODRÓŻ, opartej na schemacie ŚCIEŻKI, w domenie źródłowej droga 
istnieje niezależnie od tego, czy się wzdłuż niej poruszamy, czy nie, natomiast w do
menie docelowej obranie jakiejś drogi może oznaczać, że inna droga, otwarta przed 
wyborem, przestała istnieć po jego dokonaniu (Tumer 1990: 248-250).

Lakoff i Tumer (1989: 82-83) sugerowali już wcześniej, że projekcja metaforyczna 
nie może naruszać podstawowej struktury domeny docelowej, co wyjaśnia, dlaczego 
metafory są częściowe, na przykład w odwzorowaniu pojęciowym CZAS TO PIENIĄDZ 
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czas jest konceptualizowany jako cenny, limitowany towar, ale nie można go odzy
skać. Ograniczenie narzucane jest przez inherentną strukturę domeny docelowej.

Struktura domeny docelowej ogranicza zatem zakres możliwości metaforycznego 
odwzorowania (Turner 1990: 252). Dyskusja z Turnerem sprawiła, że Lakoff przefor- 
mułował swą hipotezę. Ostatecznie przyjęła ona następujący kształt:

„Metaphorical mappings preserve the cognitive topology (that is, the image-schema structure) 
of the source domain, in a way consistent with the inherent structure of the target domain” 
(Lakoff 1993: 215).

2.7. Teoria integracji pojęciowej

Koncepcja odwzorowań metaforycznych pomiędzy domenami została rozwinięta 
w tzw. teorii integracji pojęciowej (conceptual binding), przedstawionej w pracach 
Fauconniera i Turnera (Fauconnier, Tumer 1994; Fauconnier 1997; Fauconnier, Turner 
2001). Nawiązuje ona do stworzonego przez Fauconniera modelu przestrzeni mental
nych (mental spaces) (Fauconnier 1985), dzięki którym można prześledzić, jak prze
biega proces tworzenia znaczeń w trakcie dyskursu15 16.

15 W odróżnieniu od domen pojęciowych, które są bardziej ustabilizowanymi reprezentacjami wiedzy, 
przestrzenie mentalne kształtowane są bardziej doraźnie: „Mental spaces are small conceptual packets 
constructed as we think and talk, for purposes of local understanding and action. They are interconnected, 
and can be modified as thought and discourse unfold” (Fauconnier, Tumer 1994: 1).

16 Kalisz (2001: 17) zaproponował jako odpowiednik angielskiego terminu blend określenie amalga
mat.

Najważniejszym aspektem tej teorii jest wskazanie dalszych domen (przestrzeni 
mentalnych) zaangażowanych w projekcje metaforyczne. Odwzorowania metaforyczne 
polegają nie tylko na powiązaniach pomiędzy domeną źródłową i docelową. Powstaje 
również przestrzeń rodzajowa (generic space), zawierająca abstrakcyjną strukturę 
umożliwiającą odwzorowania pomiędzy domenami. Najważniejsze interakcje pomię
dzy pojęciami biorącymi udział w projekcji metaforycznej zachodząjednak w czwartej 
przestrzeni, nazwanej przestrzenią integrującą (blend)ï6. Fauconnier charakteryzuje 
ową przestrzeń w następujący sposób: „Informally, it consists in integrating partial 
structures from two separate domains into a single structure with emergent properties 
within a third domain” (Fauconnier 1997: 22). Przestrzeń ta może być bardzo rozbu
dowana i uszczegółowiona. Zawiera elementy wywodzące się zarówno z domeny źró
dłowej, jak i docelowej, a niekiedy także takie, które nie pochodzą z żadnej z nich. 
Teoria integracji pojęciowej odnosi się zatem do całej konfiguracji różnych przestrzeni, 
nie tylko do tej, którą określa się mianem integrującej.

Fauconnier (1997: 168 i n.) podaję jako przykład metaforycznej przestrzeni inte
grującej między innymi zwrot to dig one's own grave, którego polskim ekwiwalentem 
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jest idiom kopać sobie grób ‘doprowadzić się do zguby, spowodować swój własny 
upadek’. Osoba, która kopie sobie grób, wykonuje jakieś czynności, nie będąc świa
domą ich fatalnych w skutkach następstw. Kopanie grobu nie jest w tym przypadku 
bezpośrednio odwzorowywane na niepowodzenie agensa. Pewne elementy z domeny 
źródłowej i docelowej łączą się w przestrzeni integrującej, w której wyłaniają się nowe 
elementy, niepochodzące ani z domeny źródłowej, ani docelowej. W procesie integra
cji pojęciowej powstaje przede wszystkim nowa struktura logiczna:

-następuje odwrócenie struktury przyczynowej: w domenie źródłowej nie umiera 
się, jeśli kopie się swój własny grób, ale dzieje się tak w przestrzeni integrującej, gdzie 
kopanie grobu to czynność fatalna w skutkach;

- nie jest odwzorowywana struktura intencjonalna: w przestrzeni integrującej kopa
nie grobu jest czynnością nieświadomą, podczas gdy w domenie źródłowej jest ona 
wykonywana celowo;

- następuje naruszenie ról semantycznych: kopiący grób i zmarły to w przestrzeni 
integrującej ta sama osoba - w odróżnieniu od domeny źródłowej, w której kopie się 
grób dla kogoś innego, a nie dla siebie;

- dochodzi do naruszenia porządku chronologicznego: w domenie źródłowej nie 
kopie się grobu przed czyjąś śmiercią.

Zaletą teorii integracji pojęciowej jest ujawnienie szerszych zależności pomiędzy 
domenami biorącymi udział w skonwencjonalizowanych projekcjach metaforycznych. 
Lakoff i jego współpracownicy przedstawiają bowiem elementy struktury domeny 
docelowej odwzorowania metaforycznego jako niemal mechaniczne odbicie struktury 
domeny źródłowej. Teoria przestrzeni integrujących rozpatruje domeny pojęciowe jako 
wchodzące w bardziej kompleksowe interakcje, na co już wcześniej wskazywali Ri- 
chards i Black w interakcyjnej teorii metafory (Richards [1936] 1965; Black [1979] 
1993).

Zjawisko przestrzeni integrującej jest uważane za ogólny mechanizm kognitywny, 
biorący udział w różnych typach integracji pojęciowej. Teoria ta ma szersze zastoso
wanie - nie ogranicza się wyłącznie do analiz leksykalnych struktur metaforycznych17.

17 Posługując się konstruktem przestrzeni integrującej, Fauconnier i Tumer (2001) analizują między in
nymi struktury słowotwórcze oraz konstrukcje przyczynowo-skutkowe.





3. Kognitywna teoria metonimii

3.1. Metonimia jako zjawisko kognitywne

Metonimia, podobnie jak metafora, pozostawała przez długie lata poza centrum 
zainteresowań lingwistów. Uwagę językoznawców przyciągała przede wszystkim jako 
jeden z rodzajów zmian znaczeniowych i zjawisko prowadzące do polisemii (m.in. 
Stern 1965; Waldron 1967; Apresjan 1980; Warren 1992; Nunberg 1995).

Przełom w badaniach nad metonimią nastąpił wraz z pojawieniem się w lingwistyce 
orientacji kognitywnej. Podobnie jak metafory, metonimie okazały się znacznie po
wszechniejszym zjawiskiem w języku, niż sądzono wcześniej. Metonimia nie cieszyła 
się wprawdzie w początkowej fazie rozwoju lingwistyki kognitywnej tak dużym zain
teresowaniem jak metafora, ale w ostatnich latach dostrzeżono jej rolę w procesach 
konceptualizacyjnych. Wielu językoznawców wyraziło nawet przypuszczenie, że me
tonimia może mieć dla języka i procesów poznawczych jeszcze bardziej fundamentalne 
znaczenie niż metafora (m.in. Lakoff 1987; Taylor 2001; Barcelona 2000a; Radden 2000).

Powszechnym sposobem manifestacji metonimii w języku jest polisemia. Metoni- 
miczne konceptualizacje wyrażenia polisemicznego są często zleksykalizowane i nie
zależne od kontekstu sytuacyjnego. Przykładowo, polisemiczne sensy nazwy Biały 
Dom są tak ściśle z sobą związane, że znaczenie ‘budynek’ automatycznie przywołuje 
znaczenie ‘rząd USA’. Poprzez metonimię wiąże się z sobą większość znaczeń przy- 
imków (Lakoff 1987; Taylor 2001; Rodak 1999; Przybylska 2002).

Inne użycia metonimii łączą się z kontekstem pragmatycznym. Mimo że słowo au
tobus nie ma zleksykalizowanego znaczenia ‘kierowca autobusu’, rozumiemy zdanie 
Autobusy strajkują, ponieważ przesunięcie metonimiczne wiąże się z pragmatyką okre
ślonej sytuacji i wiedzą użytkownika języka na jej temat (por. Radden, Kóvecses 1999; 
Ruiz de Mendoza 2000).

Lakoff i Johnson (1988) zwrócili uwagę na to, że metonimia, podobnie jak metafo
ra, jest częścią potocznego myślenia, ma podstawy doświadczeniowe, a także struktu- 
ryzuje nasze myślenie i działania (por. Gibbs 1999). Konceptualną naturę tego zjawi
ska ilustruje dobrze metonimia TWARZ ZA OSOBĘ:

W programie pojawiła się nowa twarz.
Nie widzę żadnych znajomych twarzy.
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Poprzez twarz uzyskujemy podstawowe informacje na temat osób. Jeśli nie widzi
my twarzy człowieka, nie potrafimy go rozpoznać, ponieważ utożsamiamy wygląd 
z twarzą. Na podstawie cech twarzy oceniamy czyjąś urodę, wiek czy przynależność do 
klasy społecznej. Z twarzy możemy wyczytać czyjeś doświadczenia, a nawet wyciągać 
wnioski dotyczące charakteru. Metonimia pojęciowa twarz za osobę jest zatem czę
ścią naszego myślenia o ludziach (por. Lakoff, Johnson 1988: 60; Radden, Kóvecses 
1999: 18).

Pojęciowy charakter metonimii przejawia się między innymi w strukturze kategorii. 
W analizie modeli metonimicznych Lakoff (1987: 79-90) wykazał, że element katego
rii może zastępować całą kategorię; nie musi on nawet być nazwany, ponieważ prze
niesienie metonimiczne zachodzi tylko na poziomie pojęciowym. Zjawisko to ilustruje 
przykład kategorii ‘matka’, która w pierwszym rzędzie przywołuje stereotyp matki 
- opiekunki, nawet jeśli ta subkategoria nie zostanie wymieniona z nazwy (np. On 
szuka dziewczyny, która będzie dla niego matką).

Tradycyjnie definiuje się metonimię jako relację substytucji, co znajduje swoje od
bicie w notacjach używanych dla wyrażenia relacji metonimicznych, mianowicie A za 
B. Metonimia to zastąpienie nazwy pewnej rzeczy nazwą innej rzeczy, która pozostaje 
z nią w relacji przyległości. W takim ujęciu na przykład zdanie Bush zbombardował 
Irak znaczyłoby tylko ‘amerykańscy piloci zbombardowali Irak’. Tymczasem w wypowie
dzeniu tym bardzo ważna jest sugestia, że Busha obarcza się odpowiedzialnością za to, 
co się stało. Zjawiska metonimii nie można zatem ograniczać do substytucji, ponieważ 
tworzy ona nowe znaczenie (por. Radden, Kóvecses 1999: 19; Pauwels 1999: 255).

W strukturalistycznych badaniach nad metonimią koncentrowano się przede 
wszystkim na zależnościach pomiędzy elementami biorącymi udział w procesie meto- 
nimicznym. Przyległość lokalizowano w świecie realnym (m.in. Nunberg 1995; Zio
mek 1990) lub rozumiano ją jako relacje semantyczne pomiędzy znaczeniami słów 
(Ullmann 1962). Pojęcie przyległości jest również kryterium definicyjnym dla meto
nimii w pracach kognitywistów (Lakoff, Johnson 1988; Taylor 2001; Croft 1993; 
Dirven 1993; Blank 1999; Koch 1999; Feyaerts 2000), lecz w ich koncepcjach relacje 
styczności umieszcza się na poziomie pojęciowym:

„Contiguity cannot be based on any form of objective or natural contiguity. This has the far- 
reaching implication that contiguity must be taken to mean conceptual contiguity and that we can 
have contiguity when we just ‘see’ contiguity between domains” (Dirven 1993: 14).

Lakoff i Johnson (1988) definiują relacje przyległości jako asocjacje pojęciowe łą
czone potocznie z danym wyrażeniem, mające swoje źródło w doświadczeniu. Croft 
(1993) umieszcza je w reprezentacjach wiedzy encyklopedycznej w obrębie domeny 
lub matrycy domen1, Blank (1999) i Koch (1999) w ramach pojęciowych, zaś Panther 
i Thomburg (1999) - w skryptach.

1 Matryca domen (domain matrix) definiowana jest jako cała struktura wiedzy aktywowanej w wielu 
domenach, będąca tłem pojęciowym dla danego znaczenia (Croft 1993: 348).

Używanie wyrażeń metonimicznych w języku jest zatem odbiciem procesów meto
nimicznych zachodzących w systemie pojęciowym. Radden i Kóvecses (1999: 21) 
definiują metonimię jako proces poznawczy, w którym jeden element pojęciowy, zwa
ny nośnikiem, umożliwia mentalny dostęp do docelowego elementu pojęciowego 
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w obrębie tej samej domeny lub wyidealizowanego modelu kognitywnego (ICM). 
Definicja ta nawiązuje do Langackerowskich koncepcji strefy aktywnej (active zone) 
oraz konceptualnego punktu odniesienia (reference-point) (Langacker 1993: 29-35). 
Według Langackera, konstrukcje metonimiczne umożliwiają połączenie dwóch waż
nych czynników kognitywnych: dążenia do osiągnięcia precyzji w komunikacji oraz 
naturalnej skłonności do wyróżniania rzeczy najistotniejszych poznawczo. Motywację 
dla przeniesień metonimicznych stanowią stosowane w komunikacji językowej ogólne 
strategie kognitywnego wyróżnienia, które sprawiają, że na potrzeby danej sytuacji 
komunikacyjnej wybiera się całość zamiast części (lub odwrotnie), pojęcie konkretne 
zamiast abstrakcyjnego czy osobowe zamiast nieosobowego (Langacker 1993: 30). Ich 
rezultatem jest wyróżnianie najbardziej w danej sytuacji istotnych elementów struktur 
Pojęciowych. Posługując się na przykład metonimiami pójść do urn (‘wziąć udział 
w wyborach’) i mieć dach nad głową (‘mieć gdzie mieszkać’), podkreślamy najbar
dziej wyraziste aspekty opisywanych sytuacji.

Wybór nośnika metonimicznego jest zatem motywowany czynnikami komunika
cyjnymi i kognitywnymi. Stosowane w komunikacji językowej preferencje poznawcze 
determinowane są doświadczeniem fizycznym i kulturowym oraz selektywnością per- 
cepcyjną. Przykładowe preferencje kognitywne wpływające na wybór nośników meto
nimicznych wraz z metonimiami, które je ilustrują, przedstawione zostały w tabeli 1 
(por. Radden, Kovecses 1999: 44-50).

Tabela 1. Preferencje kognitywne wpływające na wybór nośników metonimicznych 
(na podst. Radden i Kovecses 1999: 44-50)

 PREFERENCJE KOGNITYWNE METONIMIE

Osobowy przed nieosobowym
Jakiś Mercedes rozbił mi tył.

Mam Kossaka.

Konkretny przed abstrakcyjnym
mózg za 'intelekt' 

ręka za 'kontrolę'

Widoczny przed niewidocznym
uratować skórę za 'uratować życie' 

Czuć tu kotem.

Interakcyjny przed nieinterakcyjnym
siedzieć za kierownicę za 'prowadzić 

samochód'

Całość przed częścią zatankować samochód

Policzalny przed niepoliczalnym jeść kurczaka

Typowy przed nietypowym judasz, ksantypa

Ważny przed mniej ważnym
scena za 'teatr' 

mieć dach nad głowę

Początkowy lub końcowy przed 
środkowym

pójść do ołtarza 

podpisać umowę za 'zawrzeć umowę'
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3.2. Klasyfikacja metonimii 
według Raddena i Kóvecsesa

Według Lakoffa (1987) oraz Raddena i Kóvecsesa (1999), konstruktami, które najle
piej mogą uchwycić istotę metonimii, są wyidealizowane modele kognitywne (ICM-y). 
Zawierają one nie tylko wiedzę encyklopedyczną na temat określonych domen, ale są 
również częścią modeli kulturowych. ICM-y nie są ograniczone ani do świata realnego, 
ani do konceptualizacji czy samego języka, lecz łączą te zjawiska ontologiczne. ICM-y 
i sieć relacji pojęciowych, które je charakteryzują, dają początek asocjacjom wykorzy
stywanym w przeniesieniach metonimicznych.

Dla procesów metonimicznych zasadnicze znaczenie ma rozróżnienie pomiędzy 
częścią i całością. Przyjmując, że wiedza użytkowników języka o świecie zorganizo
wana jest za pomocą ustrukturyzowanych ICM-ów, które są całościami z wyróżnial- 
nymi częściami, Radden i Kóvecses (1999: 30-43) proponują rozróżnienie dwóch 
zasadniczych konfiguracji przyległości pojęciowej: relacji pomiędzy całym ICM-em 
i jego częściami oraz pomiędzy częściami w obrębie ICM-u. Pierwszy typ relacji poję
ciowych prowadzi do powstawania metonimii, w których uzyskujemy dostęp do części 
ICM-u poprzez cały ICM, i odwrotnie, w drugiej grupie część ICM-u umożliwia do
stęp do innej jego części (przy czym cały ICM jest obecny w tle). Relacje pomiędzy 
całością a częściami odnoszą się typowo do rzeczy, natomiast relacje pomiędzy czę
ściami do bytów będących częścią zdarzeń. Na zdarzenia składają się relacje i uczest
nicy. Metonimie CZĘŚĆ ZA CZĘŚĆ oparte są na interakcjach pomiędzy relacją a jej 
uczestnikami.

Wyróżnienie takich konfiguracji umożliwia pełną klasyfikację większości metoni
mii przedstawianych w dotychczasowych typologiach, odzwierciedlających najbardziej 
zakorzenione w języku przeniesienia metonimiczne. Poniższa klasyfikacja obejmuje 
konstrukcje najbardziej charakterystyczne dla języka polskiego.

Metonimie CZĘŚĆ ZA CAŁOŚĆ i CAŁOŚĆ ZA CZĘŚĆ

ICM rzeczy i jej części

CAŁA RZECZ ZA CZĘŚĆ: Ameryka za ‘Stany Zjednoczone’
CZĘŚĆ ZA CAŁĄ RZECZ: dach za ‘dom’; żagiel za ‘statek’

Rzeczy, a zwłaszcza obiekty fizyczne, odbierane są jako gestalty z wyraźnie zary
sowanymi granicami i częściami2.

2 Langacker definiuje rzecz jako „obszar w jakiejś domenie” (Langacker 1998: 56).

Metonimia CAŁOŚĆ ZA CZĘŚĆ występuje często w wypowiedziach językowych, któ
re Langacker opisuje jako strefę aktywną, obejmującą część uczestniczącą bezpośred
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nio w danej relacji3. Przykładowo, w wyrażeniach on mnie uderzył, trzeba umyć samo
chód występuje dysproporcja pomiędzy członami relacji (profile discrepancy) - wypro
filowane całości on i samochód zastępują części strefy aktywnej ‘jego pięść’ i ‘karoseria 
samochodu’. Użycie nazwy całości zamiast części strefy aktywnej jest tak naturalne, że 
niezauważane (,Jias to be regarded as natural and expected rather than pathological”) 
(Langacker 1993: 31/.

„An entitiy’s active zone, with respect to a particular relationship, comprises those portions of the 
entity that participate most directly and crucially in that relationship” (Langacker 1993: 31).

4 Langacker (1991: 191) stwierdza w innym miejscu: „It is in fact guite difficult to find convincing 
examples [...] where all aspects of the designated entity participate equally in a relationship”.

Metonimia CZĘŚĆ ZA CAŁOŚĆ klasyfikowana jest w większości typologii pod nazwą 
synekdochą. Szeroko rozpowszechnione sąsynekdochy CZĘŚĆ CIAŁA ZA OSOBĘ:

Jest w tej klasie parę mądrych głów.
Potrzebujemy rąk do pracy.
Na premierze było sporo nowych twarzy.

Również bardziej abstrakcyjne pojęcia, takie jak na przykład [ROZUM] i [kontro
la], są ujmowane za pomocą metonimii CZĘŚĆ CIAŁA ZA JEJ FUNKCJĘ:

Ten to ma głowę!
Te chłopaki potrzebują silnej ręki.

ICM tworzywa

MATERIAŁ ZA RZECZ: Noszę tylko bawełnę.
Stół zastawiony porcelaną.

RZECZ ZA WŁAŚCIWOŚĆ: Czuć tu kotem.

ICM ten obejmuje przedmioty, materiały, substancje i ich właściwości rozumiane 
jako części. Substancje i materiały mogą być konceptualizowane metonimicznie jako 
ograniczone i policzalne obiekty. Podobnie obiekt może być konceptualizowany jako 
substancja.

ICM zdarzenia

SEKWENCJA ZDARZENIA ZA CAŁE ZDARZENIE: pójść do ołtarza za ‘wziąć Ślub’ 
pójść do urn za ‘wziąć udział 
w wyborach’

Zdarzenia również interpretujemy tak, jakby składały się z części. Całe zdarzenie 
może zastępować jedną jego sekwencję i odwrotnie. Metonimia uwydatnia jedną z faz 
temporalnych w całym ciągu zdarzeń, na przykład zdarzenie początkowe (por. Lakoff 
1987: 78-79). * 4
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ICM kategorii i elementu kategorii

KATEGORIA ZA ELEMENT KATEGORII:
ELEMENT KATEGORII ZA KATEGORIĘ: 
LICZBA POJEDYNCZA ZA LICZBĘ MNOGĄ:

LICZBA MNOGA ZA LICZBĘ POJEDYNCZĄ:

ICM kategorii i cechy

ELEMENT KATEGORII ZA TYPOWĄ CECHĘ: 
CECHA ZA KATEGORIĘ:

tabletka za ‘tabletkę przeciwbólową’ 
Nie samym chlebem człowiek żyje. 
Ta kurtka świetnie się sprzedaje. 
Pająk ma osiem odnóży.
Chłopaki nie płaczą za ‘nie płacz’

judasz, drugi Einstein, ksantypa 
biali za ‘białych ludzi’; śmiertelni za 
‘ludzi’

Metonimie część za część

ICM czynności

CZYNNOŚĆ ZA OBIEKT:
SPOSÓB WYKONYWANIA CZYNNOŚCI
ZA CZYNNOŚĆ:
INSTRUMENT ZA AGENSA:

ICM przyczynowości

PRZYCZYNA ZA SKUTEK:
SKUTEK ZA PRZYCZYNĘ:

Lot jest opóźniony.

skrzyknąć się, zezować
pióro za ‘autora’, szabla za ‘szermierza’

zdrowa cera 
pot za ‘pracę, trud’ 
Syn jest moją radością.

ICM wytwarzania

PRODUCENT ZA PRODUKT:
AUTOR ZA DZIEŁO:
WYNALAZCA ZA WYNALAZEK: 
ODKRYWCA ZA ODKRYCIE: 
INSTRUMENT ZA DŹWIĘK:
MIEJSCE PRODUKCJI ZA PRODUKT:

ICM kontroli

KIERUJĄCY ZA WYKONAWCĘ: 
INSTYTUCJA ZA OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

Mam stradivariusa.
W filharmonii grają Mozarta, 
rentgen
mieć Alzheimera
słychać trąbkę 
camembert, kaszmir

Hitler zbombardował Warszawę. 
Uniwersytet nie poprze tej 
propozycji.



49

ICM posiadania

WŁAŚCICIEL ZA WŁASNOŚĆ:
OSOBA ZA NAZWĘ:
Nazwa potrawy za konsumenta: 
nazwa choroby za pacjenta:

ICM zawartości

POJEMNIK ZA ZAWARTOŚĆ:
ZAWARTOŚĆ ZA POJEMNIK:

ICM lokalizacji

MIEJSCE ZA MIESZKAŃCÓW:
MIEJSCE ZA INSTYTUCJĘ:
INSTYTUCJA ZA MIEJSCE:
MIEJSCE ZA WYDARZENIE:

ICM znaku

ZNAK ZA RZECZ:

U Nowaka było włamanie5. 
Nie ma mnie na liście. 
Schabowy prosi o rachunek. 
Wyrostek idzie dziś do domu.

Zjadłem cały talerz. 
Zupa stoi na stole.

Całe miasto się bawiło.
Łódź organizuje konferencję. 
Zaparkowałem przed szkolą.
Nigdy nie zapomnimy World 
Trade Center.

wojna dwóch róż

We wcześniejszych typologiach klasyfikowano metonimie według rodzajów przy- 
ległości (np. metonimie spacjalne, temporalne i kauzalne - Ullmann 1962) lub według 
typów przesunięć referencyjnych: pojemnik - zawartość, część - całość, producent 
~ produkt itp. (m.in. Waldron 1967; Lakoff, Johnson 1988; Fass 1997). Brak jednoli
tych kryteriów sprawiał, że te same metonimie określane były różnie w różnych klasy
fikacjach. Ponadto wyróżnianie przesunięć typu konkret - abstrakt sprawiało, że moż
na było do jednej grupy zaliczyć większość odwzorowań metonimicznych. Dokonane 
przez Raddena i Kóvecsesa rozróżnienie trzech głównych typów metonimii: CAŁOŚĆ 
ZA CZĘŚĆ, CZĘŚĆ ZA CAŁOŚĆ i CZĘŚĆ ZA CZĘŚĆ, rozpatrywanych w ramach tej samej 
struktury pojęciowej, umożliwiło systematyzację dotychczasowych taksonomii.

5 Metonimia ta jest bardzo zakorzeniona i mało zauważalna. Inne przykłady: stoję tutaj ‘tutaj stoi mój 
samochód’, złapałem gumę, masz przebitą oponę.
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3.3. Metonimia jako aktywacja domeny

Analizując rolę domen w procesach metaforycznych i metonimicznych, Croft 
(1993: 345-354) zauważył, że rezultatem przesunięcia metonimicznego jest zmiana 
hierarchii (prominencji) domen w obrębie matrycy domen dla profilowanego pojęcia. 
Ilustracją tego zjawiska jest następujący przykład:

Proust is tough to read. [‘Proust to trudna lektura.’]

Matryca domen dla pojęcia [PROUST] zawiera między innymi domenę twórczości 
literackiej. Dzieła Prousta są w tej domenie bardzo ważnym elementem, co uzasadnia 
przesunięcie metonimiczne. Metonimia zmienia porządek hierarchiczny domen w ma
trycy dla pojęcia [PROUST]: domeną prymamą staje się domena, która w znaczeniu 
dosłownym jest domeną drugorzędną. Zjawisko to Croft nazwał aktywacją domeny 
(domain highlighting) (Croft 1993: 348)6.

6 Efekt odwzorowania metonimicznego, nazwanego przez Crofta domain highlighting, Barcelona 
(2000a: 4) określa jako mental activation of the target domain, co wpłynęło na mój wybór terminu aktywa
cja.

7 Podobne przykłady analizowali między innymi Cruse oraz Taylor, określając je jako przypadki zna
czeń modulowanych kontekstowo (contextually modulated) (Cruse 1986: 65) bądź perspektywizacji pew
nego elementu struktury pojęciowej (Taylor 2001: 176-177). Barcelona (2000a: 14) uznaje cytowane tu 
ptzyklady za metonimie.

Oznacza to, że jednym z centralnych aspektów znaczeń przenośnych jest „manipu
lacja” domenami doświadczeniowymi w akcie komunikacji. W wypadku metonimii 
manipulacja ta odgrywa znaczącą rolę, lecz przesunięć metonimicznych nie można 
zredukować wyłącznie do zjawiska aktywacji domeny, ponieważ związane jest ono 
również z innymi typami wieloznaczności leksykalnej - jak w poniższych przykładach 
(ibidem-. 349):

This book is heavy. [‘Ta książka jest ciężka.’]
This book is a history oflraq. [‘Ta książka to historia Iraku.’]

W wypowiedzeniach tych pojęcie [książka] profilowane jest w dwóch różnych 
domenach: przedmiotu fizycznego i treści. Mimo iż domeny te są aktywowane, przy
kładów tego rodzaju nie można uznać za metonimie, ponieważ elementy profilowane 
w obu domenach są inherentne dla pojęcia [KSIĄŻKA]7.

Według Crofta, obecność takich konstrukcji językowych świadczy o tym, że ist
nieje kontinuum semantyczne pomiędzy typowymi przypadkami metonimii a innymi 
typami wieloznaczności leksykalnej.

Croft zauważa ponadto, że do aktywacji domeny nie dochodzi w każdym przypad
ku metonimii (ibidem: 350). Zmiana prominencji domeny nie jest zbyt wyrazista 
w synekdochach typu CZĘŚĆ ZA CAŁOŚĆ (przykłady za Lakoff, Johnson 1988: 59-60).
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Na uniwersytecie jest sporo dobrych głów.
Potrzebujemy dobrych nóg w naszej drużynie.
Potrzeba nam trochę nowych twarzy.

Ponieważ bazą dla części jest całość, wydaje się, że nie można w tym wypadku 
mówić o selekcji domen8. W encyklopedycznej charakterystyce głowy, nóg i twarzy 
matryca domen każdej części jest inna, gdyż każdą część ciała kojarzymy z różnymi 
cechami i funkcjami: głowę ze zdolnościami umysłowymi, nogi ze sprawnością fi
zyczną, twarz z wyglądem osoby. Synekdochą uwypukla domenę, która ma znaczenie 
dla danej predykacji.

’ Termin baza jest tu równoznaczny z zakresem predykacji u Langackera (Croft 1993: 339).
’ Ruiz de Mendoza (2000: 127-128) wiąże zjawisko aktywacji domeny nie tak jak Croft z cechami in- 

herentnymi, lecz z ich centralnością.

Ruiz de Mendoza (2000: 129) zwrócił uwagę na fakt, że zjawisko aktywacji domen 
jest charakterystyczne także dla niektórych metafor - pojawia się w tzw. metaforach 
0 jednym przyporządkowaniu, jak na przykład w wyrażeniu Achilles to lew. Odwaga 
nie jest centralną cechą lwów, tak jak cztery łapy czy drapieżność9. Stanowi ona cechę 
istotną dla celów metafory, ponieważ jest uwydatniana przez metaforę pojęciową 
ludzie to zwierzęta (por. Lakoff, Turner 1989: 169-171), stając się tym samym 
domeną prymamą.

Z kolei w metaforach o wielu przyporządkowaniach nie zachodzi zjawisko akty
wowania domeny w sensie wysuwania na pierwszy plan domeny sekundamej. Przy
kładowo w wyrażeniu metaforycznym Jestem pogrążona w rozpaczy stan emocjonalny 
konceptualizowany jest jako pojemnik: osoba odpowiada przedmiotowi w pojemniku, 
ściany pojemnika są przeszkodami, które należy pokonać, by wydostać się z pojemnika 
itd. Nie dochodzi tu do zmiany prominencji domeny, lecz jedno z przyporządkowań 
metaforycznych - osoba w pojemniku - zostaje wskazane jako centralne (Ruiz de 
Mendoza 2000: 129).

Ustalenia Crofta oraz Ruiza de Mendozy wskazują na fakt, że pomimo iż aktywacja 
domeny odgrywa bardzo dużą rolę w odwzorowaniach metonimicznych, zjawiska tego 
nie można traktować jako kryterium definicyjnego dla metonimii.





4. Metafora a metonimia

Kryteria odróżniania metonimii od metafory były zawsze jednym z centralnych za
gadnień teorii metafory. Zarówno metafora, jak i metonimia ustanawiają relację po
między dwoma pojęciami, przy czym dochodzi do zastąpienia jednej nazwy drugą. 
W klasycznych poetykach metonimia figurowała jako jeden z rodzajów metafory (por. 
m.in. Świątek 1998; Ziomek 1990), zaś w koncepcjach współczesnych uznaje się je za 
odrębne zjawiska, jako że u podstaw ich użycia tkwią różne mechanizmy (m.in. Ull- 
mann 1962; Jakobson 1971; Lakoff, Turner 1989; Croft 1993; Barcelona 2000a; Köv- 
ecses 2002; Dirven, Pörings 2002).

Jeszcze z tradycji retorycznej wywodzi się rozróżnienie, że metafora opiera się na 
podobieństwie, a metonimia na przyległości. W metaforze domena źródłowa i docelo
wa pozostają w relacji podobieństwa, rozumianego jako rezultat zaobserwowanych 
w świecie realnym analogii pomiędzy dwoma zjawiskami lub będącego wyłącznie 
efektem procesów poznawczych (por. Kövecses 2002: 67-76). Przeniesienie metafo
ryczne ma charakter asocjacyjny i jest wynikiem subiektywnej interpretacji rzeczywi
stości przez użytkowników języka. Pomiędzy domeną źródłową i docelową metafory 
panuje duży dystans pojęciowy, przy czym pierwsza jest najczęściej konkretna, druga 
abstrakcyjna. Pojęcia objęte procesem metonimicznym są natomiast ściśle z sobą po
wiązane i pozostają w obrębie tej samej struktury konceptualnej - domeny, matrycy 
domen czy wyidealizowanego modelu kognitywnego.

Kolejna różnica pomiędzy metonimią a metaforą dotyczy roli, jaką odgrywają one 
w procesie komunikacji. Rezultatem metaforyzacji jest rozumienie jednego pojęcia 
przez pryzmat innego, co osiąga się za pomocą systematycznych odwzorowań ele
mentów z jednej domeny do innej. Metonimia pełni zaś przede wszystkim funkcje 
referencyjne. Wynikiem przesunięcia referencyjnego jest wyeksponowanie najbardziej 
wyrazistego aspektu danej struktury pojęciowej.

Nie każda metonimia pełni jednak rolę punktu odniesienia. Niezależnie od aktu re
ferencji występują na przykład oparte na stereotypach metonimiczne prototypy, czego 
dowodzi wspomniany już model macierzyństwa z matką - opiekunką jako metoni
micznym centrum (por. Lakoff 1987: 79-86). Poza tym niektóre metonimie stosowane 
są w funkcji predykatywnej. Należą do nich odwzorowania typu CZĘŚĆ CIAŁA ZA 
OSOBĘ (Ona to tylko ładna buzia, Potrzebujemy rąk do pracy) i CZĘŚĆ CIAŁA ZA JEJ 
FUNKCJĘ (Ależ on ma głowę!, Te dzieci potrzebują silnej ręki). Jak zauważa Ruiz de 
Mendoza (2000: 114-115), szeroko rozpowszechniony pogląd, że metonimia to wy
łącznie relacja substytucji, jest wynikiem tradycyjnego przypisywania metonimiom 
użyć referencyjnych, a metaforom - predykatywnych (por. m.in. Czerkasowa 1971: 
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162-164)1. Niemniej jednak metonimie bardziej nadają się do pełnienia roli punktu 
odniesienia, ponieważ konstruowane są w obrębie jednej struktury pojęciowej, a rela
cja inkluzji pomiędzy domenami sprawia, że nie można przenosić struktury jednej 
domeny do drugiej.

1 Również metafory mogą występować w funkcji referencyjnej, np. Ten osioł nie oddał mi pieniędzy.

Predykatywne użycia metonimii są możliwe, gdy wynikiem relacji metonimicznej 
jest charakterystyka odwzorowywana z domeny źródłowej do docelowej. Często osią
ga się to eksplicytnie za pomocą przymiotnika, który precyzuje, o jaki chodzi aspekt 
(potrzebować silnej ręki). Parametryzacja taka nie jest konieczna w przypadku takich 
wyrażeń, jak Ależ on ma głowę!, ponieważ interpretację reguluje tu konwencja języ
kowa. Predykatywne użycia pojawiają się ponadto w przypadkach, kiedy domena źró
dłowa jest subdomeną celu i gdy tylko jedna subdomena może wskazać cechę uwypu
klaną przez metonimię. W użyciach referencyjnych odbiorca nie musi szukać istotnej 
cechy źródła odwzorowywanej w celu, lecz identyfikuje obiekt będący subdomeną 
domeny docelowej, co jest możliwe dzięki znajomości kontekstu pragmatycznego, na 
przykład wiedzy, że nazwa choroby może zastąpić określenie osoby tylko w szpitalu, 
a nie w innych miejscach (Ruiz de Mendoza 2000: 114-115).

4.1. Rola domen w interpretacji metafory 
i metonimii

W kognitywnej teorii metafory i metonimii jednym z centralnych zagadnień jest 
rola domen w odwzorowaniach przenośnych (Croft 1993; Clausner, Croft 1999; Fey- 
aerts 2000; Ruiz de Mendoza 2000). Domeny mają znaczenie kluczowe jako kryterium 
definicyjne dla metafory oraz odgrywają bardzo istotną rolę w procesach metonimicz- 
nych.

W semantyce kognitywnej bardzo istotny jest zakres rozszerzenia znaczenia, będą
cy rezultatem odwzorowania metonimicznego. We wczesnych pracach lingwistów 
kognitywnych zasadniczej różnicy pomiędzy metaforą a metonimią upatrywano 
w fakcie, że odwzorowania metonimiczne - w odróżnieniu od metaforycznych, w któ
rych przekracza się granice domen - zachodzą w obrębie jednej tylko domeny poję
ciowej (m.in. Lakoff 1987: 288; Lakoff, Turner 1989: 103). Jako że, jak wykazał Croft 
(1993: 340-345), bazę dla jednego pojęcia mogą tworzyć całe kompleksy domen, 
ustalenia te wymagały dalszych uściśleń. Według Crofta, istotą metonimii jest poję
ciowe rozszerzenie zachodzące w obrębie matrycy domen, definiowanej jako cała 
struktura wiedzy aktywowanej w wielu domenach, będąca tłem pojęciowym dla dane
go znaczenia (Croft 1993: 348). Różnica pomiędzy metaforą a metonimią polega zatem 
na tym, że projekcje metaforyczne zachodzą pomiędzy różnymi matrycami domen, 
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a odwzorowania metonimiczne - pomiędzy domenami należącymi do tej samej matry
cy domen. Ujęcie takie implikuje, że przekraczanie granic domen dopuszczalne jest 
również w metonimii - o ile są one częścią tej samej matrycy.

Według Feyaertsa (2000: 62-63), posługiwanie się pojęciem matrycy domen jako 
kryterium w odróżnianiu metafory od metonimii rodzi pewne wątpliwości. Wyznacza
nie granic domeny wydaje się niejednokrotnie czynnością arbitralną, zależną od osoby 
przeprowadzającej analizę. Powstaje zatem problem metodologiczny: jak odróżnić dwa 
zjawiska pojęciowe, opierając się na arbitralnych kryteriach?

Twierdzenie, że metafora nie pojawia się w obrębie jednej matrycy domen, można 
zakwestionować, przytaczając jako przykład relację pomiędzy pojęciami [ROZUMIENIE] 
i [Widzenie], która jest opisywana w analizach kognitywnych jako relacja metaforycz
na ROZUMIENIE TO WIDZENIE. Pytanie brzmi, jak przekonująco i obiektywnie udowod
nić, że pojęcie [WIDZENIE] nie należy do matrycy domen wyrażenia, które profiluje 
Pojęcie [ROZUMIENIE], Odpowiedź musiałaby zawierać stwierdzenie, że percepcja 
wizualna nie jest przyczynowo powiązana z wiedzą, co wydaje się błędne - ważnym 
aspektem tej relacji jest przyczynowo-skutkowa przyległość obu pojęć, która sprawia, 
iż relację tę równie dobrze można uznać za metonimiczną: PERCEPCJA ZA REZULTAT 
PERCEPCJI (por. Radden, Kóvecses 1999: 38).

Uznanie tego odwzorowania za metaforyczne prowadzi do wniosku, że z metodo
logicznego punktu widzenia granice domen nie mogą służyć jako kryterium w dyskusji 
0 tym, jak odróżnić metaforę od metonimii, ponieważ cecha wyznaczająca zakres roz
szerzenia pojęciowego nie może zachować swego statusu kategorialnego. Mimo że 
w większości wypadków metonimia pojawia się w obrębie jednej tylko matrycy do
men, zjawisko to nie jest wyłącznie ograniczone do rozszerzeń metonimicznych 
(Feyaerts 2000: 63)2.

2 W świetle powyższych obserwacji Feyaerts uważa, że metonimię należy charakteryzować w katego- 
nach przyleglości oraz funkcji - powodowania przesunięcia referencyjnego, dzięki któremu bardziej wyra
zista struktura pojęciowa umożliwia dostęp do mniej wyrazistego elementu (Feyaerts 2000: 63-64).

J Crofi (1993: 357) powołuje się tu na Langackera (1987: 300), który twierdzi, że to nie relacyjność kie
ruje kombinacjami symbolicznymi, ale zjawiska autonomiczności i zależności.

4.2. Odwzorowanie metaforyczne 
a aktywacja domeny

Rozważając różnice pomiędzy metaforą a metonimią, Croft (1993: 355-364) for
mułuje warunki, w jakich dochodzi do projekcji metaforycznych oraz do aktywacji 
domen w metonimiach: pierwsze łączą się z predykacjami zależnymi, drugie - z pre- 
dykacjami autonomicznymi3. Na poparcie swej tezy badacz przytacza przykłady języ
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kowe zaczerpnięte z Lakoffa i Johnsona (1980, polska wersja według Lakoffa, Johnso
na 1988: 55, 58):

Wydobyliśmy się z trudności.
Popadł w depresję.
On lubi czytać Markiza de Sade.
„ Times ” nie przybył jeszcze na konferencję prasową.

Wyrażenia metaforyczne w powyższych wypowiedzeniach są zależne od podmiotu 
i dopełnienia przyimka, które stanowią przedmiot projekcji. Lecz to wyrażenia auto
nomiczne, od których są one zależne wywołują projekcję: trudności, depresja są pro
filowane jako stany emocjonalne, a ich metaforyczna interpretacja opiera się na sche
macie wyobrażeniowym POJEMNIKA.

Z kolei w wyrażeniach metonimicznych aktywacja jest wywoływana przez wyraże
nia zależne. Czasownik czytać sprawia, że dopełnienie musi być rozumiane jako tekst, 
zaś przybył, że podmiot musi być interpretowany jako osoba.

W semantycznych kombinacjach predykacji autonomicznych i zależnych, predyka- 
cja zależna powoduje aktywację domeny w predykacji autonomicznej, zaś predykacja 
autonomiczna może wywołać projekcję metaforyczną w predykacji zależnej. Rezulta
tem projekcji metaforycznej i aktywacji domeny jest korekta (adjustmenf) predykacji 
autonomicznej bądź zależnej4.

« Termin adjustment nawiązuje do Langackerowskiego focal adjustment (Croft 1993: 366).

Kombinacje takie muszą być rozpatrywane w ramach jednej domeny lub matrycy 
domen. W obu tych przypadkach zostaje podjęta próba dopasowania do siebie domeny 
predykacji zależnej i autonomicznej - odbiorca owych zdań zakłada, że są one spójne 
semantycznie, i dokonuje interpretacji przenośnej. Proces ten Croft (1993: 361) określa 
jako osiąganie pojęciowej spójności domen (conceptual unity of domairi).

Jeśli dana predykacja jest zależna od kilku predykacji autonomicznych, cała kombi
nacja semantyczna musi być podporządkowana zasadzie pojęciowej spójności domen, 
jak w zdaniu: On nie kupi tego pomysłu. Musi tu nastąpić nie tylko projekcja czasow
nika kupić do domeny aktywności umysłowej, ale w stosunku do podmiotu on musi 
być aktywowana ta sama domena. Dla pomysłu aktywność umysłowa jest domeną 
prymamą.

Proces ustalania wspólnej domeny dla semantycznych kombinacji predykacji auto
nomicznych i zależnych może być uzależniony od presuponowanej wiedzy konteksto
wej. W niektórych przypadkach wyłącznie cechy kontekstowe są źródłem interpretacji 
przenośnej, jak w przykładzie Ta książka jest ciężka. Bez znajomości kontekstu predy
kat ciężka może być interpretowany dosłownie w domenie przedmiotów fizycznych 
bądź przenośnie w domenie treści, podobnie jak podmiot. Oznacza to, że stosowna 
interpretacja, dosłowna lub przenośna, nie jest determinowana wyłącznie przez same 
elementy kombinacji znaczeniowej. Struktura semantyczna, symbolizowana przez 
słowo w danym zdaniu, może wchodzić w relacje autonomii i zależności także ze 
strukturą domyślną, zawartą w kontekście wypowiedzi (Croft 1993: 364).
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Badania Crofta wykazały, że w interpretacji metafor oraz metonimii należy 
uwzględniać wszystkie komponenty wypowiedzeń, również presuponowane, i rozpa
trywać je w ramach tej samej domeny pojęciowej. O znaczeniu części decyduje bo
wiem znaczenie całości - odwrotnie niż zakładano w badaniach lingwistycznych 
w ramach paradygmatu autonomicznego.

4.3. Hierarchie metaforyczne i metonimiczne

Lakoff (1990; 1993) wykazał, że metafory są zintegrowane w większe hierarchiczne 
struktury, w których na najwyższym, najbardziej ogólnym poziomie znajdują się metafo
ry o dużym zasięgu, rozwijające na niższych poziomach wiele metafor szczegółowych. 
Wielokrotnie przytaczanym przez Lakoffa i innych językoznawców przykładem hierar
chicznej struktury metafor jest STRUKTURA ZDARZENIA, metafora o wielokierunkowych 
rozwinięciach. W ramach tej struktury profilowane są pojęcia [MIŁOŚĆ] i [kariera], 
będące rozwinięciami bardziej ogólnej metafory CELOWE ŻYCIE TO PODRÓŻ, która z kolei 
jest realizacją najbardziej schematycznej w hierarchii metafory STRUKTURA zdarzenia. 
Strukturę tych projekcji metaforycznych obrazuje rys. 2.

Rysunek 2. Hierarchiczna struktura metafory struktura zdarzenia 
(na podst. Lakoff 1993: 222)

Podobnie jak metafory, metonimie pojęciowe pojawiają się w strukturach hierar
chicznych i mogą być opisywane na różnych poziomach abstrakcji w kategoriach 
schematyzacji oraz uszczegółowienia. Metonimia twarz za OSOBĘ jest rozwinięciem 
nadrzędnej metonimii CZĘŚĆ ciała za OSOBĘ, nad którą w hierarchii znajduje się jesz
cze bardziej schematyczna metonimia CZĘŚĆ ZA CAŁOŚĆ.
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Rozpatrując wewnętrzną strukturę hierarchii metaforycznych, Lakoff sformułował 
hipotezę dziedziczenia struktur (Inheritance Hypothesis), zgodnie z którą odwzorowa
nia na niższym poziomie hierarchii metaforycznych przejmują struktury metafor 
z wyższego poziomu (Lakoff 1993: 222). Oznacza to, że struktura wewnętrzna danej 
metafory jest determinowana przez strukturę, którą pojęcie źródłowe rozwija na wyż
szym, bardziej ogólnym poziomie. Do podobnych wniosków doszedł Kôvecses (1995: 
34): „a target seems to borrow its source domains from targets domains that are above 
it in various conceptual hiérarchies”5.

5 Podczas gdy Lakoff przedstawił analizę jednej struktury hierarchicznej metafor, Kóvecses (1995) opi
sał pojęcie [przyjaźń] na tle sześciu dużych kompleksów przenośni: metafor komunikacji, emocji, stanu, 
systemów złożonych, struktury zdarzenia oraz metafor ewaluatywnych.

Hipoteza dziedziczenia struktur Lakoffa dotyczy wyłącznie wewnętrznych struktur 
hierarchii metaforycznych. Według Feyaertsa (2000: 67-68), ma ona także zastosowa
nie w odniesieniu do struktur metonimicznych. Jednak, w przeciwieństwie do metafor, 
metonimie nie przejmują wewnętrznej struktury domen wyższego poziomu. Metonimie 
wysoko uszczegółowione przejmują natomiast od bardziej schematycznych wzorców 
metonimicznych relację przyległości - wraz z efektem przesunięcia referencyjnego.

Hierarchie metaforyczne i metonimiczne mają trzy wspólne cechy strukturalne. Po 
pierwsze, mogą osiągać różne poziomy schematyczności. Po drugie, może dojść do 
interakcji pomiędzy strukturami należącymi do jednej lub kilku hierarchii, co oznacza, 
że dane pojęcie może rozwinąć wiele bardziej uszczegółowionych struktur. Przykła
dowo pojęcie [GŁUPOTA] uszczegóławiane jest poprzez odwzorowania: ODBIEGAJĄCE 
OD NORMY ZACHOWANIE, ODBIEGAJĄCY OD NORMY WYGLĄD i POSIADANIE CZEGOŚ 
ODBIEGAJĄCEGO OD NORMY (DEVIANT BEHAVIOR, DEVIANT APPEARANCE, DEVIANT 
POSSESSION) (Feyaerts 2000: 68-69). Po trzecie, struktury niższego poziomu są bar
dziej specyficzne kulturowo, co wiąże się z mniejszym zakresem ich użycia - podczas 
gdy struktury wyższego poziomu mają większy zakres stosowania ze względu na swą 
kognitywnie bardziej uniwersalną naturę (Lakoff 1993; Kôvecses 1995).



5. Interakcje pomiędzy metaforą 
a metonimią

Z wielu analiz materiałowych przeprowadzonych przez kognitywistów wynika, że 
choć metafora i metonimia to dwa zasadniczo różne procesy, nie powinny być one 
rozpatrywane jako niezależne mechanizmy konceptualne - współwystępują bowiem 
często w procesach pojęciowych (m.in. Lakoff, Turner 1989; Goossens 1990; 1995; 
Croft 1993; Pauwels 1995; Barcelona 2000a; Radden 2000; Feayerts 2000; Ruiz de 
Mendoza 2000; Niemeier 2000). Interakcje pojęciowe pomiędzy metaforą a metonimią 
mogą przybierać różne formy, dla których Goossens (1990: 159) zaproponował łączny 
termin „metaftonimia” (metaphtonymy).

Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu można wyróżnić dwa zasadnicze ty- 
Py interakcji pomiędzy obydwoma zjawiskami:

- współwystępowanie metafory i metonimii w jednej wypowiedzi językowej (Croft 
1993; Barcelona 2000a);

- interakcje na poziomie pojęciowym, polegające na metonimicznej motywacji 
metafory (Goossens 1995; Barcelona 2000a; Radden 2000; Feayerts 2000; Ruiz de 
Mendoza 2000; Niemeier 2000).

Pierwszy typ obejmuje przypadki występowania metafory i metonimii w tej samej 
Wypowiedzi językowej, w sytuacji, kiedy są one niezależne pojęciowo. Metafora i me
tonimia nie pozostają w relacji motywacji, lecz są kompatybilne kontekstowo, jak 
w przykładzie:

Pierwsze skrzypce zaczęły warczeć na dyrygenta.

Metafora w tym wypowiedzeniu jest wykładnikiem przenośni pojęciowej LUDZIE 
TO zwierzęta (por. Lakoff, Turner 1989: 169-171), której rozwinięcie stanowi z kolei 
metafora agresywne zachowanie to zachowanie zwierzęce (por. Lakoff 1987: 
392-393). Odwzorowaniu metaforycznemu towarzyszy metonimia RZECZ ZA UŻYTKO

WNIKA. Zdanie to w całości odsyła do zachowania skrzypka rozgniewanego na dyry
genta. Metafora i metonimia są z sobą kompatybilne, ponieważ w obu odwzorowa
niach domenę docelową stanowią ludzie - lecz są od siebie niezależne pojęciowo1.

1 To dobry przykład omawianej przez Crofta (1993: 362-363) korekty domen w celu osiągnięcia spój
ności wypowiedzi, por. rozdział 4.2.
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5.1. Metonimiczna motywacja metafory

O wiele większą wagę mają interakcje na poziomie pojęciowym, kiedy to metoni
mia stanowi motywację dla metafory2. Dotychczasowe badania na ten temat potwier
dzają intuicję Taylora (2001: 195), który nazwał „kuszącym” postrzeganie wszelkich 
skojarzeń metaforycznych jako opartych na metonimii.

2 Barcelona (2000a: 11-12) przytacza również przykłady (She lent me her ear. /She won his ear.) ma
jące świadczyć o istnieniu zjawiska przeciwnego - metaforycznej motywacji metonimii, lecz przeprowa
dzona przez niego analiza wydaje się mało przekonująca. W przykładach tych raczej metonimia perspekty- 
wizuje domenę docelową metafory (por. rozdział 5.1.2.1).

3 Szerzej na ten temat w rozdziale 5.1.2.2.

Taylor zauważył równocześnie, że istnieją jednak liczne metafory, których nie da 
się w uzasadniony sposób sprowadzić do relacji przyległości - wskazując między in
nymi przykłady metafor synestezyjnych loud color (‘krzykliwy kolor’) i the high notes 
on a piano (‘wysokie tony fortepianu’), polegających na rzutowaniu jednej domeny 
zmysłowej na drugą (Taylor 2001: 195). Polemikę z tym stwierdzeniem podjął Barce
lona, który analizując te same wyrażenia i powołując się na inne, dowiódł że również 
metafory synestezyjne są motywowane metonimicznie3.

Rozpatrując liczne w literaturze kognitywnej przykłady interakcji pomiędzy meta
forą a metonimią, można wyróżnić dwa podstawowe typy metonimicznej motywacji 
metafory:

-uogólnienie relacji metonimicznej (m.in. Lakoff, Johnson 1988; Lakoff 1987; 
1993; Taylor 2001; Radden 2000; Barcelona 2000b);

- metonimiczna perspektywizacja domen metafory (polegająca na tym, że metoni
mia rozwija domenę źródłową lub docelową metafory bądź kształtuje obie domeny 
odwzorowania metaforycznego) (Barcelona 2000b; Ruiz de Mendoza 2000).

5.1.1. Uogólnienie relacji metonimicznej

Z pierwszym typem metonimicznej motywacji metafory, szeroko opisanym w lite
raturze kognitywnej, mamy do czynienia w przypadku metafor opartych na korelacjach 
doświadczeniowych, na które składają się podstawy biologiczne i kulturowe metafory. 
Na zakorzenienie metafor w doświadczeniu zwrócili uwagę Lakoff i Johnson (1988: 
36-44), którzy opisali podłoże empiryczne wielu odwzorowań metaforycznych.

Wielokrotnie przytaczanym przykładem jest metafora orientacyjna WIĘCEJ TO 
WYŻEJ (reprezentowana przez takie wyrażenia, jak wzrost cen, spadek kosztów, zwyżka 
formy) (Lakoff, Johnson 1988; Taylor 2001; Lakoff 1993). Mierzenie ilości jest najczę
ściej rozumiane metaforycznie jako określanie pozycji na osi pionowej. Podstawa do- 
świadczeniowa tej metafory to związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ilością 
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a wysokością, obserwowany w trakcie takich czynności, jak układanie przedmiotów 
jeden na drugim czy dolewanie płynu do naczynia. Gdy układamy przedmioty w stos, 
staje się on wyższy, a gdy dolewamy płynu do naczynia, widzimy, jak wzrasta jego 
poziom. „Wzrost wysokości” jest w tym wypadku odwzorowywany metonimicznie na 
»wzrost ilości”. Uogólnienie tej relacji metonimicznej na całe domeny ilości 
i pionowości prowadzi do zaistnienia abstrakcyjnej metafory WIĘCEJ TO WYŻEJ, mają
cej zastosowanie w wielu domenach, których istotnym aspektem jest pomiar ilości. 
O metaforze można zatem mówić dopiero po przeniesieniu związku metonimicznego 
Poza sytuację prototypową.

Na obserwacjach z życia codziennego opierają się również takie metafory orienta
cyjne, jak DOBRZE TO W GÓRĘ / ŹLE TO W DÓŁ, ZDROWIE TO W GÓRĘ / CHOROBA TO 
w Dół, sprawny to w górę / NIESPRAWNY to w dół, ważny to w górę / 
Nieważny TO W DÓŁ (Lakoff, Johnson 1988: 36-40). Pozytywnie oceniane zjawiska ze 
świata człowieka, takie jak życie, zdrowie czy świadomość, łączone są z postawą wy
prostowaną4. Osoba w pozycji stojącej to osoba żyjąca, zdrowa i przytomna; z kolei 
ktoś, kto jest nieprzytomny, chory lub pogrążony we śnie, zajmuje pozycję leżącą. 
Osoby obdarzone władzą, sprawujące kontrolę, a także wygrywające walkę, kojarzą się 
zwykle z większą siłą i wyższym wzrostem. Związek między wymiarem pionowym 
a domenami wartości i kontroli również jest związkiem metonimicznym.

4 Por. Kępiński (1977: 22-23): „W smutku jak gdyby grawitacja ziemska bierze górę nad dynamiką ży
ciową, która jej się przeciwstawia. Zarówno sylwetka ciała, jak i rysy twarzy opadają ku dołowi. W radości, 
odwrotnie, dynamika życiowa zwycięża ziemskie przyciąganie, całe ciało jakby unosi się ku górze. Sylwet
ka staje się lekka i wyprostowana, kąciki ust i oczu unoszą się ku górze”.

Potoczny model kulturowy definiuję w rozdziale 6.
Por. Sweetser (1990: 30): „the Mind as Body metaphor is very probably motivated by correlations 

between our external experience and our internal emotional and cognitive states”.

Na metonimii opiera się wiele metafor, w których domenami docelowymi są uczu
cia i emocje. Integralną część doświadczania emocji stanowią symptomy fizjologiczne 
1 behawioralne (m.in. Lakoff 1987; Kóvecses 1986; 1990). Przykładowo w wypadku 
nietafory SMUTNY TO w DÓŁ (czuć się dennie, być w dołku) behawioralne efekty emocji 
~ Przygarbiona postawa, opuszczenie głowy i ramion - są poprzez metonimiczny pro
ces generalizacji redukowane do domeny przestrzeni, która z kolei staje się domeną 
źródłową metafory. Podobnie ściśle powiązane z doświadczaniem emocji są metafory 
GNIEW TO GORĄCO (być w gorącej wodzie kąpanym, pieklić się) i GNIEW TO WRZĄTEK 
w POJEMNIKU (wrzeć z gniewu, kipieć ze złości), także motywowane przez metonimię 
OBJAW ZA DOZNANIE, w której typowo fizjologiczny objaw emocji - podwyższona 
temperatura ciała - reprezentuje samą emocję (Lakoff 1987: 380-415).

Do metafor motywowanych metonimicznie za sprawą korelacji doświadczeniowych 
należą konstrukcje oparte na rozumianej w sensie potocznym relacji komplementarno
ść! (Radden 2000: 96-97). W życiu codziennym myślimy o częściach uzupełniających 
się jako o całości. Ciało i dusza, które w potocznym modelu kulturowym5 konstytuują 
człowieka, konceptualizowane są jako uzupełniające się części (w zdrowym ciele zdro- 
wy duch, wielka dusza w małym ciele). Dodatkowo jedna z tych części rozumiana jest 
w odwzorowaniu metaforycznym UMYSŁ JAKO CIAŁO przez pryzmat drugiej, co stano
wi wynik obserwacji, że stany psychiczne są skorelowane ze stanami fizycznymi6.
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Korelacje takie znajdują na przykład odzwierciedlenie w metaforze URAZ PSYCHICZNY 
TO URAZ FIZYCZNY (serce mi pęka, jego odejście to dla nas straszny cios).

Wyraźnym odbiciem tego, w jaki sposób doświadczamy uczuć, są metafory MIŁOŚĆ 
/ MAŁŻEŃSTWO TO JEDNOŚĆ (moja druga połowa) oraz WIĘŹ EMOCJONALNA TO 
BLISKOŚĆ FIZYCZNA (związani z sobą na dobre i na złe, połączeni węzłem małżeńskim). 
Metafora MAŁŻEŃSTWO TO JEDNOŚĆ ma też podstawy kulturowe, ponieważ jest zin
stytucjonalizowana społecznie.

Do grupy metafor o motywacji metonimicznej zaliczają się również odwzorowania, 
które Goossens (1990: 332) określił mianem „metafora zmetonimii” (metaphor from 
metonymy), często występujące we frazeologizmach mimicznych i gestycznych: bić się 
w piersi, zacierać ręce, marszczyć brwi na coś. Odwołują się one do potocznych do
świadczeń - mimika i gesty towarzyszą postawom mentalnym i są z nimi kojarzone 
metonimicznie. W przykładach tych domeny źródłowa i docelowa mogą zostać połą
czone w jedną scenę, dając w rezultacie metonimię. Wyrażenia te użyte poza sytuacją 
prototypową - czyli w wypadkach, gdy ich wypowiadaniu nie towarzyszą opisane 
w nich gesty - stają się metaforami. Czynnikiem rozstrzygającym, czy są to metafory, 
czy metonimie, jest kontekst.

Metonimiczna motywacja metafory znajduje również potwierdzenie w badaniach 
diachronicznych. Prace Dirvena (1985), Sweetser (1990), Goossensa (1995) i Haser 
(2000) wykazały, że rozszerzenia metaforyczne są najczęściej poprzedzane metoni- 
micznymi bądź oparte na uogólnieniu jednego aspektu znaczeniowego danego pojęcia. 
Dobrym podsumowaniem wyników tych badań jest konkluzja Rudzkiej-Ostyn (1995: 
241): „any extension affected by abstraction, metaphoric or not, can be seen as 
involving a metonymic dissociation”7.

7 Por. badania polskich językoznawców, np. Buttler (1978), Pajdzińska (I999b).
’ Ruiz de Mendoza (2000: 109-110) proponuje ograniczyć typologię metonimii do tych dwóch typów: 

CZĘŚĆ ZA CAŁOŚĆ („source-in-target”) i CAŁOŚĆ ZA CZĘŚĆ („target-in-source”), wyłączając metonimie 
CZĘŚĆ za CZĘŚĆ. Uzasadnieniem dla tak przeprowadzonej klasyfikacji ma być konwencjonalne zawieranie

5.1.2. Metonimiczna perspektywizacja domen metafory

5.1.2.1. Perspektywizacja domeny źródłowej 
bądź docelowej metafory

W wielu odwzorowaniach metaftonimicznych metonimia bierze udział w kształto
waniu domen metaforycznych.

W zrozumieniu tego typu metonimicznej motywacji metafory pomocne okazuje się 
rozróżnienie pomiędzy odwzorowaniami metonimicznymi CZĘŚĆ ZA CAŁOŚĆ i CAŁOŚĆ 
ZA CZĘŚĆ, które ze względu na rolę, jaką pełnią one w rozwijaniu domen metaforycz
nych, Ruiz de Mendoza (2000: 109) określa jako metonimie „źródło w celu” (source- 
-in-target) oraz „cel w źródle” (target-in-sourcéf. Oba rodzaje metonimii biorą udział
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w perspektywizacji domen metaforycznych (Ruiz de Mendoza 2000: 121-124)9. Pro
ces ten może przebiegać następująco:

się jednej domeny w drugiej, analiza odniesienia anaforycznego oraz pojęciowe interakcje pomiędzy meta
forą i metonimią.

Ruiz de Mendoza nie używa wprawdzie terminów motywacja i perspektywizacja, ale tak można ro
zumieć analizowane przez niego mechanizmy.

1. Metonimia CZĘŚĆ za CAŁOŚĆ perspektywizuje domenę źródłową metafory
2. Metonimia CZĘŚĆ ZA CAŁOŚĆ perspektywizuje domenę docelową metafory
3. Metonimia CAŁOŚĆ ZA CZĘŚĆ perspektywizuje domenę docelową metafory

Metonimie CZĘŚĆ ZA CAŁOŚĆ rozwijają domeny źródłowe lub docelowe metafor, 
zaś całość ZA CZĘŚĆ wskazują jedną z implikacji w domenach docelowych odwzoro
wań metaforycznych o wielu przyporządkowaniach.

Pierwszy z wymienionych typów interakcji pomiędzy metaforą a metonimią można 
prześledzić na przykładzie frazeologizmu somatycznego otworzyć komuś na coś oczy 
sprawić, by ktoś coś zrozumiał’. Posługując się zmodyfikowanym schematem graficz

nym, stosowanym w analizie innych konstrukcji metaftonimicznych przez Ruiza de 
Mendozę, można przedstawić strukturę tego zwrotu w następujący sposób (rys. 3):

ŹRÓDŁO

Rysunek 3. Metaftonimiczna struktura frazeologizmu otworzyć komuś na coś oczy 
(metonimia część za całość w domenie źródłowej metafory)

Metonimia pojawia się tu w obrębie domeny źródłowej metafory. Czynność otwie
rania oczu zastępuje metonimicznie widzenie, które z kolei stanowi domenę źródłową 
w odwzorowaniu metaforycznym ROZUMIENIE TO WIDZENIE. Funkcją metonimii CZĘŚĆ 
ZA CAŁOŚĆ jest w tym wypadku rozwinięcie domeny źródłowej odwzorowania metafo
rycznego.

Drugi typ interakcji, polegający na tym, że metonimia CZĘŚĆ ZA CAŁOŚĆ zawiera 
się w domenie docelowej metafory, można zilustrować na przykładzie zwrotu ugryźć 

w język ‘zamilknąć w porę’ (rys. 4).
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Rysunek 4. Metaftonimiczna struktura frazeologizmu ugryźć się w język (metonimia 
część za całość w domenie docelowej metafory)

W odwzorowaniu metaforycznym blokada języka, narządu artykulacji, oznacza 
zamilknięcie, które z kolei zastępuje metonimicznie uniemożliwienie przekazania tre
ści. Metonimia CZĘŚĆ ZA CAŁOŚĆ rozwija domenę docelową odwzorowania metafo
rycznego (domena docelowa odwzorowania metaforycznego jest jednocześnie domeną 
źródłową metonimii).

W trzecim wariancie interakcji pomiędzy metaforą a metonimią metonimia CAŁOŚĆ 
ZA CZĘŚĆ wskazuje, jak powinna być interpretowana jedna z korespondencji w odwzo
rowaniu metaforycznym. Jako przykład niech posłuży wyrażenie wyczytać coś z czy
ichś oczu ‘domyślić się czegoś, obserwując czyjeś oczy’ (rys. 5).

Rysunek 5. Metaftonimiczna struktura frazeologizmu wyczytać coś z czyichś oczu 
(metonimia całość za część w domenie docelowej metafory)
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Oczy są w odwzorowaniu metaforycznym ujmowane jako tekst. Uczucia lub myśli 
mogą zostać odczytane, ponieważ stanowią zawartość oczu - pojemnika. Funkcją me- 
tonimii CAŁOŚĆ ZA CZĘŚĆ jest tutaj wskazanie jednej z kilku korespondencji w odwzo
rowaniu metaforycznym (znaczenia leksemu oczy), niezależnie od głównej implikacji 
(że ktoś się czegoś domyśla).

Funkcje metonimii CZĘŚĆ ZA CAŁOŚĆ i CAŁOŚĆ ZA CZĘŚĆ w interakcjach z metaforą 
nie różnią się od funkcji, które spełniają one samodzielnie: pierwsza rozwija domenę 
Pojęciową, druga uwypukla jej istotny aspekt. W interakcji z metaforą metonimie 
CZĘŚĆ ZA CAŁOŚĆ sygnalizują odbiorcy, gdzie szukać centralnej implikacji w odwzo
rowaniu metaforycznym, podczas gdy metonimie CAŁOŚĆ ZA CZĘŚĆ odsyłają do jednej 
z korespondencji metaforycznych (Ruiz de Mendoza 2000: 124).

5.1.2.2. Równoczesna perspektywizacja domeny źródłowej
i docelowej metafory

Metonimia może także kształtować równocześnie obie domeny odwzorowania me
taforycznego. Proces ten nie prowadzi do bezpośredniego wyłonienia się metafory 
2 metonimii, niemniej jednak zachodzi tu relacja motywacji poprzez metonimiczne 
zawężenie zakresu odwzorowania metaforycznego (wskazanie biorących w nim udział 
subdomen). Równoczesną perspektywizację domen metafory można prześledzić na 
Przykładzie analizy metafory synestezyjnej KRZYKLIWY KOLOR (LOUD COLOUR) (Bar
celona 2000b: 36-38).

Metonimiczna motywacja tej metafory polega na tym, że wybór domeny źródłowej 
determinowany jest przez, zakorzeniony w doświadczeniu, metonimiczny model do
meny docelowej. Odbiegające od normy kolory pojmowane są jako kolory przyciąga
jące uwagę, co uzasadnia wybór domeny głośnych dźwięków jako domeny źródłowej. 
Barcelona wskazuje, że odwzorowanie metaforyczne nie zachodzi, jak utrzymuje 
Taylor (2001: 195), pomiędzy nadrzędnymi domenami percepcji słuchowej i percepcji 
wzrokowej, lecz pomiędzy bardzo szczegółowymi subdomenami ODBIEGAJĄCE OD 
normy dźwięki (deviant sounds) i odbiegające od normy kolory (deviant 
COLOURS). W metaforze tej domeną docelową nie jest cała domena koloru, lecz jedna 
z jej subdomen: kolorów, które naruszają normę. Ta domena z kolei jest rozumiana 
przez pryzmat swojej subdomeny - efektu, jaki takie barwy wywołują u odbiorcy. 
Kolory odbiegające od normy są bowiem odbierane jako przyciągające uwagę. Podob
nie jest z domeną źródłową w tym odwzorowaniu - zbyt głośne dźwięki traktowane są 
również jako odbiegające od normy i przyciągające uwagę.

Barwy są często kategoryzowane potocznie na podstawie efektu, który jest częścią 
domeny koloru, na przykład: krzykliwe, jaskrawe, drażniące, ciepłe, zimne, świeże. 
Podobnie dźwięk może być odbierany jako przyjemny lub nieprzyjemny: delikatny, 
melodyjny, kojący, słodki, przenikliwy, przeszywający, rozdzierający, zgrzytliwy. We
dług Barcelony, jedyne wyjaśnienie istnienia metafory krzykliwych kolorów stanowi 
właśnie fakt, że ich istotnym aspektem jest reakcja odbiorcy.

Omówiony przez Barcelonę typ motywacji metafory polega na osiąganiu podobień
stwa pomiędzy domenami docelową i źródłową odwzorowania metaforycznego, rozu
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mianymi metonimicznie z perspektywy ich subdomen. Podstawą osiągniętego podo
bieństwa jest metonimicznie uwydatniona subdomena, będąca tą samą subdomeną 
zarówno dla metaforycznego źródła, jak i celu (Barcelona 2000b: 38)'°.

5.2. Hierarchie metaftonimiczne

W interakcjach pomiędzy metaforą a metonimią biorą udział nie tylko pojedyncze 
odwzorowania, ale również całe kompleksy hierarchicznie uporządkowanych metafor 
i metonimii. Profilowane pojęcie docelowe może być rozwinięciem schematów zarów
no metaforycznych, jak i metonimicznych. Metaftonimiczne interakcje zachodzą na 
jednym z najniższych poziomów hierarchii, to znaczy tuż ponad poziomem leksykal
nych wykładników metafory i metonimii. Dobrze ilustruje to zjawisko przeprowadzona 
przez Feyaertsa (2000: 69-74) analiza potocznego modelu głupoty11.

10 Inny przykład tego samego typu metonimicznej motywacji metafory, analizowany przez Barcelonę, 
to wyrażenie sweet musie (Barcelona 2000b: 41).

11 Analiza Feyaertsa opiera się wprawdzie na wcześniejszej pracy dotyczącej frazeologii niemieckiej 
(Feyaerts 1999), ale potoczne modele głupoty w językach polskim i angielskim (a także szwedzkim) wyka
zują duże zbieżności z językiem niemieckim.

Jeden z przykładów, które przywołuje Feyaerts, to metaftonimia NIEWŁAŚCIWA 
ZAWARTOŚĆ GŁOWY ZA GŁUPOTĘ (DEVIANT CONTENT OF THE HEAD FOR BEING STUPID), 
której leksykalnymi wykładnikami są takie wyrażenia, jak: mieć siano w głowie, komuś 
brakuje w głowie piątej klepki, mieć źle / zielono /pstro w głowie. Schemat struktury 
pojęciowej tej metaftonimii przedstawia rysunek 6. Powyżej kresek przerywanych 
znajdują się nazwy domen źródłowych, zaś poniżej - określenia domen docelowych na 
poszczególnych poziomach hierarchii. 10 11



Rysunek 6. Struktura metaftonimii niewłaściwa zawartość głowy za głupotę 
(na podst. Feyaerts 2000: 72)

Metafora CECHA TO POSIADANIE (PROPERTIES ARE POSSESSIONS) rozwija na kolej
nych poziomach odwzorowania: NIEWŁAŚCIWA CECHA TO POSIADANIE CZEGOŚ 
NIEWŁAŚCIWEGO (DEVIANT PROPERTIES ARE DEVIANT POSSESSIONS), NIEWŁAŚCIWA 
lokalizacja cechy (déviant located possessions) i niewłaściwa zawartość 
Pojemnika (déviant content of the container). Tuż ponad poziomem realizacji 
językowych metafor pojęcie docelowe jest następnie uszczegółowiane jako nie
właściwa ZAWARTOŚĆ GŁOWY (DEVIANT CONTENT OF THE HEAD). Ta właśnie struktu
ra jest tu najbardziej interesująca, ponieważ pojęcie [GŁOWA] nie stanowi jedynie roz
winięcia struktury schematu wyobrażeniowego POJEMNIKA, lecz wchodzi w interakcje 
2 metonimią CZĘŚĆ CIAŁA ZA JEJ FUNKCJĘ. Na tym poziomie szczegółowości relacja 
Pomiędzy źródłem i celem jest już zdecydowanie metonimiczna, jako że pojęcie 
[głowa] odsyła do możliwości intelektualnych człowieka.

Na poziomie większego uszczegółowienia schematycznych struktur konceptual
nych dochodzi zatem do zmiany relacji pomiędzy pojęciami źródłowym i docelowym. 
Oznacza to, że stosunek obu tych pojęć nie jest taki sam przez całą hierarchię pojęcio
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wą i że interakcje pomiędzy metaforą i metonimią mogą pojawić się na pewnym po
ziomie, a na innym być nieobecne.

Przykład ten ukazuje, iż znaczenie wyrażenia językowego może być kształtowane 
przez całe hierarchie pojęciowe różnej natury - zarówno metaforyczne, jak i metoni- 
miczne.



CZĘŚĆ II

Semantyka leksemów ansikte 
('twarz, oblicze'), hjarta ('serce' 

i hand ('ręka, dłoń')





6. Założenia metodologiczne analizy 
i materiał badawczy

W kognitywnych badaniach semantyczno-leksykalnych można wyodrębnić dwa 
główne nurty - semazjologiczny i onomazjologiczny (por. Jäkel 1997: 141-144). 
W ujęciu semazjologicznym wychodzi się od jednostki symbolicznej, badając jej różne 
użycia i znaczenia, podczas gdy w ujęciu onomazjologicznym punktem wyjścia są 
określone pojęcia lub domeny pojęciowe, zaś celem badań jest ustalenie, jakie jednost
ki językowe służą ich konceptualizacji. W ramach pierwszej z wymienionych metodo
logii mieszczą się liczne studia z zakresu polisemii przyimków (m.in. Lakoff 1987; 
Przybylska 2002), a także prace Dirvena (1988) o przymiotniku tali oraz Raddena 
(1995) na temat czasowników come i go. Drugie ujęcie reprezentują przykładowo pu
blikacje Kövecsesa, dotyczące domeny emocji (Kövecses 1986; 1990) i pojęcia 
friendship (Kövecses 1995), a także Jäkela (1997), badającego domeny docelowe ak
tywności umysłowej, gospodarki i nauki. Ponadto prowadzone są badania, w których 
dochodzi do połączenia obu wspomnianych metodologii - gdy przedmiotem rozważań 
są użycia określonych leksemów w wybranych domenach docelowych (m.in. Pauwels, 
Simon-Vanderbergen 1995; Niemeier 2000).

Niniejsza praca mieści się w kognitywnym nurcie semantyczno-semazjologicznym. 
Zaprezentowane w dalszej części analizy szwedzkich leksemów somatycznych ansikte 
(‘twarz, oblicze’), hjärta (‘serce’) i hand (‘ręka, dłoń’) są próbą odtworzenia języko- 
Wo-kulturowego obrazu symbolizowanych przez nie części ciała, znajdującego odbicie 
w strukturze znaczeniowej wyrazów. Moim celem jest wskazanie, jak fakty rzeczywi
stości pozajęzykowej, a także ich interpretacja przez szwedzką wspólnotę językową, 
motywują różnorodne użycia poszczególnych leksemów, a przede wszystkim - w jaki 
sposób symbolizowane przez nie pojęcia są konceptualizowane za pomocą metafory 
1 metonimii.

W analizie odwołuję się do modelu kognitywnej definicji otwartej, wykraczającej 
Poza „zespół cech kategoryzujących i dyferencjalnych (koniecznych i wystarczają
cych), w kierunku cech tradycyjnie określanych jako ‘konotacyjne’, ‘asocjacyjne’, 
a będących pochodną wpływu na język wielu czynników kulturowych” (Bartmiński, 
Tokarski 1993: 59). Przyjmuję następujące założenia:

1. Rekonstrukcję znaczenia jednostki symbolicznej można przeprowadzić metodą 
analizy leksykalno-semantycznej, uwzględniającej różnego rodzaju dane językowe, 
zarówno leksykalne, jak i gramatyczne, które da się prześledzić badając utrwalone 
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połączenia wyrazowe, kolokacje i frazeologizmy oraz derywaty słowotwórcze i se
mantyczne.

2. W opisie semantycznym należy uwzględniać jednostki o różnym stopniu utrwa
lenia, zarówno bardzo zakorzenione w strukturze semantycznej języka, skonwencjona
lizowane, jak i połączenia zdecydowanie okazjonalne, a także wypowiedzenia należące 
do różnych rejestrów stylistycznych - jako że u ich źródeł tkwią te same mechanizmy 
pojęciowe.

3. Opis leksykalno-semantyczny nie ogranicza się do przywołania cech znaczenio
wych sygnalizowanych przez definicje słownikowe, lecz zmierza do rekonstrukcji 
większego zespołu sądów utrwalonych w języku, związanych z wpisanym w język 
sposobem pojmowania świata, z konceptualizacją, kategoryzacją i wartościowaniem, 
które odzwierciedlają antropocentryczny sposób widzenia świata. W analizie posługuję 
się terminami: „językowy obraz świata” - rozumianym jako obraz rzeczywistości po- 
zajęzykowej i jej interpretacja utrwalone w języku (Bartmiński 1999; Grzegorczykowa 
1999) - oraz „potoczny model kulturowy”, definiowanym jako model rzeczywistości 
wspólny dla pewnej społeczności, mający wpływ na rozumienie świata i zachowania 
członków owej społeczności (Quinn, Holland 1987: 4).

4. Cechy znaczeniowe słowa nie tworzą przypadkowego zbioru elementów, zbudo
wanego na zasadzie koniunkcji, lecz budują model wewnętrznie umotywowany i upo
rządkowany pojęciowo. Cechy semantyczne o wysokim stopniu utrwalenia mogą sta
nowić motywację dla konotacji słabszych, mniej skonwencjonalizowanych.

5. Znaczenie jednostek językowych należy rozpatrywać na tle większych struktur, 
zarówno językowych, jak i pojęciowych. W metodologii kognitywnej dekompozycja 
znaczenia ma za zadanie ujawnienie szerszych ram pojęciowych, odgrywających dużą 
rolę w interpretacji poszczególnych jednostek symbolicznych. Celowi temu służą ba
dania oparte na korpusach językowych, umożliwiające ilościowe oceny częstości wy
stępowania różnych znaczeń językowych, a tym samym intersubiektywną weryfi- 
kowalność danych (por. Jakel 1997: 145). Adekwatny opis struktury znaczeniowej 
jednostki językowej powinien uwzględniać jak największą liczbę jej użyć (por. Kóvecses 
1990: 44).

Materiał do niniejszej analizy został zaczerpnięty ze szwedzkiego komputerowego kor
pusu tekstowego PAROLE, dostępnego przez internet (adres: http://spraakdata.gu.se), 
który znajduje się na Uniwersytecie w Góteborgu. Ma on formę lematyzowanej kon- 
kordancji - można tam znaleźć określony leksem i uzyskać wszystkie jego użycia wraz 
z otaczającym je kontekstem. Podstawę korpusu stanowiła współczesna literatura 
szwedzka oraz teksty prasowe, co gwarantuje zróżnicowanie stylistyczne. Łącznie 
poddano analizie 11 780 przykładów z korpusu (wraz z szerszymi kontekstami do 250 
słów poprzedzających i następnych), z czego 3404 zawierały leksem ansikte, 4376 
- hjárta, a 4000 - hand.

Ponadto wykorzystany został materiał pochodzący z następujących źródeł słowni
kowych: Illustrerad svensk ordbok (ISOB), Svenska Akademiens ordbok (SAOB), Stora 
Svenska ordboken (SSOB) (słowniki ogólne) oraz Svensk handordbok (H) i Svenskt 
sprákbruk (Ss) (słowniki frazeologiczne). Materiał pochodzący z tych źródeł został 
opatrzony w analizie symbolami podanymi w nawiasach. Przykłady nieoznaczone 
pochodzą z korpusu PAROLE.

http://spraakdata.gu.se
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Punktem wyjścia analizy poszczególnych leksemów są definicje leksykalne, przyta
czane w celu ustalenia najbardziej utrwalonych w języku, stabilnych znaczeń oraz 
określenia głównych domen pojęciowych, z których wyprowadzane są bardziej szcze
gółowe konceptualizacje. W przypadku wszystkich analizowanych leksemów są to 
domeny wyglądu, funkcji i lokalizacji symbolizowanych przez nie desygnatów. Sta
nowią one domeny źródłowe licznych rozszerzeń metaforycznych i metonimicznych 
omawianych jednostek językowych.

Poza zakresem niniejszych rozważań znalazły się terminy specjalistyczne (medycz
ne, jeśli chodzi o leksem hjarta i techniczne w przypadku leksemu hand). Uwzględ
nione zostały natomiast pewne użycia dosłowne, łączące się pojęciowo z użyciami 
przenośnymi.

Wyodrębniane w toku analizy znaczenia egzemplifikowane są wykładnikami lek
sykalnymi poszczególnych metafor i metonimii. Duża liczba zamieszczonych przykła
dów wynika z przekonania, że spełniają one nie tylko funkcje ilustrujące, ale i ekspli- 
kacyjne (por. Bartmiński, Tokarski 1993: 59).

Jako tytuły poszczególnych podrozdziałów analiz figurują formuły metonimiczne 
lub metaforyczne, odsyłające do metafor i metonimii pojęciowych motywujących uży
cia analizowanych jednostek. W odniesieniu do grup znaczeniowych obejmujących 
zarówno konceptualizacje metonimiczne, jak i metaforyczne, umieszczono w tytułach 
formuły metonimiczne, o czym zadecydował fakt, że ujęte w tych grupach metonimie 
Pojęciowe motywują dalsze rozszerzenia metaforyczne.

Cytowane w analizie przykłady językowe zostały przetłumaczone na język polski 
Pod kątem czytelności ich struktury semantycznej dla polskiego odbiorcy. W przypad
ku identyczności lub dużego podobieństwa komponentów semantycznych w obu języ
kach zastosowano odpowiedniki idiomatyczne, natomiast w przypadku różnic, w za
leżności od ich stopnia, pozostawiono tzw. tłumaczenie dosłowne bądź przytoczono je 
w nawiasach.





7. Analiza leksemu hjárta ('serce')

Słowniki szwedzkie rejestrują jako podstawowe znaczenia leksemu hjdrta następu
jące określenia:

1. Centralny organ systemu krwionośnego, pompa tłocząca krew do naczyń krwio
nośnych (SAOB, ISOB, SSOB)

2. Ośrodek życia wewnętrznego człowieka (SAOB, ISOB, SSOB)
3. Centrum (ISOB, SSOB).
Z definicji słownikowych wynika, że podstawą rozszerzeń znaczeniowych leksemu 

hjdrta są domeny jego funkcji oraz lokalizacji w ludzkim ciele. Serce jest organem 
mającym kluczowe znaczenie dla procesów życiowych człowieka, jednak jego rzeczy
wista funkcja w niewielkim stopniu znalazła odzwierciedlenie w języku. Wyrażenia 
oparte na konotacjach związanych z faktem, że serce jest głównym organem systemu 
krwionośnego, umiejscowionym w centralnym punkcie ludzkiego ciała, tworzą stosun
kowo niewielkie grupy rozszerzeń znaczeniowych.

W językowym obrazie świata serce odgrywa nieporównywalnie większą rolę, peł- 
mąc funkcję przypisywaną mu przez użytkowników języka w potocznym modelu kul
turowym - ośrodka życia duchowego człowieka. Związane z tą funkcją rozszerzenia 
metaforyczne są w językach europejskich inspirowane Biblią. Jak podaję Kopaliński 
(1990: 371), wyraz serce występuje w Biblii jako metafora „źródła i siedziby życia 
religijno-obyczajowego, ośrodka osobowości, działania, charakteru, zachowań - kilka
set razy, a zaledwie tuzin razy na określenie organu ciała”. O biblijnych inspiracjach 
Przenośnych znaczeń serca pisał Leszczyński (1988).

7.1. CENTRUM TO SERCE

Lokalizacja serca w centralnym miejscu ciała oraz jego rola jako jednego 
z najważniejszych organów w ludzkim organizmie jest podstawą rozszerzenia metafo
rycznego CENTRUM TO SERCE. Leksem hjdrta w znaczeniu ‘centrum’ używany jest 
w odniesieniu do obiektów o charakterze przestrzennym, takich jak miasto, region, kraj 
czy kontynent. Serce w takim znaczeniu to nie tylko środek czegoś, lecz także punkt 
centralny mający największe znaczenie dla funkcjonowania całości.
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...ett herrefolk forde nu manniskor tran imperiets utkanter in i dess hjarta. 
[...panujący prowadzili teraz lud z peryferii imperium do jego serca.]

...de allierades framryckning mot Tysklands hjarta... [...ofensywa aliantów w kie
runku serca Niemiec...]

Wien var Centraleuropas hjarta. [Wiedeń był sercem Europy Środkowej.]

Det pagar en langsam forstórelse av Stockholms hjarta. [Trwa powolne niszczenie 
serca Sztokholmu.]

...i hjartat av Europa... [...w sercu Europy...]

...Tokyos fmansiella hjarta... [...finansowe serce Tokio...]

Również w odniesieniu do pojęć abstrakcyjnych wyraz hjarta znaczy ‘najważniej
szy ośrodek’ lub ‘ośrodek kierujący’.

...den vackra badanlaggningen ar hjartat i verksamheten. [...piękne kąpielisko jest 
sercem prowadzonej tu działalności.]

Paris ... var varldsrevolutionens hjarta... [Paryż ... był sercem światowej rewolu
cji-]

...den analytiska filosofins hjarta i Cambridge... [...serce filozofii analitycznej 
w Cambridge...]

Bonn, den tyska politikens hjarta. [Bonn, serce niemieckiej polityki.]

...riksdagens roli som “sjalva hjartat i den demokratiska kroppen”. [...rola parla
mentu jako „samego serca w w organizmie demokracji”.]

...en unik och avslójande bild rakt inifran maktens hjarta... [...unikatowy, demaska
torski obraz prosto z serca władzy...]

W dalszych rozszerzeniach metaforycznych leksem hjarta używany jest także do 
wyrażania ‘istoty, sedna czegoś’.

Vi behóver i stallet ga rakt pi problemets hjarta. [Powinniśmy przejść do sedna 
problemu (dosł. prosto do serca problemu).]

fórsoningstanken ar religionens hjartpunkt (SSOB) [pojednanie jest sednem religii]

Och forestallningens hjarta finns hos Vimsa, godsets formenta tokkaring... [A naj
ważniejszą postacią w przedstawieniu (dosł. sercem przedstawienia) jest Vimsa, 
rzekoma wariatka w tej posiadłości...]
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7. 2.  BICIE SERCA ZA ŻYCIE

Serce już w czasach starożytnych było uważane za ognisko życia. Pliniusz Starszy 
podawał, że jest to organ, który jako pierwszy budzi się do życia i jako ostatni zamiera 
(Kopaliński 1985: 371). 

W języku szwedzkim przekonanie, że człowiek żyje, dopóki bije jego serce, znaj
duje odbicie we frazeologizmie sà lange hjartat siar [póki bije serce] (SAOB) - ‘do 
końca życia, zawsze’ - oraz w innych połączeniach metonimicznych, w których życie 
ujmowane jest jako praca serca, zaś śmierć jako zatrzymanie akcji serca. 

hjartat orkade inte langre [serce nie miało już siły] (SSOB) 

hjartat hade stannat och alla âterupplivningsfôrsôk var fruktlósa [serce zatrzymało 
się i wszystkie próby reanimacji zawiodły] (SSOB)

Han satt och skrev pâ en artikel nar hjartat stannade - han blev 72 âr. [Siedział i pi
sał artykuł, gdy zatrzymało się serce - miał 72 lata.]

...att i vaije ógonblick vara sig sjâlv trogen; sâ lange hjartat kan slâ. [...być w każ
dym momencie wiernym samemu sobie; póki serce bije.]

Jag skali sakta fôrsvinna tills mitt hjârta slutar slâ sina mjuka slag... [Będę powoli 
gasł, póki moje serce nie zaprzestanie swoich miękkich uderzeń...]

...dôdsskrâckens ógonblick dâ hjartat plótsligt hejdar sina slag. [...chwila strachu 
przed śmiercią, kiedy serce nagle przestaje bić.]

Hans hjârta siar, han lever an... [Jego serce bije, on jeszcze żyje...]

W opartych na metonimii BICIE SERCA ZA ŻYCIE metaforach AKTYWNY TO ŻYWY, 
opisujących byty nieosobowe, bijące i pulsujące serce oznacza siły witalne, aktywność 
i energię, zaś martwe serce - ich brak.

Med Mild fàr laget tillbaks ett pumpande “hjârta” - som lyfter bâde moral och in- 
tensitet? [Czy dzięki Mildowi drużyna ma znowu pompujące „serce” - które pod
niesie i morale, i zaangażowanie w grze?]

Har slog inte ett levande hjarta. [Nie było tu żywego ducha (dosł. nie biło tu żywe 
serce).]

Planema finns pâ att skapa ett pulserande hjarta av Stâvsnâs i Vârmdôkommun. [Są 
plany stworzenia tętniącego życiem centrum (dosł. pulsującego serca) w Stâvsnâs 
w gminie Varmdó.]

Stadens hjarta bôijade âter banka. [Serce miasta zaczęło znów bić.]

En ren vacker stad med dótt hjarta. [Piękne, czyste miasto z martwym sercem.]
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7.3. Serce jako ośrodek osobowości

W języku szwedzkim, podobnie jak w innych językach (por. Pajdzińska 1999a, 
Niemeier 2000), znajduje odbicie przekonanie, że serce jest ośrodkiem życia we
wnętrznego człowieka i jego osobowości. Jest ono w potocznym modelu kulturowym 
traktowane jako synonim duszy, co znajduje odbicie w konstrukcjach językowych, 
w których możliwa jest wymiana leksemu själ [dusza] na hjärta [serce], na przykład 
det skar mig i själen / i hjärtat [raniło to moją duszę / moje serce] (H), lägga in hela 
sin själ / sitt hjärta i arbetet [wkładać w pracę całą swą duszę / całe swoje serce] (H), 
vara föst vid nägon av hela sin själ / av hela sitt hjärta [być przywiązanym do kogoś 
całą duszą / całym sercem] (H), hör finns inte en levande själ / ett levande hjärta [nie 
ma tu żywej duszy / żywego serca] (H), han var särad djupt in i själen / i hjärtat [był 
zraniony aż do głębi swej duszy / swego serca] (SSOB), känna sorg i själen / i hjärtat 
[odczuwać żal w duszy / w sercu] (SSOB), under det harda pansaret bor en sensitiv 
själ / ett sensitivt hjärta [pod twardym pancerzem kryje się wrażliwa dusza / wrażliwe 
serce] (SSOB). Serce jest konceptualizowane, podobnie jak dusza, jako pojemnik na 
uczucia, emocje i cechy charakteru.

Zgodnie z wiedzą utrwaloną w języku, serce jest organem kształtującym trwałe 
dyspozycje osobowościowe, cechy charakteru człowieka, jego postawy i poglądy. Naj
prostszym i bardzo produktywnym sposobem opisu charakteru człowieka z użyciem 
leksemu hjärta są konstrukcje metonimiczne typu CZĘŚĆ CIAŁA ZA JEJ FUNKCJĘ (SERCE 
ZA CHARAKTER), na przykład ha ett gott hjärta [mieć dobre serce] ‘być dobrym’ oraz 
CZĘŚĆ CIAŁA ZA OSOBĘ (SERCE ZA OSOBĘ), na przykład vara ett romantiskt hjärta [być 
romantycznym sercem] ‘być romantyczną osobą’1. Łączliwość komponentu hjärta 
z przymiotnikami jest bardzo szeroka - można w tych połączeniach stosować wszyst
kie określenia będące wykładnikami cech charakteru, postaw moralnych i poglądów, 
jak na przykład falsk [fałszywe], klentrogen [małej wiary], konservativ [konserwatyw
ne], känslig [wrażliwe], lydig [posłuszne], modig [odważne], nationell [narodowe], 
pälitlig [godne zaufania], smäländsk [smálandzkie], svensk [szwedzkie], storsint [wiel
koduszne], vänlig [życzliwe], ärlig [szczere], ödmjuk [pokorne].

1 Wierzbicka (1971: 98) określa teksem serce w tego rodzaju konstrukcjach jako „znaczeniowo pusty”, 
z czym trudno się zgodzić, jako że uwypukla on dodatkowo czynnik emocjonalny.

7.3.1. SERCE ZA UCZUCIOWOŚĆ

Liczne konstrukcje językowe z leksemem hjarta odnoszą się do typów uczuciowo
ści człowieka, rozumianej jako skłonność do przeżywania uczuć, ulegania im oraz 
kierowania się nimi, bądź jako ich brak. W połączeniach tych posiadanie serca zastę- 
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Puje metonimicznie cechy pozytywne, jak w zwrocie ha hjärta [mieć serce] ‘być zdol
nym do odczuwania, kierować się uczuciami’. Komponent ha hjärta łączy się również 
z określeniami lokalizacji serca w organizmie, modyfikującymi wówczas jego znacze
nie: ha hjärta i kroppen [mieć serce w ciele] znaczy ‘być zdolnym do odczuwania’, ha 
hjärta i bröstet [mieć serce w piersi] ‘być odważnym’, zaś ha hjärtat pä rätta stallet 
[mieć serce na właściwym miejscu] ‘być odważnym, dobrym, pomocnym, wrażliwym, 
życzliwym’. Wszystkie warianty sugerują „właściwe” ulokowanie serca. Dwa ostatnie 
konotują odwagę i są powiązane pojęciowo z frazeologizmem ha hjärtat i halsgropen 
[mieć serce w gardle] (H), opisującym strach jako przemieszczanie się serca na niewła
ściwe miejsce.

Konceptualizacja serca jako ośrodka osobowości dała także podstawę rozszerzeniu 
metaforycznemu w zwrocie ha hjärtat till / ät vänster [mieć serce po lewej stronie] 
mieć lewicowe sympatie polityczne’.

du som har hjärtat till vänster - rösta pä kommunistema! [ty, który masz serce po 
lewej stronie - głosuj na komunistów!] (SSOB)

Han hade hjärtat ät vänster, det hade han alltid haft. [Miał serce po lewej stronie, 
zawsze tak było.]

Brak serca oznacza cechy negatywne, co obrazuje między innymi połączenie ha in- 
get hjärta [nie mieć (żadnego) serca] ‘być nieczułym, niezdolnym do współczucia, nie 
kierować się uczuciami’ oraz derywat hjärtlös [bez serca] ‘okrutny, bezlitosny’.

...“det är bättre att vara lite galen med rent hjärta än förständig utan hjärta”. 
[...„lepiej być nieco szalonym z czystym sercem niż rozsądnym i bez serca”.]

...vi sörjer henne, har ni inget hjärta, mäste ni diskutera sänt här... [...jesteśmy 
w żałobie, nie macie serca, musicie rozmawiać o czymś takim...]

Köpmännen har alia olika hjärtan. Nagra har inget hjärta alls. [Kupcy miewają róż
ne serca. Niektórzy nie mają serca wcale.]

ett hjärtlöst skämt [okrutny żart (dosł. żart bez serca)] (SAOB)

det var hjärtlöst av dig att inte ringa när jag var orolig [to okrutne (dosł. bez serca), 
że nie zadzwoniłeś, gdy się niepokoiłam] (SAOB)

Z kolei konstrukcje typu ha hjärta att göra nägot [mieć serce coś zrobić] i inte ha 
hjärta att göra nägot [nie mieć serca czegoś zrobić] tworzą znaczenia ‘zrobić coś bez 
skrupułów’ i ‘nie mieć sumienia czegoś zrobić’.

Greven har inte haft hjärta att kora bort henne. [Hrabia nie miał serca jej wyrzucić],

Varken min gemäl eller jag skulle ha hjärta att skilja de bäda flickoma ät... [Ani ja, 
ani moja małżonka nie mielibyśmy serca rozdzielić obu dziewczynek...]

Jag har inte hjärta att sno finansministem pä spritskatten. [Nie mam serca okraść 
ministra finansów z akcyzy.]

har du verkligen hjärta att döda katten? [naprawdę masz serce zabić kota?] (SSOB)
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Zdolność odczuwania lub jej brak wyrażają także korelaty metafory pojęciowej 
ZAANGAŻOWANIE EMOCJONALNE TO MŁODOŚĆ oraz metafory żywego i martwego ser
ca, będące wykładnikami metafory ZAANGAŻOWANIE EMOCJONALNE TO ŻYCIE.

Den som ar gammal i sitt hjarta har aidrig varit ung. [Ten, kto jest stary w sercu, 
nigdy nie był młody.]

...han var inte gammal, hans inre jag, hans hjarta och hans sjál var lika unga som 
nâgonsin. [...nie był stary, jego prawdziwe ja, jego serce i dusza były równie młode 
jak zawsze.]

Men jag tror att hennes hjarta ocksâ hade gâtt sonder. Det âr inte manga som har rád 
att halla sig med ett levande hjarta. [Myślę, że jej serce przestało działać. Niewielu 
stać na utrzymywanie żyjącego serca.]

Pâ sâtt och vis âr det bra att kunna gâ i karlek. Medan hjârtat ânnu lever. [Na swój 
sposób dobrze jest oddać się miłości. Póki serce jeszcze żyje.]

Dina, min âlskade dotter, bevara ditt hjarta, ty dàrifrân utgâr livet. [Dino, kochana 
córeczko, zachowaj swoje serce, z niego bowiem bierze się życie.]

Do metaforyki serca przeniknęła dychotomia uczucie - rozum, znajdująca odbicie 
między innymi we frazeologizmach ha bàde hjarna och hjarta [dosł. mieć mózg i ser
ce], anvânda / ha mer hjarna an hjarta [dosł. używać / mieć więcej mózgu niż serca] 
i det ar mer hjarna an hjarta i nâgot [w czymś jest więcej mózgu niż serca] (Ss) oraz 
w wielu połączeniach o charakterze swobodnym. Serce to zdolność powodowania się 
uczuciami, w przeciwieństwie do mózgu i głowy, które reprezentują rozum i rozsądek.

Har de som styr varken hjarta eller hjarna? [Czy rządzący nie mają ani serca, ani 
mózgu?]

Herbert reagerade med hjâman, Vilhelm med hjârtat. [Herbert reagował mózgiem, 
Vilhelm sercem.]

Troheten âr hjârtats, inte fôrstândets sak. [Wierność to sprawa serca, nie rozumu.]

...Gud, kârleken, dessa kanner man med hjartat, inte med fômuftet. [...Boga, czy 
miłość odczuwa się sercem, nie rozumem.]

Undrade igâr om Brasilien skulle vaga spela som forr. Med hjarta och samba fore 
hjarna och taktik. [Zastanawiałem się wczoraj, czy Brazylia odważy się zagrać tak 
jak kiedyś. Z sercem i sambą, a nie mózgiem i taktyką.]

...herrama var huvudet som tânkte, och folket var hjartat som kânde och brann. 
[...panowie byli głową, która myśli, zaś lud sercem, które czuje i płonie.]

Jag fôrsôker kombinera hjarta och hjarna. Jag kôr med hjâman tills hjartat varker. 
Sedan tanker jag med hjartat tills jag kanner mig dum och vill fà in resurser. [Pró
buję połączyć serce i mózg. Używam mózgu, póki serce nie zacznie boleć. Potem 
myślę sercem, póki nie poczuję się głupio i nie zaczynam potrzebować funduszy.]
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Fakt, że serce tradycyjnie przeciwstawia się rozsądkowi, znajduje potwierdzenie 
również w połączeniach, w których kierowanie się uczuciami kontrastuje z przestrze
ganiem przepisów i stosowaniem kalkulacji ekonomicznej.

Dom har inte hjärta i bröstet, dom har fan i mej plänbok i stallet. [Oni nie mają ser
ca w piersi, zamiast serca mają, do cholery, portfele.]

Ibland tänker man i lagparagrafer och inte med hjärtat... [Czasem myśli się paragra
fami, a nie sercem...]

Hanna Glawari rör sig i en värld dar pengama styr men later sig inte dras med.
- Hon följer sitt hjärta. [Hanna Glawari porusza się w świecie, w którym rządzi 
pieniądz, ale nie poddaje się temu - podąża za swoim sercem.]

Vanvettiga förläggare delar hjärta med dikten. [Szaleni wydawcy dzielą serce z po
ezją.]

Att ha hjärta och samvete i kombination med ett marknadsekonomiskt synsätt är det 
unika. [Posiadanie serca i sumienia w połączeniu z kalkulacją rynkową zdarza się 
bardzo rzadko.]

För det är faktiskt lönsammast att välja med hjärtat - ocksä i företagsvärlden. [Bo 
tak naprawdę najbardziej opłacalne są wybory serca - również w świecie biznesu.]

W innych konstrukcjach językowych uczucia i rozum ujmowane są jako uzupeł
niające się wartości.

Per Anders Fogelström hade en ovanlig och speciell öppenhet med bade hjärta och 
hjäma. [Per Anders Fogelström cechował się nadzwyczajną, szczególną otwarto
ścią, zarówno serca, jak i mózgu.]

...ett program som inte riktar sig till de ytliga skrattmusklema utan till hjärta och 
hjäma. [...program, który nie jest adresowany do zewnętrznych mięśni wywołują
cych śmiech, lecz do serca i mózgu ]

...lyssnama tog till sig, diskuterade och tolkade efter eget huvud och hjärta.
[...słuchacze chłonęli, dyskutowali i interpretowali rozumem i sercem.]

Den gänglige och verbalt begävade engelsmannen ... är bade hjäma och hjärta 
i Pulp. [Ten wysoki, chudy i uzdolniony werbalnie Anglik ... jest zarówno mó
zgiem, jak i sercem zespołu Pulp.]

Kolejne przykłady użyć leksemu hjärta, nazywające powodowanie się w życiu 
uczuciami, mówią o uwzględnianiu uczuć podczas podejmowania decyzji i dokonywa
nia wyborów. Człowiek powodujący się w swym postępowaniu uczuciami określany 
Jest mianem hjärtemänniska [człowiek serca] (SSOB). W niektórych połączeniach 
zakodowana jest poprzez dobór czasowników informacja o wpływie podmiotu dozna
jącego na własne decyzje: człowiek kieruje się sercem, robi coś (myśli, rozstrzyga) 
sercem.

Människor fattar beslut med hjärtat och tur är det... [Ludzie podejmują decyzje ser
cem, no i całe szczęście...]
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...aven man, kan ha precis lika látt for att tanka med hjartat och bli kánslosamma 
och lattstótta. [...nawet u mężczyzn zdarza się skłonność do myślenia sercem, bycia 
uczuciowym i drażliwym.]

Du lyssnar med hjartat och du talar med hjartat. [Słuchasz sercem i mówisz ser
cem.]

...nu valde jag att folja hjartat och jag kánner att jag mar bra... [...wybrałam pójście 
za głosem serca i czuję, że dobrze zrobiłam...]

7.3.2. SERCE ZA ŻYCZLIWOŚĆ / ALTRUIZM / 
ZAANGAŻOWANIE / SZCZEROŚĆ / ODWAGĘ

Bardzo liczne są w analizowanym materiale metonimiczne konstrukcje opisujące 
takie trwałe dyspozycje psychiczne człowieka, jak skłonność do angażowania się na 
rzecz kogoś lub czegoś i gotowość do poświęceń. Znaczenie to obecne jest w zwrocie 
ha hjärtaför nägon / nägot [mieć serce dla kogoś / czegoś] ‘żywić sympatię do kogoś, 
okazywać komuś życzliwość, interesować się kimś / czymś’.

...hon hade hjärta for alia bam... [...miała serce dla wszystkich dzieci...]

Det räcker inte med att ha ett hjärta för föreningen, utan man mäste ocksä vara väl 
insatt i ekonomi och juridik. [Nie wystarczy mieć serce dla stowarzyszenia, trzeba 
jeszcze być dobrze obeznanym z prawem i ekonomią.]

...leksaker som han har ett alldeles speciellt hjärta för. [...zabawki, dla których ma 
szczególne serce.]

Inny wariant tego połączenia to metaftonimia ha ett stört hjärta för nägon / nägot 
[mieć duże serce dla kogoś / czegoś], w której obok metonimii SERCE ZA ŻYCZLIWOŚĆ / 
ZAANGAŻOWANIE występuje metafora DOBRY TO DUŻY.

Han hade ett stört hjärta för andra människor, vilket för honom innebar mänga 
sjuk- och hembesök. [Miał duże serce dla innych ludzi, co oznaczało dla niego 
wiele wizyt u chorych.]

Men jag har heia tiden haft kvar ett stört hjärta för AIK. [Lecz zawsze miałem duże 
serce dla drużyny AIK.]

Max von Sydow ... som nazistisk officer med större hjärta för fotboll än för pro
paganda värdet... [Max von Sydow ... jako nazistowski oficer, z większym sercem 
dla piłki nożnej niż dla propagandy...]

Podobne znaczenia niosą konstrukcje z czasownikami określającymi pracę serca. 
Bicie serca może zastępować metonimicznie empatię, współczucie, sympatię, przywią
zanie (do ludzi i miejsc), a także zainteresowanie i zaangażowanie.
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Hans hjärta klappar for de fattiga. [Jego serce bije dla biednych.]

...ett för revykonsten varmt klappande hjärta. [...serce ciepło bijące dla sztuki re- 
wiowej.J

Under de señaste sex áren har han bott i Rio, men hjärtat klappar fortfarande för 
Finland. [Przez ostatnie sześć lat mieszkał w Rio, lecz jego serce nadal bije dla 
Finlandii.]

Stig Claessons eget hjärta har alltid slagit för de udda, de missförstädda... [Serce 
Stiga Claessona zawsze biło dla ludzi odmiennych, niezrozumianych...]

Schutte har som alltid ett hjärta som bultar friskt för sina figurer. [Schutte jak zaw
sze ma serce, które żywo bije dla jego bohaterów.]

Z kolei brak reakcji uczuciowej, czy brak zainteresowania, można opisać metoni- 
micznie jako brak odczucia bicia serca.

Plastkoner, förgasare och hjulupphängningar far inte mitt hjärta att ticka. [Stożki 
sygnalizacyjne, gaźniki i zawieszenia kół nie przyprawiają mnie o bicie serca.] 

—skilsmässa är ingen skandal när hjärtat inte bankar längre är det bara att gä. 
[...rozwód nie jest skandalem, jak serce już nie bije, pozostaje tylko się rozstać.] 

Rozszerzeniem tej konceptualizacji są metafory płonącego i krwawiącego serca.
W porównaniu z poprzednimi połączeniami uwypuklają one jeszcze bardziej czynnik 
emocjonalny - za sprawą członów werbalnych kojarzących się z intensywnością uczuć. 
Czasownik brinna [płonąć] jest wykładnikiem metafory pojęciowej INTENSYWNE 
uczucie to ogień, zaś blöda [krwawić] metafory uraz psychiczny to uraz fi
zyczny.

...en människa vars hjärta brann i lika delar för Liszt som för hans vänner. 
[...człowiek, którego serce płonęło w równym stopniu dla Liszta, co dla jego przy
jaciół.]

Men de har hjärtan som bultar och blöder för sitt Skottland... [Lecz oni mają serca, 
które bijąi krwawią dla Szkocji...]

Hennes hjärta blöder för flyktingama. [Jej serce krwawi dla uchodźców.]

Zaangażowanie w coś to również robienie czegoś z sercem, jak ujmują to kolejne 
odwzorowania metonimiczne SERCE ZA ZAANGAŻOWANIE.

AIK lät hjärtat vara med och fightades storartat... [Drużyna AIK dopuściła do głosu 
serce i walczyła w wielkim stylu...]

...han har alltid närmat sig ämnen med hjärtat... [...zawsze podchodził do tematu 
z sercem...]

Da spelade vi med hjärta och kämpade för att hâlla vârt försprang... [Wtedy zagrali
śmy z sercem i walczyliśmy o utrzymanie przewagi...]



84

Skádespelama och musikema tar om igen och igen ... fast med mer hjárta... [Akto
rzy i muzycy próbują raz za razem ... choć z większym sercem...]

Zainteresowanie czymś oraz poświęcanie się jakimś sprawom wyrażane są także za 
pomocą frazeologizmów ligga nágon varmt / varmast om hjartat [szczególnie / najbar
dziej leżeć komuś na sercu, dosł. leżeć komuś ciepło na sercu] oraz sta / ligga nágons 
hjarta nara / narmast [bardzo / najbardziej leżeć komuś na sercu, dosł. stać / leżeć 
blisko / najbliżej czyjegoś serca]. Przysłówki varmt [ciepło] i nara [blisko] podkreślają 
czynnik emocjonalny - są one wykładnikami metafor ZAANGAŻOWANIE EMOCJONALNE 
TO CIEPŁO oraz WIĘŹ EMOCJONALNA TO BLISKOŚĆ FIZYCZNA. ŁączliwoŚĆ tych fraze- 
ologizmów jest bardzo szeroka - przedmiotami troski, o których mowa w ich realiza
cjach tekstowych, mogą być między innymi osoby, miejsca, instytucje, zjawiska abs
trakcyjne.

Denna ó lág honom sedan bamsben varmt om hjartat. [Ta wyspa od czasów dzie
ciństwa szczególnie leżała mu na sercu.]

Utvecklingen i nya Malmóregionen ligger honom varmt om hjartat. [Rozwój nowe
go regionu Malmó szczególnie leży mu na sercu.]

Kvinnoma i fóretaget ligger honom ocksá varmt om hjartat. Vi har fiera projekt for 
att satsa pá kvinnor... [Kobiety w firmie również leżą mu szczególnie na sercu. 
Mamy wiele projektów stawiających na kobiety...]

Det var just fotboll som lág Torę Nilsson varmast om hjartat. [To właśnie piłka 
nożna leżała najbardziej na sercu Torę Nilssonowi.]

Jag forstár att samtalet och debatten ligger henne varmt om hjartat. [Rozumiem, że 
ta rozmowa i dyskusja szczególnie leżą jej na sercu.]

Jag far jobba med ffágor som ligger mitt hjarta nara. [Mogę zajmować się sprawa
mi, które szczególnie leżą mi na sercu.]

Hon ar aven duglig, envis och outtróttlig i fragor som star hennes hjarta nara. [Jest 
kompetentna, uparta i niezmordowana w sprawach, które szczególnie leżą jej na 
sercu (dosł. stoją blisko jej serca).]

...hjáltedikten, den som stod ynglingens hjarta narmast... [...epos bohaterski - ten, 
który szczególnie leżał młodzieńcowi na sercu... (dosł. stał najbliżej serca mło
dzieńca)]

Frazeologizm stá nágons hjarta nara / narmast może także obrazować więź emo
cjonalną pomiędzy osobami.

Av mina fyra hustrur var val Lea och Silpa de som kommo att sta hennes hjarta 
narmast. [Z moich czterech żon chyba Lea i Silpa były jej najbliższe (dosł. stały 
najbliżej jej serca).]

Hon trodde att det var den áldste - prins Gustaf Adolf - som stod hennes hjarta 
narmast. [Sądziła, że to najstarszy - książę Gustaf Adolf - był jej najbliższy (dosł. 
stał najbliżej jej serca).]
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Sprawy ważne dla kogoś, będące przedmiotem szczególnej troski, określane są 
w języku szwedzkim za pomocą złożeń, w których człon określający stanowi wyraz 
hjarta. Najbardziej utrwalone spośród nich to hjarteangelagenhet [dosł. sprawa serca] 
(SSOB) i hjartesak [dosł. rzecz serca] (Ss). Inne określenia, pochodzące z korpusu, to 
hjartefrága [dosł. kwestia serca], hjartebam [pupilek, dosł. dziecko serca] i hjartepro- 
Jekt [dosł. projekt serca].

Ungdomsverksamheten ár en hjarteangelagenhet for honom. [Działalność na rzecz 
młodzieży to sprawa, która leży mu na sercu.] (SSOB)

Manga moderata lokalpolitiker har svárt med partiets hjartefrága att sanka skattema. 
[Wielu umiarkowanych polityków lokalnych ma niewiele zrozumienia dla sprawy, 
która szczególnie leży partii na sercu - kwestii obniżenia podatków.]

Ytterligare en hjartesak for den kinesiske ledaren ar aterfbreningen med Taiwan. 
[Kolejna sprawa, która leży chińskiemu przywódcy na sercu, to ponowne zjedno
czenie z Tajwanem.]

Bless me father ár hans hjárteprojekt och Nick har hittills fatt ihop tvá miljoner 
dollar. [Bless me father to bardzo ważny dla niego projekt (dosł. projekt serca) 
i Nick zebrał do tej pory dwa miliony dolarów.]

Sjukdomsomradet ar, om uttrycket tilláis, ett hjartebam aven for Astra. [Sfera cho
rób jest, o ile takie wyrażenie jest stosowne w tym kontekście, pupilkiem (dosł. 
dzieckiem serca) również dla Astry.]

Z sercem jako symbolem życzliwości łączy się derywat hjartlig [serdeczny], uży
wany w następujących kontekstach: en hjartlig stamning [serdeczna atmosfera], ett 
hjartligt garv [serdeczny śmiech], ett hjartligt mottagande [serdeczne przyjęcie], 
hjartliga lyckoonskningar [serdeczne życzenia pomyślności], hjartliga kontakter [ser
deczne kontakty], hjartligt tack [serdeczne dzięki], hjartligt valkomna [serdecznie wi
tamy] (SSOB). Ta sama motywacja tkwi u podstaw całkowicie zleksykalizowanych 
konstrukcji z komponentem hjartans [dobrego serca - dawna forma dopełniacza liczby 
Pojedynczej], który pełni rolę wzmocnienia ‘bardzo, niezwykle, niesamowicie’, na 
Przykład:

hjartans god / hygglig / beskedlig [bardzo dobry / grzeczny / dobroduszny] (H)

...han var en “hjartans snáll och oforarglig manniska”. [...był „niezwykle miłym 
i zupełnie nieszkodliwym człowiekiem”.]

ett sádant hjartans not! [co za niesamowity palant!] (H)

hjartans gama [bardzo chętnie] (H)

Do cech charakteru, wiązanych w językowym obrazie świata z sercem, należą od
waga i szczerość. Odwagę konotują wspomniane już ffazeologizmy ha hjartat pa ratta 
stallet [mieć serce na właściwym miejscu] i ha hjartat i brdstet [mieć serce w piersi], 
a także pochodne wyrazu hjarta - behjartad [z sercem] (H) oraz harhjartad [o zaję
czym sercu] (SSOB). W złożeniu harhjartad metonimia SERCE ZA ODWAGĘ występuje 
w połączeniu Z metaforą ZACHOWANIE CZŁOWIEKA TO ZACHOWANIE ZWIERZĘCE.
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Do szczerości leksem hjärta odsyła we frazeologizmach gestycznych lägga handen 
pä hjärtat [kłaść rękę na sercu] i göra nägot med handen pä hjärtat [robić coś z ręką na 
sercu], które pojawiają się zarówno w połączeniach metonimicznych, jak i metaforycz
nych.

Han föll till hälften pä knä framfor Clara och lade handen pä sitt hjärta. - Härmed 
anhäller jag om min älskade dams hjärta och hand... [Przyklęknął przed Clarą i po
łożył rękę na sercu. - Proszę o serce i rękę mojej ukochanej...]

...jag svär med handen pä hjärtat att jag inte ens hört namnet... [...przysięgam z ręką 
na sercu, że nawet nie słyszałem tego nazwiska...]

Pierwszy z wymienionych frazeologizmów występuje także w wariancie impera
tywnym handen pä hjärtat! (SSOB) o znaczeniu ‘mów szczerze!’.

Ze szczerością kojarzą się również komponenty av heia sitt hjärta / av alit sitt hjär
ta [z całego serca / całym sercem] w poniższych połączeniach:

Jag hoppas av heia mitt hjärta att det skali lyckas. [Z całego serca liczę na to, że to 
się uda.]

Harry, jag tackar dig av heia mitt hjärta. [Harry, dziękuję ci z całego serca.]

Jag hade avskytt murmästare Rancke av heia mitt hjärta... [Nienawidziłem mistrza 
murarskiego Rancke całym sercem...]

Jag beklagar det av alit mitt hjärta. [Ubolewam nad tym całym sercem.]

Inne wyrażenia denotujące szczerość omówione zostały w rozdziale 7.5.

7.3.3. Ontologiczne metafory charakteru

Bogato reprezentowane są w analizowanym materiale metafory ontologiczne, 
w których serce konceptualizowane jest jako PRZEDMIOT, zaś charakter człowieka jako 
SUBSTANCJA. W odwzorowaniach metaforycznych tego typu na cechy charakteru prze
noszone są właściwości fizyczne różnych obiektów i substancji, jak w następującym 
fragmencie, zawierającym całą serię takich określeń: ...vilket ruttet hjarta har inte ni 
kvinnor, gjort av marmorn i gravstenen, inte som Vicos hjarta, mjukt. Verkligen, vilket 
smdrjhjárta har inte Vico... [...jakież wy, kobiety, macie zgniłe serca, zrobione z na
grobnego marmuru, nie takie jak serce Vico, miękkie. Naprawdę, ależ ten Vico ma 
maślane serce...].

Serce może być opisywane w kategoriach rozmiaru. Serce wielkie charakteryzuje 
człowieka o wielkich wartościach moralnych, wielkodusznego, odważnego, serce po
jemne - człowieka uczuciowego, serdecznego i życzliwego. Połączenia te są wykład
nikami metafory pojęciowej DOBRY TO DUŻY.
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Milton har ett stört hjärta och mycket ödmjukhet. [Milton ma wielkie serce i dużo 
pokory.]

...Bunny, en medelälders smägangster med stört hjärta och litet ordförräd. [...Bunny, 
drobny gangster w średnim wieku, z wielkim sercem i małym zasobem słów.]

De familjer vi söker bör ha ett rymligt hjärta, tid och engagemang. [Rodziny, jakich 
szukamy, powinny mieć pojemne serce, czas i zapał.]

Du är en man med varmt och rymligt hjärta... [Jesteś człowiekiem o ciepłym i po
jemnym sercu...]

W kolejnych metaforach pozytywne cechy charakteru - życzliwość, czułość, ser
deczność, wrażliwość - konceptualizowane są jako serca ciepłe, miękkie i złote, zaś 
cechy przeciwstawne jako serca twarde i kamienne. Konstrukcje te wpisują się w szer
sze konteksty metaforyczne: UCZUCIA / ŁAGODNOŚĆ TO CIEPŁO, UCZUCIA / ŁAGODNOŚĆ 
TO MIĘKKOŚĆ, DOBRE TO ZŁOTO oraz BRAK UCZUĆ / SUROWOŚĆ TO CHŁÓD i BRAK 
UCZUĆ / SUROWOŚĆ TO TWARDOŚĆ. Oprócz połączeń typu ‘mieć jakieś serce’, ‘mieć 
serce z czegoś’ i ‘ktoś z jakimś sercem / z sercem z czegoś’, konstrukcje te są repre
zentowane przez złożenia z komponentami -hjärta oraz -hjärtad, w których pierwszy 
człon jest nazwą cechy.

Pierwsze z zakwalifikowanych do tej grupy przykładów reprezentują odwzorowa
nia UCZUCIA / ŁAGODNOŚĆ TO CIEPŁO.

Framför alit mäste du hälla ditt hjärta varmt och mottagligt... [Przede wszystkim 
musisz zachować swoje serce ciepłym i wrażliwym...]

...det är en känslovarelse med hela sitt stora, varma hjärta vänt mot det arbetande 
folket... [...jest to istota uczuciowa, całym swym wielkim, ciepłym sercem zwróco
na ku ludowi pracującemu...]

Hon hade härda nypor men ett varmt hjärta. [Była szorstka w obejściu, ale miała 
ciepłe serce.]

en varmhjärtad ung man [młody człowiek o ciepłym sercu] (SSOB)

Znaczenia przeciwne wyrażają korelaty metafor BRAK UCZUĆ / SUROWOŚĆ TO 
Chłód z komponentami werbalnymi kalina / bli kall [stygnąć] i frysa [zamarzać],

...hans hjärta blev kallt som en gäspande grav... [...jego serce stało się zimne jak 
ziejący grób...]

hennes hjärta har kallnat [jej serce stało się zimne] (SSOB)

...“mitt hjärta frös till is”... [...„moje serce ścięło się lodem”...]

Wykładniki metafor UCZUCIA / ŁAGODNOŚĆ TO MIĘKKOŚĆ posługują się obrazem 
miękkiego serca. Na serca miękkie można wpływać i wzbudzać w nich uczucia - tak 
Jak można odkształcać miękkie substancje.

Hans veka hjärta gjorde att slantama snabbt försvann... [Jego miękkie serce spra
wiało, że pieniądze szybko znikały...]
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veka kvinnohjartan [miękkie kobiece serca] (SSOB)

vekhjartad [o miękkim sercu] (SSOB)

Stinas hjarta blev vekt av medlidande... [Serce Stiny zmiękło ze współczucia...]

Bamen kanske skulle fa hennes hjarta att vekna... [Może dzieci sprawią, że zmięk
nie jej serce...]

Med kanslomassiga argument gir det betydligt lattare och XKR hade i alla fali latt 
att beveka mitt hjarta. [Łatwiej poszło za pomocą argumentów emocjonalnych i ja
guarowi XKR nie było trudno zmiękczyć mojego serca.]

Stinas hjarta hade blivit mjukt som smalt vax, hon kunde inte motst& sin lilia flic- 
ka... [Serce Stiny zmiękło jak topiony wosk, nie umiała odmówić swej córeczce...]

Na twarde materiały nie można oddziaływać, więc kojarzą się one z brakiem zdol
ności do wzruszeń i obojętnością, o czym mówią metafory BRAK UCZUĆ / SUROWOŚĆ 
TO TWARDOŚĆ.

ett stenhjarta [kamienne serce] (SSOB)

Man maste ha ett hjarta av sten om man inte blir berórd nar man laser detta. [Trzeba 
mieć serce z kamienia, żeby się nie wzruszyć, jak się to czyta.]

den hardhjartade fadem lat sig inte bevekas [ojciec o twardym sercu nie dał się 
uprosić] (SSOB)

...du har ett hjarta som en gravsten. [...serce masz jak kamień nagrobny.]

Do metafor twardego serca zaliczają się również połączenia o znaczeniu ‘pozbawić 
się wrażliwości, stać się obojętnym’, zawierające czasownik harda [utwardzać, harto
wać], oraz frazeologizm jorharda sitt hjarta [uczynić swe serce zatwardziałym] 
(SSOB).

Hjartat maste antingen hardas eller brista. [Serce albo się hartuje, albo pęka.]

Men Lówenhoom forhardade sitt hjarta. [Lecz Lowenhoom uczynił swe serce za
twardziałym.]

En anklagelse tranger langt in i ens forhardade hjarta. [Oskarżenie wdziera się głę
boko do zatwardziałego serca człowieka.]

Z kolei wyrażenie ett hjarta av guld [złote serce], reprezentujące metaforę pojęcio
wą DOBRE TO ZŁOTO, oparte jest na konotacji ‘wysoka wartość’. Jest ono często uży
wane w charakterystykach osób, w których przeciwstawia się cechy uzewnętrzniane 
i skrywane.

Staffan har ett hjarta av guld. Han ar en sann gentleman. [Staffan ma złote serce. To 
prawdziwy dżentelmen.]

Tuff pa ytan, men med ett hjarta av guld. [Harda na zewnątrz, lecz z sercem ze zło
ta.]
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Hon a sjalvsvaldi, men har ett hjarta av guld. [Jest rozpuszczona, ale ma złote ser
ce.]

En verkligt fin flicka, Amy. Inte sót forstas, men ett hjarta av guld. [Naprawdę fajna 
dziewczyna, ta Amy. Niezbyt ładna, ale ma złote serce.]

Inne metafory z tej grupy odnoszą się do postaw moralnych. Serce czyste konotuje 
niewinność i szlachetność, zaś zgniłe oznacza zepsucie moralne. Wyrażenia te są ko
łatami metafor pojęciowych ETYCZNY TO CZYSTY oraz NIEETYCZNY TO ZEPSUTY.

Den som har oskyldiga hander och rent hjarta... [Ci, którzy mają niewinne ręce 
i czyste serca...]

Hans liv var hart, men han lyckades bevara sitt hjarta rent. [Miał ciężkie życie, ale 
udało mu się zachować czyste serce.]

hans mor var en renhjartad och rattskaffens kvinna [jego matka miała czyste serce 
i była zacną kobietą] (SSOB)

Jag forbannar derma slakt ur djupet av mitt ruttna hjarta. [Przeklinam ten ród z głębi 
mojego zgniłego serca.]

Vilket ruttet hjarta du har! [Jakie ty masz zgniłe serce!]

7.4. SERCE ZA EMOCJE

Kolejna grupa związków wyrazowych z leksemem hjarta to połączenia określające 
krótkotrwałe stany emocjonalne, a wśród nich metonimie SERCE ZA EMOCJE2. Ich kore
kty językowe są zbudowane wokół schematu ‘robić coś z jakimś sercem’, na przykład:

2 Termin „emocja” oznacza w niniejszej pracy uczucia krótkotrwałe, które Nowakowska-Kempna 
(2000: 51) nazywa również „uczuciami - afektami”, w odróżnieniu od „uczuć - dyspozycji” („uczuć dłu
gotrwałych”), w niniejszej analizie nazywanych „uczuciami”. Niekiedy traktuję wymienione terminy jako 
synonimy, gdyż niektóre konceptualizacje obejmują zarówno uczucia, jak i emocje.

Sàkert kommer mânga att slâ bort ett sânt pâstâende. Men vem gór det med upprik- 
tigt hjarta? [Wiele osób zapewne zakwestionuje to stwierdzenie. Ale kto zrobi to ze 
szczerym sercem?]

Med ambivalent hjarta satte jag mig att se “Reportrama”. [Ze sprzecznymi uczu
ciami (dosł. z ambiwalentnym sercem) zasiadłem (przed telewizorem), by obejrzeć 
„Reporterów”.]

med tacksamt hjarta [z wdzięcznym sercem] (H)

med bâvande hjarta [z zatrwożonym sercem] (H)
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7.4.1. OBJAW ZA DOZNANIE

Jednym z powszechnych i bardzo produktywnych sposobów opisu stanów emocjo
nalnych jest odwoływanie się do symptomów fizjologicznych i behawioralnych (m.in. 
Lakoff 1987; Kóvecses 1986; 1990; Pajdzińska 1999a; Nowakowska-Kempna 1995; 
2000; Niemeier 2000), jak na przykład w poniższym fragmencie, składającym się 
z całego szeregu metonimii i metaftonimii somatycznych denotujących strach:

Jag kande haren resa sig pa mitt huvud, mitt blod frós till is, hjartat tycktes stanna, 
jag kunde icke andas, benen i min kropp smalte... [Czułem, jak włosy stają mi dęba 
na głowie, krew ścinała się lodem, serce mało nie zamarło, nie mogłem oddychać, 
nogi się pode mną uginały...]

Konwencjonalne określenia związane z pracą serca, rejestrujące częstotliwość i siłę 
jego uderzeń, to zwykle połączenia kauzatywne, zawierające nazwę emocji, wywołują
cej dane objawy somatyczne, lub metonimie, w których opis doznań fizycznych zastę
puje emocje (por. Pajdzińska 1999a: 96). Związki wyrazowe rejestrujące związane 
z sercem odczucia fizjologiczne to wykładniki metonimii PRACA SERCA ZA EMOCJE, 
będącej uszczegółowieniem bardziej ogólnych schematów metonimicznych OBJAW ZA 
DOZNANIE oraz SKUTEK ZA PRZYCZYNĘ. Podstawą fizyczną tych konstrukcji jest do
świadczanie związanych z emocjami reakcji fizjologicznych. Należy przy tym odno
tować, że jako fizjologiczne następstwa emocji, rejestrowane są nie tylko faktycznie 
odczuwalne zmiany w pracy serca, lecz również objawy wyobrażane i niejednokrotnie 
wyolbrzymiane w konceptualizacji emocji. W języku znalazła odbicie obserwacja, że 
gdy emocje przybierają na sile, potęgują się również ich następstwa (por. Kóvecses 
1986; Lakoff 1987), czego wyrazem są konstrukcje hiperboliczne, opisujące symptomy 
daleko wykraczające poza granice normalnego funkcjonowania serca.

Duża część przywoływanych tu przykładów ma charakter metaftonimiczny, co 
oznacza, że dochodzi w nich do interakcji pomiędzy metonimią i metaforą. Konstruk
cje te są motywowane przesunięciem metonimicznym OBJAW ZA DOZNANIE, jednak 
same symptomy fizjologiczne wyrażane są często w sposób metaforyczny.

W języku szwedzkim zostały utrwalone następujące, związane z sercem, objawy fi
zjologiczne emocji:

1) przyspieszenie tempa pracy serca

Gwendas hjarta bóijade genast sla fortare av gladje. [Serce Gwendy zaczęło zaraz 
bić szybciej z radości.]

spanningen kom hjartat att sla fortare [napięcie sprawiło, że serce zaczęło bić szyb
ciej] (SSOB)

...synen kom hennes hjarta att klappa snabbare. [...ten widok sprawił, że serce za
częło jej bić szybciej.]

Samtidigt var jag radd och hjartat dunkade hastigare an vanligt. [Jednocześnie ba
łem się i serce waliło szybciej niż zwykle.]
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Min fbrstfodda drunknar i ett hotfullt hav, och jag vaknar med skenande hjarta. 
[Mój pierworodny topi się w groźnym morzu, a ja budzę się z galopującym ser
cem.]

Julias hjarta dansade en vild galopp... [Serce Julii tańczyło dzikągalopkę...]

Det kandes som om hjartat skenade och som om det bara skulle skena vidare... 
[Czułam się, jakby serce poniosło i jakby miało to jeszcze trwać...]

2) wzrost siły uderzeń serca

Elfrida hade svart att andas, hon kande hjartat sla i hela kroppen. [Elfridzie było 
ciężko oddychać, czuła, że serce rozsadza jej ciało (dosł. że serce bije w całym 
ciele).]

Med bankande hjarta kastar man sig over luren. [Z walącym sercem rzucasz się do 
telefonu.]

Hjartat bankade hart som en klocka. [Serce biło mocno jak zegar.]

Hon fragade med bultande hjarta. Hur har det gatt? [Spytała z mocno bijącym ser
cem: Jak poszło?]

...hon var flngad i en falla och hjartat hamrade i bróstet pa henne. [...była w pułapce 
i serce waliło jej w piersi jak młot.]

Hans hjarta dunkade valdsamt... [Jego serce waliło gwałtownie...]

Men hjartat haller pa att sla sónder mig iniffan... [Moje serce rozsadza mnie od 
środka...]

Mocnemu biciu serca może towarzyszyć wrażenie bólu oraz poczucie utraty kon
troli nad własnymi reakcjami.

Hennes hjarta bultade sa att det gjorde ont. [Jej serce waliło tak, że aż bolało.]

Pojkens hjarta bultade sa att det varkte i bróstet pa honom. [Serce chłopca waliło 
tak, że aż bolało go w piersiach.]

Hennes hjarta bultade vilt. [Jej serce waliło dziko.]

Hennes hjarta bóijar dunka okontrollerat. [Jej serce zaczęło walić w niekontrolowa
ny sposób.]

Odczuwanie bijącego serca bywa tak silne, że staje się ono słyszalne dla podmiotu 
doznającego i dla jego otoczenia.

Jag horde hur Konrads hjarta slog volter inuti bróstkorgen pa honom. [Słyszałem, 
jak serce Konrada fikało koziołki w jego piersi.]

Hennes hjarta slog sa h&rt att alia mitte ha hórt det. [Jej serce biło tak mocno, że 
wszyscy musieli to słyszeć.]

Jag kunde hora mitt hjarta bulta. [Słyszałem, jak wali mi serce.]
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...min kropp stelnade och hjärtat böijade banka sâ att det ekade i trappan. [...cały ze
sztywniałem, a serce zaczęło tak walić, że słychać je było na schodach.]

Hjärtat dundrade som hundra lokomotiv... [Serce waliło jak sto lokomotyw...]

Niekiedy przysłówki odnoszące się do pracy serca są metonimicznym określeniem 
emocji, która wywołała symptomy fizjologiczne.

Hennes hjärta bultade ursinnigt. [Jej serce waliło wściekle.]

Hjärtat bultade ängsligt i hans bröst. [Serce biło trwożliwie w jego piersi.]

3) zatrzymanie akcji serca

När jag cyklar uppför Avenyn sjunger en koltrast sâ att hjärtat vill stanna i mig. 
[Gdy jadę Alejami, kos śpiewa tak, że serce mi prawie zamiera (dosł. chce się za
trzymać).]

Jag hoppades i mitt avstannade hjärta att det jag sa var sant. [W głębi zamarłego 
serca miałem nadzieję, że to, co mówię, to prawda.]

Jag blev sä rädd att jag trodde hjärtat skulle stanna. [Tak się przeraziłem, że myśla- 
łem, że mi serce stanie.]

...mitt hjärta stannade vid hennes âsyn... [...serce mi się zatrzymało na jej widok...]

Hans hjärta hoppade over ett slag och böijade sedan bulta med dubbel fart. [Jego 
serce ominęło jedno uderzenie, a potem zaczęło walić dwa razy szybciej.]

Bilen gled fram men mitt hjärta stod still. Om av glädje eller fasa vet jag inte. [Sa
mochód przesuwał się dalej, ale moje serce się nie poruszało. Nie wiem, czy z rado
ści, czy z przerażenia.]

Hjärtat nästan stillnade i bröstet pâ mig... [Serce w piersi prawie mi stanęło...]

4) przemieszczanie się serca

Najbardziej utrwalonym wykładnikiem tej metonimii jest frazeologizm ha hjärtat 
i halsgropen [mieć serce w gardle] oraz wychodzące już z użycia zwroty ha hjärtat 
i byxorna [dosł. mieć serce w spodniach] i hjärtat sjunker i byxorna pà nâgon [dosł. 
serce osuwa się komuś w spodnie] (SAOB), pojawiające się w opisach strachu. W po
łączeniach tych serce jest konceptualizowane równocześnie metaforycznie jako 
SAMODZIELNY, MOBILNY OBIEKT.

...han sprang sâ att hjärtat flog i hans hals och ville kväva honom... [...biegł tak, że 
serce podeszło mu do gardła i chciało go udusić...]

...med hjärtat fortfarande i halsgropen efter det obehagliga samtalet. [...nadal z ser
cem w gardle po nieprzyjemnej rozmowie.]

Men hjärtat fâr ingen ro, genast Ayr det upp i halsgropen igen... [Serce nie zaznaje 
spokoju, natychmiast znowu podchodzi do gardła...]
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...hjârtat bankade som om det ville ta sig ur hennes kropp. [...serce waliło, jakby 
chciało wydostać się z jej ciała.]

Jag gick runt i rummet, vred mina hânder. Hjartat slog ut genom rocken. [Chodzi
łem po sali i załamywałem ręce. Serce wydostawało się przez fartuch.]

Mitt hjarta lyfte av gladje och triumf... [Serce uniosło się z radości i poczucia trium
fu...]

...hjartat for upp av hopp. [...serce podskoczyło z nadzieją.]

Hjartat hoppar upp och ner och dunsar... [Serce skacze w górę i w dół, i upada 
z głuchym odgłosem...]

...hjartat skulle kunna rusa ut och slâ ihjal sig mot tomma intet... [...serce mogłoby 
się wydostać (dosł. wybiec) i roztrzaskać o pustą nicość...]

5) gwałtowne ruchy serca

For vaije steg skuttar hennes hjarta, fortare, hârdare. [Z każdym krokiem jej serce 
podskakuje szybciej i mocniej.]

Louise kânde hur hennes hjarta tog ett skutt i fôrvantan... [Louise poczuła, jak jej 
serce podskoczyło w oczekiwaniu...]

...Boel holi andan och tyckte att hennes hjarta gjorde saltomortaler... [...Boel 
wstrzymała oddech, wydawało jej się, że jej serce robi salta mortale...]

Hennes hjarta gór en ovantad volt. [Jej serce nieoczekiwanie fiknęło koziołka.]

...Hjartat slâr tvângsmàssiga kullerbyttor... [...Serce wywraca przymusowe koziołki...]

...medan hjartat yrvaket spratt i brostet... [...podczas gdy skołowane serce trzepotało 
się w piersi...]

...hans hjarta skalv... [...jego serce trzęsło się...]

Hans hjarta blev till en skâlvande klump i brostet... [Jego serce zmieniło się w klu
chę dygoczącą w piersi...]

Hon kunde inte fërstâ det men kânde hjartat vânda sig i brostet. [Nie mogła tego 
zrozumieć, ale czuła, jak serce obraca jej się w piersi.]

6) zmiany rozmiaru serca

Zmiany rozmiaru serca opisywane są między innymi z użyciem członów werbal
nych vidgas [poszerzać się] - w odniesieniu do emocji pozytywnych - oraz dra ihop 
[ściągać], bli Utet [zmniejszać się], bli skrynkligt [kurczyć / marszczyć się], samman- 
pressa [ściskać], snora sig samman / knyta sig [ściskać się (dosł. zawiązywać się)] 
w opisie emocji negatywnych. Obok nich zauważalne są połączenia sugerujące po
większenie serca poprzez stwierdzenie, że brakuje dla niego miejsca.

Hon kânde sitt hjarta vidgas i en frihet och en lattnad... [Czuła, jak jej serce rośnie 
w poczuciu wolności i ulgi...]
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Om dessa graffiti fran svunnen tid kunde fa róst, skulle det mest likgiltiga hjarta 
dras ihop av smarta. [Gdyby te graffiti z minionych wieków mogły mówić, nawet 
najbardziej obojętne serce ścisnęłoby się z bólu.]

...mitt angsliga hjarta blir litet... [...moje zatrwożone serce kurczy się...]

Hjartat sammanpressas av angslan. [Serce ściska się ze strachu.]

...en róst som fick mitt hjarta att snóra sig samman av smarta. [...głos, który sprawił, 
że me serce ścisnęło się (dosł. zawiązało się) z bólu.]

...hjartat snórs samman i bróstet pa henne och hon blir angslig... [...serce ściska jej 
się (dosł. zawiązuje się) w piersi i zaczyna się bać...]

Herregud, tankte jag, och kande hur hjartat knot sig. [O Boże, pomyślałam, i po
czułam, jak serce mi się zwija.]

Do grupy połączeń opisujących reakcje emocjonalne zalicza się również frazeolo- 
gizm gestyczny ta sig at hjartat [łapać się za serce], rejestrujący objaw behawioralny 
związany z odczuciami niepokoju i przerażenia.

Han kunde ta sig at hjartat nar jag bad om en veckas forskott... [Zdarzało się, że ła
pał się za serce, gdy prosiłem o tygodniową zaliczkę...]

Han dróg plótsligt efter andan och tog sig at hjartat. - Herr Friberg, ni menar inte att 
det var den galningen... [Zaczerpnął tchu i złapał się za serce. - Panie Friberg, chy
ba pan nie sądzi, że to był ten szaleniec...]

Niektóre konstrukcje rejestrujące fizjologiczne symptomy towarzyszące reakcjom 
uczuciowym można wykorzystywać do opisu zasadniczo różnych stanów emocjonal
nych. Z powyższych przykładów wynika, że serce bije szybciej i mocniej oraz prze
mieszcza się pod wpływem takich emocji, jak radość czy strach, a także, iż może za
mierać zarówno z zachwytu, jak i przerażenia. Uderzająca jest ponadto we wszystkich 
grupach dysproporcja pomiędzy połączeniami odsyłającymi do odczuć pozytywnych 
i negatywnych - tych ostatnich jest nieporównywalnie więcej. Przykładowo, w połą
czeniach opisujących zmiany rozmiaru serca pojawia się tylko jeden czasownik zwią
zany z pozytywnymi bodźcami emocjonalnymi, a pozostałe odnoszą się do odczuć 
negatywnych. Czynnikiem łączącym wszystkie te konstrukcje w spójną całość jest 
intensywność emocji.

7.4.2. URAZ PSYCHICZNY TO URAZ FIZYCZNY

Z metonimiami OBJAW ZA DOZNANIE łączy się pojęciowo metafora URAZ PSY
CHICZNY TO URAZ FIZYCZNY, w której znalazło odbicie przekonanie, że negatywne 
stany uczuciowe mogą powodować w człowieku ból psychiczny porównywalny z fi-
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zjologicznym. Do omawianej grupy zaliczają się związki wyrazowe opisujące nega
tywne stany emocjonalne jako ból serca.

Men glöm ditt värk i hjärtat. Glöm din besvikelse... [Zapomnij o swym bólu w ser
cu. Zapomnij o swym rozczarowaniu...]

Han gick lite kutryggig, och det kom hennes hjärta att värka. [Szedł nieco przygar
biony, a ten widok wywołał ból w jej sercu.]

Mitt hjärta värker plötsligt av längtan efter att kunna déla deras liv... [Tak pragnę 
uczestniczyć w ich życiu, że nagle zaczyna mnie boleć serce...]

Det gjorde forbâlt ont i Stinas hjärta. Men vad künde hon göra ât saken? [Stinę 
straszliwie rozbolało od tego serce. Ale cóż mogła w tej sprawie zrobić?]

...det svider i hjärtat att skiljas frân dem. [...rozłąka z nimi piecze w sercu.]

Anda skavde aningen om ett missforstând i mitt hjärta... [Mimo wszystko podejrze
nie, że doszło do nieporozumienia, uwierało w sercu...]

W kolejnych odwzorowaniach domenę źródłową stanowią rany i inne uszkodzenia 
serca (aż po jego zniszczenie).

Det var inte hennes hjärta som blev sârat utan hennes stolthet... [To nie jej serce 
zraniono, lecz dumę...]

Det firms ett hâl ... ett hal i mitt hjärta och jag vet inte hur jag ska täppa till det. 
[W moim sercu jest wyrwa ... wyrwa, której nie umiem wypełnić.]

Det är med blödande hjärta jag upplever Indiens nederlag... [Patrzę na porażkę Indii 
z krwawiącym sercem...]

Mitt hjärta grâter blod... [Moje serce płacze krwią...]

...vâra hjärtan blöder med tanke pâ det grymma öde som väntar dig. [...nasze serca 
krwawią na myśl o strasznym losie, który cię czeka.]

Det gick en stöt genom Walters hjärta. [Serce Waltera przeszył cios.]

...da högg det till i mitt hjärta. Över att alit var för sent, [...wtedy poczułem ukłucie 
w sercu. Bo było już za późno.]

Men genom Julias hjärta gick ett skarpt stygn av ângest. [Serce Julii przeszył ostry 
lęk.]

Stina möttes av Tinas giltighet och det stack till i hennes hjärta. [Stina spotkała się 
z obojętnością Tiny i poczuła ukłucie w sercu.]

Den sista gangen hon säg honom. Kniven i hennes hjärta vreds om och hon fick 
svärt att andas. [Widziała go po raz ostatni. Nóż w jej sercu przekręcił się i nie mo
gła złapać oddechu.]

Hon kände en häftig hard hand som ville vrida sonder hennes hjärta. [Poczuła jak 
silna, twarda dłoń chce zmiażdżyć jej serce.]
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Det skär i hjärtat när man tänker pâ de faderlösa bamen. [Serce się kraje na myśl 
o sierotach.] (SSOB)

Det gör inte alls bra som det är. Jag kan se det pâ dig. Och det skär mig i hjärtat. 
[Tak nie jest dobrze. Widzę to po tobie. I serce mi się kraje.]

...hennes bok ... skär rakt in i samtidens hjärta med en lägesrapport frân den mark- 
nadsekonomiska medievärlden. [...jej książka ... wrzyna się w serce współczesności 
raportem ze świata mediów zajmujących się gospodarką rynkową.]

Att lämna Stina skulle sarga hans hjärta. [Zostawienie Stiny rozszarpałoby mu ser
ce.]

Det kändes som om hennes hjärta skulle sprängas. [Czuła się tak, jakby miało roz
sadzić jej serce.]

Att sâlunda veta att du lämnar mig, sliter hjärtat ur min bröst. [Świadomość, że 
mnie opuszczasz, wyrywa mi serce z piersi.]

Du mäste stälsätta dig, även om det känns som om du sliter hjärtat ur kroppen och 
stampar pâ det. [Musisz się uodpornić, nawet jeśli się czujesz tak, jakbyś wyrywał 
sobie serce i deptał je.]

Wykładnikami metafory URAZ PSYCHICZNY TO URAZ FIZYCZNY są również określe
nia hjärtesär [głęboki smutek (dosł. rana serca)] (ISOB), hjärta och smärta [dost, serce 
i ból], żartobliwe powiedzenie używane jako określenie ckliwych, sentymentalnych 
tekstów o miłości, a także imiesłowy hjärtskärande [wrzynający się w serce], hjärt- 
slitande [rozdzierający serce] i hjärteknipande [ściskający serce], opisujące zjawiska 
wywołujące gwałtowne reakcje emocjonalne.

...vart femte bam lever i hjärtskärande fattigdom... [...co piąte dziecko żyje w przej
mującej (dosł. wrzynającej się w serce) biedzie...]

Det var hjärtskärande scener som utspelades vid gränsen och inne i Kambodja. [Na 
granicy i w samej Kambodży rozgrywały się przejmujące (dosł. wrzynające się 
w serce) sceny.]

Angelica Hustons regidebut är ett välgjort och hjärtslitande familjedrama... [Debiut 
reżyserski Angeliki Huston jest sprawnie zrealizowanym, rozdzierającym serce 
dramatem...]

Korten säljs i i hundra länder och är kända för att ha hjärteknipande, sentimentala 
verser. [Karty sprzedawane są w stu krajach i są znane ze ściskających serce, sen
tymentalnych wierszy.]

Do tej grupy należą także metafory, w których serce jest ujmowane jako KRUCHY 
PRZEDMIOT. Wykładnikami tej konceptualizacji są czasowniki brista [pękać], krossa 
[miażdżyć, rozbijać, roztrzaskać] orazga itu [roztrzaskać się, pęknąć na pół].

...mamma som siet sitt har och grät sä hjärtat ville brista over alit det hemska hon 
hade gjort... [...mama, która wyrywała sobie włosy i płakała tak, że serce pękało na 
myśl o tych okropnościach, których się dopuściła...]
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Fast innerst inne holi hjartat pâ att brista av sorg. [W głębi duszy serce pękało mu 
ze smutku.]

Mitt hjarta brast nar jag fick veta sanningen om honom... [Serce mi pękło, gdy do
wiedziałam się prawdy o nim...]

...mitt hjarta gick itu nar min son blev tvungen att gâ ut i kriget. [...serce mi pękło, 
gdy mój syn rnusiał iść na wojnę.]

Nar han fôrsvann till Australien krossade han sin mors hjarta. [Kiedy zniknął w Au
stralii, złamał serce swej matce.]

Na tle zacytowanych przykładów wydają się odosobnione metafory językowe, wią
żące uszkodzenia serca z odczuciami pozytywnymi. Pojawiają się one w opisach sil- 
nych doznań estetycznych.

Och det var sa vackert att hjartat ville brista. [Było tak pięknie, że serce chciało 
pęknąć.]

Han skildrar den sedan 1800-talet orórda Svenska idyllen sâ att hjartat vill brista. 
[Opisuje niezmienioną od XIX wieku szwedzką idyllę tak, że serce chce pęknąć.]

Tradgârdama ligger hjartslitande vackert omgivna... [Piękno otoczenia ogrodów 
rozdziera serce...]

7.4.3. Ontologiczne metafory emocji

Stany emocjonalne, podobnie jak charakter człowieka, obrazowane są między in
nymi za pomocą konwencjonalnych metafor odwołujących się do cech fizycznych 
Przedmiotów. Zaprezentowane poniżej wyrażenia są realizacjami językowymi metafor 
Pojęciowych ZMARTWIENIE / SMUTEK / PRZEDMIOTY TROSKI / OBOWIĄZKI TO CIĘŻARY, 
dojęcia docelowe są w nich konceptualizowane jako posiadanie ciężkiego serca lub 
noszenie ciężaru na sercu, zaś samo serce obrazowane jest jako PRZEDMIOT. Konstruk
cje te zawierają między innymi frazeologizmy góra nagot med tungt hjarta [robić coś 
z ciężkim sercem], nägon känner sig tung om hjartat [komuś jest ciężko na sercu] oraz 
Leksemy tynga [ciążyć], tyngd [ciężar], börda [brzemię], sten [kamień]. Jednostki 
o niniejszym stopniu utrwalenia przywołują nazwy betong [beton] oraz bly [ołów],

...han accepterar budgeten med tungt hjarta... [...zatwierdził budżet z ciężkim ser
cem...]

Det är naturligt att du känner dig tung om hjartat. [To normalne, że jest ci ciężko na 
sercu.]

•■•det stela tigande som vilar tungt över hennes hjarta. [...sztywne milczenie, które 
ciąży jej na sercu.]
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Han hade nägot att berätta för henne, nägot som tyngde hans hjärta... [Chciał jej coś 
opowiedzieć, coś, co ciążyło mu na sercu...]

...hon rörde sig i trance med hjärtat som en sten i bröstet. [...poruszała się jak 
w transie, z sercem jak kamień w piersi.]

ligga som en sten pä ngns hjärta [leżeć jak kamień na czyimś sercu] (SAOB)

Vern har lagt pä mitt hjärta en börda sä tung... [Któż położył na mym sercu tak 
wielki ciężar...]

Frägoma, de inte utsagda ... lag i hennes hjärta, tunga som ... kullerstenar. [Pytania, 
te niewypowiedziane ... spoczywały w jej sercu, ciężkie jak ... kocie łby.]

Hennes ögon kändes fiilla av sand och hennes hjärta av bly. [Czuła się, jakby jej 
oczy były pełne piasku, a serce ołowiu.]

En tyngd. “Ett flak av betong över mitt hjärta”. [Ciężar. „Bryła betonu na moim 
sercu”.]

Kolejne wykładniki tej konceptualizacji to między innymi frazeologizmy lägga ngt 
pä hjärtat [dosł. kłaść coś na sercu] ‘przejmować się czymś, troszczyć się o coś, trak
tować coś poważnie’ (H), lägga nägon nägotpä hjärtat [dosł. kłaść komuś coś na ser
cu] ‘apelować do kogoś, by traktował coś poważnie, zobowiązywać kogoś do czegoś’ 
oraz ha/bära nägotpä hjärtat [mieć coś / nosić coś na sercu] ‘martwić się czymś’.

Modem lade henne pä hjärtat att alltid tala sanning. [Matka przykazała jej (dosł. 
położyła jej na sercu) zawsze mówić prawdę.]

Ja, fram bara med det han bär pä hjärtat, kläm ut det bara! [Tak, niech mówi, co mu 
leży na sercu (dosł. co nosi na sercu), wyduś to po prostu z siebie!]

Vad är det du har pä hjärtat? [Co leży ci na sercu (dosł. co masz na sercu)?]

Han skriver ner det han har pä hjärtat med furios iver. [Spisuje we wściekłym pod
nieceniu to, co mu leży na sercu (dosł. to, co ma na sercu).]

Pozbywanie się trosk, ich brak oraz odczucie ulgi ujmowane są jako pozbywanie się 
ciężaru z serca i wyrażane za pomocą metafory lekkiego serca, reprezentowanej mię
dzy innymi przez frazeologizmy nägon känner sig lätt om hjärtat [komuś jest lekko na 
sercu] (SSOB), en sten har fallit frän nägons hjärta [komuś spadł kamień z serca] 
(SAOB) oraz zwroty lätta sitt hjärta [ulżyć swemu sercu] i göra nägot med lätt / lättat 
hjärta [robić coś z lekkim / z lżejszym sercem].

I förbittrade ordalag lättade jag mitt hjärta för en hygglig granne... [W gorzkich 
słowach ulżyłam swemu sercu rozmawiając z miłym sąsiadem...]

...han gick till vespern för att lätta sitt hjärta frän dess plägor. [...poszedł na nieszpo
ry, by zdjąć z serca jego męki.]

Ingen människa begär lagbrott med lätt hjärta. [Żaden człowiek nie popełnia prze
stępstwa z lekkim sercem.]
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...med lättat hjärta överlämnar jag huset och de djur du behöver. [...z lżejszym ser
cem przekazuję dom i zwierzęta, których potrzebujesz.]

Med lättare hjärta följer jag honom. [Idę za nim z lżejszym sercem.]

Denna nattvandring gär sä snabbt och behändigt att jag blir lätt om hjärtat. [Ta noc
na wędrówka idzie tak szybko i sprawnie, że robi mi się lekko na sercu.]

Kolejne przykłady odwzorowań ontologicznych denotujących emocje to korelaty 
Językowe metafory RADOŚĆ TO CIEPŁO, zawierające komponenty werbalne tina [tajać], 
Sfnälta [topić się], värma [ogrzewać] i bli varm [rozgrzać się].

...den sä gott doftande vedbrasan tinade hans hjärta en aning... [...wspaniale pachną
ce ognisko sprawiło, że jego serce nieco stajało...]

...hans hjärta smälte av fysisk lycka... [...jego serce topiło się w poczuciu fizycznego 
szczęścia...]

Isen som hennes hjärta hade varit omgivet av höll pä att smälta... [Lód, który ota
czał jej serce, topił się...]

De är sä rara att man blir varm om hjärtat. [Są tak uroczy, że człowiekowi robi się 
ciepło na sercu.]

Fredriks glädje och omtanke värmde henne i hjärtat. [Radość i troska Fredrika roz
grzewały jej serce.]

Hans seger over Lennart Johansson i Fifa-valet värmde inte franska hjärtan särskilt 
länge. [Jego zwycięstwo nad Lennartem Johanssonem w wyborach do FIFA nie 
rozgrzewało zbyt długo francuskich serc.]

...en film som hamnar i kategorin hjärtevärmande. [...film z gatunku pokrzepiają
cych (dosł. rozgrzewających serce).]

Znajdującą się na przeciwnym biegunie semantycznym metaforę pojęciową 
SMUTEK TO CHŁÓD reprezentuje następujące połączenie:

När jag gick under Grodzka eller Judeporten, isades mitt hjärta av den äldriga kylan 
som härskade dar. [Kiedy przechodziłam Bramą Grodzką lub Żydowską, panujący 
tam z dawien dawna chłód zmroził mi serce.]

7.5. Serce jako POJEMNIK

Bardzo liczna grupa metafor językowych tworzy obraz serca jako POJEMNIKA. Jako 
obiekty umieszczane w sercu - pojemniku konceptualizowane są przede wszystkim 
uczucia i stany emocjonalne.
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Bitterheten sitter i hjärtat. [Gorycz tkwi w sercu.]

Jag hade i smyg betraktat henne med en dunkel oro i hjärtat. [Obserwowałem ją 
ukradkiem z mrocznym niepokojem w sercu.]

Pä tal om Strindberg - skulle nägon människa i dag med fröjd i hjärtat verkligen 
vilja figurera i “Svarta fanor”? [A propos Strindberga - czy ktokolwiek dzisiaj 
chciałby z radością w sercu figurować w „Czarnych sztandarach”?]

Det är med stor sorg i hjärtat som jag säger upp mig efter 13 ar. [Z dużym smut
kiem w sercu zwalniam się po 13 latach.]

Prototypowym uczuciem lokalizowanym w sercu jest miłość.

För det är ju dar, i vära egna hjärtan som den första kärleken böijar. [To przecież 
właśnie tam, w naszych własnych sercach, zaczyna się pierwsza miłość.]

Hans kärlek till Melathys, det insäg han nu hade legat slumrande i hjärtat pä honom 
frän första stund. [Uzmysłowił sobie teraz, że jego miłość do Melathys od pierwszej 
chwili spoczywała uśpiona w jego sercu.]

W sercu - pojemniku umieszcza się również obiekty uczuć, którymi mogą być 
i osoby, i byty nieosobowe.

...vaije hjärta bär innerst ett uns av Nils Ferlin. [...każde serce nosi w głębi cząstkę 
Nilsa Ferlina.]

...det är läget i hans hjärta, AIK, som stär för värdskapet. [...to drużyna w jego ser
cu, AIK, jest gospodarzem.]

...dygdens och borgerlighetens Holland som sä manga holländare bär i sitt hjärta. 
[...Holandia cnót i mieszczaństwa, którą tak wielu Holendrów nosi w swoich ser
cach.]

Göteborg är staden i hans hjärta. [Göteborg jest miastem w jego sercu.]

Podmiot doznający może sam umieszczać obiekty w sercu, co obrazuje świadome 
obdarzanie kogoś lub czegoś uczuciami. Wykładnikiem tej konceptualizacji jest mię
dzy innymi frazeologizm ta nägot / nägon till sitt hjärta [przyjąć, dosł. wziąć coś / 
kogoś do swego serca] o znaczeniach ‘polubić, pokochać coś / kogoś, obdarzyć kogoś 
sympatią’.

En som tagit Selma Lagerlof till sitt hjärta är skädespelerskan Katarina Weidhagen. 
[Osobą, która przyjęła do swego serca Selmę Lagerlof, jest aktorka Katarina Weid- 
hagen.]

Fansen i Detroit har tagit svensken till sitt hjärta... [Fani z Detroit przyjęli Szweda 
do swych serc...]

Men folket har tagit fotbollen ... till sitt hjärta. [Lecz ludzie wzięli sobie piłkę nożną 
... do serca.]
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Klossar till hus som fâ tagit till sitt hjärta. [Zamiast domów kloce, które niewielu 
osobom przypadły do gustu (dosł. które niewielu wzięło sobie do swego serca).]

Zwrot ta nägot till sitt hjärta w połączeniu z dopełnieniem nieosobowym występuje 
również w znaczeniu ‘traktować coś poważnie, przejmować się czymś’.

Tar vaije ord till sitt hjärta. [Każde słowo bierze sobie do serca.]

Jag har tagit det (brevet) till mitt hjärta. [Wzięłam go (list) sobie do serca.]

W strukturę frazeologizmu ta nägot till sitt hjärta oraz poniższych, okazjonalnych 
konstrukcji wpisana jest informacja, że podmiot doznający ma nad swymi uczuciami 
kontrolę.

Det är längt kvar innan Elisabet fàtt plats ett i hans hjärta sâ som en hustru bör.
[Jeszcze nie nadszedł moment, kiedy Elisabet otrzymuje w jego sercu pierwsze 
miejsce, które należy się żonie.]

Folk av alla härkomst älskar min musik om de släpper in den i hjärtat. [Ludzie naj
różniejszego pochodzenia kochają moją muzykę, o ile tylko wpuszczą ją do serca.]

Lât oss tanda en ny och ren eld i vära hjärtan. [Rozpalmy świeży, czysty ogień 
w naszych sercach.]

Lât foräldrama ta plats i ditt hjärta. [Pozwól rodzicom zająć miejsce w twym sercu.]

Znajdujące się w pojemniku obiekty uczuć mają często wyznaczone określone 
miejsca, co wyrażane jest między innymi za pomocą połączenia ha en plats i nâgons 
hjärta [mieć miejsce w czyimś sercu]. Miejsce w sercu może być dodatkowo określane 
jako szczególne (särskilf) czy specjalne (speciellt). Obiekty uczuć to obok osób miej
sca, z którymi łączą ludzi związki emocjonalne.

...Bolsjojteatem ... har en plats i folkets hjärta. [...Teatr Bolszoj ... ma miejsce 
w sercach ludzi.]

...Göteborg har en speciell plats i bandets hjärta. [...Göteborg ma specjalne miejsce 
w sercu zespołu.]

...Georgien har en särskild plats i oss Kaukasusresenärers hjärta. [...Gruzja zajmuje 
szczególne miejsce w sercach podróżujących po Kaukazie.]

dar det finns hjärterum dar finns det husrum [dla przyjaciół miejsce w domu zawsze 
się znajdzie (dosł. tam, gdzie jest miejsce w sercu, jest miejsce i w domu)] (H)

W bardziej nietypowym połączeniu z komponentem en plats i nâgons hjärta za
wartość pojemnika oznacza przedmiot troski i obawy.

Mânga yngre torde idag ha svärt att föreställa sig vilken plats vätebomben upptog 
i ens hjärta... [Dziś wielu młodym ludziom jest zapewne trudno sobie wyobrazić, 
jakie miejsce w sercu człowieka zajmowała bomba wodorowa...]

W sercu - pojemniku lokalizowane są też cechy charakteru oraz stany mentalne.

...om man är god i hjärtat... [...jeśli jest się dobrym w sercu...]
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Den som är gammal i sitt hjärta har aidrig varit ung. [Ten, kto jest stary w swoim 
sercu, nigdy nie był młody.]

Frihet i mitt hjärta. [Wolność w moim sercu.]

Tron sitter i hjärtat... [Wiara tkwi w sercu...]

Frägan lag kvar i hennes hjärta. [To pytanie nadal spoczywało w jej sercu.]

...jag hade den förhoppningen kvar i mitt hjärta... [...miałem nadal tę nadzieję 
w sercu...]

Serce służy jako miejsce do przechowywania informacji i wspomnień, co można 
ująć W formułę SERCE TO POJEMNIK NA PAMIĘĆ.

hon gömde hans ord i sitt hjärta [schowała jego słowa w sercu] (SSOB)

Sâ ligger de goda minnena i ens hjärta. [Tak więc dobre wspomnienia spoczywają 
w sercu człowieka.]

Men jag ska inte glömma dig. Du ska fà vara i mitt hjärta tillsammans med lillebror.
[Nie zapomnę cię. Będziesz w moim sercu razem z braciszkiem.]

Sigge kommer alltid att finnas i vära hjärtan. [Sigge na zawsze pozostanie w na
szych sercach.]

Sâ länge vi minns kommer offren att leva i vara hjärtan... [Póki będziemy pamiętać, 
ofiary będą żyły w naszych sercach...]

Skänskan bevarar jag i mitt hjärta. [Dialekt skański zachowuję w swoim sercu.]

Nu blir det att riva ur och spara - eller gömma tipsen i sitt hjärta istället. [Trzeba 
będzie wyciąć (z gazety) i zachować - albo ukryć wskazówki w swoim sercu.]

Människoma forsvinner i mängden av slagord och ingen fastnar riktigt i hjärtat. 
[Ludzie nikną w powodzi haseł i nikt nie pozostaje na długo w sercu.]

Ord som nog fastnade i hjärtat hos mänga anställda inom vârd... [Słowa, które ra
czej utkwiły w sercach wielu pracowników służby zdrowia...]

Jako przedmioty umieszczone w sercu - pojemniku konceptualizowane są również 
procesy umysłowe i emocjonalne. Mogą one się odbywać bez udziału woli podmiotu 
doświadczającego.

Men i hans hjärta skulle de alltid vinna. [Ale w jego sercu zawsze będą wygrywać.]

Georg! Grät det i Harriets hjärta. [Georg! Łkało w sercu Harriet.]

Jesus sover andligen i ditt hjärta. [Jezus spoczywa w twoim sercu w sensie ducho
wym.]

...Dan Andersson som under decennier ljöd i hjärtat hos breda folklager... [...Dan 
Andersson, który przez dziesięciolecia rozbrzmiewał w sercach szerokich mas...] 
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Varje poet har tusen liv och kan âteruppstâ i nàstan vilket mânskligt hjârta som 
heist. [Każdy poeta ma tysiące żywotów i może zmartwychwstać w każdym ludz
kim sercu.]

...Ingvar vânde sig bort, svimfardig av den vilda kânslostormen i sitt hjârta. 
[...Ingvar odwrócił się, bliski omdlenia z powodu gwałtownej burzy uczuć w swoim 
sercu.]

...man kan inte veta vad som utspelas i herren Shardiks hjârta. [...nie wiadomo, co 
rozgrywa się w sercu pana Shardika.]

Nâr man kânner sig nere och ute och det regnar i hjârtat ar det gott att slâ upp en 
diktbok. [Kiedy człowiek jest przygnębiony i samotny, a w sercu pada deszcz, do
brze jest otworzyć tomik wierszy.]

Przebiegające w sercu procesy umysłowe i emocjonalne mogą być także inicjowane 
Przez podmiot doznający.

Mitt i elândet bôijade hon gladjas i hjârtat ât deras omtânksamhet. [W całej tej bie
dzie zaczęła się cieszyć w sercu ich troskliwością.]

De sâg pâ sina kartor och upprórdes i sina nationella hjârtan. [Patrzyli na mapy 
i oburzali się w swych patriotycznych sercach.]

Du vet vad du har lovât infor Gud och lovât i ditt eget hjârta: att álska i nod och 
lust... [Wiesz, co przysięgałaś przed Bogiem i w swoim własnym sercu: kochać na 
dobre i na złe...]

I sitt hjârta insâg Stina att det i madame Eks ôgon máste vara en stor orâttvisa. [Sti- 
na uświadomiła sobie w swoim sercu, że w oczach madame Ek musiała być to duża 
niesprawiedliwość. ]

...den hemliga misstanke jag nârde i mitt hjarta... [...tajemnicze podejrzenie, które 
żywiłam w moim sercu...]

Eñer Omagh var det uppenbart att vi verkligen hade fôrândrats i vâra hjârtan... [Po 
Omagh było oczywiste, że naprawdę zmieniliśmy się w naszych sercach...]

I hjârtat âldras man aidrig. [W sercu człowiek nigdy się nie starzeje.]

...man ... âterfmner bamet i sitt hjarta. Man âterfàr sina ideal, [...odnajduje się 
dziecko w swoim sercu. Odnajduje się swoje ideały.]

Napełnianie pojemnika implikuje powstawanie doznań. Obiekty w sercu - pojem- 
niku, uczucia i stany mentalne, mogą się pojawiać w nim samoistnie lub za sprawą 
kogoś z zewnątrz.

Det var som en gladjebomb i hjartat! [To było jak wybuch radości (dosł. bomba ra
dości) w sercu!]

Nu fôds en hemsk plan i Kates hjarta. [Teraz w sercu Kate rodzi się straszny plan.] 



104

Samtidigt med skónhetstórsten vaknade i hans hjarta en fórtvivlad avundsjuka. 
[Wraz z pragnieniem piękna zrodziła się w jego sercu rozpaczliwa zawiść.]

...kárlekens laga plótsligt tandes i de bada kontrahentemas hjartan. [...płomień miło
ści został nagle wzniecony w sercach obojga partnerów.]

Staden tar alltid plats i manniskomas hjartan... [Miasto zajmuje zawsze miejsce 
w sercach ludzi...]

Miljópartiet ar riksdagens enda partí som kan tanda eldar i manniskomas hjartan 
och fa dem att bulta och brinna... [Partia Zielonych jest jedyną partią w parlamen
cie, która potrafi rozpalić ognie w ludzkich sercach i sprawić, by biły i płonęły...]

Pojawianie się doznań w sercu - pojemniku może się odbywać, jak opisują to ko
lejne przykłady, poza kontrolą podmiotu doznającego, o czym świadczy zastosowanie 
w nich strony biernej.

Visst fylldes manga hjartan av vemod nár varven lades ner... [Jasne, że wiele serc 
napełniło się smutkiem, gdy zamknięto stocznię...]

Och hans hjarta fylls av sjálvómkan. [A jego serce napełnia się współczuciem dla 
samego siebie.]

...dá fylldes mitt hjarta av frójd. [...wtedy moje serce napełniło się radością.]

Men samtidigt fylldes hans hjarta av en yster gládje... [Lecz równocześnie jego ser
ce napełniało się niepohamowaną radością...]

W konstrukcjach kauzatywnych, obrazujących powstawanie stanów emocjonalnych 
i mentalnych, pojawia się także metafora POJEMNIKA - GLEBY.

Jag lyssnade alltid uppmárksamt till dina ord, vilka sádde iron i mitt hjarta. [Zawsze 
uważnie słuchałem twych słów, które zostawiały nasiona w moim sercu.]

...det sáddes misstro och hat i manniskors hjartan. [...w ludzkich sercach zasiano 
nieufność i nienawiść.]

...aven om ditt hjarta ar kargt kan nágot gro och satta fró... [...nawet jeśli twe serce 
jest jałowe, coś może wyrosnąć i dać nasiona...]

Men ordet slog rot i hans hjarta... [Ale to słowo zapuściło już korzenie w jego ser
cu...]

...hósten har slagit rot i hjartat. [...jesień zapuściła korzenie w sercu.]

Det kommer en tid nár hat slár rot i ens hjarta... [Nadchodzi czas, kiedy nienawiść 
zapuszcza korzenie w sercu człowieka...]

Att ha barn: det var att ha ángest váxande upp av hjartat... [Posiadać dzieci: to czuć 
lęk wzrastający w sercu...]

Och hatet i hennes hjarta váxte sig alit bittrare med áren. [A z biegiem lat coraz 
bardziej wzrastała gorzka nienawiść w jej sercu.]
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Gdy mowa o dynamice uczuć i emocji, serce konceptualizowane jest również jako 
Pojemnik na PŁYN. Wzbudzanie uczuć wyrażane jest za pomocą czasownika ingjuta 
[wlewać].

Walter sokte den karlek Gud sades ha ingjutit i manniskomas hjartan genom den 
helige ande... [Walter szukał tej miłości, którą Bóg ponoć wlał w ludzkie serca za 
sprawą Ducha Świętego...]

Przybywanie zawartości pojemnika odpowiada wzrastaniu natężenia emocji. Pełny 
Pojemnik oznacza intensywość doznań, zaś przepełniony - największe natężenie uczu
la lub innego rodzaju doznania.

Medan gummit vulkade svàllde stoltheten i hjârtat. Att man kan vara sâ fiffig. [Pod
czas wulkanizowania gumy serce wezbrało mi dumą, że można być tak sprytnym.]

Gamla Tantens hjarta âr aven sâ glatt och uppfyllt av tacksamhet emot Gud... [Serce 
Starej Kobiety jest też tak radosne i wypełnione wdzięcznością dla Boga...]

...med hjârtat fullt av huggande skrack... [...z sercem pełnym przeszywającego stra
chu...]

varav hjârtat âr fullt dârav talar munnen [co w sercu, to na języku (dosł. czego pełno 
jest w sercu, o tym mówią usta)] (Ss)

...hjârtat fyllt av panik, [...serce wypełnione paniką.]

Mitt hjarta, fyllt av karlek, tommes aldrig. [Moje serce, wypełnione miłością, nigdy 
nie będzie puste.]

...jag bórjade hata honom av hela mitt ôverfulla hjarta. [...zacząłem go nienawidzieć 
z całego serca (dosł. z całego mojego przepełnionego serca).]

Sâ ôverfyllt ar mitt hjarta av karlek. [Tak przepełnione miłością jest moje serce.]

Mitt hjarta var braddfyllt av minnet... [Moje serce było po brzegi wypełnione 
wspomnieniami...]

W konceptualizacji serca jako POJEMNIKA NA PŁYN o intensywności doznań świad- 
czy ilość płynu w pojemniku. Gdy jest w nim zbyt duże ciśnienie lub zbyt wiele płynu, 
Jego zawartość się wylewa. Występujące w poniższych połączeniach czasowniki svalla 
over [kipieć, przelewać się], valla fram [tryskać], floda over [przelewać się] są wy
kładnikami metafory INTENSYWNE DOZNANIE TO PRZEPEŁNIONY POJEMNIK NA PŁYN 
(por. Kôvecses 1986, Lakoff 1987).

Mitt hjarta svallar over av varma kanslor. [Moje serce kipi ciepłymi uczuciami.]

Den som tror och blir dópt far del av dessa flôden som vàller fram ur Jesu hjarta... 
[Ten, kto wierzy i zostanie ochrzczony, zazna tych strumieni, które tryskają z serca 
Jezusa...]

For fôrsta gângen log hon mot honom och lâttnaden valide fram i hjârtat. [Po raz 
pierwszy uśmiechnęła się do niego i uczucie ulgi trysnęło w sercu.]
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“Mitt hjârta flôdar ôver av skona ord!” [„Moje serce jest przepełnione pięknymi 
słowami (dosł. przelewa się od pięknych słów)!”]

Obiekty usuwane z pojemnika przez podmiot doznający czy też kogoś z zewnątrz, 
a także opuszczające pojemnik samodzielnie, odpowiadają zanikającym stanom uczu
ciowym i mentalnym.

Borta frân ógat, borta tran hjartat. [Co z oczu, to z serca.]

...tron slocknade i sâ mânga hjârtan... [...wiara zgasła w tak wielu sercach...]

Och friden hade fôr evigt lâmnat hans unga hjârta. [A spokój na zawsze opuścił je
go młode serce.]

Den som drivit ut Kristus i sitt hjârta âr alltid radd... [Ten, kto wypędził z serca 
Chrystusa, zawsze będzie się bał...]

Tag bort berakningens ande ur vârt hjârta... [Zabierz z naszych serc ducha wyra
chowania...]

Pojemnik pozbawiony zawartości oznacza brak doznań.

Ett tomt hjarta som jag forsoker fylla med nya varma kânslor... [Puste serce, które 
próbuję napełnić nowymi, ciepłymi uczuciami...]

Eva âr en snygg óstermalmstjej med gott om pengar, snygga klâder och tomt hjarta. 
[Eva to ładna dziewczyna z dzielnicy Óstermalm, ma dużo pieniędzy, fajne ciuchy 
i puste serce.]

Mitt hjarta âr tomt. [Moje serce jest puste.]

Zamknięty pojemnik implikuje uniemożliwienie uczuciom dostępu lub ukrywanie 
ich przed innymi.

Det gâller att... stanga av sitt hjarta om man ska klara av att ta hand om sâ mânga 
misskótta hundar... [Trzeba ... zamknąć swe serce, by dać radę zająć się tyloma za
niedbanymi psami...]

Ingen kan heller ta emot nâgot frân Gud med ett stangt hjarta. [Nikt nie może też 
przyjąć nic od Boga, mając zamknięte serce.]

Var uppmarksam, stang ej ditt hjarta! [Bądź czujny, nie zamykaj swego serca!]

Jag kan inte se in i ert hjarta, mademoiselle. [Nie mogę wejrzeć w pani serce, ma
demoiselle.]

Gdy pojemnik jest otwarty, można przejrzeć jego zawartość, co oznacza weryfika
cję uczuć. Do tej grupy należą frazeologizmy pochodzenia biblijnego: begrunda nâgot 
i sitt hjarta [dosł. rozważać coś w swym sercu] oraz rannsaka sitt hjarta [dosł. prze
szukiwać swe serce]3, których polskim odpowiednikiem jest zwrot wejrzeć w swe ser
ce. Obie konstrukcje mająznaczenie ‘przemyśleć coś, zastanowić się, jak jest naprawdę’.

3 W szwedzkim tłumaczeniu Biblii z roku 1917 frazeologizm ten miał jeszcze postać rannsaka hjârtan 
och njurar [dosl. przeszukiwać serca i nerki].
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Jag lyssnade noga till hennes ord och begrundade dem i mitt hjárta. [Wsłuchiwałam 
się w jej słowa i rozważałam je w swoim sercu.]

Vi más te góra offer efter att ha begrundat alit i vara hjartan... [Po rozważeniu 
wszystkiego w naszych sercach musimy ponieść ofiarę...]

Rannsaka ditt hjárta, mitt bam, och svara mig: háller du verkligen av honom? [Wej
rzyj w swoje serce, dziecko, i powiedz, czy rzeczywiście ci na nim zależy?]

Rannsaka ditt hjárta, sá skali du finna att Lea ár den enda kvinnan for dig... [Wej
rzyj w swoje serce, a okaże się, że Lea jest dla ciebie tąjedyną...]

Otwieranie pojemnika przez jego właściciela służy konceptualizacji wyjawiania 
uczuć, co wyrażane jest za pomocą czasownika frazeologizmu óppna sitt hjárta jor 
nágon [otworzyć przed kimś swe serce] oraz derywatu dppenhjartig [szczery (dosł. 
z otwartym sercem)].

...Amerikaner alskar att óppna sitt hjárta for utlándska besókare. [...Amerykanie 
uwielbiają otwierać serca dla przybyszów z zagranicy.]

en óppenhjártig sjálvbiografi [szczera autobiografia] (SSOB)

ett óppenhjártigt uttalande [szczera wypowiedź] (H)

Z kolei w konceptualizacji POJEMNIKA NA PŁYN zwierzanie się komuś ze swoich 
Uczuć jest ujmowane jako otwieranie pojemnika i wylewanie jego zawartości. Podmiot 
doznający może manipulować pojemnikiem sam, kontrolując jego opróżnianie. 
W konstrukcjach tych występuje czasownik utgjuta [wylewać, przelewać].

...Knighton ocksá holi pá att utgjuta sitt hjárta for henne... [...Knighton też otwierał 
(dosł. wylewał) przed nią swe serce...]

utgjuta sitt hjárta for en van [otworzyć (dosł. wylać) swe serce przed przyjacielem] 
(SSOB)

Za pomocą metaforyki otwartego serca opisywana jest także gotowość podporząd
kowania się uczuciom i obdarzania nimi innych osób.

Kommer hon att óppna sitt hjárta for att dela min passion? [Czy ona otworzy swe 
serce, by dzielić moją namiętność?]

...en gudfruktig mánniska med óppet hjárta for den som led nód. [...bogobojny 
człowiek z sercem otwartym dla cierpiących.]

...de ár óppenhjártade nog att ta en sádan hjálte till hjártat. [...mają wystarczająco 
otwarte serca, by przyjąć do nich takiego bohatera.]

Otwieranie pojemnika przez kogoś z zewnątrz może z kolei oznaczać prowokowa
nie reakcji uczuciowej.

Det ár jag som har óppnat báde munnen och hjártat pá det kurdiska folket. [To ja 
otworzyłem i usta, i serca narodu kurdyjskiego.]
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To, czego podmiot doznający nie chce uzewnętrzniać, ukrywane jest w sercu - po
jemniku. Wyrażają to czasowniki z komponentem semantycznym ‘uczynić niewidocz
nym’: begrava [pogrzebać], förborga [skrywać], gömma [ukrywać], dölja [chować], 
często występujące w połączeniu z przysłówkiem djupt [głęboko],

...den svartsjuka som jag under alia är hade begravt djupt i mitt hjärta... [...ta za
zdrość, którą na te wszystkie lata pogrzebałam głęboko w sercu...]

...den i vars hjärta den outtalade hemligheten lag förborgad. [...ten, w którego sercu 
spoczywała skryta niewypowiedziana tajemnica.]

...här inne i hjärtat dar nägonstans döljs all sanning i en människa... [...tu, gdzieś 
w głębi serca, kryje się cała prawda o człowieku...]

...han gömde det inträffade sä djupt han künde i sitt hjärta. [...to, co się stało, ukrył 
najgłębiej, jak mógł, w swoim sercu.]

To, co znajduje się w sercu, jest prawdziwe, często w przeciwieństwie do tego, co 
jest uzewnętrzniane i werbalizowane. W sercu można ukryć prawdziwe opinie, prze
konania, poglądy, więzi uczuciowe, a nawet charakter, co znajduje odbicie we fraze- 
ologizmie i själ och hjärta [w głębi duszy (dosł. w duszy i w sercu)] oraz 
w połączeniach z komponentem i djupet av sitt hjärta [w głębi serca]. Konstrukcje te 
są silnie zleksykalizowane i mają znaczenia ‘w rzeczywistości, w istocie, w myśli, 
skrycie’.

Det ogillade Fina i själ och hjärta fastän hon aldrig sade det rent ut. [Stinie się to 
w głębi duszy nie podobało, choć nigdy nie powiedziała tego głośno.]

Vid ett tillfálle hade han sagt att han i själ och hjärta inte trodde pä äktenskap... 
[Któregoś razu powiedział, że w głębi duszy nie wierzy w małżeństwo...]

Strindberg var i själ och hjärta en konservativ bakätsträvare och romantiker. 
[Strindberg był w głębi duszy konserwatywnym reakcjonistą i romantykiem.]

Hon kände i djupet av sitt hjärta, att Bergstedt var en ärans man och en god kristen. 
[Czuła w głębi serca, że Bergstedt jest człowiekiem honoru i dobrym chrześcijani
nem.]

Skoro w głębi serca skrywamy rzeczy prawdziwe, to, co pochodzi z jego wnętrza, 
jest szczere.

ur djupet av sitt hjärta [z głębi serca] (H)

ur svenska hjärtans djup [z głębi szwedzkich serc] (H)

De orden kom frän hjärtat. [To były słowa z serca.]

Vi mäste tala frän hjärta till hjärta. [Musimy porozmawiać z serca do serca.]

...alia fängslade talade fritt ur hjärtat. [...wszyscy więźniowie mówili prosto z ser
ca.]

...ett skri ur en människas hjärta... [...krzyk z serca człowieka...]
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...en bekannelse som kom direkt ur hans bedragliga hjarta. [...wyznanie, które po
chodziło prosto z jego podstępnego serca.]

...en ofta upprepad ónskan som kom ur hjartat... [...często powtarzane życzenie, któ
re pochodziło z serca...]

7.5.1. Serce jako OBSZAR / POMIESZCZENIE

Metafora pojemnika pojawia się również w wersji OBSZARU. Serce jest przedsta
wiane wówczas jako większa przestrzeń o ograniczonej powierzchni, między innymi 
Jako pomieszczenie, do którego można wejść i po którym można się poruszać. Z taką 
konceptualizacją mamy do czynienia, gdy rzecz dotyczy pozyskiwania czyichś uczuć. 
By wzbudzić w kimś uczucie sympatii czy miłości, trzeba „dostać się” do jego serca. 
Znaczenie to niesie frazeologizm gd rakt till hjärtat [dosł. iść prosto do serca] i jego 
Wariant tekstowy gd rakt in i hjärtat [dosł. wchodzić prosto do serca]

...ett mäleri som gär rakt till hjärtat. [...malarstwo, które trafia (dosł. idzie) prosto do 
serca.]

Här finns en glädje i alit som gär rakt in i hjärtat... [W tym wszystkim jest radość, 
która trafia (dosł. idzie) prosto do serca...]

...hans mörka blick, som uttryckte en sorg som gick rakt in i hjärtat. [...jego ciemne 
spojrzenie, wyrażające smutek, który trafiał (dosł. szedł) prosto do serca.]

Przejawem tej konceptualizacji jest również wiele konstrukcji nieskonwencjonali- 
zowanych.

Gud tar sig genom en privat dörr i ens hjärta. [Bóg przedostaje się do serca czło
wieka przez swoje prywatne drzwi.]

Den kvällen kom Jesus in i mitt hjärta. [Tego wieczoru Jezus zamieszkał w moim 
sercu (dosł. wszedł do mojego serca).]

...det var ingängen till hennes rädda, upproriska hjärta. [...było to wejście do jej wy
straszonego, buntowniczego serca.]

Midoro Ito hoppade rakt in i publikens hjärta... [Midoro Ito (łyżwiarka) wskoczyła 
prosto do serc publiczności...]

...hon stiger rätt in i mitt hjärta. [...ona wkracza prosto do mojego serca.]

...mitt hjärtas labirynter... [...labirynty mego serca...]

W innych konstrukcjach nieodnotowywanych przez słowniki, obrazujących pozy
skiwanie uczuć, serce ukazywane jest jako miejsce, do którego prowadzi droga.
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...Verdell ... som är den första att öppna vagen till Nicholsons hjärta. [...Verdell - 
jako pierwszy otwiera drogę do serca Nicholsona.]

Sä om du nägon gang kommer till Sverige, ffämling, skali du veta att vagen till 
svenskens hjärta gär via en balkong. Först dar pratar folk med sina grannar. [Cu
dzoziemcze, jeśli kiedyś odwiedzisz Szwecję, musisz wiedzieć, że droga do serca 
Szweda prowadzi przez balkon. Dopiero tam ludzie rozmawiają ze swoimi sąsia
dami.]

Även om spriten inte längre är en genväg till färingamas hjärtan sä är det ändä lätt 
att fa kontakt. [Mimo że alkohol nie jest już drogą na skróty do serc mieszkańców 
Wysp Owczych, łatwo nawiązać z nimi kontakt.]

Tania Maria ... söker den rakaste vagen till publikens hjärta. [Tania Maria ... szuka 
najprostszej drogi do serc publiczności.]

Detta var vagen till Gwens hjärta. [To była droga do serca Gwen.]

By wywołać reakcję emocjonalną, należy zatem dotrzeć do serca, które bywa uj
mowane jako trudno dostępny cel. Uczucia pojawiają się wówczas w sercu wbrew woli 
podmiotu doznającego, co zostało zakodowane w poniższych konstrukcjach między 
innymi poprzez czasownik tränga in [wdzierać się], konotujący przełamywanie oporu.

Emilio Cabello frän Sevilla sjunger med ett uttryck som när in i hjärtat. [Emilio Ca
bello z Sewilli śpiewa z siłą, która dociera do środka serca.]

...hans ord trängde in i hennes hjärta som kulor. [...jego słowa wbijały się w jej ser
ce jak pociski.]

En anklagelse tränger längt in i ens förhärdade hjärta. [Oskarżenie wdziera się głę
boko w zatwardziałe serce człowieka.]

Sluter man ögonen uppfylls man av texten som tränger in i hjärtat. [Gdy zamkniesz 
oczy, wypełni cię tekst, który wdziera się w serce.]

Korelatami metafory pojemnika rozumianego jako większa przestrzeń są również 
konstrukcje, w których serce jest ujmowane jako POLE WALKI.

Men om fronten dä gär genom vaije människans hjärta, var bör dä striden tas upp? 
[Jeśli front przechodzi przez każde ludzkie serce, to gdzie należy podjąć walkę?]

...den inre röstens seger i mitt hjärta... [...zwycięstwo wewnętrznego głosu w moim 
sercu...]
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7.6. POJEMNIK ZA ZAWARTOŚĆ

Leksem hjárta, jako określenie ośrodka kierującego życiem emocjonalnym czło
wieka, może za sprawą przesunięcia metonimicznego POJEMNIK ZA zawartość zastę
pować ‘uczucia’.

Fórhoppningsvis hórs aven mitt hjárta genom musiken. [Mam nadzieję, że w muzy
ce słychać także moje serce.]

...skona mitt hjárta nár du gár. [...odchodząc, oszczędź moje serce.]

...Kullenbergs poesi ar underbar och inneháller mycket hjárta. [...poezja Kullenber- 
ga jest cudowna i ma w sobie dużo serca.]

...ett stilrent enkelt drama med mycket humor och hjárta. [...stylowy, prosty dramat 
z dużą ilością humoru i serca.]

Det finns puls och hjárta i musiken... [W tej muzyce jest puls i serce...]

hjártats adel [szlachetność serca] (H)

W pojemniku mogą znajdować się i uczucia, i obiekty uczuć, więc ta sama metoni- 
niia, POJEMNIK ZA ZAWARTOŚĆ, motywuje określenia z leksemem hjarta stosowane 
w zwrotach do bliskich osób, a także inne konstrukcje peryfrastyczne nazywające oso
by obdarzane uczuciami: mitt (lilia) hjarta [moje serduszko] (SSOB), min hjartanskar 
[moje kochanie] (ISOB), mitt hjartegryn [moja kruszyno] (ISOB), hjártebarn [ulubie
niec, dosł. dziecko serca] (ISOB), hjartegull [kochanie] (ISOB), hjártevan [serdeczny 
przyjaciel] (SSOB), mitt hjartas frojd [radość mego serca] (SSOB), sitt hjartas kavaljer 
/dam [kawaler / dama serca] (Ss). Istnieją także metonimie SERCE ZA PODMIOT UCZUĆ, 
Jak na przykład w określeniu alia hjartans dag [walentynki (dosł. dzień wszystkie 
serc)] (Ss) oraz w poniższym połączeniu.

Du har sett hans grav. Det fanns manga sorgsna hjártan - och modfállda hjártan - 
nár den grávdes. [Widziałeś jego grób. Było wiele smutnych serc - i przygnębio
nych serc - kiedy go kopano.]

7.7. Serce jako PRZEDMIOT

W kontekstach związanych z emocjami i uczuciami serce obrazowane jest również 
jako MANIPULOWALNY PRZEDMIOT, który można dotykać, chwytać, umieszczać gdzieś 
czy niszczyć.
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Konceptualizacja ta znajduje odbicie między innymi w połączeniach, w których 
mowa o wywoływaniu reakcji uczuciowych. Rolę agensa pełnią w nich często personi- 
fikowane uczucia oraz kauzatory reakcji emocjonalnych. Do wykładników tej kon- 
ceptualizacji należą zwroty gripa nágon om hjártat [chwytać kogoś za serce], gripen in 
i hjarteroten / i hjarterottema [poruszony do głębi serca (dosł. po korzeń / po korzenie 
serca)] (H) oraz konstrukcje z czasownikami berora [poruszać] i rora [ruszać]. Są one 
korelatami metafory pojęciowej ODDZIAŁYWANIE EMOCJI TO KONTAKT FIZYCZNY (por. 
Lakoff, Johnson 1988: 74-75).

...sorgen, eller var det besvikelsen, i hennes ogon grep honom om hjártat. 
[...smutek, czy też rozczarowanie w jej oczach chwyciły go za serce.]

...hon letar stándigt efter texter som berór mánniskors hjártan. [...cały czas szuka 
tekstów, które poruszają ludzkie serca.]

Vad mitt óga inte ser mitt hjarta inte rór. [Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal 
(dosł. to, czego nie widzi moje oko, nie porusza mojego serca).]

Omsorgen i hans róst hade rórt henne i hjártat. [Troska w jego głosie poruszyła jej 
serce.]

...Bach beráttar nágot viktigt som rór vid vara hjártan. [...Bach mówi o czymś waż
nym, co porusza nasze serca.]

Inne korelaty tej metafory, połączenia o charakterze okazjonalnym, także zawierają 
w swej strukturze informację o kontakcie przez dotyk.

Svartsjukan nyper tag i mitt leda och káta hjárta. [Zazdrość chwyta (dosł. szczypie) 
me złe i roznamiętnione serce.]

...en sorgediktning som verkligen berór och trevar efter lásarens hjárterótter. 
[...twórczość żałobna, która naprawdę porusza i próbuje dotrzeć do samych korzeni 
serc czytelników.]

Hans tolkning av Hamlet kramar publikens hjárta. [Jego interpretacja Hamleta ści
ska serca publiczności.]

Men hon kánner ángslans kalla hand om sitt hjárta. [Czuje na swym sercu zimną rę
kę niepokoju.]

...skracken kramar hennes hjárta med sin harda hand. [...strach ściska jej serce 
swoją twardą ręką.]

W wielu konstrukcjach serce przedstawiane jest jako przedmiot, którym można dowol
nie rozporządzać. Można je na przykład schować lub ulokować tak, że będzie widocz
ne dla innych. Serce odsłonięte lub położone na wyeksponowanym miejscu implikuje 
szczere wyjawienie uczuć. Wykładnikami tej konceptualizacji są połączenia leksemu 
hjarta z czasownikami zawierającymi komponent znaczeniowy ‘uczynić widocznym’: 
uppenbara [ukazać], barlagga [obnażyć], blotta [odsłonić] oraz zwroty z komponen
tem nágons hjarta pa ett fat [serce na dłoni (dosł. czyjeś serce na tacy)].
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uppenbara sitt hjärta for nägon [ukazać komuś swe serce] (H)

“Mitt barlagda hjärta”... [„Moje obnażone serce”...]

Och han levde med ett open mind och blottat hjärta. [I żył z otwartym umysłem 
i obnażonym sercem.]

Det krävs mod att stä dar ensam. Att framlägga sitt nakna hjärta. [Trzeba mieć od
wagę, by stanąć tam samemu. Odsłonić (dosł. wyłożyć) swoje nagie serce.]

Det blev en läng torsdag. När den var over hade jag serverat henne mitt hjärta pä ett 
fat. [To był długi czwartek. Gdy się skończył, byłem świadomy, że obnażyłem 
przed nią swe serce (dosł. że podałem jej moje serce na tacy).]

Jag kom med mitt hjärta pä ett fat och fick kniven i mig. [Przyszłam z sercem na 
dłoni (dosł. z sercem na tacy), a dostałam cios nożem.]

Metafora odsłoniętego, nagiego serca pojawia się również w takim kontekście, kie
dy mowa o reakcji emocjonalnej, przed którą człowiek nie może się bronić. Serce na
gie jest pozbawione osłony, co implikuje, że jest ono łatwym obiektem ataku.

...von Trier vill träffa äskädaren rakt i ett naket hjärta. [...von Trier chce trafić widza 
prosto w nagie serce.]

Na sercu można też położyć inne przedmioty, jak to obrazują wykładniki metafor 
ZMARTWIENIE / SMUTEK / PRZEDMIOTY TROSKI / OBOWIĄZKI TO CIĘŻARY, między in- 
nymi frazeologizmy göra nägot med tungt hjärta [robić coś z ciężkim sercem], nägon 
banner sig tung om hjärtat [komuś jest ciężko na sercu], lägga ngt pä hjärtat [dosł. 
kłaść coś na sercu], lägga nägon nägot pä hjärtat [kłaść komuś coś na sercu], ha / bära 
nägot pä hjärtat [mieć coś / nosić coś na sercu], nägon känner sig lätt om hjärtat [ko
muś jest lekko na sercu], en sten har fallit frän nägons hjärta [komuś spadł kamień 
2 serca] oraz lätta sitt hjärta [ulżyć swemu sercu] i göra nägot med lätt / lättat hjärta 
[robić coś z lekkim / z lżejszym sercem]. Negatywne stany emocjonalne są w nich 
ujmowane jako umieszczony na sercu ciężar (por. przykłady w rozdziale 7.3.3).

Z kolei pewne doznania pozytywne obrazowane są jako okładanie serca delikatną, 
miękką substancją. Wyraża to między innymi frazeologizm lägga sig som bomull kring 
hjärtat [dosł. kłaść się jak bawełna wokół serca], używany najczęściej w sytuacji, gdy 
chce się wyrazić zachwyt lub obdarzyć kogoś komplementem. Połączenia tego rodzaju 
to korelaty metafory PRZYJEMNOŚĆ TO MIĘKKOŚĆ.

Den här sufflen lägger sig verkligen som bomull kring hjärtat! [Ten suflet jest rze
czywiście palce lizać! (dosł. kładzie się jak bawełna wokół serca)]

Därför sjunker det hon säger in i honom som honung, lägger sig kring hjärtat och 
sprider ro genom kropp och själ. [Dlatego to, co ona mówi, sączy się w niego jak 
miód, układa się wokół serca i tchnie spokój w ciało i duszę.]

Wkładanie gdzieś serca - przedmiotu służy konceptualizacji poświęcania się cze
muś, wykonywania czegoś z zaangażowaniem. Rzeczy, w które człowiek się angażuje, 
to w takim ujęciu pojemniki, w których umieszcza się serce.
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Varhelst hon kom satte hon in sitt varma hjârta... [Gdziekolwiek się pojawiła, wkła
dała swoje ciepłe serce...]

Den (plattan) var mer ât soulhâllet, och det har jag alltid gillat. Men mitt hjarta 
fanns inte med i det. Det var mer en produkt. [Ona (płyta) była raczej soulowa i to 
mi się zawsze podobało. Ale mojego serca w tym nie było. To był raczej tylko pro
dukt.]

Carl Bildt som anklagats for att inte làngre ha kvar hjârtat i partipolitiken. [Carl 
Bildt oskarżany o to, że nie angażuje się już w politykę partyjną (dosł. że nie ma już 
serca w polityce partyjnej).]

I hockeyn ar han en duktig taktiker och har ett stort hjarta. [W hokeju jest świetnym 
taktykiem i ma duże serce.]

Różne stopnie zaangażowania wyrażane są w kolejnych połączeniach bezpośrednio 
za pomocą przymiotnika hel [cały] oraz przysłówków lite [mało] i mycket [dużo]. Ser
ce jest tu konceptualizowane jako PODZIELNY PRZEDMIOT.

Jag hoppas innerligt att det (plattan) ska salja, for jag har verkligen lagt ner hela 
mitt hjarta och hela min sjàl i det. [Mam szczerą nadzieję, że to (płyta) się sprzeda, 
bo włożyłem w to całe swoje serce i duszę.]

Han ar av politiska skal bosatt i Paris och har hela sitt hjarta i filmen. [Mieszka 
z powodów politycznych w Paryżu i oddał całe swoje serce filmowi (dosł. i ma całe 
swoje serce w filmie).]

...Johan Eklund var nójd med anfallsspelet men tyckte att det fanns for lite hjarta 
i fôrsvarsspelet. [...Johan Eklund był zadowolony z gry w ataku, lecz uważał, że za 
mało było serca w obronie.]

Spelama mâste ha lite mer hjarta i det de hâller pâ med. [Gracze muszą wkładać 
więcej serca w to, co robią (dosł. mieć więcej serca w tym, co robią).]

Zaangażowanie jest także ujmowane jako dawanie serca oraz jako jego inwestowa
nie w coś.

Att vi gav dem (gamla manniskor) mer av vâr tid och av vâra hjàrtan. [Żebyśmy 
dawali im (starym ludziom) więcej naszego czasu i serca.]

Han ger av sitt hjarta i jobbet, sâ kanns det. [Wygląda na to, że on oddaje swoje ser
ce pracy (dosł. w pracy).]

Till och med den mest sjâlviske NHL-spelare kommer att satsa hjartat for sitt land. 
[Nawet najbardziej samolubny gracz NHL da z siebie wszystko (dosł. zainwestuje 
serce) dla swego kraju.]

Pozostawianie serca gdzieś, również poprzez dzielenie go na części i lokowanie ich 
w różnych miejscach, obrazuje ponadto więzi emocjonalne dotyczące zarówno osób, 
jak i miejsc.
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Som bam arbetade han pA risfalten. Hans hjarta finns fortfarande pa landsbygden...
[Jako dziecko pracował na polach ryżowych. Jego serce pozostało na wsi...]

...bor i Mólndal men har sitt hjarta i Dalsland. [...mieszka w Mólndal, ale serce zo
stawił w Dalsland.]

Men ditt huvud och ditt hjarta har varit kvar hos dina affarer och dina nójen och di- 
na alskarinnor. [Lecz twe myśli i twe serce zostały jeszcze u twych kochanek, w roz
rywkach i interesach.]

Sedan dess finns en bit av mitt hjarta i Italien. [Od tamtej pory cząstka mego serca 
pozostała we Włoszech.]

...Kim alltid kommer att aga en bit av Chris hjarta... [...Kim zawsze będzie posia
dała cząstkę serca Chrisa...]

...visst ar jag uppvaxt bland chassider, mitt hjarta tillhór dem till halften... 
[...oczywiście wychowałem się wśród chasydów, moje serce należy w połowie do 
nich...]

Serce - jako MANIPULOWALNY PRZEDMIOT, który może należeć do kogoś i zmie
niać właściciela - pojawia się także w opisach obdarzania kogoś uczuciem miłości lub 
sympatii. Wśród wykładników tej konceptualizacji są połączenia ge nagon sitt hjarta 
[oddać komuś swe serce] i fa nagons hjarta [dostać czyjeś serce] oraz inne konstrukcje 
niówiące o znajdowaniu się serca w czyimś posiadaniu.

...mitt hjarta ar redan en annans. [...moje serce należy już do innego.]

Mitt hjarta tillhór ingen. [Moje serce nie należy do nikogo.]

Ack, prinsessa, ge mig ditt hjarta och din hand! [Ach, księżniczko, oddaj mi swe 
serce i rękę!]

Han matte alltid giva henne ett ódmjukt och av karlek uppfyllt hjarta. [Oby zawsze 
dawał jej pokorne i wypełnione miłością serce.]

Den man som en dag far hennes hjarta och hand miste kallas avundsvard och lyc- 
klig. [Mężczyznę, który kiedyś dostanie jej serce i rękę, należy uznać za godnego 
pozazdroszczenia szczęściarza.]

Serce jest ponadto konceptualizowane jako CENNY PRZEDMIOT, który można mię
dzy innymi zachować, ofiarować komuś, zdobyć, przegrać lub ukraść, co obrazuje 
różne sposoby pozyskiwania czyichś uczuć albo obdarzania nimi. Jest ono wartościo
wane dodatnio jako siedlisko najistotniejszych dla człowieka uczuć.

...bevara ditt hjarta, ty darifran utgir livet. [...zachowaj swe serce, bo z niego bierze 
się życie.]

Det ar inte manga som har rad att halla sig med ett levande hjarta. Det ar det dyraste 
som finns. [Niewielu stać na utrzymywanie żywego serca. To najdroższa rzecz, jaka 
istnieje.]
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Utrata serca implikuje utratę kontroli nad uczuciami podmiotu doznającego, zaś od
danie go innym w posiadanie oznacza, że uczucia są wówczas pod kontrolą.

Han (sonen) är snarare en personlighet som stulit deras hjärta och som de känner ett 
livslängt ansvar for. [On (syn) jest raczej osobą, która skradła im serce i za którą 
czująsię odpowiedzialni do końca życia.]

Äntligen fick Take That-stjäman sno át sig alia hjärtan själv. [Wreszcie gwiazda 
Take That mogła sama skraść wszystkie serca.]

Äntligen fick Barlow sno ät sig alia hjärtan själv. [Wreszcie Barlow mógł skraść 
sobie wszystkie serca.]

skänka ngn sitt hjärta [podarować komuś swe serce] (H)

Frazeologizm skänka ngn sitt hjärta implikuje bierną postawę osoby obdarzanej 
uczuciami. Inne połączenia prezentują bardziej dynamiczne ujęcia miłości jako walki, 
w której są wygrywający i pokonani. Konstrukcje te, zawierające człony werbalne 
vinna [podbijać, zwyciężać], erövra [zdobywać] iförlora [tracić], są korelatami meta
fory POZYSKIWANIE UCZUĆ TO walka. W połączeniach z czasownikami vinna i erövra 
serce jest konceptualizowane jako ZDOBYCZ.

Givetvis förlorar bada kumpanema sina hjärtan till Kitty... [Kitty podbiła serca obu 
koleżków (dosł. obaj koleżkowie tracą swe serca dla Kitty)...]

Jag har forlorat mitt hjärta till honom. [On podbił me serce (dosł. utraciłam dla nie
go swe serce).]

Han vann alias hjärtan. [Zjednywał (dosł. zwyciężał) wszystkie serca.]

Läget vann bamens hjärtan när det besökte skolan pä torsdagen. [Drużyna podbiła 
serca dzieci podczas czwartkowej wizyty w szkole.]

I September kommer de att erövra Svenska bams och vuxnas hjärtan pä lördags- och 
söndagsmomar i TV 4. [We wrześniu zdobędą serca szwedzkich dzieci i dorosłych 
w sobotnie i niedzielne poranki w TV 4.]

...33-dagspäven Luciani som inte hann med mera än erövra människors hjärtan med 
sitt leende... [...Luciani, który był papieżem przez 33 dni i zdążył tylko zdobyć 
swoim uśmiechem ludzkie serca...]

Gdy mowa o wartościach moralnych, serce może być także konceptualizowane jako 
BROŃ w walce.

...ett rent sinne är en ointaglig fästning, och ett oskyldigt hjärta ynglingens basta va- 
pen. [...czysty umysł jest niezdobytą twierdzą, a niewinne serce najlepszą bronią 
młodzieńca.]

Använd ditt hjärta som vapen ... lát det vara füllt av ärlighet. [Używaj swego serca 
jako broni... pozwól, by było wypełnione uczciwością.]

Jak każdy przedmiot, serce się zużywa lub ulega zniszczeniu. Niszczą je przede 
wszystkim silne, negatywne przeżycia.
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Hennes stora hjarta var utslitet. [Jej wielkie serce było zniszczone.]

...han har ett utslitet hjarta, ildrat i fortid. [...ma zniszczone serce, które się przed
wcześnie postarzało.]

Kriget tar mer p& era hjartan an pa andras. [Wojna trawi (dosł. zużywa) wasze serca 
bardziej niż innych.]

W opisach doznań miłosnych oraz innych silnych uczuć serce jest ukazywane jako 
Przedmiot, który można podpalić. Człony werbalne brinna [palić się], satta i brand 
[podpalać] i branna [palić] są wykładnikami metafory pojęciowej INTENSYWNE 
uczucie to ogień.

Att detta prassel sedan skulle satta denna Giselles hjarta i brand sa mycket att hon 
blir vansinnig av karlekssorg... [Że też ten romans miał później rozpalić serce tej 
Giselli tak mocno, iż oszaleje z powodu zawodu miłosnego...]

Ni ar sa bedarande i kvall att ni satter mitt hjarta i brand. [Dziś wieczorem jest pani 
tak czarująca, że rozpala moje serce.]

Da var jag en fortjusande ... flickunge som satte alia hjartan i brand. [Byłam wów
czas zachwycającym ... podlotkiem, który rozpalał wszystkie serca.]

Dina ógons glans satter mitt hjarta i en varkande brand som bara ditt ja kan bota. 
[Blask twych oczu rozpala moje serce bolesnym płomieniem, który może ugasić 
tylko twoja zgoda.]

...hans unga hjarta brann... [...jego młode serce płonęło...]

Sorgen brande hans hjarta... [Smutek palił jego serce...]

Han brande ned det (huset) som han brande ned sitt hjarta. [Spalił go (dom), tak jak 
spalił swoje serce.]

Inne opisy językowe miłości związane są z konceptualizacją serca jako KRUCHEGO 
PRZEDMIOTU. Za pomocą metafor pękniętego i złamanego (dosł. rozbitego) serca 
przedstawiana jest konwencjonalnie miłość nieodwzajemniona lub zawód miłosny. 
Połączenia te są korelatami metafory pojęciowej URAZ PSYCHICZNY TO URAZ FI
ZYCZNY.

Jag gick iff&n honom for att fara hem till Sverige. Med brustet hjarta. [Odeszłam od 
niego, by wrócić do domu, do Szwecji. Ze złamanym sercem.]

...nar hon vuxit upp kommer hon att krossa manga hjartan. [...jak dorośnie, złamie 
wiele serc.]

Mitt hjarta ar krossat for att du inte har skrivit pa sa manga veckor. [Mam złamane 
serce, ponieważ nie pisałeś od tak wielu tygodni.]

Julia far hjartat krossat. [Julii złamie to serce.]
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Z powyższą konceptualizacją wiążą się wyrazy złożone hjartekrossare [pogromca 
serc] i hjiirtekrosserska [pogromczyni serc] (SSOB), składające się z komponentu 
hjarta i derywatów czasownika krossa [rozbijać, miażdżyć],

W innych wykładnikach metafory URAZ PSYCHICZNY TO URAZ FIZYCZNY pojawiają 
się człony werbalne gnaga [gryźć] i ata [jeść].

Men rakningama tog aldrig slut, saljaren blev aldrig nójd, jag markte inte ens hur 
han till slut bóijade gnaga pa mitt levande hjarta. [Rachunki nigdy się nie kończyły, 
sprzedawca nigdy nie był zadowolony, nawet nie zauważyłam, kiedy w końcu za
czął dręczyć (dosł. gryźć) moje żywe serce.]

Paniken bóijade ata hans hjarta. [Panika zaczęła zżerać jego serce.]

...fórskrackelse gnagde sig annu i hennes hjarta. [...przerażenie wgryzało się nadal 
w jej serce.]

7.8. Serce jako OSOBA

W wielu wyrażeniach metaforycznych, związanych z opisami stanów emocjonal
nych, uczuciowych i mentalnych, serce jest konceptualizowane jako OSOBA podejmu
jąca różne czynności i uczestnicząca w interakcjach z otoczeniem.

...hjartat hittar hem. [...serce znajdzie drogę do domu.]

Deras hjartan hade mótts... [Ich serca się spotkały...]

Det var mitt hjarta som talade. [To moje serce mówiło.]

...mitt hjarta fick svar. [...moje serce otrzymało odpowiedź.]

...Mats Marstrands hjarta sjóng... [...serce Matsa Marstranda śpiewało...]

Gud visade sig inte nar mitt hjarta ropade efter honom. [Bóg się nie objawił, gdy me 
serce wołało za Nim.]

Komedier som avtvingar hjartat ett skri... [Komedie, które zmuszają serce do krzy
ku...]

...hans eget hjarta suckade. [...jego serce westchnęło.]

Hjartat 1er dâ igen. [Serce znowu się uśmiecha.]

Àr det dâ fôrgaves att mitt hjarta lever ostraffligt...? [Czyżby moje serce na darmo 
żyło nienagannie...?]

Serce jest opisywane jako PODMIOT UCZUĆ I MYŚLENIA, doświadczający różnych 
stanów wewnętrznych i reagujący na bodźce emocjonalne.
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Han vet var man skulle kunna gá for att hámta vad ens hjárta eftertraktar. [Wie, do
kąd można pójść, żeby zdobyć to, czego pragnie serce człowieka.]

■ hans hjárta lángtade efter en kárlek som han aldrig fick. [...jego serce tęskniło za 
miłością, której nigdy nie otrzymało.]

—med hjártat tránande efter herr Janson i Borás. [...z sercem usychającym z tęsk
noty za panem Jansonem z Borás.]

Mitt hjarta gladdes át att dessa tvá skulle befolka huset. [Moje serce cieszyło się 
z tego, że ta dwójka zamieszka w domu.]

—mitt hjarta jublade. [...moje serce wiwatowało.]

—men mitt hjarta tar inte reson. [...ale moje serce nie nabiera rozsądku.]

Hennes hjarta vet att hon inte ár ingen. [Jej serce wie, że nie jest nikim.]

...fast hjártan inte forstár... [...choć serca nie rozumieją...]

Do tej grupy należy zaliczyć frazeologizmy saga sitt hjártas mening [powiedzieć, 
c° się naprawdę myśli (dost powiedzieć opinię swego serca)] i av hjartans lust [do 
woli, ile dusza zapragnie (dosł. z ochoty serca)].

De vagar inte saga sitt hjártas mening. [Nie mają odwagi powiedzieć, co naprawdę 
myślą.]

Hon sa sitt hjártas mening om deras señaste tilltag. [Powiedziała im, co naprawdę 
myśli o ich ostatnich wybrykach.]

Men de kunde lika gama stoją av hjartans lust, han skulle anda ingenting marka. 
[Mogli równie dobrze hałasować, ile dusza zapragnie, a on i tak by nic nie zauważył.]

—tids nog far jag en stállning i livet, sá jag kan kritisera av hjartans lust, [...jak na
dejdzie czas, osiągnę odpowiednią pozycję i będę mógł krytykować, ile dusza za
pragnie.]

Hongkongboma demonstrerar av hjartans lust i alia mójliga fragor... [Mieszkańcy 
Hongkongu demonstrują do woli we wszystkich możliwych sprawach...]

Serce jest także personifikowane jako uczestnik walki - jest obiektem ataku (broni 
się przed uczuciami) lub przeciwnikiem podmiotu uczuć. Jako walka podejmowana 
Przez serce konceptualizowane jest pozyskiwanie uczuć.

Mitt hjarta utkámpade en nágot hárdare kamp án vanligt. [Moje serce rozegrało nie
co trudniejszą niż zwykle walkę.]

Han kunde stá som fastnaglad hár tills hans hjárta gav upp den ojámna kampen. 
[Mógł stać jak wrośnięty w ziemię, dopóki serce nie zrezygnowałoby z nierównej 
walki.]

Det finns ingen risk att den som gar in i det arbetet,... undkommer sitt eget hjarta pá 
den upptácktsfárden. [Nie ma ryzyka, że ten, kto się poświęci tej pracy, ... umknie 
w czasie owej wyprawy przed swoim własnym sercem.]
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Walka człowieka z uczuciami może zakończyć się niepowodzeniem, co obrazują 
wyrażenia opisujące serce jako człowieka wziętego do niewoli.

...ett tillfängataget hjärta... [...serce schwytane w niewolę...]

...“befria mitt hjärta irán dessa bojor”... [...„uwolnijcie me serce z tych kajdan”...]

W kolejnych odwzorowaniach serce jest personifikowane jako ktoś, kto ma władzę 
nad człowiekiem. Zaakcentowana jest tu konieczność podporządkowania się uczuciom 
- występujące w nich człony werbalne konotują posłuszeństwo: człowiek słucha głosu 
serca, podporządkowuje się mu, zaś serce kieruje człowiekiem lub go prowadzi.

Och det är aldrig för sent att lyssna pä hjärtats röst. [I nigdy nie jest za późno na 
słuchanie głosu serca.]

Min pappa lärde mig att man ska följa sitt hjärtas röst. [Ojciec nauczył mnie, że 
trzeba iść za głosem serca.]

Min broder Jakob, följ din egen inre röst, ditt hjärta skali leda dig rätt. [Bracie Ja
kubie, idź za swoim własnym wewnętrznym głosem, twoje serce dobrze cię popro
wadzi.]

Jag tror att du later dig styras av ditt goda hjärta... [Wydaje mi się, że pozwalasz, by 
kierowało tobą twoje dobre serce...]

Vi var sä kära i varandra, det var ett hjärtats val. [Byliśmy tak zakochani, to był 
wybór serca.]

...det gick liksom inte att ignorera hjärtats röst, [...nie dało się jakby zignorować 
głosu serca.]

...hjärtats och känslomas makt över människan. [...władza serca i uczuć nad czło
wiekiem.]

De lyder istället ett slags hjärtats etik och känner sig helt enkelt tvingade att ingripa. 
[Są raczej posłuszni pewnego rodzaju etosowi serca i po prostu czują się zmuszeni 
interweniować.]

Wiedząc, że ludzie kierują się uczuciami, można próbować się do nich odwoływać, 
co w poniższych metaforach wyrażają między innymi czasowniki tala [mówić, prze
mawiać], rikta [kierować] oraz vädja [apelować].

Reklamen mäste vara emotionell och tala direkt till hjärtat. [Reklama musi być 
emocjonalna i przemawiać bezpośrednio do serca.]

Med en självklar auktoritet far han den grymma pjäsen att tala direkt till vära hjär- 
tan. [Swoim oczywistym autorytetem sprawia, że okrutna sztuka przemawia bezpo
średnio do naszych serc.]

Drastiska monologer riktade till hjärta och hjäma. [Drastyczne monologi skierowa
ne do serca i mózgu.]

vädja till nägons goda hjärta [apelować do czyjegoś dobrego serca] (H)
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Clinton siktade mot soldatemas hjartan nar han beráttade att han just traffat den 
15-áriga bosniska flyktingflickan Zlata Filipovió. [Mówiąc, że właśnie spotkał się 
z 15-letnią uciekinierką z Bośni, Zlatą Filipovió, Clinton celował w serca żołnierzy.]

Ostatnie z cytowanych połączeń, w którym próba odwoływania się do czyichś 
uczuć ujmowana jest jako celowanie w serce, wiąże się pojęciowo ze zwrotem traffa 
i hjartat [trafiać w serce], informującym o tym, że apelowanie do czyichś uczuć zakoń
czyło się sukcesem. Konstrukcje te to kolejne wykładniki metafory pojęciowej 
Wywoływanie reakcji emocjonalnej to walka.

Sángema runt mammans dód kommer att traffa manga i hjartat. [Pieśni o śmierci 
matki trafią w serca wielu osób.]

Usch, den dar salvan om nedlággningen tráffade mitt i hjartat... [Oj, ta salwa o za
mknięciu (fabryki) trafiła prosto w serce...]

7.9. Podsumowanie

Główne kierunki rozszerzeń znaczeniowych leksemu hjarta można przedstawić za 
Pomocą następującego schematu (rys. 7)4:

4 Przedstawione w podsumowaniach analiz schematy rozszerzeń znaczeniowych poszczególnych lek
semów mają na celu jedynie wskazanie głównych domen pojęciowych konceptualizowanych za pomocą 
symbolizowanych przez nie pojęć i nie oddają całościowego obrazu semantyki analizowanych jednostek 
językowych.
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Podstawą rozszerzeń znaczeniowych leksemu hjärta w dwóch pierwszych grupach 
jest domena jego funkcji w organizmie. Umiejscowienie serca w centralnym miejscu 
ludzkiego ciała oraz jego rola jako regulatora procesów życiowych są źródłem eksten
sji metaforycznych o znaczeniach ‘centrum’ i ‘ośrodek kierujący’ (z hjärtat av Europa 
‘w sercu Europy’, Tokyos finansiella hjärta ‘finansowe serce Tokio’). Serce - jako 
główny organ systemu krwionośnego, podtrzymującego funkcje życiowe organizmu 
- motywuje także rozszerzenia metonimiczne i metaforyczne w kierunku ‘życie’ (sä 
länge hjärtat siar ‘póki bije serce’) oraz ‘aktywność’ (Stadens hjärta började ater 
banka ‘Serce miasta zaczęło znów bić’).

Rozszerzenia znaczeniowe w trzech kolejnych grupach łączą się z funkcją przypisywa
ną sercu w potocznym modelu kulturowym, w którym pełni ono rolę ośrodka życia du
chowego człowieka. Konceptualizacja ta motywowana jest metonimicznie poprzez kore
lacje doświadczeniowe: opiera się na potocznych obserwacjach fizjologicznych następstw 
przeżyć wewnętrznych, objawiających się zaburzeniami pracy serca. Z funkcją serca jako 
ośrodka życia wewnętrznego wiąże się wiele rozszerzeń metaforycznych i metonimicz- 
nych, dotyczących cech charakteru, uczuć i emocji. Serce jest kojarzone metonimicznie 
z uczuciowością (w sensie powodowania się uczuciami), altruizmem, życzliwością, zaan
gażowaniem emocjonalnym, szczerością i odwagą (ha bade hjäma och hjärta ‘dosł. mieć 
mózg i serce’, ha ett gott hjärta ‘mieć dobre serce’, ha ett stört hjärta for nagon /nägot 
‘mieć wielkie serce dla kogoś / czegoś’, ha hjärtat pä rätta stallet ‘dosł. mieć serce na 
właściwym miejscu’, göra nägot med handen pä hjärtat ‘robić coś z ręką na sercu’).

Liczne metonimie typu OBJAW ZA DOZNANIE (synen kom hennes hjärta att klappa 
snabbare ‘ten widok sprawił, że jej serce zaczęło bić szybciej’, Julias hjärta dansade 
en vild galopp ‘serce Julii tańczyło dziką galopkę’), w których emocje zastępowane są 
opisem związanych z sercem symptomów fizjologicznych, wchodzą w interakcje mię
dzy innymi z metaforą serca jako SAMODZIELNEGO OBIEKTU (ha hjärtat i halsgropen 
‘mieć serce w gardle’). Łączą się one także pojęciowo z metaforami typu URAZ 
PSYCHICZNY TO URAZ FIZYCZNY, w których cierpienie psychiczne ujmowane jest jako 
ból fizyczny (Det skär i hjärtat när man tänkerpä de faderlösa barnen ‘Serce się kraje 
na myśl o sierotach’).

W kontekstach dotyczących życia duchowego człowieka serce jest konceptualizo- 
wane za pomocą metafory POJEMNIKA. Jako PRZEDMIOTY W SERCU — POJEMNIKU uj
mowane są wówczas uczucia, obiekty uczuć, emocje, cechy charakteru, procesy emo
cjonalne i mentalne, wspomnienia oraz doświadczenia życiowe (med stor sorg i hjärtat 
‘z dużym smutkiem w sercu’, Sigge kommer alltid att finnas i vära hjärtan ‘Sigge na 
zawsze pozostanie w naszych sercach’, med hjärtat füllt av huggande skräck ‘z sercem 
pełnym przeszywającego strachu’, om man är god i hjärtat ‘jeśli jest się dobrym 
w sercu’, Men i hans hjärta skulle de alltid vinna ‘Ale w jego sercu zawsze będą wy
grywać’, Sä ligger de goda minnena i ens hjärta ‘Tak więc dobre wspomnienia spo
czywają w sercu człowieka’).

Uszczegółowieniami metafory POJEMNIKA są podtypy: POJEMNIK NA PŁYN oraz 
POJEMNIK - OBSZAR / POMIESZCZENIE. Każdy z wymienionych wariantów uwypukla 
inne aspekty życia uczuciowego człowieka. Metafora o najwyższym stopniu schematycz- 
ności służy opisom najbardziej neutralnym, statycznym, związanym z lokatywnym ujmo
waniem serca jako ośrodka życia wewnętrznego. POJEMNIK NA PŁYN wiąże się zaś z dy- 
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narruką uczuć, ich zmiennością w czasie oraz stopniem intensywności (Mitt hjärta sval- 
lar over av varma känslor ‘Moje serce kipi ciepłymi uczuciami’, utgjuta sitt hjärta for en 
vän ‘otworzyć, dosł. wylać swe serce przed przyjacielem’). Z kolei konceptualizacja 
serca jako OBSZARU / POMIESZCZENIA związana jest z opisami pozyskiwania uczuć 
1 wywoływania reakcji emocjonalnych (Detta var vagen till Gwens hjärta ‘To była droga 
do serca Gwen’, hon stiger rätt in i mitt hjärta ‘ona wkracza prosto do mojego serca’).

Gdy domenami docelowymi metafor z użyciem leksemu hjärta są charakter, uczu
cia i emocje, serce konceptualizowane jest także za pomocą ontologicznej metafory 
PRZEDMIOTU. W odwzorowaniach metaforycznych z domen źródłowych przenoszone 
s4 właściwości fizyczne obiektów - rozmiar, rodzaj substancji i ciężar (ha ett stort 
hjärta ‘mieć wielkie serce’, ha ett hjärta av guld ‘mieć złote serce’, med tungt hjärta 
z ciężkim sercem’). Metafora serca jako KRUCHEGO PRZEDMIOTU służy wyrażaniu 

negatywnego oddziaływania emocji na człowieka (ett krossat hjärta ‘złamane serce’). 
Inne warianty metafory serca przedmiotu - manipulowalnego, podzielnego oraz 
CENNEGO - wiążą się z opisem wysoko wartościowanych uczuć: miłości, sympatii 
•przywiązania (fa nägons hjärta ‘zdobyć, dosł. dostać czyjeś serce’, Kim alltid kom- 
Ker att äga en bit av Chris hjärta ‘Kim zawsze będzie posiadała cząstkę serca Chrisa’, 
skänka nägon sitt hjärta ‘oddać, dosł. podarować komuś swe serce’).

Serce jest również konceptualizowane jako OSOBA podejmująca różne działania 
1 biorąca udział w interakcjach z otoczeniem, przede wszystkim jako PODMIOT UCZUĆ 
1 MYŚLENIA (mitt hjärta jublade ‘moje serce wiwatowało’, men mitt hjärta tar inte 
reson ‘ale moje serce nie nabiera rozsądku’). Metafora serca - OSOBY wykorzystywana 
Jest w też w kontekstach opisujących wywoływanie reakcji emocjonalnych (vädja till 
nägons goda hjärta ‘apelować do czyjegoś dobrego serca’).





8. Analiza leksemu ansikte 
('twarz, oblicze')1

1 W języku szwedzkim istnieje wyraz anlete [oblicze], lecz jego lączliwość jest bardzo ograniczona. 
Ponieważ, sądząc z lektury tekstów prasowych, również w języku polskim wyraz oblicze jest coraz częściej 
zastępowany przez twarz, w tłumaczeniu przykładów stosuję ten drugi.

W definicjach słownikowych szwedzkiego leksemu ansikte jako podstawowe kom
ponenty podane są następujące znaczenia:

1. Przednia strona głowy ludzkiej (ISOB, SAOB)
2. Miejsce, w którym zlokalizowane są narządy zmysłów: oczy, nos, jama ustna 

(SAOB, SSOB).
Definicje te uwzględniają dwa ważne aspekty, na których opiera się znaczna część 

rozszerzeń znaczeniowych leksemu ansikte'. lokalizację twarzy w stosunku do całego 
ciała oraz funkcje, które twarz pełni poprzez umiejscowione w niej receptory zmysłowe, 
definicje słownikowe nie odnotowują natomiast funkcji wyrażania stanów psychicznych.

Twarz jako przednia strona głowy usytuowana jest w najlepiej widocznym miejscu 
ludzkiej postaci i pełni bardzo ważną rolę w interakcjach człowieka z otoczeniem 
~ zarówno jako część odbierająca informacje z zewnątrz, jak i je przekazująca. Interak
cje te są możliwe nie tylko dzięki ulokowanym w twarzy narządom zmysłów, lecz 
wiążą się także z wyglądem twarzy, który dostarcza bardzo istotnych informacji o kon
dycji psychofizycznej człowieka.

Wymienione domeny pojęciowe: wygląd twarzy, jej usytuowanie w ludzkim ciele 
°raz funkcje są z sobą ściśle powiązane. Stanowią one domeny źródłowe w licznych 
odwzorowaniach metaforycznych i metonimicznych, w których cechy twarzy służą 
konceptualizacji wielu, zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych pojęć.

8.1. TWARZ ZA WYGLĄD

Twarz jest częścią ciała nieodłącznie związaną z wyglądem i tożsamością człowie
ka, ponieważ na podstawie jej cech rozpoznajemy i identyfikujemy ludzi. Bardzo traf
nie ujęli to Lakoff i Johnson, pisząc o metonimii TWARZ ZA OSOBĘ:
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„Taka metonimia jest bardzo produktywna w naszej kulturze. Tradycje portretowe, tak 
w malarstwie, jak i w fotografice, opierają się właśnie na niej. Jeśli ktoś prosi mnie o pokazanie 
fotografii mojego syna i pokażę mu zdjęcie twarzy syna - to wystarczy. [...] Ale jeśli pokażę 
zdjęcie ciała bez twarzy, będzie to uznane za dziwne [...]. W naszej kulturze patrzymy na twarz 
człowieka - bardziej niż na jego postawę czy ruchy - by uzyskać podstawowe informacje o nim. 
Funkcjonujemy w terminach metonimii, kiedy postrzegamy człowieka jako jego twarz 
i odpowiednio do tych postrzeżeń postępujemy” (Lakoff, Johnson 1988: 60).

Obserwacja, że rozpoznanie twarzy oznacza identyfikację osoby, zakodowana jest 
w związku wyrazowym kanna igen ett ansikte [rozpoznać czyjąś twarz] (SAOB) oraz 
w połączeniach leksemu ansikte z komponentami bekant [znajomy], obekant [niezna
jomy] i frammande [obcy].

Elmgren fick syn pa ett bekant ansikte... [Elmgren zobaczył znajomą twarz...]

Oroligt sag han sig om efter bekanta ansikten. [Niespokojnie rozglądał się za zna
jomymi twarzami.]

mótas av idei obekanta ansikten [spotykać całkiem nieznajome twarze] (H)

...s4 manga frammande ansikten... [...tyle nieznajomych twarzy...]

Fakt, iż twarz utożsamia się z wyglądem, dał podstawę rozszerzeniu metonimicz- 
nemu TWARZ za WYGLĄD OSOBY w kolokacjach kanna nagon till ansiktet [znać kogoś 
z twarzy] ‘znać kogoś z wyglądu’ (SAOB) i dbma efter ansiktet [oceniać po twarzy] 
‘osądzać na podstawie wyglądu’ (SAOB).

8.2. TWARZ ZA OSOBĘ

Skoro wygląd człowieka utożsamiany jest z twarzą, a jej rozpoznanie równoznacz
ne z identyfikacją osoby, naturalne jest posługiwanie się metonimią TWARZ ZA OSOBĘ.

Johan gick tran ansikte till ansikte. [Johan szedł od twarzy do twarzy.]

“Aftonbladets” kulturredaktion, med ansikten som Thorbjörn Larsson och Amelia 
Adamo... [Dział kulturalny gazety „Aftonbladet”, z takimi twarzami, jak Thorbjörn 
Larsson i Amelia Adamo...]

...Storbritanniens mest uppmärksammade ansikte. [...najsłynniejsza twarz Wielkiej 
Brytanii.]

Ätta ansikten som tittama har en chans att bekanta sig med. [Osiem twarzy, z któ
rymi ma okazję zaznajomić się widz.]
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Bakom sä gott som alia páhopp pä Presidenten, befogade eller obefogade, finns ett 
ansikte. [Za wszystkimi atakami na prezydenta, uzasadnionymi czy nie, kryje się 
jakaś twarz.]

W odniesieniu do ogólnie znanych i rozpoznawanych osób używane są połączenia 
Wyrazu ansikte z przymiotnikami känd [znany], välbekant / välkänd [dobrze znany],

Pontus Gärdinger ... är redan ett välbekant ansikte som de fiesta till och med kan 
namnet pä. [Pontus Gärdinger ... jest już dobrze znaną twarzą, której nazwisko koja
rzy większość ludzi.]

Frölundas nye fotbollstränare är ett välkänt ansikte. [Nowy trener piłkarski drużyny 
Frölunda jest dobrze znaną twarzą.]

Mrinal Sen, den indiska filmens mest kända ansikte... [Mrinal Sen, najbardziej zna
na twarz filmu hinduskiego...]

Występujące w kolejnych przykładach zwroty bli ett känt / välkänt / ansikte [stać 
się znaną / dobrze znaną twarzą] mają znaczenie ‘stać się znaną, rozpoznawaną osobą’, 
zaś vara inget ansikte [nie być żadną twarzą] ‘nie być nikim znanym’.

Leif-Äke som efter Skandalen blivit ett välkänt ansikte i tennisvärlden. [Leif-Äke, 
który po tym skandalu stał się dobrze znaną twarzą w świecie tenisa.]

Det känns kluvet att de plötsligt ska bli kända ansikten for en stor del av det Sven
ska folket. [Mają ambiwalentne odczucia w związku z tym, że nagle staną się dla 
większości Szwedów znanymi twarzami.]

Man mäste nog vinna nägra fier tävlingar för att bli ett stört känt ansikte här nere, 
Säger hon nyktert. [Trzeba raczej wygrać wiele zawodów, żeby stać się tutaj dużą, 
znaną twarzą, mówi trzeźwo.]

Min mälgrupp är ingen mälgrupp, publiksiffror saknas ... Jag är inget ansikte, inget 
tungt nyhetsankare... [Moja grupa docelowa nie jest właściwie grupą docelową, bo 
brakuje danych o oglądalności ... Nie jestem żadną twarzą, żadnym wybitnym pre
zenterem...]

Pojawianie się nowych osób w różnych sytuacjach wyrażane jest za pomocą połą
czenia ett nytt ansikte [nowa twarz] lub ett fröscht ansikte [dosł. świeża twarz]. Przy
miotnik fräsch niesie z sobą dodatkową konotację ‘nowe siły, odnowa’.

Ett nytt och bekant ansikte öppnar Aftonbanken i kväll, Gunilla Bergensten, debu- 
tant i TV-sammanhang, och Peter Apelgren. [I nowa, i znana twarz inaugurują dziś 
wieczorem program Aftonbanken - debiutująca w telewizji Gunilla Bergensten oraz 
Peter Apelgren.]

Manga äldre och handikappade möter ideligen nya ansikten i sina hem. [Wielu star
szych i niepełnosprawnych spotyka w swych domach wciąż nowe twarze.]

Väljama vill ha nya, fräscha ansikten... [Wyborcy chcą nowych, świeżych twarzy...] 



128

...VPK har bytt namn och fait ett frascht ansikte i ledningen. [...Partia Komuni
styczna zmieniła nazwę i dostała świeżą twarz w kierownictwie.]

Han (statsministem) vantas handplocka fiera nya och nygamla ansikten till regerin- 
gen. [Oczekuje się, że (premier) dobierze sobie do rządu wiele nowych i dawnych 
twarzy.]

W ostatnim z wymienionych przykładów pojawia się przymiotnik nygammal, będą
cy złożeniem wyrazów o znaczeniu ‘nowy’ i ‘stary’. Określenie to odnosi się do osoby 
obejmującej nową funkcję w rządzie, ale już znanej z działalności na innym stanowi
sku.

Do grupy metonimii TWARZ ZA OSOBĘ należy rozszerzenie znaczeniowe TWARZ ZA 
REPREZENTANTA. Wyraz ansikte występuje w tych konstrukcjach w połączeniu 
z przyimkami utât i mot, oznaczającymi ruch na zewnątrz i zwracanie się w jakimś 
kierunku.

Partiet har ocksâ fàtt mânga nya medlemmar sedan Thorén blev ansiktet utât. [Par
tia ma nowych członków, odkąd jej twarzą jest Thorén.]

Helmut Kohl som redan forut sett sig som Tysklands egentliga ansikte utât, tar over 
an mer av utrikespolitiken... [Helmut Kohl, który już wcześniej uważał się za wła
ściwego reprezentanta (dosł. właściwą twarz) Niemiec, przejmuje coraz bardziej 
politykę zagraniczną...]

...efter nio âr som arméns ansikte mot allmanheten befordrades han... [...po dzie
więciu latach bycia twarzą armii dla społeczeństwa, dostał awans...]

Ulrika Eriksson, 24 och fd fotomodell, âr MTV:s ansikte mot Norden. [Ulrika Erik
sson, 24 lata, była modelka, jest twarzą MTV na Skandynawię.]

8.3. WYGLĄD TWARZY ZA CECHY 
OSOBOWOŚCI

W potocznym modelu kulturowym twarz jest traktowana jako „zwierciadło duszy”. 
Może ona odzwierciedlać nie tylko aktualny stan wewnętrzny człowieka, ale także 
dostarczyć wielu istotnych informacji związanych z jego osobowością trwałymi dys
pozycjami uczuciowymi i intelektualnymi. Przekonanie to znajduje odbicie między 
innymi w następujących połączeniach:

Ett ansikte kan forklara en manniska. [Twarz może wytłumaczyć człowieka.] 
(SAOB)
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Vad jag unik är, ser du bare i mitt ansikte, när du bortser fran mitt utseende. [Jak je
stem wyjątkowa, dostrzeżesz tylko w mojej twarzy, jeśli nie będziesz zważał na 
wygląd.]

Z wyglądem twarzy łączy się ocena urody i atrakcyjności człowieka. Twarz może 
być między innymi opisywana za pomocą przymiotników: vacker [ładna], behaglig 
[przyjemna], finskuren [delikatna], regelbunden [regularna], perfekt [idealna], stilig 
[przystojna], grov [o grubych rysach], nobel [szlachetna],/«/ [brzydka], ohygglig [od- 
rażająca], märklig [ciekawa], ovanlig [niezwykła], vardaglig [pospolita].

Obserwując twarz człowieka, można wysnuć wnioski dotyczące czyjegoś wieku, 
stanu zdrowia oraz samopoczucia. Wówczas twarz bywa określana jako: ung [młoda], 
gammal [stara], pojkaktig [chłopięca], flickaktig [dziewczęca], barnslig [dziecinna], 
ungdomlig [młodzieńcza], mögen [dojrzała], avspänd [odprężona], insjunken [zapad- 
n'Çta], farad [poorana zmarszczkami], rynkig [pomarszczona], tard [zniszczona], här- 
jad [wyniszczona, dosł. spustoszona], utmärglad [wymizerowana], plàgad [umęczona].

Niektóre cechy twarzy można także przypisywać pewnym narodowościom, nie tyl
ko w sensie wyglądu fizycznego, lecz również w odniesieniu do wyrazu twarzy, trak
towanego jako obraz cech duchowych.

Han sag framför sig ett intressant ansikte av slavisk typ. [Widział przed sobą intere
sującą twarz typu słowiańskiego.]

Jag vill ha Liv Ullmann, hennes nordiska ansikte är ocksâ mycket ryskt. [Chcę, by 
to była Liv Ullmann, jej skandynawska twarz jest równocześnie bardzo rosyjska.]

Fakt, że twarz łączy się z oceną charakteru człowieka, potwierdzają liczne połącze
nia leksemu ansikte z przymiotnikami określającymi cechy charakteru, jak na przykład: 
ambitiös [ambitna], barsk [harda], bister [surowa], brutal [brutalna], civiliserad [cywi
lizowana], energisk [energiczna], flegmatisk [flegmatyczna], godhjärtad [serdeczna], 
godmodig [dobroduszna], god [dobra], grym [okrutna], jovialisk [jowialna], känslig 
[wrażliwa], lömsk [chytra], mild [łagodna], narraktig [błazeńska], ondskefull [zła], 
°skuldsfull [niewinna], osympatisk [niesympatyczna], snäll [miła], sträng [surowa], 
trygg [ufna], välvillig [życzliwa], vänlig [uprzejma], övermodig [zarozumiała].

Inne określenia związane są z oceną predyspozycji umysłowych człowieka: dum 
[głupia], enfaldig [bezmyślna],förnuftig [rozsądna], intelligent [inteligentna].

8.3.1. Twarz jako ŹRÓDŁO INFORMACJI o człowieku

Twarz umożliwia poznanie tego, co przeżywa człowiek. Obserwując jej mimikę, 
można odgadnąć czyjeś emocje, uczucia i myśli. Fakt, że przyglądając się twarzom, 
można uzyskać informacje na temat ich właścicieli, ma w języku szwedzkim liczne 
poświadczenia językowe. Twarz jest w nich konceptualizowana jako ŹRÓDŁO IN
FORMACJI o cechach charakteru człowieka, jego postawach, doświadczeniach życio
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wych z przeszłości, a także o jego aktualnych stanach emocjonalnych, uczuciowych 
i mentalnych. Większość opisujących te zjawiska konstrukcji to wykładniki metafory 
pojęciowej ROZUMIENIE TO WIDZENIE, implikującej, że wygląd twarzy dostarcza in
formacji, którą obserwator może zinterpretować.

To, co widać na twarzy człowieka, przyrównywane jest w metaforach językowych 
do różnych typów znaków, między innymi graficznych, o czym świadczą komponenty 
leksykalne ha nágot skrivet i ansiktet [mieć coś wypisane na twarzy], tecken [znak] 
i tillstymmelse [oznaka, ślad],

Det syntes inga tecken till bekymmer i hennes ansikte... [Nie było widać żadnych 
oznak zmartwienia na jej twarzy...]

Det fanns inte minsta tillstymmelse till fórvantan och gládje i ansiktena... [Na tych 
twarzach nie było najmniejszej oznaki wyczekiwania i radości...]

Han ar en filmare som brinner for sitt projekt, det star tydligt skrivet i hans ansikte. 
[On jest filmowcem bardzo zaangażowanym w swój projekt, ma to wyraźnie wypi
sane na twarzy.]

...star det inte, vid nármare páseende, forlorare skrivet i ansikte pá honom? [...czy 
po przyjrzeniu się nie widać, że na jego twarzy jest wypisana porażka?]

...de erfarenheter man har fatt skrivna i ansiktet. [...doświadczenia, które ma się 
wypisane na twarzy.]

Twarz jest również konceptualizowana jako OBRAZ, co wyrażają połączenia z ele
mentami vara en bild av nágot [być obrazem czegoś] i mala [malować].

...hennes ansikte var en bild av áterhállet raseri... [...jej twarz była obrazem po
wstrzymywanej wściekłości...]

Med avsmaken málad i sitt ansikte... [Z niesmakiem odmalowanym na twarzy...]

Do tej grupy zaliczają się również połączenia, w których mowa o widocznych na 
twarzy trwałych śladach doświadczeń kształtujących osobowość człowieka. Występują 
w nich komponenty synas [być widocznym], spár [ślad], prágla [naznaczać (dosł. 
odciskać, wytłaczać)], drag [rys] oraz outplánlig [niezatarty],

Martin sag att Putte Stahls dom redan var stadfast. Det syntes i hans ansikte... 
[Martin zobaczył, że wyrok Puttego Stáhla był już zatwierdzony. Widać to było na 
jego twarzy...]

De tjugo ár som passerat sedan han hamnade i offentligheten ... syns i alia fali inte 
i hans ansikte. [Tych dwudziestu lat, które minęły od czasu, gdy stał się osobą pu
bliczną ... nie widać w każdym razie na jego twarzy.]

Fángvaktama berattar for honom att han slagit ihjal sin hustru... Den upplysningen 
har lamnat spár i det magra ansiktet... [Strażnicy więzienni mówią mu, że zabił 
swoją żonę... Ta wiadomość pozostawiła ślady na jego wymizerowanej twarzy...] 
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...ett mârkligt ansikte med spâr av tusen prôvningar, prâglat av ett stort lugn. 
[...dziwna twarz ze śladami niezliczonych przejść, emanująca (dosł. naznaczona) 
wielkim spokojem.]

Hans ansikte, som var praglat av utsvavningar och missnoje... [Jego twarz, z pięt
nem rozwiązłości i niezadowolenia...]

De outplânliga skuggoma av bitterhet i hans ansikte... [Niezatarte cienie goryczy na 
jego twarzy...]

Det ar inget ovanligt med drag av desillusion i en vuxens ansikte. [Nic dziwnego, 
jeśli na twarzy dorosłego pojawia się rys deziluzji.]

Det fanns ett drag av forvirring i hennes ansikte. [Na jej twarzy widniał rys zdzi
wienia.]

W opisach emocji liczną grupę stanowią konstrukcje z komponentami uttryck [wy
raz] i uttrycka [wyrażać].

Hans ansikte fick ett bekymrat uttryck. [Miał zmartwiony wyraz twarzy.]

Hon sâg ett belâtet uttryck dyka upp pâ hans ansikte. [Zobaczył, że na jego twarzy 
pojawia się wyraz zadowolenia.]

Hans ansikte hade ett triumferande uttryck. [Miał na twarzy wyraz triumfu.]

Inbillade hon sig bara att Beamans bleka ansikte faktiskt uttryckte radsla? [Czy tyl
ko jej się wydawało, że blada twarz Beamana rzeczywiście wyrażała strach?]

Hans ansikte uttrycker bâde skrack och fôrundran... [Jego twarz wyraża i strach, 
i zaciekawienie...]

Inte en enda gâng miste hans ansikte sitt dystra, fôrgramda uttryck. [Ani na chwilę 
nie zniknął z jego twarzy ponury, zasmucony wyraz.]

Uttryck av obeskrivlig vàmjelse spred sig ôver deras ansikten... [Na ich twarzach 
pojawił się wyraz nieopisanego obrzydzenia...]

komikem hade bara tvâ ansiktsuttryck men det rackte [komik miał do dypozycji 
tylko dwie miny (dosł. dwa wyrazy twarzy), ale to wystarczyło] (SSOB)

Twarze, na których wyraźnie odbijają się stany emocjonalne, opisywane są za po
mocą złożenia uttrycksfull [pełna wyrazu], zaś twarze, które nic nie wyrażają, określa
ne sąjako uttryckslos [bez wyrazu].

Mânga kanner Lena Endres uttrycksfulla ansikte fran film och tv... [Wielu zna pełną 
wyrazu twarz Leny Endre z filmu i telewizji...]

Hans ton var obesvarad men samtidigt formell, ansiktet uttryckslôst. [Ton jego gło
su był swobodny, lecz równocześnie formalny, twarz bez wyrazu.]

...hans ganska enfaldiga ansikte fôrblev uttryckslôst. [...jego niezbyt mądra twarz 
pozostała bez wyrazu.]
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Element semantyczny ‘wyrażać, uzewnętrzniać’ obecny jest również w połącze
niach oznaczających prymamie komunikację werbalną, przekazywanie i ujawnianie 
informacji. Twarz jest tu konceptualizowana jako OSOBA - PODMIOT CZYNNOŚCI 
WERBALNYCH: może coś mówić (saga), opowiadać (beratta), zdradzać (avsloja / for
rada), ujawniać (roja), skarżyć (skvallra), świadczyć (vittna) o czymś. Czasowniki te 
sugerują, że to, co dzieje się na twarzy, jest poza kontrolą podmiotu doznającego.

Det ár det renodlade uttrycket, det nakna ansiktet som ságer och berattar alit, som 
jag vill fanga... [Chciałbym uchwycić właśnie prawdziwy wyraz twarzy, nagą 
twarz, która mówi i opowiada wszystko...]

Egentligen ar det bara deras vidóppna ansikten som avslójar dem. De ar inga poli- 
ser. Inga brandman, inga militárer. De ar barn... [Tak naprawdę zdradzają ich tylko 
rozdziawione buzie (dosł. szeroko otwarte twarze). Nie są żadnymi policjantami- 
Żadnymi strażakami, żadnymi żołnierzami. Są dziećmi...]

...hennes ansikte rójde en radsla som gjorde ett nastan obehagligt intryck. [...jej 
twarz ujawniała strach, który wywoływał nieprzyjemne odczucia.]

Hans ansikte forrádde ett sinnesuppror. [Jego twarz zdradzała burzę uczuć.]

“Fórvánansvárt nog tycks folk trivas”, tankte han, “eller sá láter de inte sina ansik
ten skvallra...”. [„Zadziwiające, że ludzie się tu chyba dobrze czują”, pomyślał, „al
bo nie pozwalają swoim twarzom się zdradzać (dosł. skarżyć)...”.]

...hans ansikte vittnade tydligt om hans tankę: En vórdad man, en domare, láter de 
hálla pá med sá lága sysslor. [...jego twarz była wyraźnym odbiciem jego myśli 
(dosł. świadczyła wyraźnie o jego myśli): Takiemu szacownemu człowiekowi, sę
dziemu, każą zajmować się takimi przyziemnymi sprawami.]

...deras ansikten hade en spánd hárd min som vittnade om att de medvetet tog en 
risk. [...na ich twarzach był wyraz zacięcia, który świadczył o tym, że świadomie 
podjęli ryzyko.]

Człowiek potrafi także sterować swoim wyrazem twarzy, nie chcąc ujawnić wła
snych odczuć, co znalazło odbicie w konstrukcjach z komponentami mówiącymi 
o braku możliwości uzyskania informacji, ojej ukryciu bądź usunięciu, między innymi 
Ijuga [kłamać], sudda ut [wymazywać], ogenomtranglig [nieprzenikniony], outgrund- 
lig [niezgłębiony] i gátfull [zagadkowy],

Vad jag menade var att fingeravtryck inte kan Ijuga ... men det kan en mánniskans 
ansikte. [Miałem na myśli, że odciski palców nie kłamią ..., ale może to robić 
twarz.]

Alit som kunde framkalla fientliga kánslor var fullkomligt utsuddat frán fotgángar- 
nas ansikten... [Wszystko, co mogło wywołać wrogie odczucia, było całkowicie 
wymazane z twarzy przechodniów...]

Hans ansikte ár en ogenomtranglig mask. [Jego twarz jest nieprzeniknioną maską.]

Endast Johans ansikte var outgrundligt. [Tylko twarz Johana była niezgłębiona.] 
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Det syntes inga tecken till bekymmer i hennes ansikte, som var gâtfullt... [Na jej 
zagadkowej twarzy nie było widać żadnych oznak zmartwienia...]

Jag kände efter i mitt ansikte men det var slätt och stilla och forâdde ingenting.
[Sprawdziłem moją twarz, ale była gładka, nieruchoma i nic nie zdradzała.]

Deras ansikten är stumma. [Ich twarze są nieme.]

...hennes ansikte var intetsägande... [...jej twarz nic nie zdradzała (dosł. nic nie mó
wiła)...]

Hans ansikte är dovt, slutet... [Jego twarz jest głucha, zamknięta...]

Skoro wygląd twarzy może dostarczyć ważnych informacji o człowieku, jego prze
życiach i doświadczeniach, jest ona często poddawana obserwacji, o czym mówią po
łączenia z komponentami werbalnymi oznaczającymi przyglądanie się, między innymi 
Se / titta [patrzeć], stirra [wpatrywać się], glo [gapić się], studera [przyglądać się], 
iaktta [obserwować], betrakta [przyglądać się], observera [obserwować].

Hon betraktade hans ansikte. [Przyglądała się jego twarzy.]

Han studerar publiken ansikte for ansikte. [Obserwuje publiczność, twarz po twa
rzy.]

Hon observerade deras ansikten. [Obserwowała ich twarze.]

Jag iakttog Gwens ansikte: hon var rasande. [Obserwowałam twarz Gwen - była 
wściekła.]

Ingrid sag uppmärksamt pâ hennes ansikte. [Ingrid patrzyła uważnie na jej twarz.]

...en person kommer fram till mig, glor rakt in i ansiktet och säger “det är ju du”.
[...ktoś podchodzi do mnie, wgapia się prosto w moją twarz i mówi „to przecież 
ty”-]

Hennes tankfiilla, morka ogon fastes pâ hans ansikte. [Jej zamyślone, ciemne oczy 
utkwiły w jego twarzy.]

Hon nickade utan att släppa hans ansikte med blicken. [Przytaknęła, nie spuszczając 
wzroku z jego twarzy.]

Kolejne człony werbalne występujące w tej grupie związków wyrazowych ozna
czają kontrolowanie: granska [kontrolować], underkasta sträng granskning [poddawać 
surowej kontroli], forska [badać], monstra [lustrować] i registrera [odnotowywać]. 
Znaczenie czasowników wzmacniane jest dodatkowo przez przysłówki podkreślające 
aktywność obserwatora, na przykład ingàende [dokładnie], rannsakande [badawczo] 
1 värderande [taksująco],

...hon forskade i hans ansikte med sitt ansikte. [...badała jego twarz swoją twarzą.]

Han granskade hennes händer och ansikte sâ ingàende... [Kontrolował tak dokładnie 
jej ręce i twarz...]



134

Kelderek mindes hur Melathys for tvA kvallar sen tyst hade mónstrat ansiktena hos 
mannen... [Kelderek przypomniał sobie, jak Melathys dwie noce wcześniej lustro
wała twarze mężczyzn...]

...vaije skalvning i hennes ansikte, vaije ofrivillig grimas registrerades och underka- 
stades strang granskning. [...każde drgnięcie jej twarzy, każdy mimowolny grymas 
był rejestrowany i poddawany surowej kontroli.]

Da tog Ingrid upp honom och tittade noga i hans ansikte och sag att han var radd. 
[Wtedy Ingrid podniosła go, przyjrzała się dokładnie jego twarzy i zobaczyła, że się 
boi.]

Du ser rannsakande in i deras ansikten... [Zaglądasz badawczo w ich twarze...]

...mrs Rowans dotter matte henne med blicken, stirrade henne stint i ansiktet liksom 
varderande. [...pani Rowans mierzyła ją spojrzeniem, wpatrywała się intensywnie, 
jakby taksująco, w jej twarz.]

W dalszych konstrukcjach rola obserwatora jest uwypuklona jeszcze bardziej - jest 
on interpretatorem tego, co wyraża twarz. Może on coś na twarzy zobaczyć (se), wy
cedzić (spora), wyczytać / odczytać coś w niej (liisa / avlasa); może też na podstawie 
wyrazu czyjejś twarzy sądzić coś (doma) lub zrozumieć (forsta), a także ją „objaśniać” 
(tolka / ty da).

...han sńg pa den gamie mannens ansikte hur denne aterupplevde gamla tider. 
[...widział na twarzy starego człowieka, jak ten wracał myślą do dawnych czasów.]

Hon sag i Fridas ansikte att fattigdomen ar tung... [Widziała w twarzy Fridy, jak do
skwiera jej bieda...]

Vilka kanslor kunde sparas i hans alit mer tarda, spanda ansikte... [Jakie uczucia 
można było wyśledzić na jego coraz bardziej wyniszczonej, napiętej twarzy...]

Jag fórsóker tyda ett kvarter, en stadsdel, som man tolkar ett ansikte. [Próbuję roz
szyfrować dom, dzielnicę, tak jak się interpretuje twarz.]

Hon kunde inte tolka uttrycket i flickans ansikte. [Nie umiała odczytać (dosł. obja
śnić) wyrazu twarzy dziewczynki.]

Av ansiktet att dóma borde hon ha varit i mitten av de femtio... [Sądząc po twarzy, 
powinna mieć koło pięćdziesięciu pięciu lat...]

Jag fórstod pa folks ansikten att jag hade rakat ut for en stor smali. [Zrozumiałem 
z twarzy innych ludzi, że padłem ofiarą poważnego wybuchu.]

Han laste sanningen i deras ansikten. [Wyczytał prawdę w jej twarzy.]

I hennes ansikte laste han hur vansinnigt hans infall var... [W jej twarzy wyczytał, 
jak szalony był jego pomysł...]

...hans ansikte kan inte avlasas i mórkret. [...w ciemnościach nie da się nic wyczytać 
z jego twarzy.]
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Do wykładników tej konceptualizacji należą również połączenia, w których twarz 
jest konceptualizowana jako LUSTRO. Można w nie spojrzeć, by poznać czyjeś myśli 
lub opinie.

Han vantade och sag hur kansloma avspeglades i hennes ansikte... [Odczekał i zo
baczył, jak w jej twarzy odbijają się uczucia...]

Farquar sag hur gladje och intresse avspeglades i manniskomas ansikten. [Farquar 
zobaczył, jak w twarzach ludzi odbijały się radość i zainteresowanie.]

Men i hans magra, allvarliga ansikte syntes inte nagon spegling av detta. [Lecz 
w jego chudej, poważnej twarzy nie było tego widać (dosł. nie było odzwierciedle
nia tego).]

...jag skali spegla mig i doktoms ansikte i stallet nar han kommer. [...no to przejrzę 
się w twarzy doktora, jak przyjdzie.]

Ingeborg var en san som inte kunde se in i en annan manniskas ansikte som i en 
spegel. [Ingeborg była osobą, która nie umiała spojrzeć w twarz innego człowieka 
jak w lustro.]

8.3.2. Ontologiczne metafory charakteru

Z oceną charakteru wiążą się także, odnoszące się do postaw człowieka wobec in
nych ludzi, wyrażenia metaforyczne, w których twarz jest ujmowana jako przedmiot 
0 różnych właściwościach fizycznych. Należą do nich między innymi korelaty leksy
kalne metafor pojęciowych UCZUCIA / SERDECZNOŚĆ TO CIEPŁO i BRAK UCZUĆ / 
Surowość TO CHŁÓD: ett varmt /kallt ansikte [ciepła / zimna twarz]. Twarze określane 
Jako zimne oznaczają brak zainteresowania i serdeczności, zaś twarze ciepłe - przyja
zną postawę wobec innych.

Deras ansikten är kalla och vara leenden besvaras inte. [Ich twarze są zimne i nasze 
uśmiechy nie są odwzajemniane.]

Nere i salen ett enda brett varmt ansikte med goda ögon. [W sali tylko jedna duża, 
ciepła twarz z dobrymi oczami.]

...dar var nägot ömt och varmt over hans ansikte. [...w jego twarzy była jakaś czu
łość i ciepło.]

Kolejne wyrażenie, ett härt ansikte [twarda twarz], należy do odwzorowań BRAK 
Uczuć / SUROWOŚĆ TO TWARDOŚĆ. Może oznaczać nie tylko brak czułości i bez
względną postawę wobec innych, lecz także nieustępliwość i zawziętość. Twarze ludzi 
nieuzewnętrzniających swych emocji, niewzruszonych, porównywane są konwencjo
nalnie do kamienia i innych twardych materiałów czy substancji.
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Hon säg alia harda ansikten i uniformema. [Zobaczyła wszystkie surowe (dosł. 
twarde) twarze w mundurach.]

...en man med nedslagna ögon och härt ansikte. [...mężczyzna ze spuszczonym 
wzrokiem i surową (dosł. twardą) twarzą.]

grevens betjänt med stenansiktet [służący hrabiego z kamienną twarzą] (SSOB)

hans stenansikte dolde rädslan [jego kamienna twarz kryła strach] (SSOB)

...hennes magra ansikte var lika härt som stenen utanför pä backen, [...jej szczupła 
twarz była równie twarda jak kamień na wzgórzu.]

...pä tisdagen vamade generalen Wiranto med orörligt ansikte för att blöd kommet 
att flyta pä Jakartas gator... [...we wtorek generał Wiranto z nieruchomą twarzą 
ostrzegał, że na ulicach Dżakarty poleje się krew...]

Var lite samarbetsvillig för en gangs skull. Har du cement i ansiktet, frägade han 
i hissen och ängrade sig genast han säg att Karins ögon blev väta. [Spróbuj chociaż 
raz współpracować. Czy ty masz twarz z cementu? - spytał i zaraz tego pożałował, 
gdy zobaczył, że oczy Karin napełniły się łzami.]

Znaczenie przeciwne niesie wyrażenie ett mjukt ansikte [łagodna (dosł. miękka) 
twarz], reprezentujące metafory UCZUCIA / ŁAGODNOŚĆ TO MIĘKKOŚĆ.

Han har ett mjukt, bamsligt ansikte med ett vinnande leende. [Ma łagodną (dosł. 
miękką), dziecięcą twarz z ujmującym uśmiechem.]

Moderat politik med ett mjukt ansikte ... lockar 22,2 procent av norrlänningama 
i SVT:s undersökning. [Umiarkowany polityk z łagodną (dosł. miękką) twarzą - 
przyciągnął, według badań SVT, 22,2 procent mieszkańców regionu Norrland.]

W analizowanym materiale znalazł się także przykład użycia metafory miękkiej 
twarzy w odniesieniu do bytu nieosobowego.

I en världsomfattande reklamkampanj skali telejätten nu visa upp ett mjukare och 
ett mer mänskligt ansikte. [Ten gigant telewizyjny pokaże w ogólnoświatowej kam
panii reklamowej łagodniejszą (dosł. miększą) i bardziej ludzką twarz.]

Twarze, na których wyraźnie odbijają się stany emocjonalne, opisywane są za po
mocą przymiotnika levande [żywa], zaś twarze, które nic nie wyrażają, określane są 
jako livlöst [bez życia]. Leksemy te sąkorelatami metafory UCZUCIA TO ŻYCIE.

Han hade aldrig hört den lugna tysta Stella tala sä mycket och aidrig sett hennes an
sikte sä levande... [Nigdy nie słyszał spokojnej Stelli mówiącej tyle i nigdy nie wi
dział jej twarzy tak ożywionej...]

...hon hade ett levande ansikte, och det var bara doda ansikten som var farliga— 
[...miała żywą twarz, a tylko martwe twarze były niebezpieczne...]

Hans ansikte var blekt och livlöst bortsett frän de svarta ögonen... [Jego twarz, 
z wyjątkiem czarnych oczu, była bez życia...]
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8.3.3. REPUTACJA TO TWARZ

Twarz jako część ciała odzwierciedlająca charakter człowieka jest synonimem naj
cenniejszych cech ludzkiej osobowości. Dodatnie wartościowanie twarzy znajduje 
odbicie w następujących połączeniach:

Ett gott ansikte ar det basta rekommendationsbrevet. [Dobra twarz jest najlepszym 
listem polecającym.] (SAOB)

De spanar ivrigt efter en kollega, ett ansikte att skryta med, en image att leva pa. 
[Poszukują uparcie jakiegoś kolegi, twarzy, którą można się pochwalić, wizerunku, 
którym mogą się posłużyć.]

Wyrazem dodatniego wartościowania twarzy jest metafora pojęciowa REPUTACJA 
To TWARZ, której wykładnikami są między innymi związki wyrazowe bli ett namn och 
ett ansikte [dosł. stać się nazwiskiem i twarzą] ‘stać się znanym, popularnym, cenio
nym’, góra sig ett namn och ett ansikte [wyrobić sobie nazwisko i twarz] ‘osiągnąć 
Popularność’ oraz bli ett stort ansikte [dosł. stać się dużą twarzą] ‘stać się ważną, ce
nioną osobą’. W ostatnim z wymienionych poniżej połączeń pojawia się dodatkowo 
metafora DOBRY TO DUŻY.

...schablonbilden av unga som snabbt vill góra sig ett namn - och ansikte - inom 
medievarlden. [...stereotypowy obraz młodych, którzy chcą szybko wyrobić sobie 
nazwisko - i twarz - w świecie mediów.]

Darmed har han blivit ett namn och ett ansikte for fotbollsvarlden. [Tym samym 
stał się znanym nazwiskiem i twarzą dla świata futbolu.]

Man maste nog vinna nagra fler tavlingar for att bli ett stort kant ansikte... [Trzeba 
wygrać wiele zawodów, by stać się dużą, znaną twarzą...]

Metafora REPUTACJA TO TWARZ reprezentowana jest również przez liczne kon
strukcje z frazeologizmami forlora / tappa ansiktet [stracić / dosł. zgubić twarz] (Ss) 
‘stracić szacunek w oczach ludzi’, radda ansiktet [uratować twarz] ‘zrobić coś, nie 
tracąc dobrej opinii’ oraz góra nagot med ansiktet i behall [wyjść z twarzą] ‘zrobić coś, 
utrzymując dobrą reputację’.

Jag har forlorat namn och ansikte. Nu forsóker jag atererovra bada... [Straciłem na
zwisko i twarz. Próbuję teraz odzyskać i jedno, i drugie...]

Nar man riskerar att forlora ansiktet, skyndar man sig att lagga masken... [Kiedy ry
zykuje się utratę twarzy, szybko się zakłada maskę...]

Men ett ar sakert, och det ar att Yassir Arafat inte med ansiktet i behall kan lata sa- 
ken passera utan Itgard. [Jedno jest pewne - że Yassir Arafat nie może zachować 
twarzy, akceptując ten stan rzeczy i nie interweniując.]

Det har handlat om att forsóka radda ansiktet pa arbetsmarknadsministem... [Cho
dziło o uratowanie twarzy ministra pracy...]
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Połączenia tego rodzaju pojawiają się często w języku polityki i używane są także 
w odniesieniu do personifikowanych bytów nieosobowych, takich jak organizacje pań
stwowe i społeczne.

Det verkar som om ingen tidning kunde ge ut ett nummer med ansiktet i beháll, om 
dom inte har nágon trevlig liten nyhet om terror att smalla upp pá fórstasidan. [Wy
daje się, że żadna gazeta nie może wydać żadnego numeru zachowując twarz, jeśli 
nie może trzasnąć na pierwszej stronie jakiejś fajnej wiadomości o aktach przemo
cy-]

USA kan inte lángre dra sig ur utan att forlora ansiktet. [Stany Zjednoczone nie 
mogą się już wycofać, wychodząc z tego z twarzą.]

Men alltid var han mest till att rádda statens ansikte. [Zawsze był od tego, by rato
wać twarz kraju.]

Om Erik Penser tror att tystnaden ska rádda ansiktet pá foretaget, sá tror han fel- 
[Jeśli Erik Penser sądzi, że milczenie uratuje twarz przedsiębiorstwa, to się myli.]

Aven om vánstermajoriteten nódtorftigt kan rádda ansiktet sá ár trovárdigheten gan- 
ska lág. [Nawet jeśli lewicowej większości uda się jakoś wyjść z twarzą, to jej wia
rygodność jest i tak niewielka.]

8.3.4. WIZERUNEK TO TWARZ

W wielu połączeniach metaforycznych twarz oznacza wizerunek, zarówno osób, jak 
i instytucji społecznych.

Om manga av de nya makthavama anda framstar som anonyma beror det pa att de 
som borde gett dem ett ansikte har latit bli. [Jeśli duża część członków ekipy rzą
dzącej jednak wydaje się anonimowa, to dlatego, że ci, którzy powinni dać im 
twarz, nie zrobili tego.]

Under det senaste decenniet har vi med stigande forvaning tvingats ase hur man 
fran Sverige bit for bit gnagt bort sitt eget ansikte pa denna kontinent... [Podczas 
ostatniego dziesięciolecia zmuszeni byliśmy z rosnącym zdumieniem obserwować, 
jak Szwecja kawałek po kawałku usuwała (dosł. wygryzała) swoją własną twarz 
z tego kontynentu...]

Kladema ar viktiga fór att starka var (firmans) profil, ett ansikte som ar tydligt, 
klassiskt och utstralar kvalitet... [Ubrania są ważne, by wzmocnić nasz (firmy) pro
fil, twarz, która jest wyrazista, klasyczna i emanuje jakością...]

Fórutom ett enhetligare ansikte utat ar namnbytet (pa foretaget) ocksa en del av den 
delprivatisering och bórsintroduktion som planeras till slutet av 1998. [Zmiana na
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zwy (przedsiębiorstwa) jest też, obok bardziej jednolitej twarzy, częścią prywatyza
cji i debiutu giełdowego, planowanego na rok 1998.]

Tillsammans med Björn Borg gav de landet ett nytt ansikte utät... [Wraz z Bjömem 
Borgiem dali krajowi nową twarz...]

Znaczenie to jest obecne również w połączeniach z metaforami personifikującymi 
obiekty przestrzenne, między innymi miasta i budynki. Leksem ansikte oznacza wów- 
czas reprezentacyjną część danego obiektu, jego „wizytówkę”.

Det är framfor alit de centrala delama (av staden) som blir ansiktet mot omvärlden.
[To przede wszystkim centralne dzielnice (miasta) staną się twarzą na świat.]

Göteborg är omrädets helt dominerande centralort och Sveriges ansikte mot väster 
och omvärlden. [Göteborg jest najważniejszą miejscowością regionu i twarzą 
Szwecji na Zachód oraz świat.]

Flygstationer och jämvägsstationer, kollektiva transportmedel, gator och torg är 
i rnangt och mycket ett lands ansikte. [Lotniska i dworce, komunikacja publiczna, 
ulice oraz place są w dużym stopniu twarzą kraju.]

...informationsdisken pä bottenväningen - husets ansikte utät - foresläs att bli be- 
mannad med väktare! [...jest propozycja, by na stoisku informacyjnym na parterze 
- twarzy budynku - pracowali ochroniarze!]

Vaxholmama var med rätta stolta over Hamngatspumpen med det fma pumphuset. 
... Det var nägot av gatans ansikte. [Mieszkańcy Vaxholmu nie bez racji byli dumni 
z pięknego budynku stacji pomp na ulicy Hamngatan.... Była to poniekąd twarz ulicy.]

8.4. POSIADANIE CECH TO POSIADANIE 
TWARZY

Przeniesienie relacji metonimicznej pomiędzy twarzą a wyglądem osób na byty 
nieosobowe doprowadziło do zaistnienia metafor pojęciowych WYGLĄD / CECHY 
Miejsca to twarz. W połączeniach będących ich wykładnikami personifikowane są 
miejscowości, budynki oraz inne obiekty o charakterze przestrzennym.

Texten handlar om den nakna hemstaden. Stadens ansikte är tydligare utan männ- 
iskor som drar uppmärksamheten till sig. [Tekst opowiada o obnażonym rodzinnym 
mieście. Twarz miasta jest wyraźniejsza bez ludzi, którzy przyciągają uwagę.]

Han ville överhuvudtaget inte in till samhället. Dess ansikte var sä otroligt fränstöt- 
ande nuförtiden, grâtt och grinigt... [W ogóle nie chciał się udać do miasteczka, któ
rego twarz była teraz tak odrzucająca, szara i ponura...]
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...dagem ár klar som glas och alia husen har ett vánligt ansikte... [...światło dnia jest 
jasne jak kryształ i wszystkie domy mająprzyjazne twarze...]

Fór den som vill njuta av parkens allra trevligaste ansikte ... ár eftermiddagama och 
de tidiga kvállama bast. [Dla tych, którzy chcą delektować się najprzyjemniejszą 
twarzą parku ... najlepsze są popołudnia i wczesne wieczory.]

Rozwinięciem tej konceptualizacji jest odwzorowanie metaforyczne ZMIANA 
WYGLĄDU MIEJSCA TO ZMIANA TWARZY. Korelaty leksykalne tej metafory to połącze
nia forandra / by ta ansikte [zmieniać / wymieniać twarz], ge /fa / visa ett nytt ansikte 
[dać / otrzymać / pokazać nową twarz].

Stockholms ansikte forandras hela tiden... [Twarz Sztokholmu zmienia się cały 
czas...]

...ett beslut som sá radikalt skulle forandra Slussens ansikte. [...decyzja, która zmie
niłaby całkowicie twarz Slussen.]

Vi vill ge Nylóse kyrka en rejal restaurering - ett nytt ansikte. [Chcemy zrobić so
lidny remont kościoła Nylóse kyrka - dać mu nową twarz.]

...en fore detta skola pá Stórtloppsvágen 40 har fatt ett annat ansikte efter en rejal 
renovering... [...była szkoła na Stórtloppsvágen 40 otrzymała po solidnym remoncie 
nową twarz...]

Sju hundra slitna hus revs bort pá ett tiotal ár, en hel stadsdel bytte ansikte. [W cią
gu kilkunastu lat zburzono siedemset zniszczonych domów, cała dzielnica zmieniła 
twarz.]

Stockholm visar ett nytt ansikte ... Strandvágens paradhus ár sá praktfulla... [Sztok
holm ukazuje nową twarz ... Reprezentacyjne kamienice na ulicy Strandvágen są 
tak okazałe...]

Dalsze rozwinięcia metaforyczne związane z powyższą konceptualizacją, tym ra
zem odnoszone do zjawisk abstrakcyjnych, można zamknąć w ogólnej formule 
POSIADANIE CECH TO POSIADANIE TWARZY. W personifikacjach tych pojęć, bardzo 
licznych w analizowanym materiale, wyraz ansikte oznacza cechy charakterystyczne 
danego zjawiska. Właściwości bytów abstrakcyjnych, takich jak emocje, wartości mo
ralne, doktryny polityczne, zjawiska społeczne, a także odcinki czasu, określane są 
często za pomocą tych samych przymiotników, które służą opisom ludzkich twarzy.

Sarajevo. Sorgens ansikte. [Sarajewo. Twarz rozpaczy.]

...samtidigt som ondskan hittat nya, lómska ansikten. [...równocześnie zło przybrało 
(dosł. znalazło) nowe, podstępne twarze.]

...livslógnens bittra ansikte. [...gorzka twarz życiowego kłamstwa.]

Fattigdomen har inget tydligt ansikte i USA. [Bieda nie ma w Stanach Zjednoczo
nych wyraźnej twarzy.]
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...hudratals dog vaije natt. Det var svaltens ansikte for oss joumalister i november 
1984. [...co noc umierały setki ludzi. W listopadzie 1984 była to dla nas, dziennika
rzy, twarz głodu.]

Men fascismen kan ocksa ha ett mer civiliserat och farligare ansikte. [Ale faszyzm 
może też mieć i bardziej cywilizowaną, i bardziej niebezpieczną twarz.]

Detta ar rasismens verkligt farliga ansikte. [To prawdziwie niebezpieczna twarz ra
sizmu.]

Ar maktens nya och trevligare ansikte battre an det gamla, raa ansiktet? [Czy nowa, 
milsza twarz władz jest lepsza niż dawna, surowa twarz?]

EU bór ha ett frihandelsvanligt ansikte... [UE powinna mieć twarz przyjazną wol
nemu handlowi...]

Den brittiska samtiden har kanske inte ett sa vackert ansikte. [Brytyjska teraźniej
szość raczej nie ma zbyt pięknej twarzy.]

Detta ar 90-talets ansikte, ett ansikte som paminner oss om en optimism som var 
felriktad. [To twarz lat dziewięćdziesiątych, twarz, która przypomina nam o źle 
ukierunkowanym optymizmie.]

Hemslójd med ungt ansikte. [Rękodzieło artystyczne z młodą twarzą.]

W języku polityki pojawiają się często określenia ett manskligt / humant ansikte 
[ludzka / dosł. humanitarna twarz], odnoszące się do humanitarnych form rządów oraz 
Przyjaznych ludziom działań władz.

Han hyser hopp att den norska flyktingpolitiken anda skali kunna behalla sitt huma- 
na ansikte. [Żywi nadzieję, że norweska polityka wobec uchodźców będzie mogła 
zachować swą humanitarną twarz.]

...en “kapitalism med manskligt ansikte”. [...„kapitalizm z ludzką twarzą”.]

Finns det en nyliberalism med manskligt ansikte? [Czy istnieje neoliberalizm 
z ludzką twarzą?]

Men EU har ocksa ett annat, mera politiskt och manskligt ansikte. [Lecz UE ma 
także inną, bardziej polityczną i ludzką twarz.]

8.4.1. UJAWNIANIE CECH TO POKAZANIE TWARZY

Pojawienie się, zaistnienie jakiegoś zjawiska, może być ujmowane, jak 
w poniższych personifikacjach, jako ukazanie [dosł. wystawienie] twarzy.

Óverflódets samhalle fbder inte sig sjalvt, det maste skapas med hart arbete. Det 
uppskattas forstas av manga. Men samtidigt sticker tvivlet och cynismen fram sitt 
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ansikte bakom hornet. [Społeczeństwo dobrobytu nie rodzi się samo, na to trzeba 
ciężko pracować. Wiele osób to rozumie. Ale równocześnie zwątpienie i cynizm 
wysuwają zza rogu swą twarz.]

Med en ex-óisare i spetsen sticker IFK Fjarás upp sitt ambitiósa ansikte ur den hall- 
andska fotbollsmyllan. [Z byłym członkiem drużyny ÓIS na czele drużyna IFK 
Fjarás wystawia swą ambitną twarz z piłkarskiej ziemi regionu Halland.]

W wielu wyrażeniach metaforycznych pokazanie twarzy oznacza ujawnienie cech. 
W konstrukcjach tych występuje czasownik visa (upp/fram) [pokazywać, ukazywać].

For det andra máste oppositionen visa sitt ansikte. [Po drugie, opozycja musi uka
zać swą twarz.]

Vi far folja huvudpersonen Eriks fjortonde sommar, en tid da tillvaron visar ett an- 
nat ansikte och ger en grundkurs i livets hárda skola. [Śledzimy głównego bohatera 
Eryka, jego czternaste lato, podczas którego życie ukazuje inną twarz i daje mu 
twardą szkołę.]

Verkligheten visar ett rótt, svullet och forvridet ansikte... [Rzeczywistość ukazuje 
czerwoną, napuchniętąi wykrzywioną twarz...]

...hon gór sitt land en stor tjánst genom att visa upp Israels moderna, liberała ansikte 
for omvarlden. [...oddaje krajowi przysługę, ukazując światu nowoczesną, liberalną 
twarz Izraela.]

Netscape forsóker anda visa upp ett positivt ansikte... [Netscape próbuje jednak 
ukazać pozytywną twarz...]

Idag kan apartheids ansikte visas fram i all sin ohygglighet. [Dziś twarz apartheidu 
może zostać ukazana w całej jej ohydzie.]

Do tej grupy zaliczają się również wyrażenia oznaczające odkrywanie prawdziwych 
cech osób oraz ujawnianie prawdziwej istoty różnych zjawisk, zarówno konkretnych, 
jak i abstrakcyjnych. Wykładnikami metafory UJAWNIANIE PRAWDZIWYCH CECH TO 
UJAWNIANIE PRAWDZIWEJ TWARZY są między innymi zwroty visa sitt verkliga / ratta / 
sanna ansikte [pokazać swą rzeczywistą / właściwą / prawdziwą twarz],

Lefvanders eftertrádare visade sitt verkliga ansikte, námligen rovdjurets. [Następca 
Lefvandera ukazał swą prawdziwą twarz, mianowicie twarz drapieżnika.]

...de italienska Róda brigadema spred uttryckligen sin terror for att tvinga den for- 
borgerligade staten att slá tillbaka, att visa sitt sanna fascistiska ansikte. [...włoskie 
Czerwone Brygady szerzyły zawzięcie terror, by zmusić mieszczańskie państwo do 
zemsty, do ukazania swej prawdziwej, faszystowskiej twarzy.]

Och sá, i juni, vánde alltid den Svenska sommaren sitt ratta ansikte till. Iskallt po- 
kerleende. Gra, hopplósa dagar utan sol... [No i w czerwcu szwedzkie lato zawsze 
pokazywało (dost, nadstawiało) swoją prawdziwą twarz. Lodowato zimny, pokero
wy uśmiech. Szare, beznadziejne dni bez słońca...]
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-sa lâng tid brukar det ta innan Mudhoneys skivor visât sitt râtta ansikte... [,..tak 
długo to trwa, zanim płyty Mudhoneya ukażą swą prawdziwą twarz...]

8.4.2. INDYWIDUALNOŚĆ TO WŁASNA TWARZ

Posiadanie własnej twarzy oznacza w odwzorowaniach metaforycznych posiadanie 
indywidualnych cech. Wykładnikami tej konceptualizacji są związki wyrazowe fà sitt 
eget ansikte [otrzymać własną twarz] i finna sitt eget ansikte [znaleźć własną twarz].

Men idag bóijar textildesignem alltmer fà sitt eget ansikte. Ett exempel àr den uts- 
tallning som just nu pâgâr pâ Tekomuseum i Boris. [Lecz dzisiaj projektanci tek
styliów zyskują coraz większą indywidualność (dosł. coraz bardziej dostają swą 
własną twarz). Świadczy o tym wystawa, która obecnie trwa w Muzeum Techniki 
w Borâs.]

Om dikten tidigare hade kunnat fimgera som en spegel fôr det skrivande jaget, lyc- 
kas romantikem inte langre finna sitt eget ansikte i sprâkets opersonliga och 
mângtydiga medium. [Jeśli kiedyś poezja mogła służyć jako lustro dla podmiotu pi- 
szącego, romantyk nie może już znaleźć swej własnej twarzy w bezosobowym 
i wieloznacznym medium, jakim jest język.]

Człowiek anonimowy lub pozbawiony tożsamości to w ujęciu metaforycznym 
człowiek bez twarzy, co jest wyrażane między innymi za pomocą połączeń z kompo
nentami utan ansikte [bez twarzy], fórlora sitt ansikte [utracić swoją twarz], berôva 
nagon hans ansikte [pozbawić kogoś jego twarzy] oraz za pomocą derywatu ansiktslos 
[bez twarzy].

Ett samhalle utan historia ar som en manniska utan ansikte. [Społeczeństwo bez hi
storii jest jak człowiek bez twarzy.]

Efter âratal av misshandel beróvade din man dig ditt ansikte. [Po wielu latach znę
cania się twój mąż pozbawił cię twarzy.]

Kurt Wallander jagar en mórdare utan ansikte. [Kurt Wallander ściga mordercę bez 
twarzy.]

Hon har ingen identitet, hon forlorar sitt namn, sitt ansikte, sina tankar om hon lever 
ensam! [Ona nie ma tożsamości, utraci swoje nazwisko, swoją twarz i swoje myśli, 
jeśli będzie żyć samotnie!]

Eva - varken radikalfeminist eller erotisk provokatôr. Egentligen ansiktslos, utan 
specifika egenskaper. [Eva - ani radykalna feministka, ani erotyczna prowokatorka. 
Właściwie bez twarzy, bez szczególnych cech.]
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Derywat ansiktslos używany jest także w połączeniach dotyczących bytów nieoso- 
bowych. Brak twarzy oznacza wówczas brak wyrazistych cech bądź brak cech ludzkich 
(humanitarnych).

...en forestallning som ter sig alltfor ansiktslos och rentav lite trakig- 
[...przedstawienie, które wydaje się zbyt pozbawione twarzy, wręcz nieco nudne.]

Misshandel, falska anklagelser, omanskliga forhillanden ... en ansiktslos brutal re- 
gim. [Przemoc, fałszywe oskarżenia, nieludzkie warunki ... brutalny reżim bez twa
rzy.]

8.4.3. POSIADANIE RÓŻNYCH CECH TO POSIADANIE 
RÓŻNYCH TWARZY

Człowiek odgrywa różne role w swoim środowisku społecznym i ukazuje różne ce
chy w różnych sytuacjach życiowych. Obserwacja ta jest obecna w konstrukcjach uj
mujących posiadanie różnych cech jako posiadanie wielu twarzy. Bardzo obrazowo 
przedstawia to poniższy fragment z całym szeregiem metonimii odnoszących się do 
różnych wizerunków jednej osoby:

Jag hatar mitt ansikte. Mitt hemmaansikte, mitt gibortsansikte, ga pa Operanansik- 
tet ... traffa lararansiktet, foraldramóteansiktet men morgonansiktet ar varst. [Nie
nawidzę swojej twarzy. Mojej twarzy domowej, twarzy poza domem, twarzy na 
wyjście do opery ... twarzy na spotkania z nauczycielami i wywiadówki. Ale naj
gorsza jest twarz poranna.]

O utalentowanych aktorach, którzy wcielają się w różne postaci i za pomocą wyra
zu twarzy są w stanie oddać cechy różnych osobowości, mówi się, że są ludźmi o wielu 
twarzach.

Anita Kónig ar en kvinna med manga ansikten. Hon har framtratt som Cajsa Warg, 
Selma Lagerlof, drottning Lovisa Ulrika... [Anita Kónig to kobieta o wielu twa
rzach. Występowała jako Cajsa Warg, Selma Lagerlof, królowa Lovisa Ulrika...]

En skadespelare med tusen ansikten... [Aktor z tysiącem twarzy...]

Konceptualizacja ta znajduje potwierdzenie językowe w wielu wyrażeniach metafo
rycznych opisujących różne, zależne od sytuacji przejawy ludzkich zachowań, a także 
posiadanie różnych cech.

...det var som om det hade varit en annan manniska darute, som om hon hade haft 
tv& helt olika ansikten att tillga... [...było tak, jakby tam była jakimś innym człowie
kiem, jakby miała do dyspozycji dwie zupełnie różne twarze...]
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...en alldeles arman ... Lars Gustafsson, en man tycker mycket om dárfor att han 
bland alia sina ansikten har kvar det oforstallda bamets. [...zupełnie inny ... Lars 
Gustafsson, taki, który się bardzo podoba, dlatego że wśród wszystkich swoich twa
rzy ma jeszcze szczerą twarz dziecka.]

Almqvists dubbla ansikten. [Podwójne twarze Almqvista.]

Han tycks som konstnar ha fiera, minst tvá olika motstridiga ansikten. [Jako artysta 
wydaje się mieć różne, co najmniej dwie, pozostające w sprzeczności, twarze.]

Kommunistema visar alltid upp tre ansikten. De ságer en sak, tánker en annan och 
gór en tredje. [Komuniści zawsze ukazują trzy twarze. Mówią jedno, myślą co in
nego, a postępująjeszcze inaczej.]

Konstrukcje tego rodzaju stosowane są także w metaforycznych personifikacjach 
Pojęć abstrakcyjnych, kiedy to różne aspekty jednego zjawiska są ujmowane jako po
siadanie i ukazywanie wielu twarzy.

Vi vet att rasismen har manga ansikten och vi kan inte spegla alia. [Wiemy, że ra
sizm ma wiele twarzy i nie możemy opisać wszystkich.]

Har móter vi den musikform som har lika manga ansikten som utóvare. [Tu styka
my się z rodzajem muzyki, która ma tyle twarzy, ilu wykonawców.]

Livet har sá manga ansikten... [Życie ma tak wiele twarzy...]

...karlekens olika ansikten... [...różne twarze miłości...]

Svenska skogságamas riksfórbund (SSR) visar ett ansikte mot allmanheten och ett 
annat mot beslutsfattama. [Szwedzki Związek Właścicieli Lasów pokazuje jedną 
twarz społeczeństwu, a drugą decydentom.]

Posiadanie dwóch twarzy oznacza posiadanie cech przeciwstawnych, wad i zalet. 
Połączenia o tym znaczeniu mają zastosowanie zarówno w odniesieniu do osób, jak 
1 do zjawisk abstrakcyjnych.

Den Lennart som hon tyckte sá mycket om. Hon forsókte halla kvar hans snálla an
sikte men det gick inte, den nye frammande farlige trangde sig emellan. [Ten Len
nart, którego tak bardzo lubiła. Próbowała zatrzymać jego miłą twarz, ale się nie 
udało, bo ten nowy, obcy i niebezpieczny wdzierał się pomiędzy nich.]

Karlekens báda ansikten. [Obie twarze miłości.]

Giftermál tvá ansikten har. [Małżeństwo ma dwie twarze.] (SAOB)

Likt Janus har den demokratiska trenden i Asien ett andra ansikte. [Podobnie jak 
Janus, trend demokratyczny w Azji ma drugie oblicze.]

Denna verklighetens tvá ansikten ár ocksá hógst pátagliga i det riktiga Las Vegas... 
[Dwie twarze tej rzeczywistości są również niezwykle wyraźne w prawdziwym Las 
Vegas...]

...vetenskapens dubbla ansikte. [...podwójna twarz nauki.]
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8.4.4. ZMIANA CHARAKTERU TO ZMIANA TWARZY

Zmiana tożsamości lub charakteru osób, zwłaszcza udawana, ujmowana jest meta
forycznie jako zmiana własnej lub zakładanie czyjejś twarzy.

Det var latt att lyssna till ánkoma: bara att se ut som nágon annan, ta sig nágon an- 
nans ansikte... [Łatwo było słuchać wdów: trzeba było wyglądać jak ktoś inny, 
wziąć twarz kogoś innego...]

...om jag varit nágon annan, valt en annans ansikte... [...gdybym była kimś innym, 
gdybym wybrała twarz innego człowieka...]

Nu var han pá vag in i det ansikte han efterstravade. [Teraz był w trakcie zmiany 
(dosł. był w drodze do) twarzy, na której mu zależało.]

Gromyko ... kan konsten att byta ansikte. [Gromyko ... zna sztukę zmiany twarzy.]

Najbardziej frekwentnymi wykładnikami leksykalnymi metafory ZMIANA 
CHARAKTERU TO ZMIANA twarzy są zwroty ha / visa ett annat ansikte [mieć / pokazać 
inną twarz], ge / fa ett nytt ansikte [dać / otrzymać nową twarz] oraz frazeologizmy 
byta/andra ansikte [wymienić / zmienić twarz].

Emigrationen har ett annat ansikte nu an forr... [Emigracja ma teraz inną twarz niż 
kiedyś...]

...en tid dá tillvaron visar ett annat ansikte... [...czas, kiedy życie ukazuje inną 
twarz...]

For New York har fatt ett nytt ansikte. Under de tre señaste áren har antalet mord 
sjunkit med 61%... [Nowy Jork dostał nową twarz. Przez ostatnie trzy lata liczba 
morderstw spadła o 61%...]

Kyrkan fick nytt ansikte. Stadsmissionen satsar pá annorlunda sjálavárd... [Kościół 
dostał nową twarz. Misja miejska stawia na inny typ opieki duszpasterskiej...]

...att visa att áldre duger, att ge álderdomen ett nytt ansikte. [...pokazać, że starsi nie 
są bezużyteczni, dać starości nową twarz.]

Imperialismen har alltsá bytt ansikte... [Imperializm zmienił więc twarz...]

I den andra perioden bytte matchen ansikte. Tunga Djurgárden bórjade spela med 
kraft eñer att ha státt stilla i den forsta perioden. [W drugiej połowie mecz zmienił 
twarz. Ociężała drużyna Djurgárden zaczęła grać energicznie po drętwej pierwszej 
połowie.]

Kvinnohandeln i Europa har ándrat ansikte efter jamridáns fall. [Handel kobietami 
w Europie zmienił twarz po upadku żelaznej kurtyny.]
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8.4.5. SCHARAKTERYZOWAĆ TO DAĆ TWARZ

Bardzo produktywna, zwłaszcza w języku mediów, jest metafora dawania twarzy, 
której główny korelat leksykalny stanowi frazeologizm ge nàgot / nâgon ett ansikte 
[dać czemuś / komuś twarz] o znaczeniu ‘opisywać, charakteryzować’. Ponieważ 
w połączeniach tych pojawiają się różne odcienie znaczeniowe, zostały one pogrupo
wane według aktualizowanych w nich kontekstów. Można tu wyodrębnić następujące 
baczenia:

- ‘opisać, scharakteryzować jakieś zjawisko, odwołując się do konkretnych przy
padków’

Det firms omfattande forskning kring pigor ... Men bakom vaije siffra firms en 
manniska och det ar den som Greta nu lyfter fram. Hon ger pigjobbet ett ansikte. 
[Prowadzono szerokie badania losów służących ... Ale za wszystkimi cyframi kryją 
się jakieś osoby i to właśnie je Greta wydobywa z zapomnienia. Daje twarz pracy 
służących.]

Anna-Pia och Lena vill nu ge den nya fattigdomen ett ansikte ... Genom att lyfta 
fram manniskoma bakom skuldema vill vi visa att nastan vem som heist kan hamna 
i ekonomisk kris. [Anna-Pia i Lena chcą dać twarz nowej biedzie ... Przedstawiając 
zadłużonych ludzi, chcemy uzmysłowić, że każdego może dotknąć kryzys ekono
miczny.]

- ‘wskazać, na czym polega problem’

Dârfor jobbar Lars ... for att płocka fram ett dataprogram som forhindrar den typen 
av haveri. Lars Rundqwist ger JAS-planets akilleshal ett ansikte. [Dlatego Lars pra
cuje ... żeby stworzyć program komputerowy, zapobiegający tego typu awariom. 
Lars Rundqwist daje twarz pięcie Achillesowej samolotu JAS.]

- ‘uświadomić jakiś problem występując publicznie’

Nu nar Ame gett de spokradda ett ansikte, kan vi sâkert vanta oss att fier trader 
fram. [Teraz, gdy Ame dał twarz ludziom bojącym się duchów, możemy się spo
dziewać, że ujawni się ich więcej.]

Christopher Arnold ar datakonsulten som inte drar sig for att ge bisexualiteten ett 
ansikte. [Christopher Arnold jest ekspertem komputerowym, który nie wzdraga się 
przed daniem twarzy biseksualizmowi.]

- ‘nadać charakter, stworzyć wizerunek’

...hon ger, liksom nagra av sina andra kolleger, ett lite vardagligare ansikte till den 
har typen av annars sa stereotypt rollbesatta filmer, [...podobnie jak kilku jej kole
gów daje nieco bardziej codzienną twarz temu typowi filmów, często obsadzanych 
w sposób stereotypowy.]
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Siewert gav Kvàllsôppet ett ansikte och var ett tungt namn. [Siewert dał programo
wi „Otwarte wieczorem” twarz i był znaczącym nazwiskiem.]

Det var de som gav Swinging London ett moderiktigt ansikte vid mitten av 60-talet. 
[To oni w połowie lat sześćdziesiątych dali zjawisku „Swinging London” zgodną 
z modą twarz.]

TV har den nârhet som ger det konungsliga ett manskligt ansikte och en demokra- 
tisk lyster. [Telewizja stwarza tę bliskość, która daje królewskości ludzką twarz 
i posmak demokracji.]

Diana i sandningen lyckats ge den svâra och mycket utbredda sjukdomen bulimi ett 
manskligt ansikte. [Podczas audycji Dianie udało się dać ciężkiej i bardzo rozpo
wszechnionej chorobie, bulimii, ludzką twarz.]

Hans humor gav ett manskligt ansikte ât de svartas indignation. [Jego poczucie hu
moru dało ludzką twarz oburzeniu czarnych.]

- ‘uosabiać jakąś cechę’

...han vill driva sin rôrelse vidare, pâ sin egen gârd utanfor Malmô. Dâ sager STC 
nej. Ett skamligt agerande som âter ger dumheten ett ansikte. [...chce dalej prowa
dzić swą działalność w swoim gospodarstwie pod Malmö. Ale wtedy STC odma
wia. Haniebne zachowanie, które znów daje twarz głupocie.]

...Margareta Winberg, som ger den politiska glomskan ett ansikte. Hon minns helt 
enkelt inte att socialdemokratema skulle ha lovât arbete... [...Margareta Winberg, 
która daje twarz niepamięci politycznej. Po prostu nie przypomina sobie, jakoby so
cjaldemokraci mieli obiecywać zatrudnienie...]

...Pasarella ar mannen som ger „machotypen” ett ansikte. [...Pasarella jest mężczy
zną, który daje twarz „typowi macho”.]

Metafora dawania twarzy pojawia się także w nieskonwencjonalizowanych kon
strukcjach, niosących znaczenia ‘wydobyć z anonimowości, ujawnić’.

Och âterigen var syfte att ge ansikte ât i livstiden ioraktade och nu glómda mân- 
niskor... [I tym razem celem było danie twarzy ludziom za życia pogardzanym i te
raz zapomnianym...]

...publiken ska kunna leva sig in i hur olika manniskor drabbades. Vi har forsókt 
skapa ansikten i det anonyma. [...publiczność ma się wczuć w nieszczęścia różnych 
ludzi. Próbowaliśmy wydobyć twarze z anonimowości (dosł. stworzyć twarze w ano
nimowości).]

Det handlar om att sâtta ansikte pâ den dolda konstnaren ... sager Helena Larsson, 
en av de tre lokala projektledama med uppgift att leta talanger. [Chodzi o to, by dać 
(dosł. nałożyć) twarz ukrytemu artyście ... mówi Helena Larsson, jedna z trzech kie
rowniczek projektu, mającego na celu wyszukiwanie talentów.]
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Ansvaret krâver en demaskering, ett eget ansikte, att nâgon sager „Hâr âr jag”. [Od
powiedzialność wymaga demaskacji, własnej twarzy, ktoś powinien powiedzieć 
„To właśnie ja”.]

Rozwinięciem konceptuałizacji dawania twarzy jest metafora otrzymywania twa
rzy. Frazeologizm fa ett ansikte [otrzymać twarz], używany w odniesieniu do osób, ma 
znaczenie ‘przestać być anonimowym’.

Snatteriet drabbar aven en person. Offret fàr ett ansikte. [Kradzież dotyka też czło
wieka. Ofiara otrzymuje twarz.]

Att de som skót honom materialiserades, fick ansikten, berorde mig inte. [To, że ci, 
którzy go zastrzelili, zmaterializowali się, otrzymali twarze, nie poruszyło mnie.]

Vilka âr skins fiendelâger? I Nynâshamnsfallet far de aldrig ansikten... [Jacy ludzie 
należą do wrogów obozu skinów? W sprawie w Nynashamn nigdy nie otrzymują 
twarzy...]

W opisach zjawisk abstrakcyjnych to samo połączenie tworzy znaczenie ‘zostać 
scharakteryzowanym’ oraz ‘pojawić się, zaistnieć, zostać zauważonym’.

Krisens Uddevalla fàr ansikten hâr vid bordet. [Miasto Uddevalla w dobie kryzysu 
otrzymuje twarze tu, przy tym stole.]

Under en halvtimmes besók i byn har dagens akuta problem for de drabbade fàtt ett 
ansikte. [Podczas półgodzinnej wizyty we wsi, najbardziej pilne problemy dotknię
tych nieszczęściem otrzymują twarz.]

Det som motiverar denna genomgâng av 80- och tidigt 90-tal ar att âren som passe
rai fàr ett ansikte. [Omówienie lat 80. i wczesnych 90. jest uzasadnione tym, że mi
nione lata otrzymały twarz.]

Rinkebysvenskan fick ett ansikte och ord som guss och habibi var plôtsligt pâ mo- 
det. [Slang dzielnicy Rinkeby otrzymał twarz, a takie słowa, jak guss (dziewczyna) 
i habibi (kochanie) nagle stały się modne.]

8.5. TWARZ ZA EMOCJE

Inny aspekt wyglądu twarzy jest punktem wyjścia kolejnej, bardzo rozbudowanej 
konceptuałizacji, związanej z życiem emocjonalnym człowieka. W kontaktach mię
dzyludzkich bardzo dużą rolę odgrywa mimika twarzy, za pomocą której człowiek jest 
w stanie oddać różnego rodzaju uczucia, nastroje i myśli. Na twarzy uwidaczniają się 
reakcje fizjologiczne (uśmiech, płacz, zmiana koloru skóry) związane z przeżywanymi 
przez człowieka emocjami. Bezpośrednią motywacją łączenia z twarzą funkcji wyraża
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nia stanów psychicznych jest więc obserwowalny związek pomiędzy wyglądem twarzy 
a przeżyciami duchowymi.

Obserwacja, że przyglądając się twarzom można uzyskać informacje na temat sta
nów psychicznych ich właścicieli, ma w języku szwedzkim liczne poświadczenia języ
kowe. Najprostszym i często stosowanym sposobem opisu stanów emocjonalnych 
z użyciem leksemu ansikte są połączenia typu ‘ktoś ma jakąś twarz’ i ‘czyjaś twarz jest 
jakaś’, zawierające przymiotniki bezpośrednio nazywające stany psychiczne. Przy
kładowo, można wymienić takie określenia, jak: bedrovad [strapiona], bekymrad 
[zmartwiona], besviken [rozczarowana], chockerad [zaszokowana],/rid/w// [spokojna], 
fórgramd [przybita], forskrackt [wystraszona], fórskramt [przerażona], forvdntansfull 
[pełna nadziei], glad [zadowolona], hopplos [bez nadziei], lidande [cierpiąca], lugn 
[spokojna], missnojd [niezadowolona], sorgsen [smutna], sur [kwaśna], vredgad 
[wściekła], vemodig [melancholijna].

8.5.1. OBJAW ZA DOZNANIE

Ogólne zmiany w wyglądzie twarzy, będące sygnałem reakcji emocjonalnych, opi
sywane są w języku szwedzkim między innymi za pomocą czasowników skifta [zmie
niać się, mienić się], forandras [ulegać zmianie],fórvandlas [przeobrażać się] oraz ich 
derywatów rzeczownikowych.

Hela hennes ansikte fórándrades som om man hade tryckt pá en knapp. [Cała jej 
twarz zmieniła się, jak po naciśnięciu guzika.]

Alia ansiktena som tittade pá honom undergick en fórandring... [Na wszystkich 
twarzach, które patrzyły na niego, zachodziły zmiany...]

Hur kunde ett leende, rosigt ansikte fórvandlas sá med ens? [Jak tak uśmiechnięta, 
rumiana twarz mogła się tak nagle zmienić?]

Hans ansiktsuttryck skiftade nar han fick syn pá henne. [Jego wyraz twarzy się 
zmienił, gdy ją zobaczył.]

Varje skiñning i ett ansikte. Det ár sádant en fórfattare máste se och veta. [Każda 
zmiana na twarzy. To właśnie takie rzeczy pisarz musi dostrzegać i wiedzieć.]

Szwedzka frazeologia utrwaliła bardzo wiele szczegółowych spostrzeżeń związa
nych z towarzyszącymi emocjom oznakami fizjologicznymi na twarzy. Tylko część 
opisujących je połączeń to konstrukcje kauzatywne, przywołujące bezpośrednio nazwy 
emocji. Najczęściej można się przyczyn emocjonalnych danych symptomów domyślić 
z kontekstu, jako że pewne objawy fizjologiczne są konwencjonalnie łączone z okre
ślonymi emocjami.
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Duża część przywoływanych tu przykładów ma charakter metaftonimiczny. Kon
strukcje te są motywowane przesunięciem metonimicznym OBJAW za DOZNANIE, jed
nak same symptomy fizjologiczne często wyrażane są w sposób metaforyczny.

Do widocznych na twarzy objawów emocji utrwalonych w szwedzkiej frazeologii 
należą:

1) uśmiech

Ett blekt smaleende av tillfredstallelse syntes pi den lilie mannens ansikte. [Na twa
rzy małego mężczyzny widać było blady uśmieszek zadowolenia.]

Ett leende vilade standigt over hans ansikte. [Na jego twarzy zawsze widniał 
uśmiech.]

Han log over hela ansiktet. [Uśmiechał się całą twarzą.]

...leendet som hon lat breda ut sig over ansiktet. [...uśmiech, któremu pozwalała 
rozlać się po twarzy.]

Ett litet skevt leende gled over hans ansikte. [Po twarzy przemknął mu krzywy 
uśmieszek.]

Ett sjalvbelatet leende spred sig over hans ansikte. [Uśmiech samozadowolenia 
rozlał mu się na twarzy.]

...i hans ansikte springer ett klurigt leende fram... [...na jego twarzy wykwita (dosł. 
wybiega) filuteryjny uśmiech...]

Ett fullstandigt oregerligt leende klyver hans ansikte. [Nieokiełznany uśmiech roz
łupuje mu twarz.]

Men sa spricker hennes ansikte upp i ett stort leende igen. [Lecz jego twarz znowu 
pęka w dużym uśmiechu.]

W części tych połączeń twarz jest konceptualizowana jako OBSZAR, o czym świad
czą człony werbalne oznaczające pojawianie się uśmiechu: breda ut sig [rozpościerać 
się, roztaczać się], glida [ślizgać się, przesuwać się], sprida sig [rozprzestrzeniać się, 
rozchodzić się], springa fram [wybiegać], a także jako KRUCHY PRZEDMIOT, czego 
Wykładnikami są czasowniki klyva [rozłupać] i spricka [pękać],

2) płacz

Nedfor deras ansikten strómmade tarar av sorg och vanmaktig ilska. [Po ich twa
rzach spływały łzy żalu i bezradnej złości.]

tardrankta ansikten [zalane łzami twarze]

Aron borrade hart sitt sóndergratna ansikte i hans bróst. [Aron wtulił w jego pierś 
swą zapłakaną twarz.]

Han tittade upp mot det gratkvavda ansiktet. [Popatrzył na zduszoną płaczem 
twarz.]
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3) krew napływająca i odpływająca z twarzy (wyraz złości, oburzenia)

Blodet skót upp i Barbaras ansikte... [Krew napłynęła Barbarze do twarzy...]

Och ansiktet hans blev som en blodstórtning... [A jego twarz zrobiła się jak krwo
tok...]

Han blev randig i hela ansiktet och blodet frán kinden tog ny fart. [Jego twarz po
kryła się pręgami i krew znów nabiegła mu do policzków.]

Om han hade gjort det skulle han kanske ha sett hur en blodvág skót upp i hennes 
ansikte. [Gdyby to zrobił, zobaczyłby, jak fala krwi napłynęła jej do twarzy.]

Blodet sjónk undan frán hans lilia ansikte... [Krew odpłynęła mu z twarzy...]

4) odczucie gorąca (oznaka złości, ekscytacji, wstydu)

...en medelálders kvinna vars ansikte hettar sá att det nastan doftar av fortrytelse... 
[...kobieta w średnim wieku, której twarz jest tak rozpalona, że niemal czuć zapach 
złości...]

Hennes ansikte bóijade flamma... [Jej twarz zaczęła płonąć...]

...hetta skóljer óver hennes ansikte. Det ar foralskelse, tanker hon... [...gorączka 
przelewa się przez jej twarz. Jestem zakochana, myśli...]

Tvá upphettade ansikten vándes frán varandra... [Dwie rozpalone twarze odwróciły 
się od siebie...]

...mitt ansikte blev hett av skam... [...moja twarz była gorąca ze wstydu...] 

Ántligen fick han loss hennes hander frán det brannande ansiktet... [Wreszcie ode
rwał jej ręce od rozpalonej twarzy...]

W opisach tych doznań metonimia OBJAW ZA DOZNANIE wchodzi w interakcje 
z metaforą INTENSYWNE EMOCJE TO OGIEŃ, której wykładnikami są czasowniki hetta 
[być gorącym, palić], flamma [płonąć], branna [palić] oraz wyrazy od nich pochodne.

5) zmiany rozmiaru twarzy

„Wydłużanie” i „opadanie” twarzy jest konwencjonalnie łączone z rozczarowaniem. 

Nár Rikke frágade efter “Sódertalje brandkárs store berómdhet” fick han ett undvi- 
kande svar och blev láng i ansiktet. [Gdy Rikke zapytał o „wielkiego bohatera stra
ży pożarnej w Sódertalje”, dostał wymijającą odpowiedź i twarz mu się wyciągnęła 
(dosł. wydłużyła).]

Och han markte hur Arons ansikte blev langre nár han visade bagens inneháll. [Gdy 
pokazywał zawartość torby, zauważył, jak Aronowi wyciąga się (dosł. wydłuża się) 
twarz.]

Hos regeringskoalitionen RPR-UDF syntes lánga ansikten efter detta nederlag som 
ingen ráknat med... [Po niepowodzeniu, którego nikt się nie spodziewał, w koalicji 
RPR-UDF widać było wiele rozczarowanych (dosł. długich) twarzy...]
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Hennes ogon blev stora och sorgsna, och hela hennes ansikte slokade pa ett satt som 
vadjade till ens fórbehailslósa medlidande. [Jej oczy były duże i smutne, a cała 
twarz opadała w sposób, który apelował do jego bezwarunkowego współczucia.]

Allting i hans ansikte liksom sankte sig en aning... [Wszystko w jego twarzy jakby 
troszkę opadło...]

W opisach widocznych na twarzy symptomów bólu i cierpienia stosowane są wyra
żenia, w których skład wchodzą czasowniki z komponentem znaczeniowym ‘zmniej
szać się’, takie jak: vissna [więdnąć], skrumpna [kurczyć się], torka [schnąć], samman- 
dra [ściągać się], dra ihop [ściągać].

De tappar helt intresset fór sig sjalva och samhallet. Deras ansikten vissnar och 
ógonen blir uttryckslósa... [Tracą zainteresowanie samymi sobą i społeczeństwem. 
Ich twarze więdną, a oczy robią się bez wyrazu...]

Farfars ansikte torkade och skrumpnade. [Twarz dziadka schła i kurczyła się.]

Da nastan skrumpnade Kroners ansikte. [Wtedy twarz Kronera niemal skurczyła 
się.]

Tuginda stónade och hela hennes ansikte sammandrogs av smarta. [Tuginda jęknęła 
i cała jej twarz ściągnęła się z bólu.]

Det sag ut som om frdgan gjorde ont i pappa, for han dróg ihop ansiktet och blun- 
dade. [Wydawało się, że to pytanie sprawiło ojcu ból, bo ściągnęła mu się twarz 
i zamknął oczy.]

„Powiększenie” twarzy, opisywane za pomocą czasowników svalla [nabrzmiewać, 
Pęcznieć] i vaxa [rosnąć], jest konwencjonalnym wyrazem gniewu i złości.

Hon rórde inte en min, medan hans ansikte langsamt bóijade svalla av vrede. [Jej 
twarz nawet nie drgnęła, podczas gdy jego twarz zaczęła powoli nabrzmiewać ze 
złości.]

Men jag tyckte att hans ansikte vaxte och vaxte. [Wydawało mi się, że jego twarz 
rośnie i rośnie.]

6) zmiany koloru skóry

Utrata naturalnego koloru twarzy oznacza zakłócenie równowagi emocjonalnej, zaś 
Powrót koloru - jej odzyskanie.

ansiktet forlorade fargen [twarz straciła kolory] (SSOB)

...fargen forsvann fran hennes redan bleka ansikte. [...kolory znikły z jej już bladej 
twarzy.]

Fargen hade itervant i hans ansikte. [Jego twarz odzyskała kolory.]

a) rumieniec, wypieki (oznaki zażenowania, wstydu, gniewu, złości, oburzenia, ekscy
tacji)

Nu var hans ansikte flammande rótt... [Teraz jego twarz była ogniście czerwona...] 
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...ansiktet blev fantastiskt purpurfärgat. [...twarz zrobiła się fantastycznie purpuro
wa.]

...det smala ansiktet som nu rodnade av förlägenhet. [...wąska twarz, która zarumie
niła się z zakłopotania.]

Pappa blev röd över heia ansiktet. Dâ tänker jag lära dig förstä! [Tacie poczerwie
niała cała twarz. No to nauczę cię rozumieć!]

Helena hade rest sig sej upp med ansiktet blodrött av upphetsning och hennes röst 
darrade. [Helena wstała z twarzą ze wzburzenia czerwoną jak burak (dost, czerwoną 
jak krew), a jej głos drżał.]

W niektórych konstrukcjach tego rodzaju twarz jest ujmowana jako OBSZAR, co wy
rażają człony werbalne skölja [rozlewać się], stiga upp [wystąpić], sprida sig [rozprze
strzeniać się].

Julias rodnad sköljde over ansiktet och hals. [Na twarzy i szyi Julii rozlał się rumie
niec.]

...den morka rodnaden som nu steg upp pâ hans ansikte. [...ciemna czerwień, która 
teraz wystąpiła mu na twarz.]

...rodnaden sprider sig i ansiktet pâ joumalisten... [...rumieniec rozlewa się na twa
rzy dziennikarza...]

b) bladość (symptom związany ze strachem, złością, smutkiem)

Hans ansikte var blekt av bitterhet... [Jego twarz była blada z rozczarowania...]

...hon vânde mot honom ett ansikte likblekt av skräck... [...zwróciła ku niemu twarz 
trupio bladą ze strachu...]

Hon sâg pâ medan hennes ansikte vitnade. [Patrząc na to, pobladła na twarzy.]

...Olavi Koskelainen, var vit i ansiktet av ilska. [...Olavi Koskelainen był ze złości 
blady na twarzy.]

Hon var vit som snö i ansiktet... [Była na Jwarzy biała jak śnieg...]

...han var alldeles kritvit i ansiktet. Det var Svarta Damen, [...był kredowoblady na 
twarzy. To była Czarna Dama.]

c) szarość (oznaka strachu, gniewu)

Det magra ansiktet var grâtt av ängslan. [Wychudzona twarz była szara ze strachu.]

Ett annat par sitter grâ i ansiktet med ett brev frân kronofogden. [Inna para siedzi 
z listem od komornika w rękach, oboje z poszarzałymi twarzami.]

Han var askgrâ i ansiktet, han darrade i hela kroppen och sâg vettskrämd ut. [Był 
popielaty na twarzy, drżał na całym ciele i wyglądał na przerażonego.]
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Pappa blev askgrâ i ansiktet och sâg plôtsligt alldeles sammanbiten ut. [Tata zrobił 
się popielaty na twarzy i nagle przybrał zaciętą minę.]

d) pociemnienie twarzy (wyraz złości, wściekłości, przerażenia)

Medan han làste det (brevet) mórknade hans ansikte. [W trakcie czytania (listu) po
ciemniała mu twarz.]

...hans ansikte alltjâmt var mórkt av vrede. [...jego twarz nadal była ciemna z gnie
wu.]

Han blev alldeles blâ i ansiktet. Àr du inte riktigt klok... [Zupełnie posiniał na twa
rzy. Czy ty całkiem zgłupiałeś...]

Hans ansikte blev svart och hotande... [Jego twarz zrobiła się czama i groźna...]

e) znieruchomienie mięśni (oznaka napięcia, rozczarowania, cierpienia)

Doktor Kennedys ansikte blev plôtsligt alldeles stelt igen. [Twarz doktora Kenne- 
dy’ego znowu nagle stężała.]

Hon sâg hans ansikte stelna till... [Widziała, jak tężeje mu twarz...]

Helenas ansikte var stelt av fôrvântan. [Twarz Heleny zesztywaniała w oczekiwaniu.]

Inte en muskel rorde sig i hans ansikte. [Żaden mięsień nie drgnął w jego twarzy.]

...den lilie pojkens ansikte fôrvandlades till sten, [...twarz małego chłopca skamie
niała.]

0 drżenie i skurcze mięśni (oznaka cierpienia, braku opanowania)

Det ryckte lite i grekens ansikte. [Coś drgnęło w twarzy Greka.]

Hon rorde sig inte. Det var bara tiennes ansikte, som skàlvde, som om det levât ett 
eget liv... [Nie ruszała się. Tylko twarz jej drżała, jakby żyła własnym życiem...]

...varje skâlvning i hennes ansikte, vaije ofrivillig grimas registrerades... [...każde 
drżenie jej twarzy, każdy mimowolny grymas był rejestrowany.]

...hela hennes ansikte darrade. [...cała twarz jej drżała.]

For varje gang bror pep till - dróg en kramp igenom mammas ansikte och kropp - 
hon led. [Za każdym razem, gdy brat zakwilił, po twarzy i ciele mamy przebiegał 
skurcz - ona cierpiała.]

g) deformacja rysów twarzy (powodowana cierpieniem, uczuciami wściekłości, nie
chęci i obrzydzenia)

Atmosfâren gàr fôrlorad, ansikten fôrvrangs... [Dobry nastrój znika, twarze się wy
krzywiają...]

...hennes fôrut stela ansikte fërvreds av raseri. [...jej wcześniej zesztywniała twarz 
wykrzywiła się z wściekłości.]
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Hans ansikte var forvridet i avsmak och motvilja... [Jego twarz była wykrzywiona 
obrzydzeniem i niechęcią...]

Hans vita ansikte forvreds i ohygglig kramp. [Jego bladą twarz zdeformował strasz
ny skurcz.]

8.5.2. REAKCJA BEHAWIORALNA ZA DOZNANIE

O doznawanych emocjach świadczą również pewne symptomy behawioralne, na 
przykład odwrócenie twarzy (ze wstydu, zażenowania oraz jako wyraz dezaprobaty).

Gertrud vánder bort ansiktet. Varfór i hela várlden ár det hon som skams... [Gertrud 
odwraca twarz. Dlaczego, na miłość boską, to ona się wstydzi...]

Jag vánde bort ansiktet, blev forlagen... [Odwróciłem twarz, byłem zażenowany...]

Hon ville sá gama att livet skulle vara vackert, men vad hon far ar hánfullhet och 
bortvánda ansikten. [Chciałaby, żeby życie było piękne, ale tym, co od niego do- 
staje, jest szyderstwo i odwrócone twarze.]

...hon vrider ansiktet undan som om hon vamjdes att se pa honom... [...odwraca 
gwałtownie twarz, jakby brzydziła się jego widokiem...]

Inną reakcją behawioralną utrwaloną w szwedzkiej frazeologii jest chowanie twarzy 
w dłoniach (wyraz smutku, rozpaczy, przerażenia).

Aklágaren begravde ansiktet i handema. [Prokurator schował twarz w dłoniach.]

Jag gómde ansiktet i handema och stónade och jamrade mig. [Ukryłam twarz 
w dłoniach, jęczałam i skarżyłam się.]

Men Harriet slog plótsligt bada handema for ansiktet och brast i ursinnig grat. [Lecz 
Harriet nagle zakryła twarz obiema rękami i wybuchła wściekłym płaczem.]

...forfarad slog han handema for ansiktet. [...przerażony zakrył twarz rękami.]

8.5.3. Ontologiczne metafory emocji

Zauważalne na twarzy doznania pozytywne (radość, zadowolenie, zachwyt) opisy
wane są za pomocą komponentów nominalnych i werbalnych, kojarzonych z blaskiem 
i jasnością, będących wykładnikami metafory RADOŚĆ TO ŚWIATŁO.
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Den lilla sov. Hans ansikte ljusnade, medan han stod och tittade ner pá henne. 
[Mała spala. Jego twarz pojaśniała, gdy stał i patrzył na nią.]

Tanken spred en ljusning over hans ansikte. [Ta myśl rozpromieniła mu twarz.]

...ett plótsligt skimmer i det stora, tunga ansiktet avslojar art han samtidigt tycker att 
det ár harligt spánnande. [...nagły błysk w dużej, ciężkiej twarzy zdradza, że uważa 
także, iż to absolutnie fascynujące...]

...hennes ansikte lyste av fortjusning. [...jej twarz jaśniała z zachwytu.]

Hans runda ansikte riktigt sken av gladje. [Jego okrągła twarz naprawdę promie
niowała radością.]

Noseks ansikte sken av ren hánforelse. [Twarz Noseka promieniowała czystym za
chwytem.]

...resten av ansiktet stralade av ett ljus som kom inifrán... [...reszta twarzy promie
niała wewnętrznym światłem...]

Hans stora ansikte stralar av fortjusning. [Jego duża twarz promienieje zachwytem.]

Podczas gdy czasowniki Ijusna [rozjaśniać się], łysa upp [rozjaśniać], skina [świe
ce], skina upp [rozświetlać] oraz strata [promieniować] występują wyłącznie w kon
strukcjach nazywających doznania pozytywne, czasowniki utstrála [emanować (dosł. 
Wypromieniowywać)] oraz łysa [świecić] tworzą połączenia zarówno z określeniami 
stanów pozytywnych, jak i negatywnych.

...24 olika ansikten utstrálar alit irán vansinne, radsla och aggressivitet... [...24 różne 
twarze emanują szaleństwem, strachem i agresją...]

...hennes fint rynkiga ansikte utstralar koncentration och engagemang. [...jej ładnie 
usiana zmarszczkami twarz emanuje koncentracją i zaangażowaniem.]

Avogheten som lyste ur ansiktena som betraktade dem... [Wrogość, która emano
wała z przyglądających się im twarzy...]

...hat och váld lyste ur hans ansikte. [...nienawiść i gwałtowność emanowały z jego 
twarzy.]

Na przeciwnym biegunie semantycznym znajdują się wyrażenia metaforyczne opi
sujące odbijające się na twarzy emocje negatywne, takie jak smutek, przygnębienie czy 
rozgoryczenie. Są one oparte na skojarzeniach związanych z ciemnością i zawierają 
leksemy skugga [cień] oraz słoja [zasłona], będące wykładnikami metafory SMUTEK TO 
CIEMNOŚĆ. Twarz jest tu ponownie konceptualizowana jednocześnie jako OBSZAR, 
o czym świadczą verba oznaczające przemieszczanie się - fara [jechać], gtida [sunąć], 
gá [iść], dra [ciągnąć],

...ser jag en skugga fara over ditt ansikte vid denna paminnelse om gamla tider? 
[...czyżbym widział cień przemykający po twej twarzy na wspomnienie dawnych 
czasów?]
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En skugga gled over mrs Fanes ansikte. [Cień przemknął (dosł. przesunął się) p° 
twarzy pani Fanes.]

En skugga gick over hans ansikte. [Cień przemknął (dosł. przeszedł) po jego twa
rzy.]

Over Emilys ansikte dróg en słoja av vemod... [Twarz Emily przesłonił melancho
lijny cień (dosł. zasłona melancholii)...]

De outplanliga skuggoma av bitterhet i hans ansikte... [Niezatarte cienie goryczy 
w jego twarzy...]

Do korelatów metafory SMUTEK TO CIEMNOŚĆ należą również połączenia z cza
sownikami oznaczającymi prymamie zmiany pogodowe.

Nar vi talar om kritiken gar dock teaterchefens ansikte i moln for en stund. [Kiedy 
mówimy o krytyce, twarz szefa teatru pochmurnieje.]

Hans ansikte mulnar och han skakar pekfmgret vamande. [Jego twarz chmurzy się, 
a on grozi palcem.]

W kolejnych metaforach ontologicznych, opisujących reakcje emocjonalne, domeną 
źródłową są obrażenia fizyczne. Wyrażenie ett slag i ansiktet [policzek (dosł. cios) 
w twarz] ‘obraza, zniewaga’, a także nawiązujący do tego samego obrazu (uderzenia 
w twarz) frazeologizm nagot traffar nagon rakt i ansiktet [coś jest dla kogoś policz
kiem (dosł. coś trafia kogoś prosto w twarz)] ‘coś wywołuje w kimś poczucie krzyw
dy’, są wykładnikami metafory URAZ PSYCHICZNY TO URAZ FIZYCZNY. Używane są 
one zarówno w odniesieniu do osób, jak i bytów nieosobowych.

For tranaren Erik Hamren ar beskedet ett slag i ansiktet. [Ta wiadomość jest policz
kiem dla trenera Erika Hamrena.]

For den unga socialistiska regeringen ... ar protestema ett slag i ansiktet. [Dla no
wego socjalistycznego rządu ... te protesty są policzkiem w twarz.]

Men av stadens muslimska minoritet uppfattas namnbytet som ett slag i ansiktet. 
[Muzułmańska mniejszość w mieście odbiera zmianę nazwy jako policzek.]

Darefter gar Malm ut och kritiserar finansvalpama. Det ar ju som att sla sig sjalv 
i ansiktet... [Potem Malm wychodzi i krytykuje wilczki finansjery. To tak, jakby 
samemu bić się po twarzy...]

Ett besked som traffar Svehla och MIF rakt i ansiktet - avstangning itta matcher! 
[Wiadomość, która jest dla drużyny Svehla i MIF policzkiem - dyskwalifikacja na 
osiem meczy!]

Inne wskaźniki leksykalne tej metafory to spotta nagon i ansiktet [plunąć komuś 
w twarz] ‘zlekceważyć kogoś, okazać komuś pogardę’ oraz en spottloska i ansiktet pa 
nagon [plunięcie komuś w twarz] ‘wyraz pogardy’.

Jag vill inte sitta har och bli spottad i ansiktet av dig! [Nie chcę tu siedzieć i po
zwalać, byś pluł mi w twarz!]
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Skandligt! En spottloska i ansiktet pa alla manniskor som levererat in skattemedel 
till politiker och som ni har forskingrat... [Haniebne! Plunięcie w twarz wszystkim 
ludziom, którzy odprowadzali dla polityków podatki, które zdefraudowaliście...]

USA har misslyckats med att gripa en chans till fred och i stallet spottat freden i an
siktet... [Stanom Zjednoczonym nie udało się skorzystać z szansy osiągnięcia po
koju i w zamian napluły pokojowi w twarz...]

8.6. Twarz jako MASKA

Człowiek panujący nad swoimi emocjami kontroluje swoją twarz i potrafi przybie
rać pożądany jej wyraz, pozostający często w niezgodzie z prawdziwymi odczuciami. 
W poniższych połączeniach informacja ta zakodowana jest w członach werbalnych 
lata [pozwalać], tilláta [przyzwalać], kontrollera [kontrolować], ha under kontroli 
[mieć pod kontrolą], beharska [opanowywać] oraz ordna [układać, porządkować].

“Fórvánansvart nog tycks folk trivas”, tankte han, “eller sá láter de inte sina ansik- 
ten skvallra...”. [„Zadziwiające, że ludzie się tu chyba dobrze czują”, pomyślał, „al
bo nie pozwalają swoim twarzom się zdradzać (dosł. skarżyć)...”.]

Han lat ett awaijande leende fara over ansiktet. [Pozwolił, by rozbrajający uśmiech 
przemknął mu po twarzy.]

Han har sett hur nervosa och inátvanda flickor mjuknat och tillátit sina ansikten att 
sláppa fram uttryck som tidigare legat gómda bakom en stel mask. [Widział, jak 
nerwowe, skryte dziewczyny miękły i pozwalały swym twarzom przybrać wyraz, 
który wcześniej spoczywał ukryty za sztywną maską.]

Bilder av katter tillsammans med sina agare ar daremot intressanta eftersom man
niskor ytterst sallan kan kontrollera ansiktet med sitt husdjur i famnen. [Natomiast 
ciekawe są zdjęcia kotów wraz z właścicielami, bo ludzie bardzo rzadko potrafią 
kontrolować swe twarze, mając w objęciach domowe zwierzątka.]

...de hade hela tiden sina ansikten under absolut kontroli, [...cały czas mieli swe 
twarze pod całkowitą kontrolą.]

Hon ordnade ansiktet till ett valkomnande... [Ułożyła twarz na przywitanie...]

Hans ansikte hade ett sá behárskat uttryck... [Miał tak opanowany wyraz twarzy...]

Mimo wysiłków, by oszukać obserwatora twarzy, nie zawsze udaje się nad nią za
panować i ukryć swoje emocje. Twarz jest w takich kontekstach przedstawiana jako 
nieposłuszna, obdarzona własną wolą OSOBA lub jako otwarty POJEMNIK.
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Jag fôrsôker le ât hans violinistlater, men mitt ansikte lyder mig inte. [Próbuję się 
śmiać z jego teatralnych gestów, ale moja twarz mnie nie słucha.]

Hon rorde sig inte. Det var bara hennes ansikte, som skâlvde, som om det levât ett 
eget liv... [Nie poruszyła się. Tylko twarz jej drżała, tak jakby żyła własnym ży
ciem...]

...det som sait i ansiktet pâ honom kunde han ju inte gomma undan. [...tego, co 
tkwiło w jego twarzy, nie mógł przecież ukryć.]

Hennes sura ansikte loses upp for ett kort ógonblick, hon kan inte lata bli att delta. 
[Jej rozzłoszczona twarz łagodnieje (dosł. rozwiązuje się) na chwilkę, nie może się 
powstrzymać od współczucia.]

Twarz, która skrywa prawdziwe odczucia, konceptualizowana jest metaforycznie 
jako maska.

Nâr man riskerar att fôrlora ansiktet skyndar man sig att lagga masken. [Gdy ryzy
kuje się utratę twarzy, pospiesznie zakłada się maskę.]

Bâda kvinnomas ansikten stelnade till en mask av vàluppfostrad oberórdhet. [Twa
rze obydwu kobiet stężały w maskę dobrze wychowanej obojętności.]

Penny tyckte sig kunna se spâr av hans eget utseende, genom den mask som hans 
ansikte nu utgjorde... [Penny wydawało się, że przez tę maskę, którą teraz była jego 
twarz, dostrzega ślady jego prawdziwego wyglądu...]

O skutecznym ukrywaniu uczuć za maską informują komponenty leksykalne gom
ma [chować], dôlja [ukrywać] oraz ogenomtranglig [nieprzenikniony],

...de vackra vanninoma ... som under framgângsmasken dôljer livslôgnens bittra an
sikte. [...piękne przyjaciółki..., które pod maską sukcesu skrywają gorzką twarz ży
ciowego kłamstwa.]

Han har sett hur nervosa och inâtvânda flickor mjuknat och tillâtit sina ansikten att 
slâppa fram uttryck som tidigare legat gómda bakom en stel mask. [Widział, jak 
nerwowe, skryte dziewczyny miękły i pozwalały swym twarzom przybrać wyraz, 
który wcześniej spoczywał ukryty za sztywną maską.]

Tak, jak można zakładać różne maski, można też „przybierać” różne twarze, co wy
rażane jest za pomocą czasowników satta upp [zakładać], ifora sig [nakładać], prôva 
[przymierzać],

Han la ner boken i knât och satte upp ett blekt tomt ansikte. [Położył książkę na 
kolanach i przybrał bladą, pustą twarz.]

Michael prôvar sjâlv ett maniskt och aggressivt ansikte... [Michael sam wypróbo- 
wuje (dosł. przymierza) maniakalno-agresywną twarz...]

Varfôr har de politiska ledama slutat med att ifora sig sina ansikten pâ det klassiska 
sâttet? [dosł. Dlaczego liderzy polityczni przestali nakładać swe twarze w klasyczny 
sposób?]



161

Nie chcąc ujawniać swych prawdziwych odczuć, można „tworzyć” różne warianty 
własnej twarzy, a także „przejmować” twarze innych osób.

Det var bara att sla sig ner pa pallen framfor toalettbordet... och bórja apa sig i spe- 
geln, skapa sej miner och ansikten for alia tillfallen. [Wystarczyło usiąść na tabore
cie przed toaletką ... i zacząć się wygłupiać przed lustrem, tworzyć sobie miny 
i twarze na wszelkie okazje.]

Den unge eskiman har for mig tagit Raskolnikovs ansikte. [Młody Eskimos przy
brał w moim odczuciu twarz Raskolnikowa.]

Jag sag allvarligt pa honom, med det lanade ansiktet... som enligt ankoma Eriksson 
gjorde mig till en god lyssnare. [Patrzyłem na niego z powagą, pożyczoną twarzą..., 
która według wdów Eriksson czyniła mnie dobrym słuchaczem.]

Ktoś, kto próbuje dowiedzieć się, jakie są czyjeś prawdziwe odczucia, może pró
bować zajrzeć za maskę.

Jag har inte latit henne ana nagot. Men hon forsóker komma bakom mitt ansikte. 
Hon ar sług. [Nie dałem nic poznać po sobie. Ale ona próbuje dostać się za moją 
twarz. Jest sprytna.]

...att forsóka forsta vad som dóljer sig bakom ett ansikte. [...próbować zrozumieć, 
co kryje się za czyjąś twarzą.]

Z metaforą maski wiąże się metafora nagiej twarzy, czyli takiej, na której odbijają 
się prawdziwe emocje i myśli lub, jak w przypadku bytów abstrakcyjnych, rzeczywiste 
cechy. Twarz pozbawiona maski jest odsłonięta i ukazuje to, co prawdziwe.

En oforsonlig demaskór som tvingar de svarmande att blicka in i det egna nakna an
siktet... [Nieprzejednany demaskator, który zmusza bujających w obłokach do zaj
rzenia we własną nagą twarz...]

Det ar det renodlade uttrycket, det nakna ansiktet som sager och berattar alit, som 
jag vill fanga... [Chciałbym uchwycić właśnie prawdziwy wyraz twarzy, nagą 
twarz, która mówi wszystko...]

...i den skumma belysningen var ansiktet han blottade inte manskligt. [...twarz, któ
rą obnażył w niewyraźnym świetle, była nieludzka.]

I ett annat utstallningsrum visas den rasistiska diktaturens nakna ansikte, som bara 
de fbrfoljda upplevde den. [W innej sali wystawowej pokazana jest naga twarz 
dyktatury, taka, którą widzieli tylko prześladowani.]
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8.7. Twarz jako POJEMNIK

Jak wynika z wielu zaprezentowanych dotychczas przykładów, twarz jest koncep- 
tualizowana jako POJEMNIK NA EMOCJE, UCZUCIA I MYŚLI. Obok uczuć, emocji oraz 
myśli obiektami umieszczanymi i noszonymi w twarzy - pojemniku mogą być różnego 
rodzaju doświadczenia, przeżycia, a także cechy charakteru.

Regissóren Tony Gatlif har ett ansikte som ensamt rymmer zigenamas historia. 
[Reżyser Tony Gatlif ma twarz, która sama w sobie zawiera historię Cyganów.]

Chocken i deras ansikten over att ha óverlevt. [W ich twarzach szok, że przeżyli.]

...i alias ansikten fanns ett vettlóst rasen... [...w twarzach wszystkich była niepo
skromiona wściekłość...]

...fragetecknet i Maris ansikte... [...znak zapytania w twarzy Mari...]

...det frammande draget i hans ansikte... [...obcy rys w jego twarzy...]

...dódens nárvaro i fadems ansikte. [...bliskość śmierci w twarzy ojca.]

Det fanns ingen hátskhet eller ofórsonlighet i hennes ansikte. [W jej twarzy nie było 
wrogości i zaciętości.]

Dagmar mindes hennes ansikte. Det hade burit ett uttryck av grymhet... [Dagmar 
pamiętała jej twarz. Nosiła ona rys okrucieństwa...]

Pusty pojemnik oznacza brak reakcji emocjonalnej.

Om de vander sig om dá ár ansiktet tomt, tomma ogon, bara en gra flack. [Gdy się 
odwracają, twarz jest pusta, oczy też puste, tylko szara plama.]

Men vara láppar ár stela nár vi star infór varandra och ansiktena tomma. [Kiedy 
stoimy naprzeciw siebie, nasze wargi są sztywne, a twarze puste.]

...om hon skrev skulle papperet bli lika tomt som hennes ansikte, absolut tomt. 
[...gdyby napisała, kartka byłaby tak samo pusta jak jej twarz, zupełnie pusta.]

Wypełniający się pojemnik implikuje rodzące się uczucia, zaś pełny lub ciężki 
- intensywność cechy lub doznania.

Pá nytt blev ansiktet fullt av svármod. [Twarz znowu napełniła się melancholią.]

Hon rórde inte en min, medan hans ansikte lángsamt bóijade sválla av vrede. [Na
wet nie drgnęła, podczas gdy jego twarz powoli zaczęła wzbierać wściekłością.]

Hennes ansikte var tankfullt. [Jej twarz była pogrążona w zadumie (dosł. pełna my
śli)-]

Om du hade sett hennes ansikte, det var ondskefullt... [Gdybyś widział jej twarz, 
była tak złośliwa (dosł. pełna złośliwości)...]
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Sakert ar hans ansikte tungt nu, som det ofta ar da han uppfylls av Mycket Tank- 
varda saker... [Jego twarz jest teraz z pewnością ciężka, tak jak to bywa, gdy po
chłonięty jest Wyjątkowo Godnymi Zastanowienia się rzeczami...]

...ett renrakat, obeskrivligt tungt ansikte... [...gładko ogolona, nieopisanie ciężka 
twarz...]

Hans ansikte ar sprangladdat med ¿ingest... [Jego twarz jest naładowana rozpaczą do 
granic wytrzymałości...]

Hermes ansikte var sa fyllt av bedrovelse... [Jej twarz była tak wypełniona zgryzo
tą...]

Harskarinnan over detta Sodom och Gomorra visade ett runt ansikte till bradden 
fyllt av sjalvsvild... [Władczyni tej Sodomy i Gomory ukazała okrągłą twarz, po 
brzegi wypełnioną samowolą...]

W zwrotach bdra pa nagot i sitt ansikte [nosić coś w swojej twarzy] i nagons an
sikte bar nagonting [czyjaś twarz nosi coś] zakodowana jest w członach werbalnych 
'nformacja o negatywnych doświadczeniach. Połączenia te są wykładnikami metafor 
trudne TRUDNE DOŚWIADCZENIA / ZMARTWIENIA TO CIĘŻARY.

...alia ansikten som passerade revy bar pi en erfarenhet. [...wszystkie twarze, które 
się przewinęły, nosiły jakieś doświadczenie.]

Fangvaktama berattar for honom att han slagit ihjal sin hustru. Det ar denna upply- 
sning den unge mannen bar i sitt ansikte... [Strażnicy więzienni mówią mu, że zabił 
swoją żonę. To tę wiadomość młody człowiek nosi w swojej twarzy...]

Ansiktshalvoma óppnade sig och i springan skymtade avgrunden. Avgrunden han 
bunt pi under hela sitt liv. [dosł. Połówki twarzy otworzyły się, a w szczelinie uka
zała się otchłań. Otchłań, którą nosił przez całe życie.]

By dowiedzieć się, co ktoś czuje, można zajrzeć do pojemnika i sprawdzić, co się 
w nim znajduje, oraz ocenić jego zawartość.

Julia stirrade in i det bleka, hinfulla ansiktet. [Julia wpatrywała się w bladą, szyder
czą twarz.]

...for att teckna ett ansikte si miste man se in i dess inre. [...by narysować twarz, 
trzeba zajrzeć do jej wnętrza.]

Fórbluffad ser jag in i hennes ansikte. [Osłupiały zaglądam w jej twarz.]

Nar hon sig in i hans forvridna ansikte insig hon att han menade vartenda ord han 
sa... [Kiedy popatrzyła w jego zasmuconą twarz, zrozumiała, że mówił poważnie...]

Hon hade stirrat in i hans bekymrade ansikte... [Wpatrywała się w jego zasmuconą 
twarz...]

En oforsonlig demaskór som tvingar de svarmande att blicka in i det egna nakna an
siktet... [Nieprzejednany demaskator, który zmusza bujających w obłokach do spoj
rzenia we własną nagą twarz...]
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Du ser rarmsakande in i deras ansikten... [Patrzysz badawczo w ich twarze...]

Pojemnik może się otworzyć samoistnie (nie może tego zrobić podmiot doznający) 
i ukazać, co jest w środku.

Edits ansikte óppnade sig for nSnting som han inte sag... [Twarz Edit otworzyła się 
na coś, czego nie widział...]

I halvljuset sig hans ansikte tillbaka pa honom och blottade for forsta gangen hans 
inre jag fór honom. [W półmroku jego twarz odwzajemniła spojrzenie i obnażyła 
przed nim po raz pierwszy swoje wnętrze.]

Nu sprack hans ansikte antligen ... Ansiktshalvoma óppnade sig och i springan 
skymtade avgrunden. [dosł. Jego twarz wreszcie pękła ... Połówki twarzy otworzyły 
się, a w szczelinie ukazała się otchłań.]

Langtar du hem? Fragade hon. Ingrid vantade pi att hennes ansikte skulle lósa opp 
sig... [dosł. Tęsknisz za domem? - spytała. Ingrid czekała, aż jej twarz się rozwią- 
że...]

Hennes sura ansikte lóses upp for ett kort ógonblick, hon kan inte lita bli att delta. 
[Jej rozzłoszczona twarz łagodnieje (dosł. rozwiązuje się) na chwilkę, nie może się 
powstrzymać od współczucia.]

Jako przedmioty widoczne w otwartym pojemniku, konceptualizowane są uze
wnętrzniane stany duchowe, dostrzegalne dla obserwatora.

...hat och vild lyste ur hans ansikte. [...nienawiść i brutalność emanowały z jego 
twarzy.]

Avogheten som lyste ur ansiktena som betraktade dem... [Wrogość, która emano
wała z przyglądających się im twarzy...]

...hennes fint rynkiga ansikte utstrilar koncentration och engagemang. [...jej ładnie 
usiana zmarszczkami twarz emanuje koncentracją i zaangażowaniem.]

Jag ser upphetsningen i deras ansikten. [Widzę wzburzenie w ich twarzach.] 

Przedmioty opuszczające pojemnik to zanikające emocje.

...som skrattet stegrades forsvann gladjen ur hennes ansikte. [...w miarę jak śmiech 
przybierał na sile, radość znikała z jej twarzy.]

Ali munterhet forsvann nu fran hans ansikte. [Cała wesołość zniknęła teraz z jego 
twarzy.]

Vaije drag i Emilys ansikte tycktes spannas, all gladje forsvann ur det. [Każda 
cząstka twarzy Emily była napięta, zniknęła z niej cała radość.]

Det fanns inte langre nagon gladje i hennes ansikte. [Nie było już radości w jej twa
rzy.]

...gladjen i hans ansikte slocknade sekundsnabbt. [...radość w jej twarzy zgasła 
w sekundę.]
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Pojemnik może pozostać zamknięty, czyniąc swą zawartość niedostępną, co ozna
cza, że jego właściciel nie chce uzewnętrzniać swoich emocji czy myśli, lub że nie 
chce nawiązać kontaktu.

Sten Wahlund âr en svârgenomskâdad Sarastro med slutet ansikte. [dosł. Sten 
Wahlund jest nieprzeniknionym Sarastro z zamkniętą twarzą.]

Men han sa ingenting. Hans ansikte var outgrundligt slutet. [dosł. Ale nic nie po
wiedział. Jego twarz była szczelnie zamknięta.]

...hans tal fôljdes av en besvârad tystnad, med ansikten som fôrblev buttert slutna, 
blickar som vândes bort. [dosł. ...po jego przemówieniu zapanowało krępujące mil
czenie, z zamkniętymi hardo twarzami, odwróconymi spojrzeniami.]

Hans ansikte âr dovt, slutet... [dosł. Jego twarz jest głucha, zamknięta...]

Insidan av ett ansikte som ingen kan imitera eftersom ingen kan se det... [Wnętrze 
twarzy, którego nikt nie może naśladować, ponieważ nikt go nie widzi...]

Men hennes ansikte ar hopsnorpt. [dosł. Ale jej twarz jest zawiązana.]

Twarz bywa także konceptualizowana jako POJEMNIK NA PŁYN. Wydostająca się 
z takiego pojemnika zawartość oznacza intensywne uczucia, nad którymi podmiot do
znający utracił kontrolę.

Hon minns ledan och acklet som valide upp i kvinnans ansikte. [Pamięta złość 
i wstręt, które wezbrały w twarzy kobiety.]

W połączeniach opisujących pojawianie się na twarzy oznak emocji, twarz przed
stawiana jest również jako OBSZAR lub POMIESZCZENIE, co wyrażają komponenty 
oznaczające przemieszczanie się i rozprzestrzenianie, a także czasowniki harja [pusto
szyć] i moblera om [przemeblowywać].

...leendet som hon lat breda ut sig over ansiktet. [...uśmiech, któremu pozwalała 
rozlać się (dosł. rozprzestrzenić się) po twarzy.]

Ett litet skevt leende gled over hans ansikte. [Po twarzy przemknął mu krzywy 
uśmieszek.]

I den morka stenhallen ser inte Barbara Hendricks hur rodnaden sprider sig i ansik
tet pâ joumalisten... [W ciemnym korytarzu Barbara Hendricks nie widzi, jak ru
mieniec rozlewa się (dosł. rozchodzi się) po twarzy dziennikarza...]

...i hans ansikte springer ett klurigt leende fram... [...na jego twarzy wykwita (dosł. 
wybiega) filuteryjny uśmiech...]

En skugga gick over hans ansikte. [Cień przemknął (dosł. przeszedł) po jego twa
rzy.]

...den morka rodnaden som nu steg upp pâ hans ansikte. [...ciemny rumieniec, który 
wystąpił na jego twarzy.]



166

Vad Aldins ansikte s&g vitt och haijat ut i det svaga ljuset. [W słabym świetle twarz 
Aldina wyglądała na bardzo bladą i wyniszczoną (dosł. spustoszoną)]

Nu var han pa vag in i det ansikte han efterstravade. [Teraz był w trakcie zmiany 
(dosł. był w drodze do) twarzy, na której mu zależało.]

Sorgen har móblerat om i hennes ansikte... [Smutek przemeblował jej twarz...]

8.8. Twarz jako PRZEDMIOT

W odwzorowaniach metaforycznych, których domenami docelowymi są emocje 
i uczucia, a także postawy i cechy charakteru, twarz obrazowana jest także jako 
PRZEDMIOT odznaczający się różnymi właściwościami fizycznymi.

Hon ság alia harda ansikten... [Zobaczyła wszystkie surowe (dosł. twarde) twarze...] 

hans stenansikte dolde radslan [jego kamienna twarz kryła strach] (SSOB)

Hon ság hans ansikte Steina till... [Widziała, jak tężeje mu twarz...]

Helenas ansikte var stelt av forvántan. [Twarz Heleny zesztywaniała w oczekiwa
niu.]

Och Berke kunde nu se hur den lilie pojkens ansikte forvandlades till sten. [A Berke 
mógł teraz zobaczyć, jak twarz chłopca zamienia się w kamień.]

Jag ság hans ansikte - hans hemska ansikte - smálta ihop som vaxet i ett nerbrunnet 
ljus. [Widziałem, jak jego twarz - jego straszna twarz - topnieje, jak wosk w dopa
lonej świecy.]

Sá mjukt hennes ansikte blev, nar hon talade om Andreas [Jej twarz tak złagodniała 
(dosł. zrobiła się tak miękka), gdy mówiła o Andreasie.]

Deras ansikten ar kalla och vara leenden besvaras inte. [Ich twarze są zimne i nasze 
uśmiechy nie są odwzajemniane.]

Nere i salen ett enda brett varmt ansikte med goda ogon. [W sali tylko jedna duża, 
ciepła twarz z dobrymi oczami.]

ansiktet forlorade fargen [twarz straciła kolory] (SSOB)

Twarz może też być opisywana metaforycznie w kategoriach rozmiaru - gdy do
meną docelową są wybitne osoby.

Man máste nog vinna nágra fler tavlingar for att bli ett stort kant ansikte hár nere, 
ságer hon nyktert. [Trzeba raczej wygrać wiele zawodów, żeby stać się tutaj dużą, 
znaną twarzą, mówi trzeźwo.]
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Zarówno w opisach doznań pozytywnych, jak i negatywnych, twarz bywa obrazo
wana za pomocą metafory KRUCHEGO PRZEDMIOTU.

...vi blir alla krossade som mitt ansikte och min kropp har blivit krossade.
[...wszystkich nas złamią, tak jak połamano moją twarz i moje ciało.]

Fórv&ningen klóv Elsas ansikte i tva halvor. [Zdziwienie przepołowiło twarz Elsy.]

Ett fullstandigt oregerligt leende klyver hans ansikte. [Nieokiełznany uśmiech roz
łupuje mu twarz.]

Nar jag fragar Runę om de har ytterligare musikprojekt pa gang, spricker hans an
sikte upp i ett jattegrin. [Gdy pytam Runę, czy planuje następne projekty muzyczne, 
jego twarz pęka w wielkim uśmiechu.]

Jak każdy przedmiot materialny, twarz może się zdeformować, zużyć lub zniszczyć. 
Zniszczenie twarzy symbolizuje negatywne skutki trudnych doświadczeń życiowych. 
Natomiast „zużyta” twarz określa osobę, która znudziła się innym.

...hennes ansikte vanstalls gradvis av alderdom och moralisk fomittnelse... [...jej 
twarz stopniowo deformuje się od starości i zepsucia moralnego...]

Vad som ar omójligt att godta ar att ett litet bams ansikte slitits ut av rysligheter. 
[Nie można godzić się na to, by takie potworności zniszczyły twarz małego dziec
ka.]

Skóterskan vande sitt tarda ansikte mot honom. [Pielęgniarka zwróciła ku niemu 
swą zniszczoną twarz.]

Aron borrade hart sitt sóndergratna ansikte i hans bróst. [Aron wtulił swoją zapła
kaną (dosł. zniszczoną płaczem) twarz w jego pierś.]

Mats Hulth bóijar trots sin ungdom bli ett „slitet” ansikte efter sina 12 ar som bor- 
garrad. [Mats Hulth zaczyna być, mimo swego młodego wieku, „zużytą” twarzą po 
dwunastu latach zasiadania w radzie miasta.]

W innych opisach intensywnych przeżyć, w których twarz jest ujmowana jako 
przedmiot, pojawiają się czasowniki dranka [topić], flamma [płonąć] i branna [palić].

tardrankta ansikten [zalane łzami twarze (dosł. twarze utopione we łzach)]

Hennes ansikte bóijade flamma... [Jej twarz zaczęła płonąć...]

Antligen flek han loss hennes hander fran det brannande ansiktet... [Wreszcie ode
rwał jej ręce od rozpalonej twarzy...]

W kontekstach, w których jest mowa o różnych aspektach charakteru lub tożsamo
ści człowieka, a także o zmianie wyglądu miejsc, twarz jest przedstawiana jako 
Manipulowalny PRZEDMIOT, który można samodzielnie wykonać i którym można 
dowolnie rozporządzać, na przykład góra sig / skapa ett ansikte [zrobić sobie / stwo
rzyć twarz], ge nagon ett ansikte [dać komuś twarz], fa ett ansikte [otrzymać twarz], 
byta ansikte [zmienić twarz], ta sig nagon annans ansikte [wziąć sobie twarz kogoś 
innego], tappa ansiktet [stracić (dosł. zgubić) twarz], finna sitt eget ansikte [znaleźć 
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swoją własną twarz], hitta ett ansikte [znaleźć jakąś twarz] (por. przykłady w rozdzia
łach 8.1, 8.3.3, 8.4.4 i 8.4.5).

W metaforach, w których domenę docelową stanowi reputacja lub tożsamość, twarz 
jest ujmowana jako CENNY PRZEDMIOT, co wyrażają czasowniki forlora [stra
cić], atererbvra [odzyskać] i berdva [pozbawić].

Jag har fórlorat namn och ansikte. Nu forsóker jag atereróvra bida... [Straciłem na
zwisko i twarz. Próbuję teraz odzyskać i jedno, i drugie...]

Nar man riskerar att forlora ansiktet, skyndar man sig att lagga masken... [Kiedy ry
zykuje się utratę twarzy, szybko się zakłada maskę...]

Efter Iratal av misshandel beróvade din man dig ditt ansikte. [Po wielu latach znę
cania się twój mąż pozbawił cię twarzy.]

8.9. TWARZ ZA KONTAKT

Kolejne elementy znaczenia leksemu ansikte są pochodnymi funkcji, jakie pełnią 
ulokowane w twarzy narządy zmysłów - oczy, nos i jama ustna. Wzrok, węch i mowa 
należą do podstawowych ludzkich zdolności i zapewniają człowiekowi kontakt ze 
światem. Niektóre określenia twarzy, takie jak blicklöst [nieobecna (dosł. bez spojrze
nia)], vaktande [czujna], tystlätet [cicha], frägande [pytająca], i stumt [niema], odnoszą 
się właściwie do funkcji receptorów zmysłowych i narządów mowy. Naturalne jest 
również łączenie leksemu ansikte z czasownikami określającymi prymamie funkcje jej 
poszczególnych elementów.

Alia ansiktena som tittade pá honom... [Wszystkie twarze, które patrzyły na nie
go...]

I halvljuset säg hans ansikte tillbaka pä honom. [W półmroku jego twarz odwza
jemniała spojrzenie.]

Segers ansikte ler mot henne. [Twarz Segera uśmiecha się do niej.]

Var gäng han höjde blicken mötte han den dödsdömdes kyligt föraktfulla stirrande 
ur ett ansikte som till hälften läg i skugga... [Za każdym razem, gdy podnosił wzrok, 
napotykał zimne, pogardliwe, nieruchome spojrzenie skazańca, spojrzenie z twarzy, 
która w połowie ukryta była w cieniu...]

I svängen uppe vid Sveavägen mötte Karin Sten och Märta Ahlgrens gapande an- 
sikten. [Na zakręcie przy ulicy Sveavägen Karin spotkała rozdziawione buzie (dosł. 
twarze) Stena i Marty Ahlgrenów.]
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Twarz odgrywa także bardzo dużą rolę w kontaktach międzyludzkich jako część 
ciała aktywnie uczestnicząca w komunikacji niewerbalnej. Wyraz twarzy bardzo często 
decyduje o nawiązaniu, rozwoju bądź zerwaniu kontaktu, a także odzwierciedla nasta
wienie człowieka do różnych zjawisk i jego postawy wobec innych ludzi. Twarz bywa 
w takich kontekstach opisywana jako obecna [narvarande], nieobecna [franvarande], 
zamyślona [tankfull], znudzona [uttrakad], obojętna [likgiltig], powściągliwa [reserve
rad], ciekawska [nyfiken], uważna [uppmarksam], współczująca [medlidande], uprzej
ma [vanlig], wroga [fientlig], szydercza [hanfull]. O istotnym udziale mimiki twarzy 
w komunikacji świadczą także połączenia z komponentem med hela ansiktet [całą 
twarzą],

Hon forsakrade med hela ansiktet att det var sant. [Zapewniała całą twarzą, że to 
prawda.]

Nu ler killen med hela ansiktet. [Teraz chłopak uśmiecha się całą twarzą.]

Hon skrattar med hela ansiktet. [Śmieje się całą twarzą.]

Han pratade med hela ansiktet. [Mówił całą twarzą.]

Podstawowe funkcje twarzy: kontakt wzrokowy z innymi ludźmi, udział w komu
nikacji z otoczeniem oraz jej usytuowanie w ważnym i dobrze widocznym miejscu 
ludzkiej postaci, są podstawą rozszerzeń semantycznych łączących twarz z bezpośred
niością i otwartością kontaktu.

8.9.1. TWARZ ZA BEZPOŚREDNI KONTAKT

Liczne rozszerzenia metonimiczne i metaforyczne leksemu ansikte opierają się na 
związku pomiędzy twarzą a widzeniem.

W kontaktach między ludźmi już samo patrzenie na twarz kojarzy się z nawiąza
niem kontaktu i wyraża intencję zrozumienia rozmówcy, zaś przybliżanie się do czy
jejś twarzy łączy się z pragnieniem bycia zrozumianym. Potwierdzają to następujące 
przykłady:

Det syns pi langt hill att det ar ett engagerat samtal. Hon tittar upp i hans ansikte 
och foljer varje ord han sager... [Już z daleka widać, że to zaangażowana rozmowa. 
Ona patrzy na jego twarz i śledzi każde wypowiadane słowo...]

...han grep tag i henns arm och forde sitt ansikte tatt intill hennes och sa: “Jag tycker 
inte om honom”. [...chwycił ją za rękę, przybliżył swą twarz do jej twarzy i powie
dział: „On mi się nie podoba”.]

Val i rummet puffade hon ner Lucy pa sangen och med sitt ansikte tatt intill hennes 
sa hon bittert: “Du har lurat mig”. [Już w pokoju popchnęła Lucy na łóżko i z twa
rzą tuż przy jej twarzy powiedziała z goryczą: „Oszukałaś mnie”.]
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Zwracanie twarzy w jakimś kierunku oznacza obserwację czegoś oraz okazywanie 
zainteresowania.

Morfar vande sitt ansikte mot himlen. Det á tjockt i lufta. Mólet... [Dziadek zwrócił 
twarz ku niebu. Powietrze jest ciężkie. Zbierają się chmury...]

Frán alia hall var ansikten vánda mot honom och ogon blickade fórvántansfullt. [Ze 
wszystkich stron zwracały się ku niemu twarze, w oczach widać było oczekiwanie.]

To samo znaczenie obecne jest w poniższych rozszerzeniach metaforycznych.

...Ósterbottningama har alltid vánt ansiktet mot vaster, [...mieszkańcy regionu Óster- 
botten zawsze zwracali twarz na zachód.]

Inte heller far vi forsumma den litteratur som skrivs idag med ansiktet vánt mot 
denna tradition. [Nie możemy także zaniedbywać współczesnej literatury, która jest 
pisana z twarzą zwróconą ku tej tradycji.]

Z kolei odwracanie twarzy, w sensie fizycznym równoznaczne z brakiem kontaktu 
wzrokowego, oznacza w relacjach socjalnych niechęć do nawiązywania kontaktu 
i uczestnictwa w czymś. W poniższym połączeniu, będącym korelatem metafory 
ROZUMIENIE TO WIDZENIE, odwrócenie twarzy oznacza udawanie, że się czegoś nie 
dostrzega, co z kolei implikuje uchylanie się od odpowiedzialności.

Jag kan hela tiden dra paralleller till hur nazismen tilláis breda ut sig dá. Hur folk 
vánde bort ansiktet och inte “ság” vad som hánde. [Cały czas widzę analogie do 
okresu, gdy pozwolono na szerzenie się nazizmu. Jak ludzie odwracali twarze i nie 
„widzieli”, co się dzieje.]

Nawiązywanie bezpośredniego, bliskiego kontaktu z ludźmi opisywane jest meto- 
nimicznie za pomocą połączeń z komponentem ansikte mot ansikte [twarzą w twarz],

Fórr eller señare uppstár behov av kontakter ansikte mot ansikte. [Prędzej czy póź
niej powstaje potrzeba kontaktu twarzą w twarz.]

talas vid ansikte mot ansikte [rozmawiać twarzą w twarz] (SSOB)

Mammoma och pappoma urngas med sina barn ansikte mot ansikte, med kropps- 
kontakt och nárhet. [Matki i ojcowie obcują ze swymi dziećmi twarzą w twarz, 
z kontaktem fizycznym i bliskością.]

Men nu sag hon honom pá nára hall, ansikte mot ansikte. [Teraz zobaczyła go z bli
ska, twarzą w twarz.]

...men nar jag fick se honom dar, ansikte mot ansikte, sá vrákte jag ur mig min bit- 
terhet... [...ale gdy go tam spotkałam, twarzą w twarz, wyrzuciłam z siebie moją go
rycz...]

Nawiązanie kontaktu może być określane metaforycznie jako „spotkanie” twarzy. 
W opisach związanych z emocjami i uczuciami jest on leksykalnym wskaźnikiem me
tafory KONTAKT EMOCJONALNY TO BLISKOŚĆ FIZYCZNA.

Deras ansikten móttes nagra sekunder. [Ich twarze spotkały się na kilka sekund.]
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...mótet mellan tvá mánniskor bara kan aga rum ansikte mot ansikte. [...spotkanie 
dwojga ludzi może się odbywać tylko twarzą w twarz.]

W innych kontekstach komponent ansikte mot ansikte niesie konotację ‘bezpośred
nia konfrontacja’, jak między innymi we frazeologizmie sta ansikte mot ansikte med 
nágon [stanąć z kimś twarzą w twarz].

Bakom ruinema ... dar de foma konfrontationslinjema gick stár fortfarande tre ofo- 
rsonliga fiender ansikte mot ansikte. [Za ruinami ..., gdzie dawniej biegła linia kon
frontacji, stoją nadal twarzą w twarz trzej nieprzejednani wrogowie.]

Med en av dem stred han ansikte mot ansikte. [Z jednym z nich walczył twarzą 
w twarz.]

...han skullle forsvara honom anda in i dóden ansikte mot ansikte med hela poliská- 
ren, om sá behóvdes. [...gdyby była taka potrzeba, broniłby go aż do samej śmierci, 
twarzą w twarz z całym korpusem policji.]

W personifikacjach pojęć abstrakcyjnych połączenie sta ansikte mot ansikte med 
nágot określa bezpośrednie zetknięcie się lub konfrontację z jakimś zjawiskiem, po
dobnie jak zwrot mota nágot ansikte mot ansikte [spotkać się z czymś twarzą w twarz] 
i se nágot i ansiktet [spojrzeć czemuś w twarz].

...fór mig sjálv var straffet att sta dar ansikte mot ansikte med forstórelsen. [...dla 
mnie samego karą było stanąć tam twarzą w twarz ze zniszczeniami.]

stá ansikte mot ansikte med faran [stanąć twarzą w twarz z niebezpieczeństwem] 
(H)

Resan till Indien innebar att han máste vaga mota lidandet ansikte mot ansikte. [Po
dróż do Indii oznaczała, że rnusiał się odważyć spotkać się z cierpieniem twarzą 
w twarz.]

Du har tydligen bestamt dig att se dóden i ansiktet. [Najwyraźniej postanowiłeś 
spojrzeć śmierci w twarz.]

8.9.2. TWARZ ZA OTWARTOŚĆ / SZCZEROŚĆ / 
ODWAGĘ

Bezpośredniość kontaktu, z rozszerzeniami w kierunku znaczeń ‘otwartość’, ‘szcze
rość’ i ‘odwaga’, konotują kolokacje i idiomy z komponentem i ansiktet [w twarz] oraz 
rakt i ansiktet / rdtt upp i ansiktet [prosto w twarz]. Należą do nich połączenia z cza
sownikami nazywającymi czynności werbalne: saga [mówić], beromma [chwalić], 
Ijuga [kłamać], skrika [krzyczeć], kasta / slanga nagot i ansiktet pa nagon [rzucać / 
ciskać coś komuś w twarz]. Ostatnie dwa z wymienionych czasowników, implikujące 
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gwałtowność ataku werbalnego, są wykładnikami metafory pojęciowej AGRESJA TO 
ATAK FIZYCZNY.

Och han sa honom sanningen rakt i ansiktet. [I powiedział mu prawdę prosto 
w twarz.]

Det var modem som hade skrikit det (namnet pá fadem) i ansiktet pá henne... [To 
matka wykrzyczała je (nazwisko ojca) jej w twarz...]

berómma ngn i ansiktet [dosł. pochwalić kogoś prosto w twarz] (SAOB)

...regeringen ljuger oss ratt upp i ansiktet. [...rząd kłamie nam prosto w twarz.]

Hár sitter jag och fórsóker vara vánlig, sa vásttysken, och genast ni far tillfalle ka- 
star ni namnet Adolf Hitler i ansiktet pá mig. [Siedzę tutaj i próbuję być miły, po
wiedział Niemiec, a wy, jak tylko macie okazję, rzucacie mi w twarz nazwiskiem 
Adolf Hitler.]

Och fór det máste man fa sitt taskiga fórflutna kastat i ansiktet - serverat for en hop 
frammande manniskor... [No i z tego powodu rzuca mi się moją niechlubną prze
szłością prosto w twarz - zaserwowaną w obecności całej masy ludzi...]

Under sina tjugofem ár som filmregissór har Vilgot Sjóman fatt massor av invektiv 
slángda i ansiktet. [Podczas dwudziestu pięciu lat pracy reżyserskiej Vilgotowi 
Sjómanowi rzucono w twarz wiele inwektyw.]

I fruktansvard ilska slánger hon sin upptáckt i ansiktet pá honom. [W straszliwej 
złości rzuca mu w twarz swoje odkrycie.]

Frazeologizm skratta nágon rakt i ansiktet [roześmiać się komuś prosto w twarz] 
znaczy ‘potraktować kogoś lekceważąco, wyzywająco, bezczelnie’.

Hade man dá pástátt att han skulle skriva en román, hade han skrattat dem rakt upp 
i ansiktet. [Gdyby ktoś wtedy twierdził, że napisze powieść, roześmiałby mu się 
prosto w twarz.]

Hade nágon pápekat fór mig att Jeremy liknade min far skulle jag ha skrattat dem 
rakt i ansiktet. [Gdyby ktoś wtedy zwrócił mi uwagę, że Jeremy jest podobny do 
mojego ojca, roześmiałbym mu się prosto w twarz.]

Z kolei zwrot grina nágon i ansiktet [drwić sobie z kogoś (dosł. śmiać się szyderczo 
komuś w twarz)] łączy się z określeniami pojęć abstrakcyjnych i występuje w kon
strukcjach metaforycznych, między innymi we frazeologizmie oturen grinar nágon 
i ansiktet o znaczeniu ‘kogoś prześladuje pech’.

Djurgárdens óverlágsenhet grinade dem i ansiktet. [dosł. Przewaga drużyny Djur- 
gárden śmiała się im szyderczo w twarz.]

Nar fattigdomen fórr grinade folk i ansiktet... [dosł. Gdy kiedyś bieda śmiała się lu
dziom szyderczo w twarz...]

Oturen grinar oss i ansiktet just nu. [dosł. Właśnie teraz pech śmieje się nam szy
derczo w twarz.]
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Połączenia se / titta nägon (rakt) i ansiktet [spojrzeć / patrzeć komuś (prosto) 
w twarz] oznaczają szczerość i odwagę, zwłaszcza w sytuacji, w której trzeba coś wy
znać lub przyznać się do czegoś.

Men hon máste vara modig och hon säg honom rakt i ansiktet. [Ale musiała być 
dzielna i patrzyła mu prosto w twarz.]

Vägade han inte se de dina i ansiktet, medge sina krigsförbrytelser? [Nie odważył 
się spojrzeć twoim bliskim w twarz, przyznać się do swoich zbrodni wojennych?]

Jag var oförmögen att se henne i ansiktet. [Nie byłem w stanie spojrzeć jej 
w twarz.]

Vi mäste se sanningen i ansiktet. [Musimy spojrzeć prawdzie w twarz.]

att du kan se mig i ansiktet efter detta! [że też możesz po tym wszystkim spojrzeć 
mi w twarz!] (SSOB)

Konotacja ‘odwaga’ jest także obecna w metaforycznym połączeniu vända sitt an- 
sikte mot nägon / nägot [zwrócić ku komuś / czemuś swą twarz] o znaczeniu ‘wystąpić 
przeciwko komuś / czemuś, sprzeciwić się’.

...vem ... vägade vända sitt ansikte mot himlen, spotta ut sin hädelse mot den gode 
guden... [...któż ... odważyłby się zwrócić swą twarz ku niebu, wypluć z siebie 
bluźnierstwo przeciw dobremu Bogu...]

Hon var sä helt anständig, inte alls utmanande, sä oskuldsfull... . Matte hon inte 
vända sitt ansikte mot oss, bad jag tyst... [Była tak porządna, wcale nie wyzywająca, 
taka niewinna... . Oby nie zwróciła przeciw nam swojej twarzy, modliłem się w du
chu...]
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8.10. Podsumowanie

Kierunki rozszerzeń znaczeniowych leksemu ansikte można w uproszczeniu przed
stawić w następujący sposób (rys. 8):

ODWAGA

Rysunek 8. Rozszerzenia znaczeniowe leksemu ansikte

Motywacja rozszerzeń znaczeniowych leksemu ansikte wiąże się z różnymi aspek
tami wyglądu twarzy oraz z pełnionymi przez twarz funkcjami.

Twarz utożsamiana jest z wyglądem i tożsamością osób, co znalazło odbicie 
w metonimiach pojęciowych TWARZ ZA WYGLĄD (doma efter ansiktet ‘osądzać na 
podstawie wyglądu, dosł. oceniać po twarzy’) i TWARZ ZA OSOBĘ (bekania/frammande 
ansikten ‘znajome / nieznajome twarze’). Metonimia TWARZ ZA WYGLĄD dała podsta
wę rozszerzeniom metaforycznym, które można zamknąć w formułach wygląd / 
CECHY MIEJSCA TO TWARZ (Stockholms ansikte forandras hela tiden ‘Twarz Sztokhol
mu zmienia się cały czas’).

Rozszerzenia metonimiczne z grupy TWARZ ZA CHARAKTER wiążą się z wpisanym 
w potoczny model kulturowy przeświadczeniem, że na podstawie cech twarzy można 
dokonać oceny charakteru człowieka, oraz że jest ona odbiciem będących udziałem 
człowieka doświadczeń. Na tej metonimii oparte są metafory, przenoszące komponenty 
znaczeniowe ‘charakter’ i ‘cecha’ na byty nieosobowe. Ogólna metafora pojęciowa 
POSIADANIE CECH TO POSIADANIE TWARZY rozwija wiele metafor podrzędnych, jak na 
przykład UJAWNIANIE CECH TO POKAZANIE TWARZY (For det andra maste oppositio- 
nen visa sitt ansikte ‘Po drugie, opozycja musi ukazać swą twarz’), zmiana cha
rakteru TO ZMIANA TWARZY (Imperialismen har alltsa bytt ansikte ‘Imperializm 
zmienił więc twarz’), czy SCHARAKTERYZOWAĆ TO DAĆ TWARZ (Anna-Pia och Lena 
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vill nu ge den nya fattigdomen ett ansikte ‘Teraz Anna-Pia i Lena chcą dać twarz nowej 
biedzie’).

Kolejne rozszerzenia metaforyczne leksemu ansikte związane są z pozytywną 
ewaluacją twarzy w potocznym modelu kulturowym. Dodatnie wartościowanie twarzy 
jako części ciała odzwierciedlającej osobowość człowieka znajduje odbicie w rozsze
rzeniach do domeny reputacji osób (Jorlora / tappa ansiktet ‘stracić / dosł. zgubić 
twarz’). Konotacja ta przenoszona jest również w odwzorowaniach dotyczących wize
runku bytów nieosobowych, takich jak instytucje i miejsca (radda statens ansikte ‘ra
tować twarz kraju’).

Rozszerzenia metonimiczne z grupy TWARZ ZA EMOCJE wiążą się z mimiką twarzy, 
pełniącą bardzo istotną rolę w komunikacji niewerbalnej. Widoczne na twarzy symp
tomy fizjologiczne, będące reakcjami na bodźce emocjonalne, a także posługiwanie się 
mimiką twarzy w celu wyrażania nastrojów i postaw wobec otoczenia, są bezpośrednią 
motywacją wiązania wyglądu twarzy z funkcją wyrażania stanów psychicznych. Bar
dzo liczną grupę tworzą tu metonimie OBJAW ZA DOZNANIE (Hon sag pa medan hennes 
ansikte vitnade ‘Patrząc na to, pobladła na twarzy’), wchodzące w interakcje 
z metaforami ujmującymi twarz jako KRUCHY PRZEDMIOT (Men sa spricker hennes 
ansikte upp i ett stort leende igen ‘Lecz jego twarz znowu pęka w dużym uśmiechu’) 
oraz jako OBSZAR (Julias rodnad skoljde over ansiktet och hals ‘Na twarzy i szyi Julii 
rozlał się rumieniec’).

W kontekstach związanych z życiem duchowym człowieka twarz jest konceptuali- 
zowana jako ŹRÓDŁO INFORMACJI (hennes ansikte var intetsagande ‘jej twarz nic nie 
zdradzała, dosł. nic nie mówiła’) oraz jako POJEMNIK NA UCZUCIA, EMOCJE, DO
ŚWIADCZENIA i MYŚLI (Chocken i deras ansikten over att ha overlevt ‘W ich twarzach 
szok, że przeżyli’, dodens narvaro i faderns ansikte ‘bliskość śmierci w twarzy ojca’, 
alia ansikten som passerade revy bar pa en erfarenhet ‘wszystkie twarze, które się 
przewinęły, nosiły jakieś doświadczenie’, Hennes ansikte var tankfullt ‘Jej twarz była 
pogrążona w zadumie, dosł. pełna myśli’).

Gdy domenami docelowymi odwzorowań metaforycznych są charakter i stany 
emocjonalne, twarz jest również ujmowana jako PRZEDMIOT o właściwościach róż
nych substancji. Metafora MANIPULOWALNEGO PRZEDMIOTU pojawia się w kon
tekstach, w których jest mowa o różnych aspektach charakteru lub tożsamości czło
wieka (finna sitt eget ansikte ‘znaleźć swą własną twarz’), a także o zmianie wyglą
du miejsc (była ansikte ‘zmienić twarz’). Negatywne oddziaływanie emocji i trud
nych doświadczeń na psychikę człowieka wyrażane jest za pomocą metafory 
KRUCHEGO PRZEDMIOTU (Forvaningen klov Elsas ansikte i tva halvor ‘Zdziwienie 
przepołowiło twarz Elsy’). Konceptualizacji emocji nieuzewnętrznianych służy 
metafora TWARZ JAKO MASKA (Nar man riskerar att fórlora ansiktet skyndar man 
sig att lagga masken ‘Gdy ryzykuje się utratę twarzy, pospiesznie zakłada się 
maskę’).

Z inną funkcją twarzy łączą się rozszerzenia z ostatniej grupy: TWARZ ZA KONTAKT, 
oparte na fakcie, że w twarzy są ulokowane odpowiedzialne za kontakt ze światem 
narządy zmysłów: oczy, nos i jama ustna. Twarz jest częścią ciała, która odbiera in
formacje ze świata, a także, dzięki usytuowaniu w dobrze widocznym miejscu ludzkiej 
postaci, pewne informacje przekazuje. Twarz implikuje metonimicznie ‘bezpośred
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niość kontaktu’ (talas vid ansikte mot ansikte ‘rozmawiać twarzą w twarz’), a na tym 
komponencie znaczeniowym opierają się dalsze rozszerzenia metonimiczne i metafo
ryczne w kierunkach ‘otwartość’ (skratta nágon rakt i ansiktet ‘roześmiać się komuś 
prosto w twarz’), ‘szczerość’ (Och han sa honom sanningen rakt i ansiktet ‘I powie
dział mu prawdę prosto w twarz’) oraz ‘odwaga’ (se nágon rakt i ansiktet ‘spojrzeć 
komuś w twarz’).



9.  Analiza leksemu hand ('ręka, dłoń')

Słowniki szwedzkie podają jako podstawowe znaczenia leksemu hand następujące 
definicje: 

1. Końcowa część ramienia (SAOB)
2. Końcowa część ramienia, łatwo się zginająca i obracająca, o wielu funkcjach: 

chwytanie, trzymanie, praca, dawanie znaków (SSOB)
3. Końcowa część ramienia (od przegubu po końce palców), składająca się ze śród- 

ręcza i palców (ISOB).
Ręka należy do części ciała biorących bardzo aktywny udział w interakcji człowie

ka z otoczeniem. Jest instrumentem działania, narzędziem komunikacji, receptorem 
wrażeń dotykowych, a także służy wyrażaniu uczuć i emocji.

Tylko druga z definicji słownikowych uwzględnia funkcje ręki, które zostały bar
dzo szczegółowo odnotowane we frazeologii języka szwedzkiego - chwytną, manipu
lacyjną, twórczą i komunikacyjną. Z tymi funkcjami wiąże się większość rozszerzeń 
semantycznych w analizowanym materiale. Mniejsze grupy znaczeniowe tworzą 
związki odwołujące się do faktu, że ręka jest instrumentem dotyku, a także nawiązują
ce do jej wyglądu i lokalizacji w stosunku do całego ciała.

9.1. DOTYK ZA WIEDZĘ

Ręka jest podstawowym narządem dotyku. Posługując się rękami, możemy ocenić, 
nie patrząc, rozmiar i kształt przedmiotów, jak również ich ciężar czy rodzaj substancji, 
z których zostały wykonane. W wielu połączeniach z leksemem hand zakodowana jest 
informacja o dużym znaczeniu wrażeń odbieranych za pomocą zmysłu dotyku. Wynika 
z nich, że ten właśnie zmysł - obok wzroku - wpływa w największym stopniu na zdol
ności percepcyjne człowieka, ponieważ czasami dopiero dotyk przekonuje nas, że dana 
rzecz naprawdę istnieje. Obserwacja ta znajduje potwierdzenie językowe w metonimii 
dotyk za wiedzę.



178

Ingen nyfikenhet kan slutgiltigt tillfredsstállas om man inte kan kontrollera den ge
nom att róra med sin hand. I staden kan vi se med vara ógon, kánna med vara há- 
nder... [Ciekawość nie może być ostatecznie zaspokojona, jeśli nie można jej 
sprawdzić dotykiem (dosł. dotykając ręką). W mieście możemy zobaczyć na własne 
oczy, poczuć swoimi rękami...]

Om man verkligen vill lara kánna en annan mánniska och inte lar kánna honom 
med sina fingrar, knuffar honom, boxar honom, bójer honom och sliter i honom kan 
man knappast pasta att man kánner honom helt. Man vill róra vid honom... [Jeśli 
rzeczywiście chce się poznać człowieka i nie poznaje się go palcami, nie popycha, 
nie boksuje, nie zgina i nie tarmosi, nie można raczej twierdzić, że się go poznało. 
Chce się go dotknąć...]

Erik ar blind. ... Hans hánder upptácker skillnadema i storlek. [Erik jest niewidomy. 
... Jego ręce odkrywają różnice rozmiarów.]

Att vara hánvisad till att undersóka várlden med hándema ár ocksá en nackdel... 
[Bycie zdanym na badanie świata rękami jest również wadą...]

De utforskar móbler, kanter, trósklar, dórrar och skáp med hánder... [Badają meble, 
krawędzie, progi, drzwi i szafy rękami...]

Jag skulle aldrig kunna skriva om mat som jag inte upplevt sjálv med mina hánder... 
[Nigdy nie mógłbym pisać o jedzeniu, którego nie dotknąłem (dosł. doświadczy
łem) swoimi rękami...]

Metonimia DOTYK ZA WIEDZĘ łączy się pojęciowo z metaforą BLISKOŚĆ 
umysłowa TO BLISKOŚĆ PRZESTRZENNA (por. Jákel 1997: 162-163), której korelatami 
językowymi są frazeologizmy ge vid handen [dosł. dać przy ręce] o znaczeniu ‘ukazać, 
dowieść, wskazać’ oraz ligga nara till hands [dosł. leżeć blisko pod ręką] ‘nasuwać 
się, narzucać się’ (o wnioskach, przypuszczeniach itp.).

Betydande grupper har det inte alls sá bra som begreppet válfárdssamhálle kan ge 
vid handen. [Sporej grupie nie powodzi się wcale tak dobrze, jak wskazywałoby na 
to pojęcie „społeczeństwo dobrobytu”.]

svaret ligger nara till hands [odpowiedź sama się narzuca] (H)

ett antagande ligger nara till hands [nasuwa się przypuszczenie] (H)
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9.2. Frazeologizmy gestyczne

9.2.1. GESTY ZA KOMUNIKACJĘ

Jednym z najbardziej uniwersalnych sposobów porozumiewania się jest gestykula
cja. Towarzyszące mowie ruchy ręki bądź podkreślają treść tego, o czym się mówi, 
bądź zastępują mowę. Fakt, że symbolika gestyczna odgrywa niezwykle istotną rolę 
w komunikacji między ludźmi, został utrwalony w wielu związkach językowych, a o sku
teczności gestów jako sposobu porozumiewania się świadczą połączenia wyrazu hand 
z czasownikami odnoszącymi się prymamie do komunikacji językowej. W większości 
tych konstrukcji ręka jest konceptualizowana jako OSOBA - PODMIOT CZYNNOŚCI 
WERBALNYCH.

Pá en annan av murens sidor väntar nägons flickvän och meddelar sig med teckens- 
präk i riktning mot översta väningen dar tvä snabba händer svarar. [Po drugiej stro
nie muru czeka czyjaś dziewczyna i przekazuje coś za pomocą języka migowego 
w kierunku najwyższego piętra, gdzie odpowiadają dwie szybkie ręce.]

...han teg dä med sina läppar, men inte med sina ogon eller sina händer. [...milczały 
wówczas jego usta, ale nie oczy i ręce.]

Hans händer rör sig. I uppgivna gester understryker de det han Säger... [Jego ręce 
poruszają się. Zrezygnowanym ruchem podkreślają to, co mówi...]

...den hand han lade pá sonens skuldra var stum... [...ręka, którą położył na ramieniu 
syna, była niema...]

Min hast missförstod mina händer, det kan lätt bli sä om man som ryttare vill for 
mycket, forklarade “Lussan”. [Ale mój koń nie zrozumiał moich rąk, zdarza się tak, 
kiedy jeździec wymaga za dużo, wyjaśniła „Lussan”.]

O istotnej roli gestów w komunikacji między ludźmi świadczą także związki wyra
zowe mówiące o zdolności przekazywania różnorodnych treści za pomocą ruchów 
Wykonywanych rękami.

Jag skulle vilja ha en utomhusateljé, förklarar han, och bygger den i lüften med sina 
stora händer... [Chciałbym mieć pracownię poza domem, wyjaśnia, i buduje ją 
w powietrzu swymi dużymi rękami...]

Granat, upprepar hon, och visar med händer och ljud. [Granat, powtarza, i pokazuje 
za pomocą rąk i dźwięków.]

När vi ska resa oss gör prästen ett övertydligt tecken med sina händer, och han visar 
därmed ... att han betraktar sin forsamling som en publik... [Gdy mamy powstać, 
ksiądz robi bardzo wyraźny znak rękami, i pokazuje tym samym ..., że traktuje 
wiernych jak publiczność...]
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Dansen blir ett teckensprâk med hander och blickar. [Taniec staje się migowym ję
zykiem rąk i spojrzeń.]

Chorley lyfte urskuldande handema... [Chorley podniósł ręce w przepraszającym 
geście...]

We frazeologii szwedzkiej została utrwalona bardzo duża liczba gestów, których 
konwencjonalny charakter sprawia, że ich nazwy mogą zastępować metonimicznie 
przekazywane za ich pomocą treści. Do gestów tych zaliczają się:

1) podanie i uściśnięcie ręki, opisywane między innymi za pomocą frazeologizmów 
stracka fram / ut handen [wyciągnąć rękę] (Ss) oraz râcka nâgon handen [podać 
komuś rękę], jest gestem porozumienia, pojednania i oznaką zgody

...vill inte du dá i din tur saja, att du ocksâ var dum, va? Och sâ racker du mig han
den? Och sâ ar vi sams igen? [...czy ty też mogłabyś przyznać, że zachowałaś się 
głupio, co? I wyciągnąć do mnie rękę? I znowu będzie zgoda?]

Jag ville stracka ut handen mot honom fast jag inte ville veta av honom, góra allting 
bra igen... [Chociaż nie chciałam go znać, chciałam wyciągnąć do niego rękę, na
prawić znowu wszystko...]

bekrafta nâgot med handslag [przypieczętować coś uściskiem dłoni] (H)

W poniższych połączeniach odwołania do gestu podania ręki jako symbolu poro
zumienia mają charakter metaforyczny.

Varfór lyckades inte vi? Veta att det har funnits en hand emellan oss, om inte ut- 
strackt sâ andâ ôppen... [Dlaczego nam się nie udało? Świadomość, że pomiędzy 
nami była ręka, jeśli nie wyciągnięta, to przynajmniej otwarta...]

Hur lange, fińska broder, ha vi start med handen utstrackt till fbrsoning... [Jak dłu
go, fińscy bracia, staliśmy z ręką wyciągniętą w geście pojednania...]

lova med hand och mun [przyrzekać (dosł. obiecywać ręką i ustami)] (H)

Podanie komuś ręki oznacza również niesienie pomocy, o czym mówią ffazeologi- 
zmy racka (ut) / stracka ut handen [podać / wyciągnąć rękę] oraz stracka fram en hja- 
Ipande hand [wyciągnąć pomocną dłoń].

Han strackte ut handen for att hjâlpa henne, men hon tog sig upp sjàlv... [Wyciągnął 
rękę, żeby jej pomóc, ale wstała sama...]

Andreas log, nar han strackte ut handen for att lotsa henne fôrbi ugnama... [Andreas 
uśmiechnął się, podając rękę, by przeprowadzić ją koło pieców...]

Ni blir kâll av â sitta pâ golvet mor, sâger mormor och strâcker fram en hjalpande 
hand... [Zmarznie pani od siedzenia na podłodze, mówi babcia i wyciąga pomocną 
dłoń...]

W kolejnych połączeniach udzielanie pomocy konceptualizowane jest metaforycz
nie, co można zamknąć w formule POMOC TO PODANIE RĘKI. Wykładniki leksykalne tej 
metafory to między innymi połączenia ge / racka nâgon handen [podać komuś rękę] 
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(Ss), ge / ràcka nâgon en hjàlpande hand [wyciągnąć do kogoś pomocną dłoń], râcka 
ut / stràcka ut en hjalpande hand [podać pomocną dłoń] oraz ge nâgon en handrâck- 
ning [podać komuś pomocną dłoń] (H).

Det var inte bara hon, som hjalptes ur en situation..., aven han behóvde hjalp... . De 
kunde racka handen át varandra. [Nie tylko ona otrzymała pomoc w trudnej sytu
acji..., także on potrzebował pomocy... . Mogli wyciągnąć rękę do siebie nawza
jem.]

...vill du inte vara snâll att racka mig en hjalpande hand nar jag nu ber om det? 
[...byłabyś tak mila i podała mi pomocną dłoń teraz, gdy o to proszę?]

racka de behôvande en hjalpande hand [podać pomocną dłoń potrzebującym] 
(SAOB)

Metaforyczne odwołania do gestu podania ręki pojawiają się również w personifi
kacjach pojęć abstrakcyjnych.

...nar han blev utsparkad av kvinnan han bodde hos, rackte Det Sociala ut sin hjalp
ande hand och skànkte honom en omodem etta pâ Sóder. [...kiedy wyrzuciła go ko
bieta, u której mieszkał, opieka społeczna podała mu pomocną dłoń, dając mu starą 
kawalerkę w dzielnicy Sóder.]

Konsten har râckt naturen handen for att góra det (dvs. Nasby)... till ett foremâl for 
den resandes beundran. [Sztuka wyciągnęła rękę do przyrody, by uczynić ją (tzn. 
miejscowość Nasby)... przedmiotem podziwu podróżnych.] (SAOB)

bjuda lyckan handen [pomóc szczęściu (dosł. podać szczęściu dłoń)] (H)

2) wyciągnięcie ręki, które może oznaczać prośbę lub żądanie, co jest wyrażane mię
dzy innymi za pomocą połączeń stracka fram /hàlla fram hànderna [wyciągać ręce]

Bara en gang ger jag en kvinna en slant, men dâ blir jag nastan ôverfallen av hennes 
bam och gamla mamma som ocksâ kommer rusande och stracker fram hândema. 
[Tylko raz daję pewnej kobiecie drobne, ale wtedy niemal napadają na mnie jej 
dzieci i stara matka, która też przybiega i wyciąga ręce.]

Har jag inget att ata hâller jag fram mina tomma hànder och han lagger nâgot 
i dem... [Jeśli nie mam co jeść, wyciągam swoje puste ręce, a on coś w nie wkłada...] 

Ibland kom hon emot honom och strâckte bedjande fram sina hânder. [Czasem pod
chodziła do niego i prosząco wyciągała ręce.]

3) odsunięcie czyjejś ręki, wyrażające odmowę, protest lub niechęć do kogoś

Det var nàr Svenne ville tvinga i Lennart mer vodka... . Men Lennart vagrade och 
skôt undan Svennes hand med flaskan. [To było wtedy, gdy Svenne chciał wmusić 
w Lennarta więcej wódki... . Ale Lennart odmówił i odsunął rękę Svena z butelką.] 

...jag tror jag pâ nâgot sait ville be om ursâkt, men hon slog bort min hand innan 
den nâdde henne... [...myślę, że w jakiś sposób chciałam przeprosić, ale ona odsu
nęła moją rękę, zanim jej dosięgła...]
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Ingrid skyndade fram till honom och strâckte fram handen. Han gjorde en awâij- 
ande rôrelse och skôt undan hennes hand. [Ingrid podeszła szybko do niego i wy
ciągnęła rękę. Zrobił odmowny gest i odsunął jej rękę.]

W wyrażeniach o charakterze metaforycznym odsunięcie czyjejś ręki oznacza od
rzucenie pomocy, odmowę współpracy bądź znieważenie kogoś.

...nu skali de dansa efter min pipa, ocksâ ni, mina herrar, antingen ni vill eller ej. Ni 
visade tillbaka min hand. Nu far ni kanna mina klor. [...teraz, moi panowie, zatań
czycie, jak wam zagram. Odrzuciliście moją wyciągniętą dłoń. Teraz poczujecie 
moje pazury.]

Medan min hjâma ar klar kan jag lyckas att âtminstone lata bli att skjuta undan din 
hjâlpande hand. [Póki mogę jasno myśleć, może przynajmniej nie odrzucę twej po
mocnej dłoni.]

Du ser oss âter, nar i brand star ostergransen ... och framom den, som smàdade vâr 
hand... [Widzisz nas znowu, kiedy wschodnia granica stoi w ogniu ..., a za nią ten, 
który znieważył naszą wyciągniętą dłoń.]

4) podniesienie ręki

Gest ten, opisywany za pomocą różnych połączeń, może być rozumiany między in
nymi jako chęć zabrania głosu, wyraz aprobaty, na przykład stracka / racka upp han
den [podnieść rękę], sygnał sprzeciwu, na przykład hôja / hâlla upp en stoppande / 
hejdande / bromsande hand [podnieść rękę w przeczącym geście], lyfta awarjande 
handen [podnieść rękę w odmownym / przeczącym geście].

...det var fortfarande den tid nâr skolbam skulle hâlla sig orôrliga i bânkama med 
blicken riktad mot katedem, och inte yttra sig utan att forst ha rackt upp handen. 
[...to było jeszcze w czasach, kiedy dzieci w szkole miały siedzieć nieruchomo 
w ławkach, ze wzrokiem wbitym w katedrę, i nie odzywać się bez podniesienia ręki.]

Nâ, hur mânga ar det som âr mot att vi ansluter oss till uttalandet? En hand upp- 
strâckt. - Naval, dâ ansluter vi oss. [No to kto jest przeciwny akceptacji oświadcze
nia? Jedna ręka w górze. - No to akceptujemy.]

Aron ôppnade vodkan och slog upp i de tvâ glasen, Caesar hójde en stoppande 
hand... [Aron otworzył wódkę i nalał do dwóch kieliszków, Caesar podniósł rękę 
w geście odmowy...]

Dâ fôrstâr ni min situation och vill hjâlpa mig? Hammou hôll upp en bromsande 
hand. - Nej - jag ville bara visa pâ att jag fôrstâr era synpunkter ocksâ... [No to ro
zumiecie moją sytuację i chcecie mi pomóc? Hammou podniósł rękę w przeczącym 
geście. - Nie - chciałem tylko pokazać, że też rozumiem pana racje...]

Nu brót det los en sâdan mângd av instammanden och invândningar att hon hejdan
de hôll upp handema fôr att hinna med den snabba ffanskan. [Teraz nastąpiła taka 
eksplozja głosów za i przeciw, że podniosła ręce w powstrzymującym geście, by 
nadążyć za szybkim francuskim.]
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Rejestrujący również gest podniesienia ręki (jako wyrazu aprobaty) frazeologizm ta 
emot nagon med upprackta hander [przyjąć kogoś z otwartymi ramionami (dosł. 
z podniesionymi rękami)], o znaczeniu ‘przyjąć, potraktować kogoś serdecznie’ 
(H), używany jest metaforycznie.

9.2.2. Gesty grzecznościowe

Bardzo dużą grupę frazeologiczną z leksemem hand stanowią kolokacje i frazeolo- 
gizmy opisujące gesty grzecznościowe, związane z takimi sytuacjami, jak powitanie, 
pożegnanie, gratulacje, okazywanie szacunku czy wyrażanie wdzięczności.

vaxla handslag [wymienić uścisk ręki] (H)

de utbytte handskakningar ... med de langvaga gastema [wymienili uściski dłoni ... 
z gośćmi z daleka] (ISOB)

Jag rackte fram min hand och sa att jag hette Pettersson. [Wyciągnąłem rękę i po
wiedziałem, że nazywam się Pettersson.]

Jag log och halsade pa damen, tog i hand fast jag inte hade en aning om vem hon 
var. [Uśmiechnąłem się i przywitałem z kobietą, podając rękę, choć nie wiedziałem, 
kim jest.]

Trevligt att rakas, sade gubben och strackte over handen. [Jakie miłe spotkanie, po
wiedział staruszek i wyciągnął rękę.]

Lovgren rackte ut handen. - Valkommen till Bygdetrask! - sa han. [Lovgren wy
ciągnął rękę. - Witamy w Bygdetrask! - powiedział.]

Ingrid kom in och jag halsade i hand. [Weszła Ingrid i przywitaliśmy się, podając 
sobie dłonie.]

Vi kramar varandras hander till ett varmt adjó. [Żegnamy się ciepło, ściskając sobie 
dłonie.]

Han lyfte handen till avsked... [Podniósł rękę w pożegnalnym geście...]

Jag maste nog ga nu, sa hon och strackte fram sin hand mot Katrin. [Muszę już iść, 
powiedziała i wyciągnęła rękę do Katrin.]

Karlen hade rest sej och holi fram handen till adjó. [Karlen wstał i wyciągnął rękę 
na pożegnanie.]

Av tacksamhet och vordnad kysste jag hans hand till avsked. [Z wdzięczności i sza
cunku pocałowałem go na pożegnanie w rękę.]
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“Ingrid fódde mej en son i natt”. Jag tryckte hans hand och vi drack for den nyfó- 
dde. [„Dziś w nocy Ingrid urodziła mi syna”. Uścisnąłem mu dłoń i wypiliśmy za 
noworodka.]

Tack sjalv, log mormor och fattade bada mina hander och skakade dem flera gan- 
ger... [To ja dziękuję, powiedziała z uśmiechem babcia, chwyciła obie moje dłonie 
i potrząsnęła nimi kilka razy...]

Ingen lyfte val en hand till en vinkning... [Nikt nie podniósł ręki, by pomachać...]

Tylko jeden z wymienionych w tej grupie frazeologizmów gestycznych, ta i hand 
[podać rękę], występuje w użyciu metaforycznym, między innymi w znaczeniu ‘akcep
tować, tolerować’.

Det ar livsfarliga manniskor, de ar verklighetsframmande. Langt hellre tar jag 
kommunistema i hand. [To niebezpieczni ludzie, dalecy od rzeczywistości. O wiele 
chętniej podam rękę komunistom.]

Połączenie zwrotu ta i hand z przyimkiem pa [na] tworzy znaczenie ‘obiecywać’.

Han hade tagit invanama i hand pa att att det skulle bli en sporthall i kommunen. 
[Obiecał (dosł. podał rękę) mieszkańcom, że w gminie powstanie hala sportowa.]

Inny wariant tego frazeologizmu, kunna ta varandra i hand [móc podać sobie dło
nie], używany jest w negatywnych, mających charakter porównania, opisach osób, na 
przykład:

Han ar rent kriminell, och brodem ar inte mycket battre, de kan ta varandra i hand. 
[To prawdziwy kryminalista, a brat nie jest lepszy, mogą podać sobie dłonie.]

9.2.3. REAKCJA BEHAWIORALNA ZA DOZNANIE

W wielu związkach wyrazowych z leksemem hand utrwalona została informacja, że 
za pomocą gestów można wyrażać emocje, postawy wobec innych ludzi i uczucia.

Hon lyfte handema i en gest av fortvivlan... [Podniosła ręce w geście rozpaczy...]

Han ladę bedjande handema pi hennes axlar. [Położył ręce na jej ramiona w geście 
prośby.]

Bill Clinton (i mitten) lyfter handema i en segergest... [Bill Clinton (w środku) pod
nosi ręce w geście zwycięstwa...]

Han strackte upp handema i en atbórd av komisk fortvivlan... [Podniósł ręce w ge
ście komicznej rozpaczy...]

Pappa vifłar otaligt med sina magra hander... [Ojciec macha niecierpliwie swoimi 
chudymi rękami...]
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Han viftade argt med hándema... [Machał ze złością rękami...]

Pewne gesty są konwencjonalnie kojarzone z określonymi emocjami oraz posta
wami i nie wymagają przywołania ich nazw w wypowiedziach językowych. Rejestru
jące je wyrażenia językowe mogą mieć zarówno charakter metonimiczny, jak i metafo
ryczny. Są metaforami, gdy ich wypowiadaniu nie towarzyszą rejestrowane w nich 
gesty. Goossens (1990; 1995) określa je jako „metafory zmetonimii” (por. rozdział 
5.1.1). Do gestów tych zaliczają się:

1) zacieranie rąk - z radości

Kaffe! Det ska bli gott ..., sa Aron, gnuggade hándema och reste sig... [Kawa!
Świetnie ..., powiedział Aron, zacierając ręce, i wstał...]

Nar radion rapporterade om brandbombningen av Berlin gnuggade han hándema: 
Nu far dom! [Kiedy w radiu donoszono o bombardowaniu Berlina, zacierał ręce: To 
teraz mają za swoje!]

Aven finansministem har skal att gnugga hándema av fortjust forvántan. Den britti- 
ska kasinoverksamheten betalar redan nu en och en halv miljard kronor i skatt... 
[Nawet minister finansów ma powody, by z zachwytem i nadzieją zacierać ręce. 
Brytyjskie kasyna już teraz płacą półtora miliarda koron podatku...]

Nar ett foretag pá kort tid far ett 10 000-tal nya kunder borde hánder gnuggas... [Je
śli przedsiębiorstwo zyskuje w krótkim czasie około 10 000 nowych klientów, jest 
powód, by zacierać ręce...]

2) załamywanie rąk - ze zmartwienia, z rozpaczy

Jag fragade hur det stod till men hon svarade inte, hon fortsatte bara att róra sig 
i cirklar och vrida sina hánder. [Spytał, jak się ma, ale nie odpowiedziała, tylko 
nadal poruszała się w kółko i załamywała ręce.]

Han forlorade sin konstnárliga kraft... . Helena Rubinstein vred sina válmanikyrera- 
de hánder... [Utracił swe siły twórcze... . Helena Rubinstein załamywała swe wy
pielęgnowane dłonie...]

Men farmor ár ráddare. Hon vrider sina hánder och bonar: - Bevare oss val... [Ale 
babcia boi się jeszcze bardziej. Załamuje ręce i błaga: - Boże, uchowaj nas...]

3) zaciskanie pięści (zaciśnięta pięść to po szwedzku en knuten hand, dosł. zawiązana 
ręka) - z wściekłości lub jako oznaka groźby

Den elándigt obórdiga provinsen som far manniskoma att i hungems vrede knyta 
sina hánder... [Nędzna i nieurodzajna prowincja, która sprawia, że rozwścieczeni 
głodem ludzie zaciskają pięści...]

Kelderek ság henne lyfta sina knutna hánder och lik ett spadbam dra in andan for att 
skrika. [Kelderek widział, jak podnosi zaciśnięte pięści i jak, niczym niemowlę, 
wciąga powietrze, by zacząć krzyczeć.]
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Allahu akbar, svarar folket unisont och stracker upp sina knutna hânder mot Groz- 
nyjs soldisiga himmel. [Allahu akbar, odpowiada chórem lud i wyciąga zaciśnięte 
pięści ku zamglonemu słońcem niebu nad Groźnym.]

Hur kan kvinnoma représenteras av en knuten hand? Rôd dessutom. En blodig knyt- 
nâve. Jag ar pacifist ocksâ i kônskampen. [Dlaczego symbolem kobiet ma być zaci
śnięta pięść? W dodatku czerwona. Krwawa pięść. Jestem pacyfistką również 
w walce płci.]

Do tej grupy zalicza się także frazeologizm knyta handen i byxfickan [zaciskać ręce 
z bezsilności (dosł. zaciskać pięści w kieszeni spodni)] (Ss), opisujący sytuację, w któ
rej ktoś nie chce lub nie może uzewnętrznić swojej złości.

4) opuszczenie rąk - z bezsilności, rozpaczy, zniechęcenia

Anders lyfte handema som fôr att protestera, men lat dem sjunka igen som i van- 
makt eller stor trótthet. [Anders podniósł ręce, by zaprotestować, ale znowu je opu
ścił, jakby z bezsilności, czy wyczerpania.]

...dar han stod med sina uppgivna hânder i sidan. [dosł. ...stał tam tak, ze zrezygno
wanymi rękami opuszczonymi po bokach.]

Pâ sângen sitter Zjeninskijs hustru med fôrtvivlan i blicken och med hânder som 
liksom faller ner frân knana. [Na łóżku siedzi żona Zjeninskiego z rozpaczą 
w oczach i z rękami, które jakby opadają z kolan.]

lata handema sjunka [opuścić ręce] (H)

Odwołanie do gestu opuszczenia rąk można wyczytać w znaczeniu komponentów 
wyrazu złożonego handfallen [bezradny, skonsternowany (dosł. z opuszczonymi ręka
mi)] i jego derywatu handfallenhet [bezradność].

han stod handfallen infôr fôrodelsen [był bezradny wobec zniszczenia] (ISOB)

myndighetemas handfallenhet infôr infôr knarkmissbruket [bezradność władz wo
bec nadużywania narkotyków] (ISOB)

5) uderzanie rękami w coś - z rozpaczy, wściekłości

Nâdebrôd ar hârt, Julia. - Âh! brót flickan ut. Hon vânde sig bort och slog med 
knuten hand i dôrrposten. - Âh mamma, vad ska jag góra? ... Det âr sâ fôrôdmju- 
kande... [Łaskawy chleb jest twardy, Julio. - Boże! - wybuchnęła dziewczyna. Od
wróciła się i uderzała pięścią o framugę. - Boże, mamo, co ja mam zrobić? ... To 
takie upokarzające...]

Kelderek slog med handema i klippan och snyftade i sorg och fôrtvivlan. [Kelderek 
walił rękami w skałę i płakał ze smutku i rozpaczy.]

slâ handen i bordet [uderzyć pięścią w stół] (SAOB)
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6) rozkładanie rąk — gest usprawiedliwienia, bezradności, rezygnacji

- Kanner jag dej? - Jag vet inte, svarade hon och slog generat ut med handema. 
[- Czy my się znamy? - Nie wiem, odpowiedziała i z zażenowania rozłożyła ręce.]

Man kan inte minnas alia, sa maken och slog ut med handema. [Nie można pamię
tać wszystkich, powiedział mąż i rozłożył ręce.]

Som du ser - han slog ut med handema - ar jag inte i skick att ta emot dig, men min 
hustru tar hand om dig... [Jak widzisz - rozłożył ręce - nie jestem w stanie cię teraz 
przyjąć, ale moja żona się tobą zajmie...]

7) zasłanianie twarzy rękami - ze smutku, rozpaczy, przerażenia

Aklagaren begravde ansiktet i handema. [Prokurator schował twarz w dłoniach.]

Jag gómde ansiktet i handema och stónade och jamrade mig. [Ukryłam twarz 
w dłoniach, jęczałam i skarżyłam się.]

Men Harriet slog plótsligt bada handema for ansiktet och brast i ursinnig grat. [Lecz 
Harriet nagle zakryła twarz obiema rękami i wybuchła wściekłym płaczem.]

...forfarad slog han handema for ansiktet. [...przerażony zakrył twarz rękami.]

8) trzymanie się za ręce - wyraz czułości, bliskości i intymności; opisujące go połą
czenia są wykładnikami metonimii BLISKOŚĆ FIZYCZNA ZA WIĘŹ EMOCJONALNĄ

Det finns manniskor runt omkring en, ... . Man kanner dom inte. Ratt vad det ar 
halier man dom i handen. Den ena handen halier i den andra. Tva hander ar alldeles 
tatt intill varandra... [Wokół człowieka są ludzie........ Nie zna się ich. Ale nagle
trzyma się ich za ręce. Jedna ręka trzyma drugą. Dwie ciasno splecione ręce...]

Kanske gick vi inte sa ofta och holi varandra i hand, men vi hade det bra pa en mas- 
sa andra satt. [Może nie trzymaliśmy się tak często za ręce, ale było nam razem do
brze z wielu innych powodów.]

Denna sommardag - en blek och avstandstagande himmel kupade sig over staden 
och fick mig att langta efter nagon att halla i hand... [Tego dnia blade i odległe nie
bo wisiało nad miastem, sprawiając, że zaczęłam tęsknić za kimś, z kim można się 
trzymać za ręce...]

9.3. OBJAW ZA DOZNANIE

Leksem hand występuje w połączeniach metonimicznych opisujących doznania 
emocjonalne poprzez odwoływanie się do symptomów fizjologicznych, które owe 
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doznania wywołały. Do objawów somatycznych, których nazwy pojawiają się w tych 
konstrukcjach, należą:

1) drżenie rąk - oznaka niepokoju, strachu

Nervositeten dunkade i hans kropp som en motor, dânade i oronen, kom hândema 
att darra. [Zdenerwowanie wyło w jego ciele jak silnik, waliło w uszach, wprawiało 
ręce w drżenie.]

Hennes hânder som lâg sammanflâtade pâ bordet darrade. [Jej ręce, splecione na 
stole, drżały.]

Kaptenen var blek och hade inte lângt till tarama. Hans hander skakade. [Kapitan 
był blady i bliski płaczu. Jego ręce drżały.]

Ruth Kettering sâg ner pâ sina hander. De skakade vâldsamt... [Ruth Kettering spoj
rzała na swoje ręce. Drżały gwałtownie...]

2) niespokojne ruchy rąk - objaw zdenerwowania

Lallocs ringar klirrade nar han nervôst gned handema mot varandra... [Pierścionki 
Lalloca dźwięczały, gdy nerwowo pocierał ręce jedna o drugą...]

...det var farfars hander som oroligt vandrade over knana, medan ingenjórens lugnt 
vilade pâ lâren. [...to ręce dziadka wędrowały niespokojnie po kolanach, podczas 
gdy ręce inżyniera spoczywały spokojnie na udach.]

Oron hade làmnat farfars vita hânder och tagit herr Koopes stora labbar i besittning. 
[Niepokój opuścił blade ręce dziadka i objął we władanie wielkie łapska Koopego.]

3) kurczowe zaciskanie rąk - symptom zdenerwowania, niepokoju, napięcia

De andra mannen sâg hur âdroma i hans panna svallde och hans stora hander omed- 
vetet knots. Han lamnade tillbaka brevet utan ett ord. [Tamci mężczyźni widzieli, 
jak nabrzmiały mu żyły na czole i jak nieświadomie zaciskał swoje duże dłonie. 
Oddał list bez słowa.]

Anita ... knot handema i en krampaktig gest. - Det ar inte mójligt, upprepade hon. 
[Anita ... zaciskała kurczowo ręce. - To niemożliwe, powtarzała.]

Hon knappte handema hârt nar det gick upp for henne att hon hade forlorat nâgon- 
ting i kvàll och att han hade vunnit nâgot. [Zacisnęła mocno ręce, gdy uświadomiła 
sobie, że tego wieczoru coś straciła, a on coś zyskał.]

4) zimne ręce - oznaka niepokoju, napięcia

Hon var fullt i ordning for Carl Adams visit. Om bara inte hennes hjarta bultat sâ 
hârt och hennes hânder varit sâ kalla. [Była gotowa na wizytę Carla Adamsa. Gdy
by tylko serce jej tak nie biło i ręce nie były tak zimne.]
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En rysning löpte längs hennes rygg, hennes händer blev iskalla. Sä blek han var? 
Vad var det som stod pä? [Po plecach przebiegł jej dreszcz, ręce zrobiły się lodo
wato zimne. Dlaczego jest taki blady? Co się dzieje?]

Hennes händer var ännu iskalla av den utständna spänningen och obehaget... [Jej 
ręce były nadal lodowato zimne z napięcia, które jej towarzyszyło, i z niesmaku...]

Wyrażenie kall hand [zimna ręka] pojawia się także w odniesieniu do postaw wo
bec ludzi i oznacza brak czułości lub bezwzględne postępowanie. Połączenia z tym 
komponentem są wykładnikami metafor BRAK UCZUĆ / SUROWOŚĆ TO CHŁÓD.

...jag mindes hans framräckta hand när han sa adjö, en kall hand, ingen kram, ingen 
ömhet... [...przypomniałam sobie jego rękę wyciągniętą na pożegnanie. Zimna ręka, 
żadnego uścisku, żadnej czułości...]

vinka adjö med kalla handen [pożegnać się chłodno (dosł. pomachać na pożegnanie 
zimną ręką)] (SAOB)

Dalsze rozszerzenia metaforyczne z tym komponentem obecne są między innymi 
we frazeologizmach ge/fa kalla handen [dać / dostać odmowę (dosł. dać / dostać zim
ną rękę)] (Ss) i vinka med kalla handen [odrzucać, oddalać, odmawiać (dosł. pomachać 
zimną ręką)].

Manga av vära förslag far kalla handen i kommunfullmäktige. [Duża część naszych 
propozycji spotyka się z odmową w radzie gminy.]

De framförda önskemälen möttes av kalla handen. [Zgłoszone propozycje spotkały 
się z odmową.]

När hon föreslog flextid för alia vinkade chefen med kalla handen. [Kiedy zapropo
nowała nienormowany czas pracy dla wszystkich, szef odmówił.]

9.4. MANIPULOWANIE RĘKAMI ZA DZIAŁANIE

Wiele wypowiedzi językowych, zarówno o znaczeniu dosłownym, jak i przenoś
nym, przedstawia rękę jako samodzielnego wykonawcę różnorakich czynności.

Hur kan en manniska med ben som hoppar, gar, Springer, sparkar, hander som sme- 
ker, siar, famnar, vinkar, plótsligt fórsvinna, vara borta? [Jak człowiek, mający no
gi, które skaczą, chodzą, biegają i kopią, oraz ręce, które pieszczą, biją, obejmują, 
machają, może nagle zniknąć?]

Hander som obevekligt stadigt forde kryckan och slog de torpare som vagrade 
skriva under gárdens upptecknade slavkontrakt. [Ręce, które niewzruszenie prowa
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dziły kulę do chodzenia i biły chłopów, którzy nie chcieli podpisać niewolniczej 
umowy.]

Málmedvetet sóker hans hánder bland ládervaroma. [Jego ręce przebierają wy
trwale wśród wyrobów skórzanych.]

...vara hander stórtar dessa murar! [...nasze ręce zburzą te mury!]

Bardzo liczne są w analizowanym materiale konstrukcje, w których różnego ro
dzaju działanie konceptualizowane jest jako dotykanie rękami, trzymanie czegoś 
w rękach lub ruszanie rękami. Są one wykładnikami metonimii MANIPULOWANIE 
RĘKAMI ZA DZIAŁANIE lub metafory DZIAŁANIE TO MANIPULOWANIE RĘKAMI (będącej 
uszczegółowieniem odwzorowania pojęciowego DZIAŁANIE TO RUCH). Należy do nich 
wiele derywowanych od wyrazu hand jednostek językowych, takich jak: handla [dzia
łać, postępować], handling [działanie, postępowanie], handskas med nágot [obchodzić 
się z czymś], hantera [obsługiwać, posługiwać się], handha [wykonywać, sprawować, 
zarządzać], handhavande [wykonywanie, sprawowanie, władanie] (SSOB). Mimo 
leksykalizacji można jeszcze dostrzec ich metonimiczny lub metaforyczny charakter: 
czasownik handla powstał bez wątpienia ze względu na metonimiczny związek między 
ręką a działaniem, podobnie jak używany metaforycznie czasownik handha (np. hand
ha ett ambete - ‘sprawować urząd’, handha ett uppdrag - ‘wykonywać zlecenie’), 
w którego strukturze można wyczytać informację o chwytaniu ręką. Czasowniki hand
skas med nágot i hantera występują i w użyciach metonimicznych i metaforycznych. 
Mają one charakter metonimiczny, gdy mowa jest o posługiwaniu się narzędziami lub 
o obsłudze urządzeń technicznych, jak na przykład w następujących połączeniach:

De har inte lárt sig att handskas med den nya apparaten án. [Jeszcze nie nauczyli się 
posługiwać nowym urządzeniem.] (SSOB)

Han har inte lárt sig att hantera kameran án. [Nie umie jeszcze obsługiwać kamery.] 
(SSOB)

Gdy w roli patiensa występują natomiast nazwy osób lub bytów abstrakcyjnych, 
czasowniki te mają charakter metaforyczny i tworzą znaczenia ‘postępować, radzić 
sobie z czymś’.

handskas varligt med den gamla [postępować ostrożnie ze starym człowiekiem] 
(SSOB)

hur skulle de handskas med situationen? [jak mieli sobie poradzić z tą sytuacją?] 
(SSOB)

hantera barn / situationen / sin besvikelse [radzić sobie z dziećmi / z sytuacją / ze 
swym rozczarowaniem] (SSOB)

Przejawem konceptualizacji działania jako manipulowania rękami jest frazeologizm 
ha nágot jor hander [zajmować się czymś, być zajętym czymś (dosł. mieć coś dla 
rąk)].

Vad man án har for hander, máste man lyssna med skarp uppmarksamhet... [Czym 
by się człowiek nie zajmował, powinien słuchać z wytężoną uwagą...]
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...kanske var det snarare sá att det jag hade fór hander sóg upp mig... [...może było 
raczej tak, że to, czym się zajmowałem, pochłaniało mnie...]

Do tej grupy należy zwrot sláppa vad man har jor hander [wypuścić wszystko 
z rąk], oznaczający nagłe oderwanie się od jakiegoś zajęcia.

De sláppte bagge vad de hade fór hander och stirrade pa den nya kunden. [Wypu
ścili wszystko z rąk i gapili się na nowego klienta.]

De sláppte vad de hade fór hánder och rusade ut. [Wypuścili wszystko z rąk i wy
biegli.]

‘Być bardzo zajętym, mieć dużo do zrobienia’ to ha handerna fulla (av / med ná- 
got) [mieć ręce pełne roboty, dosł. mieć ręce pełne (czegoś)].

En middag fór aderton personer och Georgs fódelsedag till! Dá skulle tjánstefolket 
ha handema fulla, hade de inte det, var det husmodems fel. [Kolacja dla osiemnastu 
osób i jeszcze urodziny Georga! Wtedy służba powinna mieć ręce pełne roboty, 
a jeśli nie, to był to błąd gospodyni.]

Pappa hade inte sagt tvá ord till honom pá hela tiden! Nu hade han fór all del haft 
handema fiilla. [Ojciec nie powiedział do niego w tym czasie ani słowa! No ale te
raz to miał ręce pełne roboty.]

Brak zajęcia jest opisywany metonimicznie jako brak zajęcia dla rąk.

Men efter aftonmáltiden brukade han sitta framfór elden med sysslolósa hander... 
[Ale po wieczornym posiłku zwykle siedział bezczynnie (dosł. z bezczynnymi rę
kami) przy kominku...]

Ár det som sagt bara det du behóver sá har jag fór ógonblicket tvá helt sysslolósa 
hander. Nár ska vi sátta igáng? [Jeśli, jak mówiliśmy, tylko tego potrzebujesz, to 
akurat teraz nie mam zupełnie nic do roboty (dosł. mam dwie całkiem bezczynne 
ręce). Kiedy zaczynamy?]

Zgodnie z konceptualizacją aktywności jako manipulowania rękami, brak fizycznej 
zdolności do działania jest przedstawiany jako niemożność poruszania nimi: icke kun- 
na róra vare sig hand eller fot [nie móc ruszyć ani ręką, ani nogą] (H).

Ręka symbolizuje działanie lub udział w czymś w metaforycznych zwrotach: lana 
sin hand át nágon / nágot [dosł. pożyczyć komuś / czemuś swą rękę] ‘pomóc komuś / 
w czymś’ (H), ha sin hand med i spelet [dosł. mieć swą rękę w grze] ‘uczestniczyć 
w czymś, być zamieszanym w coś’ (Ss) oraz arbeta fór / emot nágot med hander och 
jotter [dosł. pracować na rzecz czegoś / przeciwko czemuś rękami i nogami] ‘silnie 
angażować się w coś / zdecydowanie występować przeciwko czemuś’ (H).

Działanie i uczestnictwo w czymś są także konceptualizowane metonimicznie jako 
dotykanie czegoś rękami, co znajduje odbicie w złożeniach handlagga [załatwiać, 
rozpatrywać], handlaggning [załatwianie, rozpatrywanie] oraz w połączeniach ozna
czających rozpoczęcie i zakończenie czynności: lagga forsta / sista handen vid nágot 
[dosł. przykładać do czegoś pierwszą / ostatnią rękę] (Ss / SSOB) oraz we frazeologi- 
zmie lágga sin hand vid nágot [przyłożyć do czegoś swą rękę] (H).
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Kolejne połączenia, w których działanie jest ujmowane jako manipulowanie ręka
mi, to frazeologizmy ta nagot i handen / i sina hander [wziąć coś do ręki / w swe ręce], 
satta sin hand till nagot [przyłożyć do czegoś swą rękę], icke lyfta en hand [nie kiwnąć 
palcem (dosł. nie podnieść ręki)] (H) oraz inne, okazjonalne konstrukcje.

...jag tog nasta morgon fór fórsta gangen en borrmaskin i mina hander...
[...następnego ranka wziąłem po raz pierwszy do ręki wiertarkę...]

ta en bok / en tidning i handen [wziąć do ręki książkę / gazetę] (SAOB)

satta sin hand till plogen [przyłożyć rękę do pługa] (H)

Denne “grefe Odalman” hadangżngen 1902 vidrórde varken spade, hacka eller 
spett. Inte med de handema... [Ten „hrabia Odalman”, zmarły w 1902 roku, nie 
tknął ani łopaty, ani motyki, ani łomu. Nie tymi rękami...]

Och egentligen kunde ju fruń sjalv ha strackt ut handen for att stanga, lika val som 
fór att ringa. [A właściwie mogła pani sama wyciągnąć rękę, by zamknąć, tak samo, 
jak do dzwonka.]

Dawanie komuś zajęcia konceptualizowane jest analogicznie jako wkładanie czegoś 
komuś do rąk i wyrażane jest za pomocą frazeologizmu satta nagot i handen / 
i handerna pa nagon [dać coś komuś do ręki / do rąk] oraz innych, podobnych połą
czeń, w których czynności przywoływane są metonimicznie jako kojarzone z danym 
obiektem znajdującym się w rękach.

satta en bok i handen pi nagon [dać komuś książkę do ręki] (H)

...daremot passar boken att sticka i handema pa gymnasister som inte var fódda nar 
vasttyska ambassaden sprangdes i luften. [...natomiast książkę można dać do ręki li
cealistom, których jeszcze nie było na świecie, gdy ambasada niemiecka została 
wysadzona w powietrze.]

Det ar rena vansinnet att satta vapen i handema pa en tioaring. [Dawanie broni do 
ręki dziesięciolatkowi jest czystym szaleństwem.]

...de opinionsbildare som forst tryckt gevar i deras hander och tvingat ner dem i di- 
kena - fór att sedan predika att fred ar viktigare an alit annat... [...te opiniotwórcze 
środowiska, które najpierw wciskały im w ręce karabiny i pchały do okopów - by 
potem prawić kazania, że pokój jest najważniejszy...]

Frazeologizm satta nagot i handerna pa nagon ma w kolejnych połączeniach cha
rakter metaforyczny. W rolach agensa bądź patiensa występują tu osoby i pojęcia abs
trakcyjne.

Programiden ar lika enkel som farlig: Płocka ihop de mest besynnerliga personer 
som finns och satt dem i handema pa Banymore. [Pomysł na program jest równie 
prosty, co niebezpieczny: zbierzcie największych dziwaków i dajcie ich w ręce Bar- 
rymore’a.]
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Det är svärt att hitta nya, bra program. Vi har egentligen inte nägot nytt att sätta 
i händema pä honom nu... [Ciężko jest znaleźć nowe programy (edukacyjne). Nie 
mamy właściwie nic nowego, co można mu teraz dać do ręki...]

Den sysslan kan man inte sätta i händema pä vem som helst. [Tego zajęcia nie 
można powierzyć (dosł. dać do ręki) komukolwiek.] (SAOB)

härmen satte pennan i hans hand [oburzenie włożyło mu pióro do ręki] (H)

Zakończenie czynności wyrażane jest za pomocą frazeologizmu ja nägonting ur 
händerna [dosł. pozbyć się czegoś z rąk],

Han är en handlingens man. Vill fa saker ur händema. [To człowiek czynu. Chce 
mieć wszystko zrobione.]

Jag känner mig kraftlos, far inte mycket ur händema. [Nie mam siły, nie mogę nic 
skończyć.]

Rezultaty czyjegoś działania, nie tylko w sensie wytworów materialnych, określane 
są metonimicznie jako rzeczy wykonane przez czyjeś ręce lub opuszczające czyjeś 
ręce.

utgä ur ngns hand [wyjść spod czyjejś ręki] (SAOB)

I väskan finns dock ingen bok av hans hand. [W walizce nie ma jednak żadnej 
książki, która wyszła spod jego ręki.]

...alla melodier ur hans händer fungerar. [...wszystkie melodie, które wyszły spod 
jego ręki, są dobre.]

Ateljen blev klar. Utsökt inredd av Nilses skickliga händer. [Pracownia była goto
wa. Znakomicie urządzona zręcznymi rękami Nilsa.]

De plagg som lämnade hans händer fick längre livstid och vackrare öden än andra 
skräddares. [Ubrania, które opuszczały jego ręce, miały dłuższą trwałość i lepszy 
los niż szyte przez innych krawców.]

porträttet är gjort av / med en mästares hand [portret zrobiony ręką mistrza] (H)

Za pomocą określeń odnoszących się do mchów rąk i gestów opisywane są również 
pracowitość oraz lenistwo.

...farmodem med de aldrig vilande händema, outtröttligt verksam... [...babcia z rę
kami, które nigdy nie odpoczywały, niezmordowana...]

sitta med / lägga händema i kors [siedzieć z założonymi rękami / złożyć ręce na 
krzyż] (H)

hälla handen i sidan [trzymać ręce na bokach] (SAOB)

stä med handen i sidan [stać z ręką na boku] (SAOB)

läta handen / händema sjunka [opuścić ręce] (SAOB)
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Fakt, że ręka jest narzędziem działania, brania, dawania i trzymania, posłużył kon- 
ceptualizacji cech charakteru, takich jak hojność, skąpstwo i zachłanność.

Hojność obrazują frazeologizmy ge med fulla händer [dawać pełnymi rękami] (H) 
i ge / skänka med varm hand [dawać / darować ciepłą ręką] oraz okazjonalizm lämna 
over med varm hand [przekazywać ciepłą ręką]1. Połączenia tego rodzaju występują 
również w wypowiedziach o charakterze ironicznym, kiedy mowa o pozbywaniu się 
czegoś niepotrzebnego lub niewygodnego.

1 Frazeologizm ge ndgon nigot med varm hand ma drugie, wychodzące już z użycia znaczenie: ‘dawać 
coś komuś za życia’ - podobnie jak jego polski odpowiednik w tym kontekście - dawać ciepłą ręką.

Gumman hade med varm hand givit bort det mesta hon ägde. [Staruszka rozdała 
ciepłą ręką większość tego, co posiadała.]

Med varm hand skänkte hon sina tillgängar till de behövande. [Ciepłą ręką podaro
wała swój majątek potrzebującym.]

Alit det dar skänker jag dig med varm hand, bara jag blir av med det. [Wszystko to 
podaruję ci ciepłą ręką, żeby tylko się tego pozbyć.]

Politikema ansäg sig inte ha rad att ställa upp med pengar - det lämnades med varm 
hand över ät näringslivet. [Politycy uważali, że nie stać ich na wyłożenie pieniędzy
- przekazano to ciepłą ręką gospodarce.]

O pozornej szczodrości, a także, w innym kontekście, o nieprzewidywalnych za
chowaniach, mówi frazeologizm ge med ena handen och ta med andra [jedną ręką 
dawać, a drugą zabierać].

Ja, alia dessa bidrag och skatter - staten ger med den ena handen och tar med den 
andra. [Tak, te wszystkie zapomogi i podatki - państwo jedną ręką daje, a drugą za
biera.]

Moster var ... ett intelligent monstrum med förutsägbara reaktioner, medan pigoma, 
opälitliga i sin vänlighet, nyckfullt elaka, mera liknade troll. De gav med ena han
den, och tog tillbaka med den andra, man visste aidrig var de stod. [Ciotka była ... 
inteligentnym potworem o przewidywalnych zachowaniach, podczas gdy służące, 
których uprzejmości nie można było ufać, kapryśnie złośliwe, bardziej przypomi
nały trolle. Dawały jedną ręką i zabierały drugą, nigdy nie było wiadomo, czego się 
po nich spodziewać.]

Skąpstwo obrazuje zwrot frazeologiczny hälla handen härt om pungen [dosł. trzy
mać mocno ręką sakiewkę] (H), zaś zachłanność - powiedzenie ger man nägon lillfin- 
gret tar han hela handen [daj komuś palec, a weźmie całą rękę] (Ss).

Pozostałe konstrukcje metaforyczne, dla których domenami źródłowymi są ruchy 
rąk i czynności wykonywane rękami, to następujące frazeologizmy:

- spela nägon i händerna [dosł. grać komuś do rąk] o znaczeniu ‘przysłużyć się 
komuś, dać komuś argumenty do ręki, niechcący pomóc’, nawiązujący do sytuacji, 
kiedy uczestnik gry popełnia błąd, z którego korzysta przeciwnik; frazeologizm ten 
jest, podobnie jak wspomniany wcześniej zwrot ha sin hand med i spelet [być w coś 
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zamieszanym (dosł. mieć swą rękę w grze)], wykładnikiem metafory DZIAŁANIE TO 
GRA.

En expert vamade för att västvärldens panikreaktioner gentemot islam spelar fun- 
damentalistema i händema. [Pewien ekspert ostrzegał, że paniczne reakcje Zachodu 
w stosunku do islamu, dają argumenty do ręki fundamentalistom.]

Och Kwasniewskis bakgrund i det gamla kommunistpartiet kan i en direkt tvekamp 
mellan de tvä komma att spela den fd Solidaritetsledaren och kommunistbe- 
kämparen i händema. [A przeszłość Kwaśniewskiego, związanego z dawną partią 
komunistyczną, może w bezpośrednim starciu pomiędzy tymi dwoma niechcący 
przysłużyć się byłemu szefowi Solidarności, wrogowi komunizmu.]

-sitta med trumf pa hand [mieć atuty w ręce] ‘mieć możliwość osiągnięcia czegoś, 
mieć argumenty przeciwko komuś lub czemuś, mieć przewagę’ (Ss); frazeologizm ten 
również należy do odwzorowań metaforycznych DZIAŁANIE TO GRA;

- ta skeden i vacker hand [dosł. wziąć łyżkę do ładnej ręki] ‘ustąpić, poddać się’ 
(H); oraz räck vackra handen [dosł. wyciągnij ładną rękę] ‘przywitaj się’(H), nawią
zujące do sytuacji, gdy dziecko o leworęcznych skłonnościach zmuszane jest do uży
wania prawej ręki; motywacja tych zwrotów wiąże się z wartościowaniem prawej ręki, 
uważanej za lepszą od lewej;

- vara som en omvänd hand [dosł. być jak odwrócona dłoń] ‘być zmienionym nie 
do poznania’ (H); połączenie to odwołuje się do różnego wyglądu wierzchu i spodu 
dłoni;

- den vänstra handen vet inte vad den högra gör [prawa ręka nie wie, co robi lewa] 
‘jedna osoba nie wie, co robi druga’ (Ss); w powiedzeniu tym utrwalono spostrzeżenie, 
że efektywna praca rąk wymaga ich koordynacji;

- ha bade händer och fótter [mieć ręce i nogi] ‘mieć sens’ (H); frazeologizm ten 
jest korelatem metafory SPÓJNY TO CAŁY, znalazła w nim odbicie obserwacja, że brak 
którejś kończyny w znacznej mierze ogranicza funkcjonowanie organizmu;

- vara nägons högra hand [być czyjąś prawą ręką] ‘być osobą niezbędną, bez któ
rej ktoś nie może się obejść’ (Ss); frazeologizm ten nawiązuje do tego, że prawa ręka 
zwykle jest bardziej operatywna niż lewa;

-göra nägot under hand [dosł. robić coś pod ręką] ‘robić coś nieoficjalnie, w ukry
ciu’; połączenia tego rodzaju są wykładnikami metafory NIEETYCZNY TO w DÓŁ.

Den svenska regeringen nöjde sig med att befalla sitt sändebud i Polen att under 
hand arbeta för Stanislaus. [Rząd szwedzki zadowolił się tym, że polecił swemu 
wysłannikowi w Polsce pracować w ukryciu na rzecz Stanisława.] (SAOB)

Ministern har under hand meddelat att anslaget kommer att beviljas. [Minister poin
formował nieoficjalnie, że dotacja zostanie przyznana.]

förhöra sig under hand om utsiktema [dowiadywać się nieoficjalnie o perspektywy] 
(SAOB)

- i (ur) första hand [z pierwszej ręki] ‘bez czyjegoś pośrednictwa, bezpośrednio, 
z bezpośredniego źródła’ (Ss);
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- i andra / tredje hand [z drugiej / trzeciej ręki] ‘przez pośredników, nie 
z pierwszego źródła’(Ss);

- metonimie nazywające przekupstwo, ujmujące tę czynność jako wkładanie pie
niędzy do ręki lub uścisk dłoni.

...han smog ett nytt guldmynt i handen pá varden - om du kan avstá lite mer av den 
hár utomordentliga sorten... [...ukradkiem włożył gospodarzowi do ręki złotą mo
netę - gdybyś mógł mi odstąpić trochę tego doskonałego gatunku...]

En guldslant tryckt i ratt hand, vid rátt tillfálle, skulle óppnat porten till friheten for 
Lejbus’, eller lámnat den pá glánt. [Złota moneta, wsunięta przy odpowiedniej oka
zji we właściwe ręce, otworzyłaby albo zostawiła uchyloną bramę wolności dla 
Lejbusa.]

efter en handtryckning till tjanstemannen fick de sin stampel [dosł. po uściśnięciu 
dłoni urzędnika dostali pieczątkę] (SSOB)

en handtryckning till vaktmastaren óppnade alia dórrar [uściśnięcie ręki portierowi 
otworzyło wszystkie drzwi] (H)

Do okazjonalnych konstrukcji metaforycznych, w których domenami źródłowymi 
są czynności wykonywane rękami, należą następujące połączenia:

Och han ónskade att han kunnat skrika nánting riktigt argt och rysligt utát vintem. 
Nánting som satte upp en hand mot det hemska. [Chciałby móc wykrzyczeć coś na
prawdę złego i przerażającego w stronę zimy. Coś, co zatrzymałoby ręką te okro- 
pieństwa.]

Men dá kom dar en mjuk hand och strók bort det otacka irán hans ogon. [Lecz wte
dy pojawiła się tam miękka dłoń, która zabrała sprzed jego oczu te straszne rzeczy.]

9.4.1. WŁASNE RĘCE ZA SAMODZIELNE DZIAŁANIE

Samodzielne wykonywanie czynności jest konceptualizowane metonimicznie jako 
robienie czegoś własnymi rękami, co wyraża połączenie góra nagot med (sina) egna 
hdnder [zrobić coś (swoimi) własnymi rękami],

Med sina egna hander har han dock i flera omgangar byggt om sagda lagenhet. 
[Swoimi własnymi rękami wielokrotnie przebudowywał wspomniane mieszkanie.]

Jag har med egna hander malat trapphuset och bytt port. [Pomalowałem klatkę 
schodową i wymieniłem bramę własnymi rękami.]

Konceptualizacja ta obecna jest również w konstrukcjach opisujących bezpośrednią 
konfrontację i stosowanie przemocy.
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Hitta pä ett sätt att föra herren Shardik till Beklaslätten, och strid sedan for honom 
dar med dina egna händer. [Znajdź jakiś sposób wywabienia pana Shardika na rów
ninę Bekla i walcz tam z nim własnymi rękami.]

Räcker tron pä Gud för att hindra Remera och hennes medsystrar ... att utkräva 
hämnd med sina egna händer? [Czy wiara w Boga wystarczy, by powstrzymać Re- 
merę i jej siostry ... przed dokonaniem zemsty własnymi rękami?]

Do tej grupy należą także metaforyczne zwroty smida sin framtid med (sina) egna 
händer [wykuwać swą przyszłość (swoimi) własnymi rękami] oraz besegla nägot med 
sina egna händer [przypieczętować coś własnymi rękami] o znaczeniach: ‘kształtować 
samemu swą przyszłość’ i ‘decydować o czymś samodzielnie’. Odwzorowania te moż
na zamknąć W formule SAMODZIELNE DZIAŁANIE TO MANIPULOWANIE WŁASNYMI 
RĘKAMI.

Det var pä den vagen jag bröt med familjen och den gamla traditionen och som 
17-äring tog anställning pä flygfältet Mehrabad och började försöija mig och smida 
min framtid med egna händer. [Wtedy zerwałem z rodziną i dawną tradycją, i jako 
siedemnastolatek zatrudniłem się na lotnisku Mehrabad. Zacząłem zarabiać na sie
bie i wykuwać swą przyszłość własnymi rękami.]

“Med vära egna händer har vi beseglat Libanons öde”... [„Własnymi rękami przy
pieczętowaliśmy los Libanu”...]

Samodzielne działanie w sytuacji, gdy nie można liczyć na pomoc z zewnątrz, jest 
wyrażane metaforycznie poprzez frazeologizm ta nägot i egna händer [wziąć coś 
w swoje ręce] ‘zająć się czymś osobiście, zrobić coś samemu’.

...Pippi Längstrump och de andra beslöt att ta underhällningen i egna händer.
[...Pippi Längstrump i inni postanowili wziąć rozrywkę w swoje ręce.]

...dessa föräldrar bestämde sig för att ta problemet med bristen pa bamomsorg 
i egna händer. [...ci rodzice zdecydowali się wziąć problem braku opieki nad 
dziećmi w swoje ręce.]

Najbardziej frekwentnymi wariantami tego frazeologizmu są połączenia ta saken 
i egna händer [wziąć sprawę we własne ręce] ‘zająć się czymś osobiście’, ta lagen 
i egna händer [wziąć sprawiedliwość w swe własne ręce] ‘samodzielnie wymierzać 
sprawiedliwość’ oraz ta sitt öde / ödet i sina egna händer [wziąć swój los / los w swe 
własne ręce] ‘samodzielnie decydować o swoim losie’.

När Sa Pinto och Joao Pinto misslyckades att göra mal tog mittbacken Femando 
Couto saken i egna händer. [Gdy Sa Pinto i Joao Pinto nie udało się strzelić gola, 
środkowy gracz Femando Couto wziął sprawę we własne ręce.]

Om mördama far gä fria kommer allmänheten att förlora tron pä rättsväsendet och 
ta lagen i egna händer. [Jeśli mordercy wyjdą na wolność, opinia publiczna straci 
wiarę w prawodawstwo i weźmie sprawiedliwość w swoje ręce.]

Nu tar vi ödet i egna händer och gör en egen undersökning... [Teraz bierzemy los 
w swoje ręce i przeprowadzamy własne dochodzenie...]
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Wśród połączeń określających samodzielne działanie jako wykonywanie czegoś 
własnymi rękami znajdują się metonimiczne i metaforyczne konstrukcje z komponen
tem pa egen hand [na własną rękę] ‘samodzielnie, na własną odpowiedzialność’. Jego 
łączliwość z członami werbalnymi jest bardzo szeroka - występuje on w połączeniach 
nazywających zarówno czynności konkretne, jak i abstrakcyjne.

Han som brukade trycka i sig en graddtarta pa egen hand. [To ten, co zwykle na 
własną rękę pochłaniał cały tort śmietanowy.]

Men jag bad henne ocksa att pa egen hand ta kontakt med kurator... [Poprosiłem ją, 
by na własną rękę skontaktowała się z opiekunem społecznym...]

...hon skulle fa vanda och ga tillbaka hem pa egen hand, [...miała zawrócić i iść do 
domu sama.]

...diverse praktiska problem maste hon klara pa egen hand, [...musiała na własną rę
kę dawać sobie radę z różnymi praktycznymi problemami.]

“Ali sann kunskap vinner man pa egen hand”... [„Prawdziwą wiedzę zdobywa się 
na własną rękę”...]

9.4.2. SWOBODA DZIAŁANIA TO WOLNE RĘCE

Z konceptualizacją działania jako manipulowania rękami wiążą się wyrażenia meta
foryczne, w których możliwość wykonywania ruchów rękami implikuje swobodę 
działania, zaś unieruchomienie rąk równoznaczne jest z pozbawieniem możliwości 
działania. Są one wykładnikami metafory pojęciowej swoboda działania TO WOLNE 
RĘCE. Należą do nich frazeologizmy ge / lamna nagon fria hander [dać / zostawić 
komuś wolną rękę] ‘pozwolić komuś działać, decydować samodzielnie’, fd fria hander 
[dosł. dostać wolne ręce] ‘otrzymać swobodę działania, przyzwolenie na coś’ oraz ha 
fria hander [mieć wolną rękę] ‘posiadać swobodę działania, być wolnym od naci
sków’.

...kongressen ger partiets parlamentsledamóter fria hander att rósta efter sitt eget 
samvete... [...kongres daje parlamentarzystom z partii wolną rękę, pozwalając im 
głosować w zgodzie z własnym sumieniem...]

...en sarskild “antiterrorstab” skali inrattas som far fria hander att bekampa de 
muslimska terrorister... [...powstanie specjalny „sztab antyterrorystyczny”, który 
dostanie wolną rękę w walce z muzułmańskimi terrorystami...]

...mecenaten lagger sig inte i verksamheten utan ledama har fria hander. [...mecenas 
nie wtrąca się do działalności, a kierownicy mają wolną rękę.]

Brak możliwości działania i przymusową bierność wyraża zwrot bakbinda nagons 
hander [dosł. związać komuś ręce z tyłu] oraz frazeologizm binda nagon till hander 
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ochfôtter [pozbawić kogoś swobody (dosł. związać komuś ręce i stopy)], z metaforyką 
nawiązującą do sytuacji, w której skrępowanie kończyn uniemożliwia wykonywanie 
jakichkolwiek ruchów.

Beslutet fattades med 104 roster mot sju, det bakbinder vara hander, vi kan inte hàr 
riva upp vad folketinget har beslutat... [Decyzję podjęto sto czterema głosami prze
ciw siedmiu. To nam wiąże ręce, nie możemy zmienić tego, co postanowił parla
ment...]

Vast visar ingen verklig vilja att skapa fred i Bosnien, och vara egna hander ar bak- 
bundna av vapenembargot. [Zachód nie okazuje prawdziwej woli zaprowadzenia 
pokoju w Bośni, a my mamy ręce związane embargiem na broń.]

Det var naturligtvis dâligt vâder, men Bodils ônskan att sitta inne och bli om- 
plâstrad hade bundit honom till hander och fôtter. [Oczywiście, była zła pogoda, ale 
życzenie Bodil, by został w domu i się nią opiekował, pozbawiło go swobody (dosł. 
związało mu ręce i stopy).]

9.4.3. MANIPULOWANIE RĘKAMI ZA PRACĘ

Funkcja manipulacyjna ręki wiąże się nierozerwalnie z pracą. Ręce jako podstawo
we narzędzie pracy występują w roli instrumentalnej w kolokacjach bruka / anvanda 
sina hander [używać swych rąk] (Ss) oraz w zwrotach arbeta / góra nagot med han- 
derna [pracować / robić coś rękami]. Informacja, że warunek i zarazem sposób wyko
nywania pracy stanowi manipulowanie rękami, zakodowana jest także w innych połą
czeniach o charakterze metonimicznym.

Det ar svart for kvinnliga arkitekter att fa arbeta med tillverkning, att bygga och an
vanda handema i Brasilien. [Kobiecym architektom nie jest łatwo dostać pracę przy 
produkcji, budować i używać rąk w Brazylii.]

De som annu kunde bruka hander och fingrar styckade grisen... [Ci, którzy jeszcze 
mogli używać rąk i palców, ćwiartowali świniaka...]

De frivilliga restauratorema bidrar med sina hander och sitt hjarta. [Konserwatorzy
- ochotnicy dokładają się swoimi rękami i sercem.]

Hon jobbar hart. Nar solen gar ner bóijar hennes hander róra sig, sager hon. Sen 
skriver hon fram till fem sex pa morgonen. [Ciężko pracuje. Mówi, że kiedy słońce 
zachodzi, jej ręce zaczynają się poruszać. Później piszę do piątej, szóstej rano.]

W niektórych związkach podkreślana jest wysoko wartościowana funkcja twórcza 
rąk, ich zdolność do wytwarzania różnych produktów.
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Ur det smidiga, rödglödgade ämnet, som i händema pâ en skicklig smed kan formas 
till nästan vad som heist, trader det harda och effektiva verktyget tram. [Z płynne
go, rozżarzonego do czerwoności materiału, który ręce wprawnego kowala mogą 
dowolnie uformować, wyłania się twarde i skuteczne narzędzie.]

...det behöver inte självklart vara sämre att ha till jobb att kontrollera en maskin, 
som ensam frambringar Produkten, än att själv med sina händer vara famine och 
göra Produkten, [...kontrolowanie maszyny, która sama wytwarza produkt, nie musi 
koniecznie oznaczać pracy gorszej niż samodzielne wykonanie go własnymi rę
kami.]

Korgbindningen är en genial teknik. Varken lim eller träd behövs for att tillverka en 
korg. Alit som behövs är händema... [Wyplatanie to genialna technika. Nie potrzeba 
ani kleju, ani drutu, by wykonać koszyk. Wystarczą same ręce...]

Jag künde inte drömma om att vita händer künde skapa nâgot med sâdan svart stolt- 
het... [Nie mogłam marzyć o tym, że białe ręce zdolne są stworzyć coś z tak czarną 
dumą...]

W wyrażeniach z leksemem hand znalazł odbicie fakt, że praca jest sposobem zdo
bywania środków do życia, o czym świadczą zwroty leva av sina händers arbete [żyć 
z pracy swoich rąk] (H) i föda sig med sina händers arbete [żywić się pracą swoich 
rąk] (SAOB) oraz połączenia, które mówią o tym, że posiadanie zdrowych i silnych rąk 
jest równoznaczne z możliwością wykonywania pracy. W konstrukcjach tych zakodo
wana jest informacja, że i praca, i ręce jako jej narzędzie, stanowią dla człowieka dużą 
wartość.

Sä länge jag har tvâ friska händer kan jag fö arbete. [Póki mam dwie zdrowe ręce, 
mogę dostać pracę.]

Ingen av âkrama är större än en ordinär svensk villaträdgärd. - Och sä har jag mina 
händer. Jag är glad över att jag fortfarande är frisk och stark. [Żadne pole nie jest 
większe niż zwykły szwedzki ogród przy domu. - No i mam moje ręce. Cieszę się, 
że nadal jestem zdrowy i silny.]

En gang var min kropp stark och min hand var säker. Jag var glad over min kraft 
och jag var lycklig... [Kiedyś moje ciało było silne, a moja ręka pewna. Cieszyłam 
się moją siłą i byłam szczęśliwa...]

W niektórych wypowiedziach językowych praca fizyczna, wykonywana rękami, 
porównywana jest z pracą umysłową. Praca rękami to praca o widocznych, wymier
nych rezultatach, spełniająca ponadto funkcje terapeutyczne.

Han künde inte sitta och łasa i all evinnerlighet, innan han gick till sängs nâgra 
timmar ville han ha nâgot att göra, nâgot för händema att suga tag i... [Nie mógł 
w nieskończoność siedzieć i czytać. Przed pójściem spać chciał przez parę godzin 
mieć zajęcie, coś co zaangażowałoby jego ręce...]
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Golvet var i alia fall städat, till och med putsat för första gängen pä ett är. Han hade 
gjort det för att fö lägga händema pä nägot pätagligt. [Podłoga była czysta, nawet 
wymyta pierwszy raz od roku. Zrobił to, by przyłożyć ręce do czegoś konkretnego.]

Att arbeta med händema är bästa sättet att skingra tankama pä sorg. [Praca rękami 
to najlepszy sposób na pozbycie się smutnych myśli.]

Det är ett sätt att hälla ángesten skild frän galenskap: att ständigt vara i verksamhet, 
ständigt ha händema bokstavligen fulla. [To sposób na rozdzielenie rozpaczy i sza
leństwa: wciąż być zajętym, wciąż mieć ręce dosłownie pełne roboty.]

Człowiek może wykonywać różne czynności za pomocą branych do ręki narzędzi. 
Narzędzia wygodne w użyciu określane są przymiotnikiem behändig [poręczny]. Wy
raz ten w użyciach metaforycznych ma znaczenie ‘praktyczny’ oraz ‘sprytny, prze
myślny’, na przykład: en behändig lösning [praktyczne rozwiązanie] (Ss), behändigt 
göra sig av med överflödig arbetskraft [w przemyślny sposób pozbyć się niepotrzebnej 
siły roboczej] (SSOB).

Sytuację, w której człowiek używa jako narzędzia samej ręki, obrazuje ffazeologizm 
göra nägotför hand [robić coś ręcznie] (Ss). Informacja o manualnym wykonaniu czyn
ności zakodowana jest także w następujących złożeniach: hantverk [rękodzieło], handar- 
bete [robótka ręczna], handgjord [wykonany ręcznie], handskrivet [napisany odręcz
nie], a także handplocka [zrywać ręką, np. owoce] (SSOB). Ostatnie z tych złożeń 
używane jest również metaforycznie, jak w przykładzie: den nye regeringschefen 
handplockade sina ministrar [nowy szef rządu dobrał starannie swoich ministrów] 
(SSOB). Obecna w tym połączeniu konotacja ‘dokładność’ jest wynikiem porównania 
czynności wykonywanych ręcznie i maszynowo.

W kolejnych frazeologizmach - göra nägot med blotta / bara händerna [robić coś 
gołymi rękami] - zawarta jest sugestia, że ktoś zrobił coś samymi rękami, mimo iż 
w danej sytuacji typowe jest posługiwanie się jakimś narzędziem.

räta ut en hästsko med blotta händema [rozprostować podkowę gołymi rękami] 
(SAOB)

Hon bekämpade den växande eldslägan med sina bara händer. [Zwalczyła przybie
rający na sile ogień gołymi rękami.]

...killen som häller i listan ser ut att kunna slita ett bamsjukhus i stycken med blotta 
händema. [...facet, który trzyma listę, wygląda na takiego, co by mógł roznieść 
szpital pediatryczny gołymi rękami.]

Kolokacje z komponentem med sina bara händer [gołymi rękami] stosowane są 
również w wypowiedziach o charakterze emfatycznym i służą obrazowaniu złości oraz 
wściekłości.

Om mina döttrar varit deras offer sä hade jag kunnat strypa förövama med mina ba
ra händer... [Gdyby moje córki padły ich ofiarą, mógłbym udusić sprawców gołymi 
rękami...]
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Den gangen kunde jag ha strypt Schamyl, langsamt, med mina bara hander. Plótsli- 
gt var det fel pa allting. [Wtedy mogłam udusić Schamyla, powoli, gołymi rękami. 
Nagle wszystko było nie tak.]

“Om jag sa skali slapa fram dem med mina bara hander, sa skali de fram”, sa An
ders. “Annars far de skaffa annan kari i sitt stalle”. [„Nawet, gdybym miał ich tu 
zaciągnąć gołymi rękami, mają się stawić”, powiedział Anders. „Jak nie, muszą 
znaleźć kogoś innego na swoje miejsce”.]

Do sytuacji, w której człowiek nie posługuje się żadnym specjalnym narzędziem, 
nawiązuje także zwrot góra nagot pa fri hand [dosł. zrobić coś wolną ręką] (H) o zna
czeniu ‘zrobić coś szybko / bez przygotowania, zrobić coś bez pomocy’.

9.4.4. RĘKA ZA OPIEKĘ

Do konstrukcji z leksemem hand, wyrażających działanie, należą frazeologizmyfó 
hand om nagon / nagot ‘dostać kogoś / coś w opiekę’, ta hand om nagon / nagot ‘zaj
mować się czymś, opiekować się kimś’, oraz ha hand om nagon / nagot ‘sprawować 
nad kimś / czymś opiekę, zajmować się kimś / czymś’. W strukturze tych silnie zleksy- 
kalizowanych połączeń zawarta jest informacja o chwytaniu ręką.

Spośród wymienionych frazeologizmów najliczniej reprezentowany jest w analizo
wanym materiale zwrot ta hand om, charakteryzujący się bardzo szeroką łączliwością. 
Można tu wyodrębnić pewne klasy znaczeniowe, w zależności od tego, jakie jednostki 
występują w tych połączeniach w rolach agensa i patiensa.

Największą grupę tworzą wśród tych konstrukcji połączenia, w których zarówno 
w funkcji agensa, jak i patiensa występują nazwy osób. Wyrażenia te opisują zajmo
wanie się kimś w sensie troszczenia się i dbania o kogoś wymagającego pomocy w co
dziennych czynnościach lub potrzebującego wsparcia duchowego.

Utan att jag tankte pa det si tog hon hand om mig pa nat satt. Hon markte pa en 
gang om jag var deppig eller trótt eller om det var nat annat fel. [Nawet nie spo
strzegłem, jak się mną w jakiś sposób zaopiekowała. Zauważała natychmiast, że 
byłem przygnębiony, zmęczony, albo jak coś innego było nie tak.]

...hon skulle hitta en ny kari som kunde ta hand om henne och forsórja henne. 
[...znajdzie nowego faceta, który się nią zaopiekuje i będzie ją utrzymywał.]

Skulle du ta hand om mej da? Om jag var gammal och orkeslos... [Zaopiekowałbyś 
się wtedy mną? Jak bym się zestarzał i utracił siły...]

Frazeologizm ten używany jest także w kontekstach związanych z wychowywa
niem i opieką nad dziećmi, a także prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Modem tog pa sitt satt hand om den fattiga flickans uppfostran, sonen pa sitt. [Mat
ka zajęła się wychowaniem biednej dziewczyny na swój sposób, syn na swój.]
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Jag ska hem och ta hand om mitt hus och min grabb... [Muszę iść do domu, zająć 
się domem i synem...]

Hon tog hand om heia hushället medan pappa och mamma arbetade. [Zajmowała 
się całym gospodarstwem, gdy mama i tata pracowali.]

Liczne są połączenia, w których frazeologizm ta hand om oznacza opiekę w sensie 
zawodowym lub, ogólniej, społecznym. W roli agensa występuje wówczas osoba lub 
personifikowana instytucja.

...jag hade tagit hand om en hel del människor omedelbart efter misslyckade själv- 
mordsförsök. [...zajmowałam się wieloma osobami tuż po nieudanych próbach sa
mobójczych.]

...tanten gick bort och tog hand om en kund. [...kobieta odeszła i zajęła się klien
tem.]

...efter revolutionen var vi föregängslandet som tog hand om bam, äldringar och 
sjuka. [...po rewolucji byliśmy pionierskim krajem, opiekującym się dziećmi, star
cami i chorymi.]

Nagra poliser kom springande till fots för att ta hand om dem (demonstrantema).
[Kilku policjantów podbiegło, by zająć się nimi (demonstrantami).]

Kolejną grupę stanowią konstrukcje, w których funkcję patiensa pełnią nazwy 
przedmiotów. Zwrot ta hand om nägot znaczy wówczas ‘doglądać czegoś pod czyjąś 
nieobecność’, ‘wziąć coś na przechowanie’, ‘pilnować czegoś’, ‘zabrać coś’ lub ozna
cza wykonanie innych czynności, konwencjonalnie kojarzonych z danym obiektem, 
czy też wymienionych w kontekście.

Ann-Margret, Britta och Mirrę ska ta hand om huset medan jag är pä Sjöa... [Jak 
będę na Sjöa, Ann-Margret, Britta i Mirrę zaopiekują się domem...]

Det var en kille som bad mej att ta hand om hans kasse medan han handlade... [Ja
kiś chłopak poprosił mnie, bym doglądała jego torby, gdy robił zakupy...]

Var är mina saker? - Tapfer har tagit hand om dem. [Gdzie są moje rzeczy? - 
Tapfer się nimi zajął.]

Sedan tog Elsa hand om Karins kappa och hängde upp den... [Elsa zajęła się płasz
czem Karin i powiesiła go...]

W roli patiensa mogą występować także nazwy bytów abstrakcyjnych, konceptuali- 
zowanych metaforycznie jako MANIPULOWALNE PRZEDMIOTY.

Nu är det slut med Uppsala. Jag gär omkring och säger Hej da, jag sticker nu. Hälsa 
professom, att nän annan kan ta hand om buddhismen. [Koniec z Uppsalą. Chodzę, 
mówię „do widzenia, zmywam się”. Przekażcie profesorowi, żeby kto inny zajął się 
buddyzmem.]
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Till dess hade jag fatt doktom att ta hand om kontaktema utät, som till exempel att 
bevista läkarkongresser... [Do tamtej pory nakłaniałem doktora, by zajął się kon
taktami na zewnątrz, jak na przykład udziałem w konferencjach medycznych...]

Hon och hennes barn har flyttat in och parkerat sig och tagit hand om hela tillvaron 
ät dig! [Wprowadziła się do ciebie z dziećmi, zadomowiła się na dobre i zajęła się 
całym twoim życiem!]

Byt abstrakcyjny może być także agensem. Niekiedy nazwy bytów abstrakcyjnych 
występują i jako agens, i jako patiens.

En natt kommer regnet och ... sköljer ner konservburkama, som annars vinden tar 
hand om... [Którejś nocy nadejdzie deszcz i ... spłucze puszki, którymi zwykle zaj
muje się wiatr...]

Hjäman, teorin och analysen har tagit hand om de finlandssvenska strävandena. 
Hjärtat och hängivelsen anses vara for svagt utrustade. [Mózg, teoria i analiza za
jęły się fińskimi aspiracjami. Serca i poświęcenia nie uznano za wystarczające.]

Konotacja ‘opieka’ obecna jest również we frazeologizmie halla nágon i handen 
[trzymać kogoś za rękę] o znaczeniu ‘kierować kimś mało samodzielnym’.

Han hade ögnat över direktörens riming och steget frän skrivbordet till verkligheten 
mäste han själv ta. Ingen skulle halla honom i handen. [Przejrzał rysunki dyrektora, 
ale krok od biurka do rzeczywistości musi zrobić on sam. Nikt nie będzie trzymał 
go za rękę.]

När han laste i alia böckema som föräldrama inte hört talas om, gav han sig ut pä 
upptäcktsfärd och ingen höll honom i handen. [Kiedy czytał książki, o których ro
dzice nawet nie słyszeli, udawał się w odkrywczą podróż, podczas której nikt nie 
trzymał go za rękę.]

Ten sam komponent semantyczny zawierają zwroty leda / föra nágon vid handen 
[prowadzić kogoś za rękę] (H), a także złożenie handleda (składające się z elementów 
‘ręka’ i ‘prowadzić’), o znaczeniu ‘instruować, kierować’, oraz jego derywaty han- 
dledare [opiekun, instruktor, promotor] i handledning [instruktaż, kierownictwo] 
(SSOB).

Skojarzenia z ‘opieką’ budzą również zwroty odwołujące się do gestu zasłaniania 
kogoś ręką, by go chronić, między innymi frazeologizm halla sin hand over nágon I 
nágot [dosł. trzymać swą rękę nad kimś / czymś] ‘sprawować pieczę nad kimś / czymś, 
chronić kogoś / coś’.

Hon hade bett Gud halla sin hand over sonen och hans företag. [Prosiła Boga, by 
sprawował pieczę nad jej synem i jego przedsięwzięciem.]

...vad som än händer dem (vara bam) dar vära händer inte kan skydda dem, sä är de 
inneslutna i det liv som är totalt genomlyst av kärlek. [...bez względu na to, co im 
(naszym dzieciom) może przytrafić się tam, gdzie nie mogą ich chronić nasze ręce, 
są częścią życia, które jest całkowicie przepełnione miłością.]
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Do tej grupy można zaliczyć też zwrot bara nagon pa sina hander [nosić kogoś na 
rękach] ‘okazywać komuś specjalne względy, otaczać szczególną opieką’ (Ss).

9.4.5. RĘKA ZA UMIEJĘTNOŚCI

Wiele połączeń z leksemem hand, zarówno o znaczeniu dosłownym, jak i prze
nośnym, zawiera ocenę umiejętności w wykonywaniu różnych czynności, nie tylko 
manualnych.

Rękę można wytrenować, o czym mówią frazeologizmy öva upp handen [wyćwi
czyć rękę] (H) i ha en övad hand [mieć wprawną rękę] (SAOB). Ocena umiejętności 
manualnych wyrażana jest za pomocą przymiotnika händig [zręczny, wprawny], łączą
cego się z nazwami osób, oraz za pomocą innych określeń, tworzących połączenia 
z leksemem hand, takich jak: van [wprawna], stadig [stabilna, pewna], mjuk [miękka], 
fbljsam [posłuszna], varsam [delikatna], flink [zwinna], säker [pewna], ledig [lekka], 
skicklig [zręczna] oraz en mästares hand [ręka mistrza]. Trzy ostatnie określenia wyra
żają również metaforycznie ocenę wartości dzieł sztuki.

en händig man som har gjort alia möblema själv [zręczny mężczyzna, który zrobił 
wszystkie meble sam] (SSOB)

De säg ocksä hur han med van hand skötte det blänkande maskineriet... [Widzieli, 
jak wprawną ręką obsługiwał połyskującą maszynerię...]

ha en stadig / mjuk / följsam hand [mieć pewną / miękką / posłuszną rękę] (H)

Bysten är gjord av en skicklig hand. [Popiersie zrobione jest wprawną ręką.] 
(SAOB)

boken är skriven med ledig / skicklig hand / med en mästares hand [książka napisa
na jest lekką / wprawną ręką / ręką mistrza (SAOB)

By wykonać czynność wymagającą precyzji lub delikatności, trzeba mieć tzw. lek
ką rękę.

en urmakare miste vara lätt pä handen [zegarmistrz musi mieć lekką rękę] (SSOB)

instruments mäste behandlas med lätt hand [z instrumentem należy obchodzić się 
delikatnie (dosł. lekką ręką)] (SSOB)

Umiejętności, nie tylko manualne, obrazowane są jako PRZEDMIOTY umieszczone 
w rękach - pojemnikach. Osoby bardzo utalentowane w jakimś zakresie opisywane są 
jako urodzone z czymś w rękach.

Om en violinist inte far spela pä fiera mänader kan han förlora nägot av skicklighe- 
ten i sina händer. [Jeśli skrzypek nie może grać przez wiele miesięcy, może utracić 
wprawę w swoich rękach.]
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Det ar en frôjd att se en sâdan talang som Fredrik. Sâ mycket kansla i handema... 
[To radość obserwować taki talent jak Fredrik. Tyle uczucia w rękach...]

vara lika skicklig i bada handema [mieć równie sprawne obie ręce (dosł. mieć taką 
samą wprawę w obu rękach)] (SAOB)

Det var som om han vore fôdd med lien i hand, med orvet fastklamt mellan de mju- 
ka nyfôdingshândema. [Tak jakby urodził się z kosą w ręku, z rękojeścią zaciśniętą 
w miękkich rękach noworodka.]

Och heter man John Zeinwoldt, och fôds med pengar i hand, tio mot ett dâ pâ att 
ódet gór en till móbelfabriksdisponent. [Jak ktoś się nazywa John Zeinwoldt i uro
dził się z pieniędzmi w ręku, szanse, że los uczyni go dyrektorem fabryki mebli, 
wynoszą dziesięć do jednego.]

Inny sposób określania szczególnych umiejętności to nawiązanie do twórczej funk
cji ręki, jak w zwrotach z komponentami under ngns hand [pod czyjąś ręką] oraz 
i nàgons hander / i handerna pâ nâgon [w czyichś rękach], a także w połączeniach, 
w których ocena wyrażana jest pośrednio poprzez opis sposobu wykonania czynności 
lub jej rezultatów.

Under hennes hander blev presenningen mycket lydig. [Pod jej ręką brezent stał się 
bardzo posłuszny.]

Lady Blue har i hans hander utvecklats pâ ett nàrmast sensationellt satt och stâtar 
i nulaget med sju raka segrar. [Lady Blue (koń) rozwinęła się w jego rękach niemal 
w sensacyjny sposób i obecnie może pochwalić się siedmioma zwycięstwami pod 
rząd.]

Ur det smidiga, rôdglôdgade âmnet, som i handema pâ en skicklig smed kan formas 
till nastan vad som helst, trader det harda och effektiva verktyget fram. [Z roztopio
nego, rozpalonego do czerwoności materiału, który ręce wprawnego kowala mogą 
dowolnie uformować, wyłania się twarde i skuteczne narzędzie.]

Han har hander som kan fara fram som gravskopor i jorden for att i nâsta stund 
greppa nâgra smâplantor sâ fôrsiktigt som om de vore nyklackta kycklingar... [Ma 
ręce, które mogą orać ziemię jak koparka, by po chwili chwycić drobne roślinki 
z taką ostrożnością, jakby były to dopiero co wyklute kurczaczki...]

Z kolei o braku umiejętności mówią przymiotniki ohandig [niezręczny, niewpraw
ny] oraz darrhant [o drżących rękach]. Nieumiejętnie wykonywane czynności opisy
wane są za pomocą negatywnych epitetów odnoszących się do sprawności ręki: osdker 
[niepewna], trog [ociężała], obrukbar [nie do użycia], ostadig [niestabilna, niepewna], 
darrig [drżąca], fumlig [niezdarna], hàrd [twarda] i tung [ciężka]. Leksemy hàrd i tung 
są, podobnie jak wymienione wyżej wyrazy mjuk i latt, wykładnikami metafory 
UMIEJĘTNOŚĆ TO SUBSTANCJA.

Han visar med handema hur lâng elektroden âr, sâ jag forstâr att dar kan man inte 
vara darrhant. [Pokazuje, jak długa jest elektroda, więc rozumiem, że tutaj nie moż
na mieć drżącej ręki.]
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Med osáker hand málar hon dit de ogonbrynslinjer hon onskar sig. [Niepewną ręką 
maluje linie brwi tam, gdzie chce.]

Jodá, musiken ar fantastisk men i tróga hander kan stycket bli mórdande segt... 
[O, tak, muzyka jest wspaniała, ale w ociężałych rękach taki kawałek może stać się 
nużąco rozwlekły...]

Och Elleroth ... kunde knappast kláttra over muren med ena handen obrukbar. 
[A Elleroth ... raczej nie mógł wspiąć się przez mur z jedną niesprawną ręką.]

Han siktade och skót men hans hand var ostadig av skrack. [Wycelował i strzelił, 
ale jego ręka była niepewna ze strachu.]

Med fumliga hander satter jag flugan pa plats och for min dam vid armen mot 
matsalen. [Niezdarnymi rękami poprawiam muszkę i prowadzę moją damę pod rękę 
do jadalni.]

ha en hard hand [mieć twardą rękę] (H)

vara tung / osáker pá hand (en) [mieć ciężką I niepewną rękę] (SAOB)

O braku umiejętności mówi także frazeologizm ha tummen mitt i handen [mieć 
dwie lewe ręce (dosł. mieć kciuk pośrodku dłoni)] (Ss). Wykonywać coś bez zaanga
żowania, to natomiast góra nágot med vanster hand [robić coś lewą ręką]. Lewa ręka, 
zwykle mniej sprawna, wartościowana jest negatywnie.

Och Agneta som inbillade sej att hon skulle sitia i trádgárden och plugga medan 
hon skótte bamen med vanster hand, tank om hon inte ser till dom ordentligt... 
[I Agneta, która wyobrażała sobie, że będzie siedziała w ogrodzie i zakuwała, zaj
mując się dziećmi lewą ręką. A co będzie, jak ich nie dopilnuje...]

Konotacja ‘umiejętność’ pojawia się również we frazeologizmach ha hand med ná- 
gon [dosł. mieć rękę do kogoś], ha god hand med nágon / nágot [mieć do kogoś / cze
goś dobrą rękę] i ha gott handlag med nágot / nágon [umieć obchodzić się z czymś / 
kimś]. Konstrukcje te mają znaczenia ‘radzić sobie z czymś’ i ‘mieć dobre podejście 
do kogoś’. Na przeciwnym biegunie semantycznym znajdują się zwroty ha dálig hand 
med nágon [dosł. mieć do kogoś złą rękę] i ha dáligt handlag med nágot / nágon [nie 
umieć obchodzić się z czymś / kimś]. Wszystkie te frazeologizmy mogą występować 
zarówno w konstrukcjach metonimicznych, jak i metaforycznych.

Men gossen var redan val forfaren i ridkonsten och hade god hand med hástar... 
[Ale chłopak był już dość zaawansowany w jeździectwie i miał dobrą rękę do ko
ni...]

Jag válsignade Ingrid, hon var den enda som hade hand med honom. [Błogosławi
łam Ingrid, była jedyną osobą, która miała do niego dobrą rękę.]

ha dálig hand med elevema [nie mieć dobrego podejścia (dosł. mieć złą rękę) do 
uczniów] (H)

ha gott handlag med med barn [mieć dobre podejście do dzieci] (H)
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han har dâligt handlag med maskiner [mieć złą rękę do maszyn] (ISOB)

For med verkligheten hade Johannes aidrig haft nâgon vidare hand. [Johannes nigdy 
nie radził sobie zbyt dobrze z rzeczywistością (dosł. nigdy nie miał zbyt dobrej ręki 
do rzeczywistości).]

Kolejne rozszerzenia znaczeniowe, w których leksem hand określa umiejętności 
i kompetencję w wykonywaniu różnorakich czynności, reprezentują frazeologizmy 
komma / hamna / vara / ligga i goda / trygga hander [dostać się w dobre / pewne ręce, 
znaleźć się / być / spoczywać w dobrych / pewnych rękach]. Mówią one o sytuacjach, 
gdy coś znajduje się w posiadaniu bądź pod opieką osoby kompetentnej i godnej za
ufania. Obiektami znajdującymi się w czyichś rękach mogą tu być nie tylko rzeczy, 
lecz także osoby i byty abstrakcyjne, konceptualizowane jako MANIPULOWALNE 
PRZEDMIOTY.

...man mâste vara ôvertygad om att kattungama kom i goda hânder... [...musimy 
mieć pewność, że kocięta dostaną się w dobre ręce...]

Han ar i goda hander, han far all den vârd som han kan fa. [Jest w dobrych rękach, 
ma najlepszą opiekę.]

Den vise, gamie kôpmannen tror pâ att sâvâl sjal som pengar skali hamna i goda 
hander... [Mądry, stary kupiec wierzy, że zarówno dusza, jak i pieniądze znajdą się 
w dobrych rękach...]

Andró ville att jag ocksâ skulle stanna, men jag ansâg att han var i trygga hânder 
och tog taxi hem... [Andró chciał, żebym też została, ale uważałam, że jest w bez
piecznych rękach, i pojechałam do domu taksówką...]

Man vet namligen vid det laget att detta ômtâliga stycke den har gángen ligger i go
da hander. Uppsattningen âr en stor framgâng for Boras stadsteater. [Teraz już wia
domo, że ta delikatna sztuka tym razem spoczywa w dobrych rękach. Inscenizacja 
to duży sukces dla Teatru Miejskiego w Boras.]

Sedan glimtar frân ett vâlmâende foretag, om vilket vi vet att det âr i statens trygga 
hânder... [Potem kilka migawek z dobrze prosperującego przedsiębiorstwa, o któ
rym wiadomo, że znajduje się w pewnych rękach państwa...]

Brak kompetencji i odpowiedzialności opisująfrazeologizmy komma/raka /falla / 
hamna / vara i oratta / dâliga hânder [dostać się / wpaść w niewłaściwe / niepowołane 
ręce; znaleźć się, być w niewłaściwych / niepowołanych rękach].

Gevaren kan komma i oratta hander... [Karabiny mogą się znaleźć w niewłaściwych 
rękach...]

...mannen arbetar pâ en uppfinning, som om den foli i oratta hânder, kunde utplâna 
ett helt folk, [...ten człowiek pracuje nad wynalazkiem, który, jeśli wpadnie w nie
powołane ręce, może zgładzić cały naród.]
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Familjen kánner sig darfór illa berórd och rádd over att uppgifter om dem har ha- 
mnat i oratta hander. [Rodzina czuje się dlatego niemile dotknięta i obawia się, że 
informacje na jej temat znalazły się w niewłaściwych rękach.]

Saken har rákat i dáliga hander. [Sprawa znalazła się w niewłaściwych rękach.] 
(SAOB)

Konotacja ‘umiejętność’ jest także obecna w metaforycznym frazeologizmie nágot 
gár nágon val i hander(na) [coś się komuś udaje, komuś się powodzi (dosł. coś idzie 
komuś dobrze w rękach)]. Znaczenie przeciwne wyraża frazeologizm nágot gár nágon 
Ula i hánderna [dosł. coś idzie komuś źle w rękach] (H).

...bara Laertes foljer fadems rád sá kommer alit... att gá honom val i hánder. [...jeśli 
tylko Laertes skorzysta z rad ojca, wszystko ... mu się uda.]

Alit har hittills gátt honom val i hánder, Finlands nye statsminister Paavo Lipponen. 
[Nowemu premierowi Finlandii, Paavo Lipponenowi, wszystko dotychczas się 
udawało.]

Men folk som plágar sina djur, som den allsmaktige anfortrott dem till omvárdnad, 
dem kommer det aldrig att gá val i hánderna. [Ale ludziom znęcającym się nad 
zwierzętami, które Wszechmogący powierzył ich opiece, nigdy nie będzie się wio
dło.]

9.4.6. RĘKA ZA PRZEMOC

W wielu konstrukcjach językowych została utrwalona informacja, że ręka jest in
strumentem przemocy, o czym świadczy między innymi struktura takich zleksykalizo- 
wanych jednostek, jak: handgemäng [bójka], gä handgripligt tillväga [użyć siły fizycz
nej], handgriplig tillrättavisning [kara cielesna], handgripligt [siłą], handgripligheter 
[rękoczyny] (SSOB).

Ręka jest instrumentem siły w dwojakim sensie - jest używana w walce jako narzę
dzie ataku i obrony oraz służy do bicia rozumianego jako rodzaj kary.

Konfliktema sitter längre in än läppama som uttalar de häftiga orden eller händema 
som delar ut slagen. [Konflikty utrzymują się dłużej niż gwałtowne słowa czy ciosy 
zadawane rękami.]

Inför de fortsatta attackema väijer hon sig med starka händer... [Broni się przed 
ciągłymi atakami swymi silnymi rękami...]

...han holi ena handen framfór sig ... i nägon sorts vag försvarsattityd. [...trzymał 
przed sobą rękę ... jakby w pozycji obronnej.]

slä nägon med knuten hand / med fiata handen [uderzyć kogoś pięścią / płaską dło
nią] (H)
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...vi har fàtt mycket stryk av samma hand. [...dostaliśmy wiele razy lanie z tej samej 
ręki]

Nar Werner Freund arbetar med sina alsklingar (farliga djur) ar han inte bevapnad 
med nâgot annat an sina hânder... [Kiedy Werner Freund pracuje ze swymi ulubień
cami (niebezpiecznymi zwierzętami), jest uzbrojony tylko w swoje ręce...]

Część połączeń, a wśród nich metonimiczne frazeologizmy do / falla fêr nâgons 
hand [zginąć z czyjejś ręki] oraz do for egen hand [zginąć z własnej ręki] (Ss), zawiera 
informację, że za pomocą ręki można zabić.

Ett enda slag kan verkligen dôda en annan mânniska. Vi gâr alla omkring med 
dôdliga vapen, vâra hânder och vâra fôtter. [Jeden jedyny cios może naprawdę za
bić człowieka. Jesteśmy wyposażeni w śmiertelną broń, nasze ręce i stopy.]

Med denna hand, uttalade han med oerhord emfas, skali JAG krossa besten. [Tą rę
ką, powiedział z niesłychaną emfazą, JA zmiażdżę bestię.]

Sâ tânkte han pâ hur fadem visât sin hand fôr honom och berâttat att han stângt av 
modems dropp... [I pomyślał o tym, jak ojciec pokazał mu swoją rękę, opowiada
jąc, jak wyłączył kroplówkę matki...]

Han dodade min Douglas med sina hânder. [Zabił mojego Douglasa swoimi ręka
mi.]

Nagra sade att hon dog i kolera, andra att hon skildes hadan fôr egen hand. [Niektó
rzy mówią, że umarła na cholerę, inni, że zeszła z tego świata, ginąc z własnej ręki.]

...i byn Bieda har en kristen fallit fôr en okand hand... [...we wsi Bieda zginął z nie
znanej ręki pewien chrześcijanin...]

do / falla fôr en lônnmôrdares hand [zginąć / polec z ręki skrytobójcy] (H) (SAOB)

Frazeologizmy sàtta / ge / lamna vapen i nâgons hand / i hânderna pâ nâgon [wło
żyć komuś broń do ręki / do rąk], używane zarówno metonimicznie, jak i metaforycz
nie, oznaczają podżeganie do walki.

Det var de (kvinnoma) som satte vapnen i handema pâ sina manfolk, som fôr det 
mesta aldrig skulle ha kommit pâ att begâ de elakheter de gjorde... [To one (kobie
ty) wkładały broń w ręce swych mężczyzn, którzy sami raczej nie popełniliby tych 
okropności...]

De allomfattande system som byggdes upp med de stora organisationemas vâlsi- 
gnelse sâtter kraftigare vapen i den svenska gruppegoismens hânder... [Te wszech
ogarniające systemy, które stworzono z błogosławieństwem wielkich organizacji, 
wkładają skuteczniejszą broń w ręce szwedzkiego egoizmu grupowego...]

Metonimiczny lub metaforyczny charakter mają także frazeologizmy: bara handen 
pâ nâgon / lyfta sin hand mot nâgon [podnieść na kogoś rękę] ‘uderzyć kogoś’ lub 
‘wystąpić przeciwko komuś’ (Ss / SSOB) oraz hand i hàr och kniv pâ strupe [dosł. 
ręka we włosach i nóż na gardle] (H). Ostatni, użyty metonimicznie, opisuje gwałtow
ną walkę, zaś metaforycznie odnosi się do ostrych konfliktów i silnej wrogości.
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Metaforycznie używane są połączenia det kliar i handema pa nagon [kogoś swędzą 
ręce] ‘ktoś ma ochotę uderzyć’ (H) i streta / spjarna emot med hander och Jotter [opie
rać się / zapierać się rękami i nogami] (SAOB) ‘bronić się przed czymś usilnie, roz
paczliwie, używając wszelkich możliwych sposobów obrony’.

9.4.7. ETYCZNY TO CZYSTY / NIEETYCZNY
TO BRUDNY

Ręka jako instrument działania obecna jest w metaforach, w których formułowana 
jest moralna ocena postępowania człowieka. Konstrukcje te wpisują się w konteksty 
metaforyczne ETYCZNY TO CZYSTY oraz NIEETYCZNY TO BRUDNY.

Do wykładników pierwszej z wymienionych metafor pojęciowych należy frazeolo- 
gizm ha rena hander [mieć czyste ręce] ‘być niewinnym’, a także połączenia innych 
członów werbalnych z komponentem rena hander.

...Anita Gradins moraliska inriktning med dess “rena händer” leder bara till att Pro
stitutionen sopas under mattan... [...postawa moralna Anity Gradin z jej „czystymi 
rękami” prowadzi tylko do tego, że problem prostytucji zamiatany jest pod dywan...]

Men de andra kan flagga med ideema som fanor och täga vidare med rena händer. 
[Ale inni mogą wymachiwać hasłami jak sztandarami i kroczyć dalej z czystymi rę
kami.]

Metaforę NIEETYCZNY TO BRUDNY reprezentują, obok zwrotów zawierających 
człon smutsiga händer [brudne ręce], kolokacje söla / fläcka / smutsa ner / besudla 
sina händer med nägot [uwalać / splamić / ubrudzić / skalać czymś swe ręce] (SAOB).

Och regeringen själv har fatt smutsiga händer sen det avslöjades att President Vini- 
zio Cerezos bror ... salt 88 falska pass. [A rząd sam ubrudził sobie ręce, odkąd wy
dało się, że brat prezydenta Vinizio Cereza ... sprzedał 88 fałszywych paszportów.]

Vi, smä judar, vadade i söijan som ena riktiga storkar och plockade upp ur den smä 
smulor. Vern kan förväna sig över att vära händer blev smutsiga? [My, maluczcy 
Żydzi, brodziliśmy w błocie i wyciągaliśmy z niego okruchy. Komu może wydać 
się dziwne, że ubrudziliśmy sobie ręce?]

Vi saknar lidelse for afifarer... . Andra besudlar sina händer med annonser, kalkyler, 
offerter, gallerihyror, bokföring och eventuella vinster. [Brak nam zacięcia do inte
resów... . To inni plamią swe ręce ogłoszeniami, kalkulacjami, ofertami, czynszami 
za lokale, księgowością i ewentualnymi zyskami.]

Kolejne korelaty tej metafory to frazeologizmy bloda ner sina händer / ha blod pa 
sina händer [splamić swe ręce krwią / mieć krew na swych rękach] ‘popełnić zbrodnię, 
zadać komuś śmierć’ i zwrot ge nägon blodiga händer [dosł. splamić czyjeś ręce 
krwią] ‘obarczać kogoś odpowiedzialnością za zbrodnię / czyjąś śmierć’.
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Men det som skett i Portugal (Sintrabergen bl a) nágra ganger och pá Korsika ar en 
katastrof for sporten och máste ge sávál arrangórer som FISA-ansvariga blodiga 
hánder. [Ale za to, co zdarzyło się kilka razy w Portugalii (m.in. w górach Sintra) 
i na Korsyce, a co jest dla sportu prawdziwą katastrofą, należy obarczyć odpowie
dzialnością i organizatorów, i działaczy FISA.]

Det ar osannolikt att Hitler pá detta direkta satt skulle ha blodat ner sina hánder, och 
vanligtvis brukar man uppskatta antalet offer for denna mordaktion till kring hun- 
dra. [Nie jest prawdopodobne, by Hitler w tak bezpośredni sposób splamił swe ręce 
krwią. Zwykle szacuje się liczbę ofiar tej zbrodniczej akcji na około sto.]

Och Barbara Hendricks spádde pá och forundrade sig over att en Clinton och en 
Mayor kan sitta vid samma bord som den som har blod pá sina hánder... [A Barbara 
Hendricks dolewała oliwy do ognia i zastanawiała się, jak jakiś Clinton i jakiś 
Mayor mogą siedzieć przy tym samym stole co ktoś, kto ma krew na swoich rę
kach...]

Ár det anstándigt att turista i ett land dar regimen har sá mycket blod pá hándema? 
[Czy to przyzwoite jechać jako turysta do kraju, gdzie reżim ma tak dużo krwi na 
rękach?]

Uchylanie się od odpowiedzialności jest wyrażane za pomocą frazeologizmów tvá 
sina hánder [umywać ręce] ‘zrzekać się odpowiedzialności’ oraz ta sin hand ifrán 
nágot / nágon [dosł. zabrać od czegoś / kogoś swą rękę] ‘odżegnywać się od czegoś / 
kogoś, zrzekać się odpowiedzialności za coś / kogoś’.

Gud har tróttnat pá várldens forfall och vill tvá sina hánder irán skapelsen och frán 
mánniskoma... [Bóg ma dosyć degeneracji świata i umywa ręce, wyrzekając się 
dzieła stworzenia i ludzi...]

Missforstánd eller inte, sá var detta for hans far droppen som kom bagaren att rinna 
over, och han tvádde sina hander och tog sin hand frán familjens svarta far... [Nie
porozumienie, czy nie, była to jednak dla jego ojca kropla, która przelała czarę go
ryczy. Umywał ręce i odżegnywał się od czarnej owcy w rodzinie...]

Flickan ár omójlig, jag tar min hand ifrán henne, sa láraren. [Dziewczynka jest nie
możliwa - zrzekam się odpowiedzialności za nią, powiedział nauczyciel.]

9.5. RĘKA ZA POSIADANIE

Najprostszym sposobem zamanifestowania praw własności jest chwycenie i trzy
manie ręką jakiegoś przedmiotu. Związek pomiędzy trzymaniem a posiadaniem jest 
podstawą wielu połączeń wyrazowych. W licznych rozszerzeniach metonimicznych 
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i metaforycznych, oznaczających posiadanie, pojawiają się komponenty semantyczne, 
które prymamie odnoszą się do funkcji chwytnej ręki - ‘brać’, ‘trzymać’ i ‘puszczać’.

Do fizycznej, konkretnej czynności trzymania przedmiotów odsyłają metonimiczne 
zwroty fi nàgot i handen / i sin hand / i sina händer / i händema [dostać coś do ręki / 
do swojej ręki / do swoich rąk / do rąk] ‘otrzymać coś’, hamna /filia i nägons händer 
[trafić / wpaść w czyjeś ręce] ‘znaleźć się w czyimś posiadaniu’ oraz komma nàgon till 
handa [dojść do czyichś rąk] ‘dotrzeć bezpośrednio do kogoś’.

Men knappt hade jag ßtt rollhäftet i min hand forran jag blev uppringd av Harry 
Roeck-Hansen... [Ledwo dostałem rolę do ręki, a już zadzwonił do mnie Hany Ro- 
eck-Hansen...]

Det vilsekomna brevet hamnade i revisoms händer och frâgetecknen hopade sig. 
Vad var det här för pengar? [Zabłąkany list trafił do rąk rewidenta i zaczęły się 
mnożyć znaki zapytania. Co to były za pieniądze?]

Du kunde inte lata den dar listan falla i vara händer... [Nie mogłeś pozwolić, by ta 
lista wpadła w nasze ręce...]

brevet har kommit mig till handa [list dotarł do moich rąk] (SAOB)

Kolejne metonimie - frazeologizmy ha nâgot i sin hand / i sina händer [mieć coś 
w swojej ręce / w swoich rękach], oraz vara / befinna sig i nägons händer [być / znaj
dować się w czyichś rękach] ukazują wyraźnie posesywne znaczenie leksemu hand. 
Obiekt znajdujący się w czyichś rękach jest interpretowany jako będący w posiadaniu 
danej osoby.

Jag har haft en hel del dokument i mina händer under de gángna aren - dokument 
som kan genera manga... [W minionych latach miałem w moich rękach sporo do
kumentów - dokumentów, które mogą wielu wprawić w zakłopotanie...]

Mikrofilmen skulle ha beftmnit sig i hans händer vid det här läget. [Mikrofilm po
winien w tym momencie znajdować się w jego rękach.]

...avancerade vapen i arabiska händer kan komma att användas mot Israel, 
[...zaawansowana broń w rękach arabskich może zostać użyta przeciwko Izraelowi.]

ha medel i sin hand [mieć do dyspozycji (dosł. w ręce) środki finansowe] (SAOB)

ha bevisen för ngt i sina händer / i händema [mieć dowody na coś w swoich rękach] 
(SAOB)

Wśród związków frazeologicznych z leksemem hand dużą grupę stanowią połącze
nia nazywające posiadanie, przejmowanie i utratę własności, będące wykładnikami 
metafory POSIADANIE TO TRZYMANIE w rękach. W konstrukcjach tych posiadane 
obiekty konceptualizowane są jako MANIPULOWALNE PRZEDMIOTY, zaś ręka jako 
POJEMNIK.

Znaczenia ingresywne wyrażane są przez zwroty komma / raka / hamna / falla / 
överga i nägons händer [dojść / trafić do czyichś rąk / znaleźć się w czyichś rękach / 
wpaść / przejść w czyjeś ręce’] ‘znaleźć się w czyimś posiadaniu’, gâ ur hand i hand 
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[przechodzić z rąk do rąk] ‘zmienić właściciela’ oraz lägga händerna pä andras egen- 
dom [położyć ręce na czyjejś własności] ‘przywłaszczyć sobie czyjąś własność’(H).

Hans arvgods hade kommit (räkat) i främmande händer. [Jego spuścizna trafiła 
w obce ręce.] (SAOB)

Sä har dä Böijessons utflyktsbätar hamnat i fińska händer. [I tak statki wycieczko
we Böijessona znalazły się w fińskich rękach.]

“När det stod klart for mig att mitt konungarike skulle falla i fiendens händer be- 
slutade jag mig for att sätta eld pä det”... [„Kiedy uświadomiłem sobie, że moje 
królestwo wpadnie w ręce wroga, postanowiłem je spalić”...]

Danmark tvingades till stora landavträdelser. Skäne, Hailand, Blekinge, Bornholm 
samt Bohuslän och Trondheims län övergick i arvfiendens händer. [Dania została 
zmuszona do dużych ustępstw terytorialnych. Skäne, Halland, Blekinge, Bornholm 
oraz Bohuslän i region Trondheim przeszły w ręce odwiecznego wroga.]

Garden har under de señaste áren gátt ur hand i hand. [Gospodarstwo przechodziło 
w ostatnich latach z rąk do rąk.] (SAOB)

Przekazanie własności w czyjeś posiadanie nazywają połączenia överläta nägot till 
nya händer [przekazać coś w nowe ręce], överläta nägot i andra händer [przekazać 
coś w inne ręce] oraz lämna över nägot i nägons händer [przekazać coś w czyjeś ręce].

Jan Erik är den forste att glädjas, även om han i det läget fick överläta tidningens 
aktier till nya händer. [Cieszy się zwłaszcza Jan Erik, mimo że w tej sytuacji rnusiał 
przekazać akcje gazety w nowe ręce.]

Under nägra är drev han egen rörelse i tryckeribranschen, men överlät denna i andra 
händer... [Przez kilka lat prowadził własną firmę w branży drukarskiej, ale przeka
zał ją w inne ręce...]

Bostadstiftelsens ordförande Stefan Cronberg lämnar over 800 lägenheter i privata 
händer. [Prezes Fundacji Mieszkaniowej, Stefan Cronberg, przekazuje ponad 
osiemset mieszkań w prywatne ręce.]

Znaczenie kontynuacji - ‘być w czyimś posiadaniu’ - mają frazeologizmy vara / 
finnas / stanna i nägons händer [być / znajdować się / zostać w czyichś rękach] oraz 
połączenia vara placerad i nägons händer [być umieszczonym w czyichś rękach] 
iförbli i nägons händer [pozostać w czyichś rękach].

Utbildningen har varit till större delen i privata händer... [Szkolnictwo było w więk
szej części w prywatnych rękach...]

En ansenlig del av det totala aktievärdet av “svenska” företag är redan i utländska 
händer... [Znaczna część całkowitej wartości „szwedzkich” przedsiębiorstw jest już 
w zagranicznych rękach...]

...större delen av Sveriges utlandsskuld är placerad i privata händer... [...większa 
część długów zagranicznych Szwecji jest umieszczona w prywatnych rękach...] 
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...mellan 50 och 60 procent av alia mobiltelefoner finns i privata händer... [...50-60% 
wszystkich telefonów komórkowych znajduje się w prywatnych rękach...]

Han vill ha alit, men det kan man inte fa. Alit som han lyckas röra vid stannar inte 
i hans händer. [Chce mieć wszystko, ale tak nie można. Nie wszystko, czego się 
tknie, zostaje w jego rękach.]

Köpet medverkar därför till att Storebrand kan förbli i norska händer. [Transakcja 
sprawi, że Storebrand będzie mogło pozostać w norweskich rękach.]

Do tej grupy należy także przysłowie bättre en fägel i handen än tio i skogen [lep
szy wróbel w garści niż skowronek na dachu (dosł. ‘lepszy jeden ptak w ręce niż dzie
sięć w lesie’)] (H).

Znaczenia finalne - utratę własności lub nieudaną próbę jej nabycia - niosą fraze- 
ologizmy gä nägon ur händerna [wymknąć się (dosł. wyjść) komuś z rąk] oraz glida 
nägon ur händerna [wyśliznąć się komuś z rąk].

Fastigheten gick nu snöpligt honom ur händerna till en privat köpare. [Nierucho
mość nieoczekiwanie wymknęła mu się z rąk, przejął ją prywatny kupiec.]

En rikedom ..., som sönema till största delen lätit gä sig ur händerna. [Majątek ..., 
który synowie w znacznej części wypuścili z rąk.] (SAOB)

...han gjorde mycket lite för att behálla sin andel. Den fick glida honom ur händer
na. [...niewiele zrobił, by zatrzymać swój udział. Wyśliznął mu się on z rąk.]

Det känns som om jag fiera ganger varit nära att fa min drömlägenhet men att den 
heia tiden glider mig ur händerna. [Czuję się tak, jakbym wiele razy była blisko 
mojego wymarzonego mieszkania, ale ono cały czas wyślizguje mi się z rąk.]

Również posiadanie w sensie abstrakcyjnym, jak posiadanie władzy, prawa do cze
goś czy możliwości, wyrażane jest za pomocą metafory pojęciowej POSIADANIE TO 
TRZYMANIE W RĘKACH, która wchodzi w interakcje z metaforami OSOBY / BYTY 
ABSTRAKCYJNE TO MANIPULOWALNE PRZEDMIOTY.

Znaczenia ingresywne mają tu następujące związki wyrazowe: sarnia /fä nägot 
i sina händer [zgromadzić coś w swoich rękach / dostać coś w swoje ręce], lägga / 
lämna nägot i nägons händer [dosł. włożyć coś w czyjeś ręce / zostawić coś w czyichś 
rękach] oraz hamna i nägons händer [trafić w czyjeś ręce].

Inte sedan Mao Zedongs dagar har nägon kinesisk ledare samlat sä mycket formell 
makt i sina händer. [Od czasów Mao Tse-tunga żaden chiński przywódca nie zgro
madził w swym ręku tyle formalnej władzy.]

Om politikema fick hotbilden översatt i klartext skulle de ocksä fa möjlighetema att 
prioritera i sina händer. [Gdyby politykom jasno wytłumaczono, na czym polega 
niebezpieczeństwo, otrzymaliby (dosł. dostaliby w swoje ręce) możliwość ustalania 
priorytetów.]

...ett ansvar som är lagt i vära egna händer. [...odpowiedzialność, która spoczywa 
w naszych rękach.]
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...mânniskans frihet och vârdighet kravde att dessa makter stôrtades och att ratten 
att krava och kontrollera lades i vâra egna hander. [...wolność i godność ludzka 
wymagały obalenia władzy i przekazania (dosł. włożenia) prawa głosu i kontroli 
w nasze ręce...]

...Cavaco Silvas socialdemokrater har lagt “ôverdrivet stor makt i handema pâ en 
enda man”, [...socjaldemokraci Cavaco Silvasa przekazali (dosł. włożyli) „zbyt 
wielką władzę w ręce jednego człowieka”.]

Jag lamnar ansvaret i nâgon annans hander... [Przekazuję odpowiedzialność w inne 
ręce...]

...ett system dàr makten att vâlja vilka som ska fôretrada utbildningen, de sâ kallade 
adjungerade professorema, pâ ett odemokratiskt satt hamnar i handema pâ nâgra fâ. 
[...system, w którym prawo wyboru reprezentantów szkolnictwa, tzw. tymczaso
wych profesorów, w niedemokratyczny sposób dostaje się w ręce kilku osób.]

Bardziej dynamiczny sposób objęcia czegoś w posiadanie (również w sensie abs
trakcyjnym), mianowicie w wyniku walki, opisują okazjonalne połączenia slita / vrida 
nâgot ur nàgons hander [wyrwać / wydrzeć coś komuś z rąk] oraz połączenie vinna 
nâgon ur nàgons hander [dosł. wygrać kogoś z czyichś rąk].

Getrud kanner en srnarta som om nâgon slitit sjàlva drômmen om de oplockade 
midsommarblomstren ur handema pâ henne. [Getrud odczuwa ból, tak jakby ktoś 
wyrwał jej z rąk marzenie o niezerwanych kwiatach sobótkowych.]

Detta gjorde han sjàlvfallet med det politiska syftet att vrida honnórsordet demo- 
krati ur handema pâ sina fiender. [Zrobił to oczywiście z politycznym zamiarem 
wyrwania sloganu „demokracja” z rąk swoich wrogów.]

...Anna Therese Stenshall, som han satt sig i sinnet att vinna ur fástmannens hander. 
[...Anna Therese Stenshall, którą zamierza wydrzeć (dosł. wygrać) z rąk narzeczo
nego.]

Znaczenie kontynuacji wyrażają frazeologizmy ha / hàlla nâgot i handen [mieć / 
trzymać coś w ręku] oraz ligga i nàgons hander [spoczywać w czyichś rękach].

...han hade de upplysningar han betalade for i sina hander. [...miał w swoich rękach 
informacje, za które zapłacił.]

...han ville ha initiativet helt i sin hand. [...chciał mieć całą inicjatywę w swoich rę
kach.]

Hon hade slutligt erôvrat vârlden. Men den varld hon nu holi i sina hander var en 
spillra av den hon strâckt sig efter. [Wreszcie podbiła świat. Ale ten świat, który te
raz trzymała w swoich rękach, był zaledwie odpryskiem tego, po który sięgała.]

Enligt henne hâller islanningama en dyrbar juvel i sina hander - sitt land... [Według 
niej Islandczycy trzymają w swoich rękach drogocenny klejnot - swój kraj...]

Rostmassigt ligger majoriteteten fortfarande i Svenska hander. [Jeśli chodzi o liczbę 
głosów, większość spoczywa nadal w szwedzkich rękach.]
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Znaczenia finalne mają w tej grupie połączenia làta nàgot gà / glida / rinna sig ur 
handerna [dosł. pozwolić, by coś wyszło / wyśliznęło się / wyciekło z rąk] oraz nàgot 
gàr //aller / glider / rinner nâgon ur handerna [dosł. coś wychodzi / wypada / wyśli
zguje się / wycieka z czyichś rąk],

...regeringen hâller pâ att lâta ett gyllene tillfalle glida sig ur handerna. [...rząd po
zwala doskonałej okazji wyśliznąć się z rąk.]

lâta en fôrdel gâ sig ur handerna [pozwolić, by korzyść wymknęła się z rąk] 
(SAOB)

inte lâta tiden rinna sig ur handerna [nie pozwolić, by czas przeciekał przez palce 
(dosł. by czas wyciekał z rąk)] (SAOB)

Som vanligt tycker de att annu ett tillfalle till samforstând gâtt dem ur handerna. 
[Jak zwykle uważają, że jeszcze jedna szansa na zgodę wymknęła im się z rąk.]

Gatsby vántade i hela sitt liv, och sen gick Daisy honom ur handerna. Charles har 
bara vàntat i tvâ âr, och han ska fl igen henne. [Gatsby czekał całe życie, a potem 
Daisy wymknęła mu się z rąk. Charles czeka tylko dwa lata, a ona znowu będzie je
go.]

Do wykładników metafory POSIADANIE TO TRZYMANIE W RĘKACH należy frazeolo- 
gizm bôrja med (tvâ) tomma hander [zaczynać z (dwoma) pustymi rękami] oraz oka- 
zjonalizmy bygga upp nàgot med tomma hander i skapa nàgot med tvâ tomma hander 
[zbudować coś / stworzyć coś pustymi rękami], używane w odniesieniu do ludzi, któ
rzy stworzyli coś od podstaw i odnieśli sukces.

Du fôrstâr, di bórjade me tvâ tomma hander och lyckades skapa barkraftiga indu- 
strier och ge brôfôda te manga. [Widzisz, oni zaczynali z pustymi rękami i udało im 
się stworzyć dochodowe fabryki i dać wielu chleb.]

Brittiska filmproducenter âr tvungna att bygga upp sina filmprojekt med tomma hand
er, eftersom de inte har tillgáng till vare sig betydande begâvningar eller centrala 
utvecklingsfonder. [Brytyjscy producenci filmowi zmuszeni są realizować swoje 
projekty filmowe pustymi rękami, bo nie mają dostępu ani do prawdziwych talen
tów, ani do centralnych fundacji rozwoju.]

Jamen Axel, tror du verkligen att man kan skapa nânting med tvâ tomma hander? 
- Ja! svarar fabrikóren, obetingat. Jag har ju sjâlv gjort det. [Ale, Axel, naprawdę 
sądzisz, że można stworzyć coś pustymi rękami? - Tak! - odpowiada bez wahania 
fabrykant. Przecież sam tak zrobiłem.]
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9.6. KONTROLA TO TRZYMANIE W RĘKACH

Rozszerzeniem posesywnego znaczenia trzymania czegoś w rękach jest konotacja 
‘kontrola’, oparta na metonimicznym związku pomiędzy posiadaniem obiektu a rozpo
rządzaniem nim. Jest ona obecna, podobnie jak w przypadku metafor i metonimii wy
rażających posiadanie, w połączeniach z członami werbalnymi realizującymi relacje 
ingresywizacji, kontynuacji i finalizacji, o podstawowym znaczeniu ‘zacząć trzymać’, 
‘trzymać’, ‘przestać trzymać’. Konstrukcje te są korelatami metafory KONTROLA TO 
TRZYMANIE W RĘKACH.

Trzymanie czegoś w rękach jako symbol sprawowania kontroli pojawia się 
w zwrotach będących realizacjami dwóch schematów metaforycznych: SPRAWOWAĆ 
KONTROLĘ, TO TRZYMAĆ W RĘKACH, i BYĆ POD KONTROLĄ, TO BYĆ W CZYICHŚ 
RĘKACH. W pierwszym z nich człowiek, którego części ciała są wymienione w połą
czeniu, jest agensem sprawującym kontrolę, zaś w drugim - patiensem, osobą kontro
lowaną.

Zaprezentowany poniżej materiał leksykalny został uporządkowany w ramach obu 
schematów według znaczeń członów werbalnych, wyrażających ingresywizację, kon
tynuację i finalizację.

9.6.1. SPRAWOWAĆ KONTROLĘ, TO TRZYMAĆ
W RĘKACH

W połączeniach realizujących pierwszy schemat w funkcji agensa występują osoby, 
zaś w roli patiensa osoby oraz byty abstrakcyjne, konceptualizowane jako przedmioty, 
które można brać do ręki, trzymać, dawać itp. Metafora SPRAWOWAĆ KONTROLĘ, TO 
TRZYMAĆ W RĘKACH wchodzi w tych połączeniach w interakcje z metaforami OSOBY / 
BYTY ABSTRAKCYJNE TO MANIPULOWALNE PRZEDMIOTY.

Uzyskanie kontroli wyraża okazjonalne połączenie sarnia nagot i sin hand [skupiać 
coś w swoich rękach (dosł. zebrać coś w swej ręce)].

...nar dirigenten kommer in, tar han emot sin applad och liksom samlar orkestem 
i sin hand. [...gdy pojawia się dyrygent, przyjmuje oklaski i jakby skupia orkiestrę 
w swoich rękach.]

Sprawowanie kontroli i posiadanie możliwości decydowania o czymś opisywane są 
za pomocą frazelogizmu ha nagot nagon i sin hand / i sina hdnder [mieć coś / kogoś 
w swej ręce / w swych rękach].

Nar han val forstatt vart de syftade visste han att han hade dem i sina hander...
[Kiedy zrozumiał, o co im chodzi, wiedział, że ma ich w swoich rękach...]
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Ni ungdomar har morgondagen i era händer. [Wy, młodzi, macie przyszłość 
w swoich rękach.]

Sußlören hade de andres öde i sina händer. Han künde viska fei, han künde viska 
précis vad han ville... [Sufler miał los innych w swoich rękach. Mógł podpowiadać 
źle, mógł szeptać dokładnie to, co chciał...]

Och précis som om jag hade hela Situationen i min hand vänder jag mig mot Malin: 
- Vi sticker härifran. [I zupełnie tak, jakbym miała całą sytuację w swoich rękach, 
zwracam się do Malin: - Zmywamy się stąd.]

...jag har hela min själ i min hand och är fri att hantera den efter infall och behag 
och efter beräkning. [...mam w swoich rękach całą moją duszę i mogę nią dyspo
nować tak, jak mi się podoba.]

Inny wariant tego frazeologizmu - ha nägot i (sina) egna händer [mieć coś 
w (swoich) własnych rękach] - również łączy się z określeniami bytów abstrakcyj
nych. Metafora KONTROLA TO TRZYMANIE w RĘKACH występuje tu w połączeniu 
Z odwzorowaniem SAMODZIELNE DZIAŁANIE TO MANIPULOWANIE WŁASNYMI RĘKAMI.

Partiema har sitt öde i egna händer. [Partie mają swój los we własnych rękach.]

I dagens finalrond möter Manhem Södra SASS och har avgörandet i egna händer... 
[W dzisiejszej rundzie finałowej drużyna Manhem spotka się z Södra SASS i wynik 
spoczywa w jej własnych rękach...]

Wykładnikami metafory KONTROLA TO TRZYMANIE w RĘKACH są także frazeologi- 
zmy hâlla nâgot / nàgon i sin hand / i sina händer [trzymać coś / kogoś w swej ręce / 
w swych rękach] ‘decydować o czymś / kimś, mieć kontrolę nad czymś / kimś’, hàlla 
alla tràdar / trâdarna i sin hand [pociągać za wszystkie sznurki (dosł. trzymać wszyst
kie nici w swym ręku)] ‘decydować o wszystkim’ oraz połączenie bära nägot i sina 
händer [dosł. nosić coś w swych rękach] ‘decydować samemu o czymś’.

När regeringen Bildt tillträdde i Oktober 1991 höll den Sveriges framtid i sina 
händer... [Kiedy w październiku 1991 roku rząd Bildta obejmował władzę, trzymał 
w swoich rękach przyszłość Szwecji...]

Henry Sääf... . Det är mannen som hâller Väsby Hockeys öde i sina händer. [Henry 
Sääf... . To człowiek, który trzyma w swoich rękach los drużyny Väsby Hockey.]

...men han hade ur papperen sugit i sig alia tröstens fakta, och nu öste han dem över 
astronauten. 65-metersantennema vid Goldstone och Parkes, Australien, är ocksä 
inkopplade nu och hâller dej i sin hand. [...wydobył z papierów wszystkie pocie
szające fakty i teraz zasypywał nimi astronautę. Sześćdziesięciopięciometrowe an
teny koło Goldstone i Parkes w Australii są teraz też podłączone i trzymają cię 
w swoich rękach.]

Själv ämnade han inte ha nâgon inspektor. Han skulle hâlla alla trâdar i sin egen 
hand, vaka över att allt sköttes pâ bästa sätt. [On sam nie chciał mieć żadnego in
spektora. Miał pociągać za wszystkie sznurki, nadzorować, czy wszystko było do
brze dopilnowane.]
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...iden om att du bar ditt liv i dina hander - om du bara tanker ratt blir du frisk, lyc- 
klig och rik... [...idea, że niesiesz swoje życie w swoich rękach - jeśli będziesz my- 
ślał we właściwy sposób, będziesz zdrowy, szczęśliwy i bogaty...]

9.6.2. BYĆ POD KONTROLĄ, TO BYĆ 
W CZYICHŚ RĘKACH

Drugi schemat semantyczny, realizowany w ramach metafory KONTROLA TO 
TRZYMANIE w rękach, stanowią odwzorowania typu BYĆ POD CZYJĄŚ KONTROLĄ, TO 
BYĆ W CZYICHŚ RĘKACH. Również w połączeniach z tej grupy obiekty kontrolowane 
- osoby, miejsca i byty abstrakcyjne - konceptualizowane są jako manipulowalne 
przedmioty. Główna metafora wchodzi w interakcje z metaforami OSOBY / MIEJSCA / 
BYTY ABSTRAKCYJNE TO MANIPULOWALNE PRZEDMIOTY.

Schemat ten realizują połączenia o znaczeniu ingresywnym: komma / raka / hamna 
/falla i nagons hander/i handernapa nagon [dojść / trafić do czyichś rąk / znaleźć się 
w czyichś rękach / wpaść w czyjeś ręce] ‘znaleźć się pod czyjąś kontrolą / pod czyimś 
wpływem / być zależnym od kogoś’.

Skulle han kanske lyckas ta sig tillbaka till Terekenalt och dar formodligen komma 
i handerna pa en ny skurkaktig arbetsgivare? [A może udałoby mu się dotrzeć zno
wu do Terekenalt, a tam trafiłby prawdopodobnie w ręce nowego, łajdackiego pra
codawcy.]

Om han inte rakat i handerna pa sin svager utan fatt tillfalle till utbildning ... - da 
skulle han alldeles sakert ha kunnat ga langt. [Gdyby nie trafił w ręce swego szwa
gra i mógł się kształcić ... - z pewnością zaszedłby daleko.]

Det ar manniskor som ater hamnat i handerna pa en korrumperad utsugande elit... 
[To ludzie, którzy znowu znaleźli się w rękach skorumpowanej, wyzyskującej eli
ty-]

Nar det dróg ihop sig till kommunval 1996 vamade kardinal Poletti likval fór att 
Rom skulle falla i handerna pa vanstem... [Przed wyborami gminnymi w 1996 roku 
kardynał Poletti ostrzegał przecież, że Rzym wpadnie w ręce lewicy...]

falla i sina fienders hander [wpaść w ręce wroga] (SAOB)

Kolejne połączenia - lagga nagot i nagons hand / hander [dosł. wkładać coś do 
czyjejś ręki / w czyjeś ręce], lamna nagot i nagons hander [zostawić coś w czyichś 
rękach] oraz óverlata nagot i nagons hander [przekazać coś w czyjeś ręce] - odnoszą 
się do sytuacji przekazywania komuś kontroli i mają znaczenie ‘zostawiać coś do czy
jejś dyspozycji / decyzji / czyjegoś uznania’.
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...fredsavtalet som lägger flertalet serbkontrollerade förorter kring Sarajevo i den 
muslimskledda regeringens hander, [...umowa pokojowa, która przekazuje więk
szość kontrolowanych przez Serbów przedmieść Sarajewa w ręce rządu kierowane
go przez muzułmanów.]

lägga avgörandet i nägons händer [przekazać decyzję w czyjeś ręce] (H)

...biografagama pästar att brittisk film inte lönar sig, de oberoende distributörema 
lämnar sina liv och affarer i deras händer när de satsar pá att lansera en brittisk 
film... [...właściciele kin twierdzą, że brytyjski film nie jest opłacalny. Inwestując 
w rozpowszechnianie brytyjskiego filmu, niezależni dystrybutorzy oddają swoje 
życie i swe interesy w ich ręce...]

Dan undrade därför om han borde tala om for honom att Katie var i Paris. Var det 
rätt att lämna henne i händema pä en man med en sädan karaktär? [Dan zastanawiał 
się, czy powinien mu powiedzieć, że Katie jest w Paryżu. Czy dobrze zrobi, oddając 
ją w ręce mężczyzny z takim charakterem?]

Det kan väl anda inte vara vara Politikers ärliga vilja att i det läget ta ifran det egna 
bolaget dess päverkansmöjligheter och överläta göteborgamas framtida energilös- 
ningar i nägon annans händer... [W tej sytuacji nie może być szczerym zamiarem rządu 
pozbawienie własnego przedsiębiorstwa możliwości decydowania i przekazanie przy
szłych rozwiązań energetycznych dla mieszkańców Göteborga w inne ręce...]

Dobrowolne przekazanie kontroli nad sobą komuś innemu wyrażane jest za pomocą 
związków wyrazowych z czasownikami zwrotnymi: överlämna / lämna sig i nägons 
händer [oddać się w czyjeś ręce],

Det firms inget skäl att tro att de (Arabema pä Västbanken) i sitt nya välständ har 
nägon lust att överlämna sig i händema pä extremister och terrorister. [Nie ma po
wodu, by sądzić, że oni (Arabowie na Zachodnim Brzegu Jordanu), jak już osią
gnęli dobrobyt, mieliby ochotę oddać się w ręce ekstremistów i terrorystów.]

Jag var i Paris dä. Ni skickade efter mig. Ni överlämnade er i mina händer. [Byłem 
wtedy w Paryżu. Posłaliście po mnie. Oddaliście się w moje ręce.]

Znaczenie kontynuacji wśród konstrukcji z tej grupy mają licznie reprezentowane 
w analizowanym materiale frazeologizmy vara i nägons händer / i händerna pä nägon 
[być w czyichś rękach] i ligga i nägons händer [spoczywać w czyichś rękach] ‘być 
zależnym od kogoś’, używane często w kontekstach związanych z życiem społecznym, 
politycznym i gospodarczym.

Endast i konservativa händer är Storbritannien säkert. [Wielka Brytania jest bez
pieczna tylko w rękach konserwatystów.]

Det är bara i vära händer som sjukvärden är säkrad. [Tylko w naszych rękach służba 
zdrowia nie jest zagrożona.]

Kämkraftsfrägan är fortfarande i händema pä partitaktiker. [Kwestia energii jądro
wej jest w dalszym ciągu w rękach partyjnych taktyków.]
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Till dags dato har elva palestinier dótt medan de befann sig i sákerhetstjánstens ha
nder. [Do dnia dzisiejszego zmarło jedenastu Palestyńczyków będących w rękach 
służby bezpieczeństwa.]

Nármare en tredjedel av Albanien ar nu i hándema pá upproriska medborgare... 
[Niemal jedna trzecia Albanii jest teraz w rękach zbuntowanych obywateli...]

Ens liv ligger ju alltid i andras hander... [Życie człowieka jest zawsze przecież 
w rękach innych...]

Att ekonomin globaliseras kan varken Sveriges riksdag eller arbetsmarknadens 
parter góra mycket át. Men det Svenska investeringsklimatet ligger helt i deras han
der... [Ani parlament szwedzki, ani strony rynku pracy nie mogą wiele poradzić na 
globalizację gospodarki. Ale szwedzki klimat inwestycyjny spoczywa całkowicie 
w ich rękach...]

Rákenskapema lág helt i hándema pá doktoms hustru, Nana. [Rachunki były w rę
kach żony doktora, Nany.]

ligga i hándema pá ockrare [być w rękach lichwiarzy] (H)

...brottsbekampningen inom EU - som i dag i alit vásentligt ligger i hándema pá de 
enskilda medlemstatema... [...zwalczanie przestępczości w UE - które dziś zasadni
czo spoczywa w rękach poszczególnych państw członkowskich...]

Podczas gdy w wymienionych wyżej konstrukcjach obiekty kontrolowane były opi
sywane jako znajdujące się w rękach osób, w kolejnych połączeniach z frazeologiz- 
mem vara i nágons hander w roli agensa występują personifikowane byty abstrakcyjne 
oraz zjawiska naturalne. KONTROLA TO TRZYMANIE w rękach łączy się tu dodatkowo 
Z metaforą BYTY ABSTRAKCYJNE to osoby lub ZJAWISKA naturalne to osoby 
(oprócz interakcji z metaforami OSOBY TO manipulowalne PRZEDMIOTY lub BYTY 
ABSTRAKCYJNE TO MANIPULOWALNE PRZEDMIOTY).

KolonialfÓrvaltningen i hándema pá utlándska kapitalintressen... [Zarządzanie ko
loniami w rękach zagranicznych interesów kapitałowych...]

Sag till dig sjálv: “Jag skapar mitt liv” i stállet fór: “Jag ár i hándema pá krañer 
utanfor mig sjálv”. [Powiedz sobie: „Sam kształtuję swoje życie”, zamiast: „Jestem 
w rękach sił, na które nie mam wpływu”.]

Spelfilmsregissóren har i princip fuli kontroli over hela sitt material. Dokumentár- 
filmaren ár i hándema pá verkligheten. [Reżyser filmowy ma zasadniczo pełną 
kontrolę nad całym swoim materiałem. Autor filmów dokumentalnych jest w rę
kach rzeczywistości.]

Det var ett hárt jobb att dra bátama och packningen over den ojarnna isen. DarfÓr 
beslót man sig for att stanna pá ett milsvitt isflak... . Nu var de i hándema pá vin- 
dama och strómmama, som lángsamt forde dem vásterut i Weddelhavet. [Ciężko 
było ciągnąć łodzie i ładunek po nierównym lodzie. Dlatego postanowiono zostać 
na szerokiej na milę krze... . Teraz byli w rękach wiatrów i prądów, które powoli 
prowadziły ich na zachód w Morze Weddella.]
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Do wyrażeń opartych na konotacji ‘kontrola’ należą frazeologizmy vara ett redskap 
i nâgons hander [być narzędziem w czyichś rękach] (H) ‘być biernym wykonawcą 
cudzej woli / czyichś rozkazów’, vara en lekboll i nâgons hander [być igraszką w czy
ichś rękach] (H) ‘poddawać się czyjejś woli’ oraz ata ur nâgons hand [jeść komuś 
z ręki] (Ss) ‘podporządkowywać się komuś’.

Utrata kontroli, zarówno nad osobami, miejscami, jak i zjawiskami abstrakcyjnymi, 
wyrażana jest za pomocą frazelogizmów gâ / falla / glida nàgon ur handema [dosł. 
wyjść / wypaść / wyśliznąć się z czyichś rąk],

Ett beslut som Svenska Hockeyligan tvingas acceptera om avtalet inte ska gâ dem 
ur handema. [Decyzja, którą Szwedzka Liga Hokejowa zmuszona jest zaakcepto
wać, jeśli umowa nie ma wyśliznąć się im z rąk.]

Gustave Flaubert skrev i sitt brev: “Tanken pâ framtiden plagar oss och det forflut- 
na hâller oss tillbaka; det âr dârfôr som nutiden faller oss ur handema”. [Gustaw 
Flaubert napisał w swoim liście: „Myśl o przyszłości dręczy nas, a przeszłość nas 
zatrzymuje; to dlatego teraźniejszość wymyka nam się z rąk”.]

Den seger som Ziuganov var sâ saker pâ for en manad sedan kan glida honom ur 
handema. [To zwycięstwo, którego Ziuganov był tak pewien przed miesiącem, mo
że wyśliznąć mu się z rąk.]

Roger Gustafsson ... sâg han matchen glida ur handema pâ sitt lag. [Roger Gustafs
son ... widział, jak mecz wyślizguje się z rąk jego drużyny.]

Utratę kontroli opisują także konstrukcje z frazelogizmem rinna nàgon ur handerna 
[dosł. ‘wyciekać komuś z rąk’], w których byty abstrakcyjne konceptualizowane są 
jako płyny, niedające się, jak wiadomo z doświadczenia, utrzymać w rękach.

Jag kom inte dit jag hoppats inom boxningen och nu vill jag inte lâta mitt fortsatta 
liv rinna mig ur handema. [Nie osiągnąłem w boksie tego, co chciałem, i teraz nie 
chcę pozwolić, by moje dalsze życie przeciekało mi przez palce (dosł. wyciekało mi 
z rąk)].

W kolejnym połączeniu, o okazjonalnym charakterze, obiekt, nad którym traci się 
kontrolę, jest konceptualizowany jako zbyt duży, by można go było utrzymać w rę
kach.

Det bórjade med att taket lâckte. Styrelsen beslutade om omedelbar âtgard, 1994 
pâbôrjades arbetet. Under arbetets gang har renoveringsprojektet sedan vuxit styrel
sen ur handema. [Zaczęło się od tego, że przeciekał dach. Zarząd podjął decyzję 
o natychmiastowej naprawie, w 1994 rozpoczęto remont. Później, podczas trwania 
prac, plan remontowy rozrósł się zarządowi w rękach.]

Do grupy metafor KONTROLA TO TRZYMANIE W RĘKACH zaliczają się połączenia 
mówiące o władzy Boga nad człowiekiem i jego losem, między innymi frazeologizmy 
stà / trona / vila i Guds hand [dosł. stać / tronować / spoczywać w rękach Boga].

Vi var bristfálliga jordevandrare under den Hôgstes hand. [Byliśmy ułomnymi 
ziemskimi wędrowcami pod ręką Najwyższego.]
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alit stir i Guds hand / hander [wszystko jest w rękach Boga] (H)

Kyrkan alskar dej! Du tronar i Guds hand... [Kościół cię kocha! Tronujesz w rękach 
Boga...]

Till sist lat han sig bevekas till att saga, att det nu som alltid anda vilade i Guds 
hand, hur det skulle bli. [W końcu dał się uprosić, żeby powiedzieć, że teraz, jak 
i zawsze, to co się wydarzy, spoczywa jednak w rękach Boga.]

Ibland nar han var fuli med Gudrun brukade de tranga ihop sig i sangen och kanna 
den som Guds hand, som faderligt slot sig om dem och skyddade fran alit ont... 
[Czasem, gdy z Gudrun byli pijani, wtulali się w łóżko i czuli, że jest ono jak ręka 
Boga, która po ojcowsku ich obejmuje i chroni od wszelkiego zła...]

Livet ar inget kaos som bara Gud som haller alit i sin hand begriper, tvartom ar det 
fullt begripligt for manniskor och det finns ingen guds hand... [Życie to nie chaos, 
który rozumie tylko Bóg, trzymający wszystko w swych rękach, przeciwnie - lu
dzie pojmują wszystko, a żadnej ręki Boga nie ma...]

Ręka jako symbol władzy pojawia się także w połączeniach dotyczących sposobu 
sprawowania kontroli i rządów, zawierających wyrażenia hard/fast / tung hand [twar
da / pewna / ciężka ręka] ‘surowe, zdecydowane, bezwzględne rządy’ i złożenia hand- 
fast [stanowczy, zdecydowany] i hardhant [dosł. twardoręki] ‘bezwzględny, surowy’, 
będące wykładnikami metafory CHARAKTER TO SUBSTANCJA.

regera med jamhard hand [rządzić żelazną ręką] (H)

regera med fast hand [rządzić pewną ręką] (SSOB)

Lutosławski holi alit i fasta hander, med en osviklig kansla for musikens organiska 
vaxlingar... [Lutosławski trzymał wszystko pewną ręką, z niezawodnym wyczuciem 
dla organicznych zmian muzyki...]

en handfast konstapel ledde bort demonstranten [bezwzględny policjant odciągnął 
demonstranta] (SSOB)

...clubar, som styrs med hirda hander... [...kluby kierowane twardą ręką...]

en hardhant och diktatorisk chef [surowy i apodyktyczny szef] (SSOB)

FrSnsett nagra fl ar vilade ... censurens tunga hand over litteraturen under hela pe- 
rioden 1718-1810. [Oprócz kilku lat... na literaturze całego okresu 1718-1810 spo
czywała ciężka ręka cenzury.]
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9.7. RĘKA ZA LOKALIZACJĘ PRZESTRZENNĄ 
ITEMPORALNĄ

Leksem hand służy wyrażaniu relacji przestrzennych poprzez określenie lokalizacji 
obiektu względem ręki. Do tej grupy należą metonimiczne wyrażenia vara /Jinnas / ha 
nágot till hands [być / znajdować się / mieć coś pod ręką], a także ich rozszerzenia 
metaforyczne o znaczeniu ‘do dyspozycji, dostępny, w gotowości’. Połączenia metafo
ryczne odnoszą się do osób i pojęć abstrakcyjnych.

Jag har inga pengar till hands just nu. [Nie mam teraz pod ręką pieniędzy.] (SAOB)

Alltid ha en ursákt till hands. [Mieć zawsze pod ręką wymówkę.] (SAOB)

Du ár nármast till hands att ata dig detta. [Ty jesteś najbliżej pod ręką, by się tego 
podjąć.] (SAOB)

Lokalizacja rąk po obu stronach korpusu dała podstawę rozszerzeniom metoni- 
micznym we frazeologizmach pá hoger hand [po prawej ręce] i pa vanster hand [po 
lewej ręce], określających położenie obiektów w stosunku do lokalizacji osoby.

Relacje przestrzenne określają również kolokacje z komponentem hand i hand [rę
ka w rękę] o znaczeniu ‘obok siebie, blisko siebie’.

Señare pá dagen gick vi ut i skogen alia tre, hand i hand med Bill i mitten. [Później 
poszliśmy wszyscy troje do lasu, ręka w rękę, z Billem w środku.]

Vi sprang hand i hand mot studenthemmet. [Pobiegliśmy ręka w rękę do akademi
ka.]

Vilhelm och han stod hand i hand vid babysángen... [Vilhelm stał z nim ręka w rękę 
przy łóżeczku dziecka...]

Kan man se nágot mer rórande án nár de sitter hand i hand vid gudstjánstema? [Czy 
można zobaczyć coś bardziej wzruszającego niż to, że siedzą ręka w rękę podczas 
mszy?]

Zwrot gá hand i hand [iść ręka w rękę] ma w połączeniach metaforycznych odno
szących się do osób znaczenie ‘robić wszystko razem’ lub ‘współpracować, pomagać 
sobie’, zaś w personifikacjach pojęć abstrakcyjnych ‘iść z sobą w parze’.

Hand i hand med kárlekslósheten gár ofta fortrycket, det gjorde det ocksá i Lillemor 
Holms hem. [Ręka w rękę z brakiem miłości idzie często tyrania. Tak było też 
w domu Lillemor Holm.]

Hand i hand med fattigdomen gár ocksá okunnighet och vidskepelse. [Ręka w rękę 
z biedą idą również ciemnota i zabobony.] (SAOB)

Rozszerzeniem przestrzennych znaczeń leksemu hand są metafory wyrażające rela
cje czasowe. Należą do nich zwroty vara jor hand(en) / forhanden o znaczeniu ‘być, 
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nastać’, vara nara forhand ‘zbliżać się’, pá forhand ‘zawczasu, z góry, z wyprzedze
niem’ oraz wyrażenie efter hand o znaczeniu ‘później, stopniowo, z czasem’.

Krótkie trwanie ruchu odwrócenia dłoni stanowi podstawę kolejnych zwrotów z tej 
grupy, określających czas trwania czynności - som att vanda om en hand [dosł. jak 
odwrócenie dłoni] oraz i en handvándning [dosł. na jedno odwrócenie dłoni] (H). Oba 
wyrażenia mają znaczenie ‘szybko, błyskawicznie’.

Leksem hand w połączeniach z liczebnikami porządkowymi służy wyrażaniu kolej
ności wykonywania czynności. Frazeologizm i forsta hand [dosł. w pierwszej ręce] 
(Ss) ma znaczenie ‘najpierw, w pierwszym rzędzie, przede wszystkim’, zaś i andra 
hand [dosł. w drugiej ręce] ‘w drugiej kolejności’ (Ss).

Połączenia sátta nágot i forsta hand [dosł. umieszczać coś w pierwszej ręce] i satsa 
pá nágot i forsta hand [dosł. stawiać na coś w pierwszej ręce] tworzą znaczenia ‘uwa
żać coś za najważniejsze, dawać czemuś priorytet’.

...Carl Adams svek mot sin fástmó den gáng, dá familjen Hardeberg stórtade i gru- 
set? Nar hans officerskarriar och hans fórsórjning sattes i fórsta hand och Julia lam- 
nades ensam som pelikanen i óknen. [...Carl Adam zawiódł swą narzeczoną, gdy 
rodzina Hardeberg popadła w ruinę? Kiedy najważniejsze było jego utrzymanie 
i kariera oficerska, a Julia została sama jak pelikan na pustyni.]

Nej, du satsar pá din utbildning i fórsta hand, sa Allan... [Nie, w pierwszym rzędzie 
stawiasz na swoje wykształcenie, powiedział Allan...]

Ostatni frazeologizm z tej grupy - i sista hand [dosł. w ostatniej ręce] (Ss) - znaczy 
‘w ostatniej kolejności, ostatecznie’.

9.8. Metafory obrazowe

Grupę tę tworzą związki wyrazowe, które za Lakoffem (1993: 229-231) można na
zwać metonimiami i metaforami obrazowymi. Termin Lakoffa odnosi się zasadniczo 
do nowatorskich metafor poetyckich, ale w ten sam sposób mogą powstawać konwen
cjonalne wyrażenia potoczne. Nie są one częściami całych kompleksów metafor i me- 
tonimii pojęciowych, lecz przywołują pewne konwencjonalne obrazy związane z fak
tami kulturowymi lub wyzyskują jednorazowe skojarzenia motywowane potoczną 
wiedzą na temat ręki. Należą do nich następujące wyrażenia:

-en handfull [dosł. ‘pełna ręka’]: w połączeniach metonimicznych frazeologizm 
ten ma znaczenie ‘garść’, na przykład en handfull jord [garść ziemi], zaś w metafo
rycznych, odnoszących się do osób, ‘garstka’, na przykład en handfull folk / soldater / 
askadare /deltagare [garstka ludzi / żołnierzy / widzów / uczestników] (SSOB, Ss);

-pa tu man hand [dosł. na ręce dwóch osób] ‘sam na sam, na osobności’

...vi tog en promenad pa tu man hand. [...poszliśmy sami we dwoje na spacer.]
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Jag ska ta ett samtal med honom pâ tu man hand innan jag bestammer mej. [Poroz
mawiam z nim na osobności, zanim się zdecyduję.]

Egentligen avskyr han att pâ tu man hand umgâs med sin bror. [Właściwie nie znosi 
przebywania sam na sam ze swoim bratem.]

-passa som hand i handske [pasować jak ulał (dosł. jak ręka do rękawiczki)] 
(SSOB);

- ligga som en dod hand over nàgot [dosł. leżeć na czymś jak martwa ręka] ‘unie
możliwiać coś’ (SAOB);

- anhâlla om / begàra nàgons hand [starać się / prosić o czyjąś rękę], lova / ge / 
skànka nâgon sin hand [przyrzekać / dawać / oddać komuś rękę], lova nâgon sitt hjdrta 
och sin hand [przyrzekać komuś serce i rękę] i vàgra nâgon sin hand [odmówić komuś 
swej ręki] (SAOB) - ffazeologizmy, w których ręka symbolizuje małżeństwo.

9.9. Ręka jako POJEMNIK

Ręka, a ściślej mówiąc - dłoń, jest konceptualizowana jako POJEMNIK. Jako obiekty 
umieszczone w pojemniku, ujmowane są wszelkie przedmioty trzymane w ręce - nie 
tylko te, które się faktycznie w niej mieszczą, jak na przykład klucze, monety itp., lecz 
również takie, których tylko nieznaczna część wchodzi w kontakt z dłonią. Są to przy
kłady konstrukcji, w których uwidacznia się zjawisko strefy aktywnej, opisanej przez 
Langackera (1993) (por. rozdział 3.2): en karta i handen [mapa w ręce], Han holi 
en valdig kdpp i handerna [Trzymał w rękach wielki kij], med telefonkatalogen i hand 
[z książką telefoniczną w ręku], med spjut i hand [z oszczepem w ręku], med brinnan- 
de facklor i handerna [z płonącymi pochodniami w rękach], med nyckeln till de tunga 
dbrrarna i sin hand [z kluczami do ciężkich drzwi w rękach].

Ręką - pojemnikiem można manipulować: otwierać go i zamykać, napełniać czymś 
i coś w nim chować. W sensie dosłownym napełnianie pojemnika dotyczy niewielkich 
obiektów mieszczących się w dłoni lub takich, które można zakryć rozłożonymi dłoń
mi (np. twarz).

Birgitta óppnade handen och visade en spretig gul rot. [Birgitta otworzyła dłoń i po
kazała rozcapierzony żółty korzeń.]

Och han haller fram for henne sina hander, óppnar dem och sluter dem... [I poka
zuje jej swoje dłonie, otwiera i zamyka je...]

Hon ... betraktade insidan av sina hander... [Oglądała ... wnętrze swojej dłoni...]

Han fyllde bada handerna och lat sen baren sakta falla tillbaka. [Napełnił obie ręce, 
a potem wypuścił z nich powoli jagody.]
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Hon stod med handema fulla av nyplockad frukt. [Stała z rękami pełnymi świeżo 
nazrywanych owoców.] (SAOB)

en handfull [garść (dosł. pełna ręka)] (SSOB)

Det var en liten sagobok som rymdes i handen. [Była to mała książeczka, która 
mieściła się w ręce.]

...dâ suckade Sjóholm och dróg den mellersta stickan. Han gómde den i handen pâ 
skamt. [...wtedy Sjóholm westchnął i wyciągnął środkową zapałkę. Ukrył ją dla 
żartu w ręce.]

dôlja / gomma ansiktet i hândema [ukryć / schować twarz w dłoniach]

W znaczeniach przenośnych wypełniony pojemnik implikuje ‘dużą ilość’.

I âr har vi svenska glôggalskare sâ att saga fatt handema fulla. Pâ systemet finns det 
18 olika rnarken att válja mellan... [Można powiedzieć, że w tym roku, my, szwedz
cy smakosze grzańca, mamy pełne ręce. W monopolowym jest do wyboru osiemna
ście różnych marek...]

ha handema fulla [mieć ręce pełne roboty]

ge med fulla hânder [być hojnym (dosł. dawać pełnymi rękami)]

Han borde lagga markę till det: veta hur uppladdad han var i handema... [Powinien 
był zauważyć, jak naładowane ma ręce...]

Hans veka hjârta gjorde att slantama snabbt fôrsvann i nâgon behôvandes hand... 
[Jego miękkie serce sprawiało, że pieniądze szybko znikały w rękach potrzebują
cych...]

Pojemnik może także być pusty, co oznacza brak czegoś. Połączenia tego rodzaju 
używane są, gdy mowa o tym, że ktoś nic nie posiada, zarówno w sensie materialnym, 
jak i w znaczeniu abstrakcyjnym.

bôija med tvâ tomma hander [zaczynać z pustymi rękami]

skapa / bygga upp nâgot med tomma hander [stworzyć coś / zbudować coś pustymi 
rękami]

Har jag inget att ata hâller jag fram mina tomma hander och han lâgger nâgot 
i dem... [Jeśli nie mam co jeść, wyciągam moje puste ręce, a on coś w nie wkłada...]

Pâ musan vantar man med tomma hânder, det galler den tionde musan likaval som 
hennes yngre systrar. [Na muzę czeka się z pustymi rękami. Dotyczy to dziesiątej 
muzy, podobnie jak jej młodszych sióstr.]

Jako umieszczanie przedmiotów w ręce - pojemniku konceptualizowane jest: bra
nie i dawanie czegoś komuś do ręki (także w sensie abstrakcyjnym, jak w metonimicz- 
nych określeniach dawania komuś zajęcia), na przykład ta nâgot i handen [wziąć coś 
do ręki], ta skeden i vacker hand [poddać się (dosł. wziąć łyżkę w ładną rękę)], sàtta / 
sticka / trycka nâgot i nàgons hand [wkładać / umieszczać / wciskać coś komuś do 
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ręki], lágga nágot i nágons hand/hander [wkładać coś komuś do ręki / rąk]; działanie, 
obejmowanie czegoś w posiadanie i uzyskiwanie kontroli, na przykład ta nágot i egna 
hander [wziąć coś we własne ręce], sarnia nágot i sina hander/ i sin hand [zgromadzić 
coś w swych rękach / w swojej ręce]; przekazywanie obiektów w czyjeś posiadanie 
i przekazywanie komuś kontroli, na przykład óverláta nágot i andra hander [przekazać 
coś w inne ręce], lágga / lamna nágot i nágons hander [zostawić coś w czyichś rę
kach], lamna sig / overldmna sig i nágons hander [oddać się w czyjeś ręce]; przecho
dzenie w posiadanie, pod opiekę i pod kontrolę, na przykład komma / raka / falla / 
hamna / óvergá i nágons hander [znaleźć się w czyichś rękach / trafić w czyjeś ręce / 
wpaść w czyjeś ręce / przejść w czyjeś ręce], komma / ráka / falla / hamna i orátta 
(dáliga) hander [znaleźć się w niewłaściwych rękach / trafić w niewłaściwe ręce / 
wpaść w niewłaściwe ręce], komma / hamna i goda (trygga) hander [znaleźć się 
w dobrych (bezpiecznych) rękach / trafić w dobre (bezpieczne) ręce] (por. przykłady 
w rozdziałach 9.4, 9.5 i 9.6).

Przedmioty umieszczane w pojemniku to: obiekty posiadane i kontrolowane lub 
będące pod czyjąś opieką, na przykład vara i orátta (dáliga) hander [być w niewłaści
wych (złych) rękach], vara / ligga i goda (trygga) hander [być / spoczywać w dobrych 
(bezpiecznych) rękach], vara / vara placerad / ligga /finnas / stanna /forbli i nágons 
hander [być / być umieszczonym / spoczywać / znajdować się / zostać / pozostać 
w czyichś rękach], stá / trona / vila i Guds hand [być / tronować / spoczywać w rękach 
Boga], vara ett redskap / en lekboll i nágons hander [być narzędziem / igraszką 
w czyichś rękach], ha / halla nágon i handen [mieć / trzymać kogoś w ręku]; działanie 
i umiejętności, na przykład spela nágon i handerna [przysłużyć się komuś (dosł. grać 
komuś w ręce)], vara lika skicklig i bada handerna [mieć równie sprawne obie ręce 
(dosł. być równie sprawnym w obu rękach)], gá nágon val / illa i handerna [udawać 
się / nie udawać się (dosł. iść komuś dobrze / źle w rękach)] (por. przykłady w rozdzia
łach 9.4, 9.5 i 9.6).

Jako opróżnianie zawartości pojemnika ujmowane jest w sensie dosłownym odbie
ranie czegoś z czyichś rąk i wypuszczanie przedmiotów z ręki.

Utan ett ord tar han bórsen ur handerna pá farmor. [Bez słowa bierze skarbonkę 
z ręki babci.]

Alit du har kommer frán mina hander... [Wszystko, co masz, pochodzi z moich 
rąk...]

Fredrik hade ryckt ládan ur Nordkvists hand... [Fredrik wyrwał skrzynkę z ręki 
Nordkvista...]

vrida nágot ur handen pá nágon [wydrzeć coś komuś z ręki] (H)

...tobakspaketet som fallit ur den drucknes hand... [...paczka tytoniu, która wypadła 
z ręki pijanego...]

...ett svárd fallet ur den tvekande krigarens hand. [...miecz, który wypadł z ręki wa
hającego się rycerza.]

Kniven gled ur den hóge baronens hand... [Nóż wyśliznął się z ręki wielkiego barona...]
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W znaczeniach metaforycznych opróżnianie zawartości pojemnika oznacza utratę 
własności, kontroli i umiejętności, a także zakończenie czynności, na przykład gä ur 
hand i hand [przechodzić z rąk do rąk], nägot gär /faller nägon ur händerna [coś wy
myka się komuś z rąk], glida / rinna nägon ur händerna [wyśliznąć się z czyichś rąk], 
förlora skickligheten i sina händer [stracić wprawę w swoich rękach],fö nägot ur händer
na [skończyć coś robić (dosł. wypuścić coś z rąk)], utgä ur nägons hand [wyjść spod 
czyjejś ręki (dosł. wyjść z czyjejś ręki)] (por. przykłady w rozdziałach 9.4, 9.5 i 9.6).

9.10. Ręka jako PRZEDMIOT

Ręka bywa przedstawiana jako PRZEDMIOT, którym można poruszać tak, jakby był 
on samodzielnym, manipulowalnym obiektem, oddzielonym od reszty ciała.

Tvá gánger bytte han hand... [Dwa razy zmieniał rękę...]

Rack mig marmeladen, ar du snall, ber hon. Kristofer skickar ut en hand, som efter 
nágot trevande nár marmeladburken. [Bądź tak miły i podaj mi marmoladę, prosi. 
Kristofer wyciąga (dosł. wysyła) rękę, która nieco po omacku dosięga słoiczka.]

Just innan han slangde ivág hennes hand sag han rakt in i hennes ogon. [Zanim od
sunął (dosł. odrzucił) jej rękę, popatrzył jej głęboko w oczy.]

lana nágon sin hand [wyciągnąć do kogoś pomocną dłoń (dosł. pożyczyć komuś rękę)] 

ge / fa kalla handen [przyjąć kogoś chłodno / spotkać się z chłodnym przyjęciem 
(dosł. dać / dostać zimną rękę)]

lagga forsta / sista handen vid nágot [rozpocząć coś / zakończyć coś (dosł. położyć 
przy czymś pierwszą / ostatnią rękę)]

ge / skanka nágon sin hand [dać / oddać komuś rękę]

ge fria hánder [dać wolną rękę]

Gdy mowa o działaniu, ręka jest też konceptualizowana jako PRZEDMIOT 
W POJEMNIKU.

ha sin hand med i spelet [maczać w czymś palce (dosł. mieć swoją rękę w grze)]

ta sin hand ifran nágot / nágon [odżegnywać się od kogoś / czegoś (dosł. wziąć swą 
rękę z czegoś / z kogoś]

Ręka jest również obrazowana jako obiekt posiadający właściwości fizyczne 
przedmiotów.

...tunna, genomskinliga hánder... [...cienkie, przezroczyste dłonie...]
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Det var en tung, lite hárd hand, men det var pappas hand. [To była ciężka, trochę 
twarda ręka, ale była to ręka ojca.]

ha en hárd / mjuk / latt hand [mieć twardą / miękką / lekką rękę]

regera med jámhárd hand [rządzić żelazną ręką]

Hon óvergick till att vara sjukvárdare i nágra ár, men det tarde ocksá pá hándema sá 
hon gick till arbetsfbrmedlingen for att hitta ett nytt jobb. [Była przez kilka lat pie
lęgniarką, ale od tej pracy niszczyły się jej ręce, więc poszła do pośrednictwa pracy, 
żeby szukać nowego zajęcia.]

En krossad hand lákte... [Skaleczona (dosł. rozbita) ręka goiła się...]

...hennes hand hárdnade, och nágra ihállande ógonblick blev som en sten, [...jej ręka 
stwardniała i przez dłuższą chwilę była jak kamień.]

Dodatnie wartościowanie ręki jako interaktywnej części ciała i instrumentu działa
nia znajduje odbicie w jej konceptualizacji jako CENNEGO PRZEDMIOTU.

Jag skulle aldrig undvika att diska just den dagen bara for att spara mina hander... 
[W żadnym razie nie unikałabym tego dnia mycia naczyń tylko po to, by oszczę
dzać ręce...]

Se pá mina hander; Jánkis, dom ar ej privata. Dom bar pá mójligheter mycket stórre 
án deras ágare, jag bar dom kring och bjuder ut, dom ár mina gávor till envar... [Po
patrz na moje ręce, Jánkis, one nie są prywatne. Mają możliwości o wiele większe 
niż ich właściciel. Noszę je wszędzie i oferuję, to są moje dary dla wszystkich...] 

skánka nágon sin hand [oddać (dosł. podarować) komuś rękę]

sátta sin hand i pant for nágot [ręczyć za coś (dosł. dać swoją rękę w zastaw)].

9.11. Ręka jako OSOBA

W wielu połączeniach ręka jest przedstawiana jako OSOBA obdarzona ludzkimi ce
chami charakteru i świadomie wykonująca różne czynności.

I tombolans grônt urholkade innanmâte graver ivriga hander efter forseglade vinst- 
lotter. [W wydrążonym, zielonym wnętrzu tomboli gorliwe ręce przebierają za
plombowane losy.]

Utan kvicka fôtter och / eller listiga hander gâr det inte langre att hâvda sig. [Bez 
szybkich nóg i / albo sprytnych rąk człowiek już nie da sobie rady.]

Korset uppe pâ takâsen skôt ftam och upp som en sorgsen hand. [Krzyż wyrastał 
z kalenicy dachu jak smutna ręka.]
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Kusin Mats var lika elak som mor sin, men hans hand var inte elak alls... [Kuzyn 
Mats był równie złośliwy jak jego matka, ale jego ręka wcale nie była złośliwa...]

Han hade mycket snygga egna vita tander och langa snalla vita hander. [Miał wła
sne, bardzo ładne zęby i długie, miłe, białe dłonie.]

Mamma strók lugnande over hans radda hand. [Mama gładziła uspokajająco jego 
wystraszoną dłoń.]

Men Ellen kámpade till sig luren ur han hansynsfulla hand... [Lecz Ellen wyrwała 
słuchawkę z jego bezwzględnej ręki...]

en tróg / foljsam hand [ociężała / posłuszna ręka]

Personifikowana ręka bywa również ujmowana jako PODMIOT UCZUĆ I MYŚLENIA, 
przede wszystkim jako osoba posiadająca własną wolę.

...aldrig hade han trott att han skulle fa halla i ett par tómmar mer. Det syntes att 
hans hánder tyckte om dem. [...wcześniej nie przyszłoby mu do głowy, że jeszcze 
kiedyś będzie trzymał w rękach lejce. Widać było, że jego rękom się one podobały ]

Den hár gángen lydde hans hander den order som utgick fran hans hjama. De hitta- 
de vad de sókte efter. [Tym razem jego ręce posłuchały rozkazu, który nadszedł 
z mózgu. Znalazły, czego szukały.]

Nu marker jag, att jag inte orkar. Pennan stannar gáng pá gáng pá papperet, handen 
vágrar... [Teraz widzę, że nie daję rady. Długopis co i rusz zatrzymuje się na kartce, 
ręka odmawia posłuszeństwa...]

Innanfor dórren darhemma griper han efter henne. Det ar hans hander som gór det, 
inte han sjálv. [Tuż przed drzwiami domu łapie ją. Robią to jego ręce, a nie on sam.]

Málmedvetet sóker hans hánder bland ládervaroma. [Jego ręce szukają wytrwale 
pośród wyrobów skórzanych.]

Och nu ság han, hur liten och ynklig och smal lillebror anda var, hur pipig hans 
stamma, hur sókande och hjálplósa hans hánder. [Teraz zobaczył, jaki jego brat jest 
mały, chudy i godny pożałowania, jak piskliwy ma głosik, jak poszukujące i bez
radne sąjego ręce.]

Och han haller fram for henne sina hánder, óppnar dem och sluter dem och visar 
hur de ár beredda att med karlek gripa om de verktyg som kan bli dem anfortrod- 
da... [I pokazuje jej swoje ręce, otwiera je i zamyka, pokazuje, że są gotowe, by 
z miłością chwycić za narzędzia, które można im powierzyć...]

Orden var tjánstvilliga, men hándema ság inte sá villiga ut. [Słowa były zdyscypli
nowane, ale ręce nie wyglądały na tak chętne.]

Bengta tycktes sova nu, andningen kom lugnare, hándema var inte sá oroliga. 
[Bengta chyba spała, oddychała równiej, ręce nie były tak niespokojne.]

Ręka jest także opisywana jako uczestnik komunikacji werbalnej (por. przykłady 
w rozdziale 9.2.1).
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Mina torra hander ropar efter dig. [Moje spragnione dłonie wołają cię.]

...den hand han ladę pa sonens skuldra var stum... [...ręka, którą położył na ramieniu 
syna, była niema...]

9.12. Personifikacje

Leksem hand występuje w licznych metaforach personifikujących zjawiska natu
ralne oraz pojęcia abstrakcyjne.

...regnets och markens hander... [...ręce deszczu i ziemi...]

Nu var han ¿terigen i solens varma hander. [Teraz był znowu w rękach słońca.]

...skogens och dalsankans svala hander... [...chłodne ręce lasu i doliny...]

Varmen trangde genom min hud. Jag kande sommarens lena hand. [Ciepło przeni
kało przez mą skórę. Czułem delikatną rękę lata.]

...han ... kanner varmen fran det tata taket som en hand over sin lekamen. [...czuje 
ciepło ze szczelnego dachu, jak rękę na swoim ciele.]

Blasten kom och kórde en kall, flisig hand igenom trójan och skjortan samt strók 
den over ryggen tills den kandes som is. [Nadszedł wiatr i włożył przez sweter i ko
szulę zimną, chropowatą rękę, przejechał nią po plecach, aż zrobiły się jak lód.]

De allomfattande system som byggdes upp med de stora organisationemas valsi- 
gnelse satter kraftigare vapen i den svenska gruppegoismens hander... [Te wszech
ogarniające systemy, które stworzono z błogosławieństwem wielkich organizacji, 
wkładają skuteczniejszą broń w ręce szwedzkiego egoizmu grupowego...]

O Gud, som later oss i nódens stund betvivla att du firms annat an som uppfunnen 
av hjalplósa manniskor som ordningens hand over det bisarra, over slump och 
godtycke... [O, Boże, który pozwalasz nam w ciężkich chwilach wątpić w to, że nie 
zostałeś tylko wymyślony przez bezradnych ludzi jako ręka porządku nad tym, co 
groteskowe, nad przypadkiem i dowolnością...]

W personifikacjach emocji połączenia z leksemem hand są wykładnikami metafory 
ODDZIAŁYWANIE EMOCJI TO KONTAKT FIZYCZNY.

...sorgen var deras hem nu, men detta var inte sorgen, detta var en ond makt som fa- 
dem inte erkande, kanske visste han inte vad det var, kanske erfor han bara dess 
hand och dess hotfulla tecken. [...teraz ich codziennością była żałoba. Ale to nie 
była żałoba, tylko zła siła, której istnienia ojciec nie chciał uznać. Może nie wie
dział, co to jest, może czuł tylko jej rękę i jej złowieszcze znaki.]
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Emocje, między innymi strach, bywają obrazowane jako zimna lub twarda ręka, 
dotykająca któregoś z narządów wewnętrznych człowieka. Metafora ODDZIAŁYWANIE 
emocji TO kontakt FIZYCZNY występuje tu w połączeniu z metaforami NEGATYWNE 
DOZNANIA TO CHŁÓD / TWARDOŚĆ.

Men sâ mindes han vart de var pâ vag och kande pâ nytt en kall hand om hjartat.
[Ale przypomniał sobie, dokąd się udają, i znowu poczuł zimną rękę wokół serca.]

En kall hand tog tag i mina inâlvor och riste dem sâ att jag skalv. [Jakaś zimna ręka 
złapała moje trzewia i tak nimi potrząsnęła, że zacząłem dygotać.]

Men hon kanner àngslans kalla hand om sitt hjarta. [Ale ona czuje zimną rękę stra
chu wokół swego serca.]

...skracken kramar hennes hjarta med sin harda hand... [...strach obejmuje jej serce 
swą twardą ręką...]

...en haftig hârd hand som ville vrida sonder hennes hjarta. [...silna, twarda ręka, 
która chciała wyrwać jej serce.]

9.13. Podsumowanie

Główne kierunki rozszerzeń znaczeniowych leksemu hand można przedstawić za 
pomocą następującego schematu (rys. 9):

PRZEMOC

Rysunek 9. Rozszerzenia znaczeniowe leksemu hand
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Przeważająca część rozszerzeń znaczeniowych leksemu hand wiąże się z funkcjami 
ręki - komunikacyjną, manipulacyjną i chwytną.

Rozszerzenia znaczeniowe z pierwszej oraz drugiej grupy wiążą się z udziałem ręki 
w komunikacji niewerbalnej. We frazeologii szwedzkiej została utrwalona bardzo duża 
liczba gestów, których konwencjonalny charakter sprawia, że ich nazwy mogą zastę
pować metonimicznie przekazywane za ich pomocą treści, w tym emocje, uczucia 
i postawy. Emocje opisywane są za pomocą metonimii REAKCJA behawioralna za 
DOZNANIE (vrida sina hander ‘załamywać ręce’, gnugga sina hander ‘zacierać ręce’) 
oraz OBJAW ZA DOZNANIE (det var farfars hander som oroligt vandrade over kniina ‘to 
ręce dziadka wędrowały niespokojnie po kolanach’).

Znaczenia należące do trzeciej grupy związane są z funkcją manipulacyjną ręki i jej 
zdolnościami wytwórczymi. Fakt, że ręka służy jako instrument wykonywania ogrom
nej liczby czynności, dał podstawę licznym metonimiom ujętym w formuły MA
NIPULOWANIE RĘKAMI ZA DZIAŁANIE / PRACĘ / OPIEKĘ / PRZEMOC (icke lyfta en hand 
‘palcem nie kiwnąć, dosł. nie podnieść ręki’, ha handerna fulla ‘mieć ręce pełne robo
ty’, ta hand om nágon / nágot ‘zająć się kimś / czymś’, bara handen pá nágon ‘pod
nieść na kogoś rękę’), metaforom DZIAŁANIE TO MANIPULOWANIE RĘKAMI (ta nágot 
i egna hander ‘wziąć coś w swoje ręce’) i SWOBODA DZIAŁANIA TO WOLNE RĘCE (binda 
nágon till hánder och Jotter ‘mieć związane ręce, dosł. ręce i stopy’) oraz rozszerze
niom znaczeniowym do domen UMIEJĘTNOŚCI (vara latí pá handen ‘mieć lekką rękę’), 
KOMPETENCJI (vara i goda hander ‘być w dobrych rękach’) i ODPOWIEDZIALNOŚCI (ta 
sin hand ifrán nágot ‘odżegnywać się od czegoś, dosł. zabrać od czegoś swą rękę’).

Funkcja chwytna ręki oraz związek pomiędzy trzymaniem obiektu a posiadaniem 
go i rozporządzaniem nim stanowią podstawę motywacyjną bardzo produktywnych 
metafor POSIADANIE TO TRZYMANIE W RĘKACH i KONTROLA TO TRZYMANIE W RĘKACH 
(fastigheten finns inte lángre i mina hander ‘ta nieruchomość nie jest już w moich 
rękach’, ligga i handernapá ockrare ‘być w rękach lichwiarzy’).

Lokalizacja rąk po obu stronach ludzkiego ciała oraz fakt, że ręką sięga się po przed
mioty, zostały wykorzystane do konceptualizacji relacji przestrzennych i czasowych (pá 
hdger / vanster hand ‘po prawej / lewej ręce’, efter hand ‘później, stopniowo, z czasem’).

Ręka jest ponadto konceptualizowana za pomocą ontologicznych metafor PO
JEMNIKA i PRZEDMIOTU. Obrazowana jest jako pojemnik na posiadane i kontrolowane 
obiekty, przedmioty opieki, a także działania i umiejętności (ha nágon / nágot i sina 
hander ‘mieć kogoś / coś w swoich rękach’, gá nágon val /illa i handerna ‘udawać się 
/ nie udawać się, dosł. iść komuś dobrze / źle w rękach’, vara lika skicklig i bada 
handerna ‘mieć równie sprawne obie ręce, dosł. być równie sprawnym w obu rękach’). 
W ramach metafory PRZEDMIOTU przenoszone są do domen docelowych KONTROLI 
i UMIEJĘTNOŚCI właściwości fizyczne obiektów materialnych (vara tung pá handen 
‘mieć ciężką rękę’, regera med jarnhárd hand ‘rządzić twardą ręką’).

Ręka jest także ujmowana jako OSOBA, samodzielny wykonawca czynności, zarów
no manualnych, jak i mentalnych (Pennan stannar gáng pá gang pá papperet, handen 
vagrar ‘Długopis co i rusz zatrzymuje się na kartce, ręka odmawia posłuszeństwa’). 
Występuje również w licznych personifikacjach bytów konkretnych i abstrakcyjnych 
(solens varma hander ‘ciepłe ręce słońca’, hon kanner angslans kalla hand ‘czuje zim
ną rękę strachu’).





10. Uwagi końcowe

Zaprezentowane w niniejszym studium analizy leksemów ansikte (‘twarz, oblicze’), 
hjarta (‘serce’) i hand (‘ręka, dłoń’), są próbą odtworzenia językowo-kulturowego 
obrazu symbolizowanych przez nie części ciała, znajdującego odbicie w strukturze 
znaczeniowej wyrazów. Celem pracy było wskazanie, jak fakty rzeczywistości pozaję- 
zykowej, a także ich interpretacja przez szwedzką wspólnotę językową, motywują 
różnorodne użycia poszczególnych leksemów, a przede wszystkim - w jaki sposób 
symbolizowane przez nie pojęcia są konceptualizowane za pomocą metafory i meto- 
nimii.

W opisie semantycznym posłużono się metodami analizy metaforyki potocznej, wy
pracowanymi przez takich kognitywistów, jak między innymi G. Lakoff, M. Johnson 
i Z. Kóvecses (Lakoff, Johnson 1988; Lakoff 1987; 1993; Kóvecses 1986; 1990; 1995; 
2000) oraz przez polskich językoznawców badających językowy obraz świata 
(m.in. Tokarski 1999; Bartmiński 1999; Pajdzińska 1990; 1996; 1999a). Rekonstrukcja 
znaczeń analizowanych leksemów została przeprowadzona poprzez analizę leksykalno- 
-semantyczną, obejmującą różnego rodzaju dane językowe: utrwalone połączenia wy
razowe, kolokacje i frazeologizmy, derywaty słowotwórcze oraz semantyczne. 
Uwzględniono jednostki o różnym stopniu utrwalenia, skonwencjonalizowane i oka
zjonalne, należące do różnych rejestrów stylistycznych.

Punkt ciężkości niniejszej pracy spoczywa na poszukiwaniu mechanizmów pojęcio
wych motywujących rozszerzenia znaczeniowe badanych leksemów. Z przedstawio
nych tu analiz wynika, że na znaczenia stałych i okazjonalnych związków wyrazowych 
mają wpływ nie tylko komponenty znaczeniowe wyrazów, które się na nie składają, 
lecz także, zauważalne dopiero na tle znacznie większych struktur, konwencjonalne 
mechanizmy pojęciowe - metafory i metonimie. Metafory i metonimie pojęciowe są, 
bez wątpienia, czynnikiem łączącym w spójną całość pozornie z sobą niepowiązane 
zastosowania tych samych leksemów.

Metafora i metonimia są podstawowymi narzędziami ujmowania bardziej złożo
nych i mniej dostępnych kognitywnie domen pojęciowych. Leksemy hjarta, ansikte 
i hand symbolizują w swym prymamym znaczeniu zjawiska konkretne i wyraziście 
zarysowane w doświadczeniu. Domenami źródłowymi odwzorowań metaforycznych 
oraz metonimicznych w analizowanym materiale są funkcje (w przypadku serca rze
czywiste i przypisywane mu przez wspólnotę językową), lokalizacja, a także wygląd 
części ciała reprezentowanych przez poszczególne leksemy. Ogromna liczba somaty- 
zmów nie pozostawia wątpliwości, że doświadczanie własnego ciała odgrywa bardzo 
dużą rolę w konceptualizacji wielu zjawisk. Za pomocą somatyzmów mówi się nie 
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tylko o codziennych czynnościach, lecz przede wszystkim o różnych aspektach życia 
duchowego człowieka. Wyrażenia somatyczne ujawniają również sposoby wartościo
wania różnych zjawisk przez użytkowników języka.

Najważniejsze spośród wyodrębnionych w toku analizy metafor i metonimii poję
ciowych, motywujących użycia leksemów hjarta, ansikte i hand, można ująć w nastę
pujące formuły:

1. Hjarta: CENTRUM TO SERCE, BICIE SERCA ZA ŻYCIE, SERCE ZA CECHY CHA
RAKTERU (UCZUCIOWOŚĆ / ALTRUIZM / SZCZEROŚĆ / ODWAGĘ), OBJAW ZA DOZNANIE, 
URAZ PSYCHICZNY TO URAZ FIZYCZNY, SERCE JAKO POJEMNIK, SERCE JAKO 
PRZEDMIOT, SERCE JAKO OSOBA.

2. Ansikte: TWhRZ ZA WYGLĄD, TWARZ ZA OSOBĘ, TWARZ JAKO ŹRÓDŁO IN
FORMACJI, REPUTACJA TO TWARZ, POSIADANIE CECH TO POSIADANIE TWARZY, OBJAW 
ZA DOZNANIE, TWARZ JAKO MASKA, TWARZ JAKO POJEMNIK, TWARZ JAKO PRZEDMIOT, 
TWARZ ZA KONTAKT, TWARZ ZA OTWARTOŚĆ / SZCZEROŚĆ / ODWAGĘ.

I. Hand: DOTYK ZA WIEDZĘ, GESTY ZA KOMUNIKACJĘ, OBJAW ZA DOZNANIE, 
REAKCJA BEHAWIORALNA ZA DOZNANIE, RĘKA ZA DZIAŁANIE, DZIAŁANIE TO MA
NIPULOWANIE RĘKAMI, RĘKA ZA PRACĘ, RĘKA ZA OPIEKĘ, RĘKA ZA UMIEJĘTNOŚCI, 
RĘKA ZA PRZEMOC, POSIADANIE TO TRZYMANIE W RĘKACH, KONTROLA TO TRZYMANIE 
W RĘKACH, RĘKA ZA LOKALIZACJĘ PRZESTRZENNĄ, RĘKA JAKO POJEMNIK, RĘKA JAKO 
PRZEDMIOT.

Analizowane w tej pracy jednostki językowe nie tylko nie tworzą przypadkowego 
zbioru wyrażeń, lecz stanowią elementy szerszych kontekstów metaforycznych i meto- 
nimicznych, nieograniczonych jedynie do konceptualizacji symbolizowanych przez nie 
pojęć. Wszystkie analizowane leksemy występują w jednostkach językowych będących 
wykładnikami metafor i metonimii, w których domenami docelowymi są emocje 
i charakter człowieka, a więc stanowią uszczegółowienia nadrzędnej metonimii RZE
CZYWISTOŚĆ FIZYCZNA ZA RZECZYWISTOŚĆ PSYCHICZNĄ lub metafory RZECZY
WISTOŚĆ PSYCHICZNA TO RZECZYWISTOŚĆ FIZYCZNA. Leksemy ansikte, hjarta i hand 
pojawiają się między innymi w korelatach metafor pojęciowych BRAK UCZUĆ TO 
CHŁÓD, ODDZIAŁYWANIE EMOCJI TO KONTAKT FIZYCZNY, WIĘŹ EMOCJONALNA TO 
BLISKOŚĆ FIZYCZNA, a także metonimii OBJAW ZA DOZNANIE. Leksemy ansikte i hjarta 
występują ponadto w metonimiach typu CZĘŚĆ CIAŁA ZA OSOBĘ oraz w odwzorowa
niach metaforycznych ZMARTWIENIA TO CIĘŻARY i URAZ PSYCHICZNY TO URAZ 
FIZYCZNY.

Szczególną rolę w konceptualizacji pojęć symbolizowanych przez omawiane jed
nostki odgrywają ontologiczne metafory POJEMNIKA i PRZEDMIOTU, nadające struktury 
bytów konkretnych pojęciom abstrakcyjnym, oraz metafora OSOBY, ujmująca właści
wości bytów nieosobowych w kategoriach cech bytów osobowych. Metafory te umoż
liwiają profilowanie różnorodnych aspektów tego samego pojęcia. Można to zilustro
wać na przykładzie serca, stanowiącego domenę źródłową licznych odwzorowań do 
domeny uczuć. Konceptualizacja serca jako pojemnika umożliwia profilowanie takich 
pojęć, jak brak doznań (pusty pojemnik), intensywność uczuć (pełny pojemnik) czy ich 
wyjawianie (otwarty pojemnik). Konceptualizacja serca jako przedmiotu wykorzysty
wana jest w obrazowaniu pozyskiwania uczuć (otrzymanie lub przywłaszczenie 
przedmiotu), obdarzania uczuciami (dawanie przedmiotu) i negatywnego oddziaływa
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nia uczuć na człowieka (zniszczony przedmiot). Z kolei obrazowanie serca jako osoby 
służy profilowaniu takich aspektów, jak wywoływanie reakcji uczuciowej czy do
świadczanie sprzecznych uczuć.

Wyrażenia przenośne zawierające omawiane somatyzmy obecne są zarówno w sys
temowych, jak i okazjonalnych użyciach języka. Zestawienie materiału zaczerpniętego 
z korpusu PAROLE z jednostkami odnotowanymi w słownikach ujawnia duży poten
cjał semantyczny somatyzmów. Część metafor i metonimii pojęciowych, których lek
sykalne wykładniki ujęte są w słownikach, zyskuje dodatkowe poświadczenia w uży
ciach nieskonwencjonalizowanych, pochodzących z korpusu. Stanowią one w dużej 
mierze obszar tzw. frazeologii ukrytej (termin za Pajdzińską 1999a: 84), co oznacza, że 
łączliwość wyrazów jest w nich tylko pozornie swobodna. Niektóre ze wskazanych 
w analizie metafor pojęciowych nie mają prawie żadnych poświadczeń słownikowych, 
jak na przykład cały kompleks przenośni ujętych w formułę POSIADANIE CECH TO 
POSIADANIE TWARZY. Obecność wyrażeń metaforycznych z komponentami somatycz
nymi i w systemowych, i w kreatywnych użyciach języka, a także pojawianie się no
wych przenośni opartych na somatyzmach, świadczy o dużej produktywności metafor 
pojęciowych.

Przeważająca część zgromadzonego materiału to frazeologizmy i idiomy, uznawane 
tradycyjnie za jednostki arbitralne, stanowiące trudno poddającą się analizie kategorię 
jednostek semantyczno-leksykalnych. Jak wynika z przedstawionych przeze mnie ana
liz, na znaczenia stałych związków wyrazowych mają wpływ nie tylko znaczenia ich 
komponentów oraz wiedza encyklopedyczna, ale przede wszystkim, zauważalne dopie
ro na tle większych struktur, konwencjonalne mechanizmy pojęciowe - metafory 
i metonimie. Metodologia kognitywna, oparta na poszukiwaniu motywacji pojęciowej 
różnorodnych zastosowań tego samego wyrazu, okazuje się bardzo przydatna w ana
lizie semantycznej frazeologizmów1.

1 Rola metafory i metonimii w kształtowaniu związków frazeologicznych oraz pewna systematyczność 
znaczeń przenośnych w idiomatyce została zauważona dużo wcześniej (m in. Częrkasowa 1971; Arutiuno- 
wa 1980; Lewicki 1982; 1985), lecz badania te miały fragmentaryczny charakter i ograniczały się do meta
for oraz metonimii językowych.

Zaprezentowany w tej pracy materiał językowy potwierdza również metonimiczną 
motywację metafory. Nieprzypadkowo w większości tytułów podrozdziałów analiz, 
w których omawiane są zarówno metonimie, jak i metafory, figurują formuły metoni- 
miczne. Ujęte w tych grupach metafory rozwinęły się bowiem z metonimii - bądź za 
sprawą uogólnienia relacji metonimicznej, bądź poprzez metonimiczną perspektywiza- 
cję domen metafory (por. rozdziały 5.1.1 i 5.1.2). Jako przykład procesu uogólnienia 
relacji metonimicznej może posłużyć odnosząca się do osób metonimia BICIE SERCA ZA 
ŻYCIE [s<2 lange hjartat siar ‘póki bije serce’]. Przeniesienie atrybutu bijącego serca 
poza sytuację prototypową - w tym wypadku na byty nieosobowe, takie jak miasta czy 
ulice, doprowadziło do powstania metafory AKTYWNOŚĆ TO ŻYCIE [Stadens hjarta 
bórjade ater banka. ‘Serce miasta zaczęło znów bić’.] Wielu podobnych przykładów 
dostarczają metafory z leksemem hand, które rozwinęły się z metonimii odsyłających 
bezpośrednio do sytuacji znanych dobrze z doświadczenia - jak na przykład racka 
nágon en hand [wyciągnąć do kogoś rękę w znaczeniu ‘pomóc’], czy bara nágon pa 
sina hander [nosić kogoś na rękach ‘okazywać komuś szczególne względy’].
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Ilustracją metonimicznej perspektywizacji są metafory, w których domeny docelo
we wbudowane są metonimie, na przykład ett rent hjárta [czyste serce] i ett varmt 
hjarta [ciepłe serce], będące wykładnikami metafor pojęciowych ETYCZNY TO CZYSTY 
oraz UCZUCIA TO CIEPŁO. W połączeniach tych leksem hjarta zastępuje metonimicznie 
‘charakter’ bądź ‘uczucia’, wskazując tym samym domeny docelowe metafor. W ten 
sposób ukształtowało się wiele metafor ujętych w rozdziałach, w których tytułach 
umieszczono formuły metonimiczne, na przykład SERCE ZA charakter, SERCE ZA 
EMOCJE, SERCE ZA UCZUCIA, TWARZ ZA EMOCJE.

Zważywszy na fakt, iż większość analizowanych rozszerzeń znaczeniowych to 
metonimie lub motywowane metonimicznie metafory, można wysunąć wniosek, że 
w przypadku rozpatrywanych leksemów podstawowym mechanizmem rozszerzania 
znaczeń jest metonimia - co potwierdzałoby hipotezę, iż być może metonimia odgrywa 
w procesach konceptualizacyjnych jeszcze bardziej fundamentalną rolę niż metafora.

Niniejsza praca mogłaby stanowić punkt wyjścia do badań porównawczych fraze
ologii somatycznej w językach szwedzkim i polskim. Pobieżne porównanie przedsta
wionego tu materiału językowego z zastosowaniami polskich leksemów serce, twarz 
i ręka, odnotowanymi w słownikach, pozwala stwierdzić, że większość wyodrębnio
nych tu metafor i metonimii pojęciowych ma swoje polskie odpowiedniki i że różnice 
występują raczej na poziomie ich wykładników leksykalnych. Przedstawione w tej 
pracy badania mogłyby także zostać dodatkowo pogłębione o analizę diachroniczną. 
Prześledzenie procesu powstawania i rozwoju metafor oraz metonimii pojęciowych 
ujawniłoby zapewne wpływ dawnych konceptualizacji na obecny kształt przedstawio
nej tu frazeologii somatycznej. Badania diachroniczne ułatwiają interpretację zjawisk 
współczesnych zarówno poprzez rekonstrukcję często zatartej motywacji poszczegól
nych jednostek, jak i przez ujawnianie schematów zmian semantycznych, potwierdza
jących istnienie stałych korelacji pomiędzy domenami pojęciowymi (Sweetser 1990; 
Haser 2000; Pajdzińska 1999b).

Badania nad somatyzmami, tworzącymi bardzo duże grupy w zasobach leksykal
nych wielu języków, można wykorzystać w poszukiwaniach zarówno uniwersalnych, 
jak i specyficznych kulturowo schematów metaforycznych, a tym samym ogólniej
szych prawidłowości w procesach poznawczych i pojęciowych. Rozpatrywanie zjawisk 
językowych w powiązaniu z procesami kognitywnymi, zależnymi od doświadczenia 
fizycznego i kulturowego danej wspólnoty językowej, od jej interpretacji i konceptuali
zacji świata, może przyczynić się do wyjaśnienia wielu kwestii z zakresu semantyki.
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Summary

Metonymy and metaphor in the semantics of Swedish 
body part terms hjarta ('heart'), ansikte ('face') and 

hand ('hand, arm')

The purpose of this study is to give a detailed analysis of the semantics of three Swedish body 
part terms: hjarta (‘heart’), ansikte (‘face’) and hand (‘hand, arm’). Focus has been placed on their 
figurative, metonymical and metaphorical senses.

In the introductory chapter a brief overwiew is given of previous research regarding Swedish and 
Polish body part terms. Basic assumptions of cognitive semantics are introduced in Chapter 1. Chap
ter 2 presents Conceptual Metaphor Theory, a theoretical framework developed by G. Lakoff and 
M. Johnson, but also associated with other influential scholars including M. Turner, E. Sweetser and 
Z. Kovecses (Lakoff & Johnson 1980; Lakoff 1987; 1990; 1993; Johnson 1987; 1992; Lakoff 
& Turner 1989; Sweetser 1990; Kovecses 2002). Chapter 3 offers an outline of metonymy from 
a cognitive point of view, as discussed in Radden & Kovecses 1999 and Barcelona 2000. Chapter 4 
deals with the issue of the relationship between metaphor and metonymy. Chapter 5 is devoted to the 
interplay between metonymical and metaphorical processes, with focus on the metonymic basis of 
metaphor. Chapter 6, which introduces the analytical part of the study, presents the metodological 
assumptions and the material. In Chapters 7-9, the expressions involving hjarta, ansikte and hand are 
subjected to a systematic semasiological analysis. In Chapter 10, I summarize the analyses, discuss 
my results, and make some general comments on body parts semantics.

The data which serve as the basis for the analyses have been obtained from Spr&kbanken (Parole 
Corpus) at Gothenburg University. Some further material comes from current dictionaries. The body 
parts term are not analysed in isolation but in conjunction with other linguistic units. The analyses 
cover various linguistic data: conventionalized everyday expressions, including compounds, colloca
tions, idioms and proverbs, as well as occasional, uncommon uses of the words hjarta, ansikte and 
hand. The corpus contains texts from different genres and the data are varying in register and style.

The analysis adopts the framework of cognitive linguistics and relies on the assumption that lin
guistic structures reflect human conceptualization. Metaphor and metonymy are regarded as cognitive 
devices which help to conceptualize more abstract and complex concepts using another concepts that 
are more concrete, physical, and well grounded in experience.

Body parts have developed a rich, polysemous lexical representation. Their internal structure is 
motivated by different cognitive processes, including metonymy and metaphor. The study intends to 
document how body part terms extend their meanings and how metonymical extensions interact with 
metaphorical projections in semantic transfers.

The human body acts as a rich resource in conceptualizing various aspects of human experiences, 
both internal and external to the body itself. This is reflected in the use of the examined body part 
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terms. The constitution, sensori-motor capacities and functions of the heart, the face and the hand 
serve as source domains in several metaphorical and metonymical mappings.

The analyses results are as follows:

1. HJÄRTA (‘HEART’)
A part of semantic extensions of hjärta are based on perceptual features of the heart. The notion 

of the heart being one of the most important organs in the body, necessary for life processes, gives 
rise to the metonymy beating heart for life (hennes hjärta hade stannat ‘her heart stopped beat
ing’) and to the metaphor activity is life (En ren vacker stad med dött hjärta ‘A clean beautiful city 
with a dead heart’). Another perceptual feature of the heart, its inner and central location within the 
body, leads to metaphorical extensions ‘centre’ and ‘headquarters’, with reference to places, objects 
and abstracts (i hjärtat av Europa ‘in the heart of Europe’, Bonn, den tyska politikens hjärta ‘Bonn, 
the heart of German politics’). These meanings have been further extended into the more abstract 
sense of ‘the essence’ (jorsoningstanken är religionens hjärtpunkt ‘reconciliation is the heart of re
ligion’).

The heart is the most salient body part in the folk model understanding of emotions. This con
ceptualization is experientially motivated as many emotions are physically felt as some kind of sensa
tion in the heart area, such as physical heartache or higher heartbeat. Swedish is very rich in metony
mies the physiological effects of an emotion for the emotion (Hennes hjärta börjar dunka 
okontrollerat ‘Her heart has started beating violently’, Hjärtat nästan stillnade i bröslet pä mig ‘My 
heart almost stopped in my breast’). These metonymies often interact with the metaphor heart as 
a movable object (ha hjärtat i halsgropen ‘have one’s heart in one’s mouth’) and are conceptually 
closely connected to metaphors mental injury is physical injury (värk i hjärtat ‘heart ache’ mean
ing ‘deep sorrow’, Alt lämna Stina skulle sarga hans hjärta ‘Leaving Stina would pierce his heart’).

Other metonymical processes account for a large number of linguistic expressions connected to 
the domain of human character. The heart stands metonymically for emotionality (ha bade hjärna och 
hjärta ‘to have brain and heart’), compassion (Hans hjärta klappar for de fattiga ‘His heart beats for 
poor people’), sincerity (hjärtligt tack ‘heartfelt thanks’), courage (ha hjärtat pä rätta stallet, lit. ‘to 
have one’s heart in the right place’), and involvement (han har alltid närmat sig ämnen med hjärtat 
‘he has always approached his topics with heart’). Some traits of human character and attitudes are 
also expressed by means of the metaphor heart as a solid, in which the heart is construed as being 
made of different materials (ett stenhjärta ‘a heart of stone’, vekhjärtad ‘soft-hearted’, ha ett hjärta av 
guld ‘to have a heart of gold’).

The heart itself is seen metaphorically as a container for emotional states and processes, objects 
of feelings, traits of character, opinions, knowledge, memories and experiences (Bitterheten sitter 
i hjärtat ‘Bitterness is located in the heart’, Göteborg är staden i hans hjärta ‘Göteborg is the city in 
his heart’, om man är god i hjärtat ‘if you are good in your heart’, hon gömde hans ord i sitt hjärta 
‘she buried his word in her heart’, Men i hans hjärta skulle de alltid vinna ‘But in his heart they 
would always win’). The general container metaphor is further elaborated as a container for 
liquids (Mitt hjärta svallar over av varma känslor ‘My heart is overflowing with warm feelings’), as 
SOIL (Men ordet slog rot i hans hjärta ‘But this word took root in his heart’) and as a room (Gud tar 
sig genom en privat dörr i ens hjärta ‘God comes into one’s heart through a private door’). Each 
variant of the container metaphor highlights different aspects of experiencing emotions.

When the target concepts are characters and emotions the heart is also conceptualized as 
a fragile / manipulable I divisible / valuable object, with different properties, depending on the 
aspects focused upon in conceptualization. The heart as a fragile object is used in visualizing the 
negative impact of emotions on people (Mitt hjärta brast när jag fick veta sanningen om honom ‘My 
heart broke when I got to know the truth about him’), whereas the metaphors of heart as a ma
nipulable / divisible / valuable object are connected to descriptions of attachment, frendship and 
love (fiirlora sitt hjärta till nägon ‘to lose one’s heart to somebody’, Sedan dess finns en bit av mitt 
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hjdrta i /¡alien ‘Since then a bit of my heart has been left in Italy’, skanka nagon silt hjdrta ‘to fall in 
love with somebody, lit. to give away one’s heart to somebody’).

In contexts describing getting emotional and intelectual response the heart is conceptualized as 
a feeling and thinking PERSON (mitt hjdrta jublade ‘my heart shouted with joy’, men mitt hjdrta tar 
inte reson ‘but my heart is not listening to reason’).

2. ANS/KTE (’FACE’)
The face is connected with people’s appearances and identities, which is reflected in metonymies 

the face for the appearance (kanna nagon till ansiktet ‘to know somebody by face’) and the face 
for the person (Johan gick fran ansikte till ansikte ‘Johan went from face to face’). The metonymy 
the face for the appearance provides the basis for metaphorical mappings a place’s appearance 
is a face and a place’s properties are a face (alia husen har ett vanligt ansikte ‘all houses have 
friendly faces’, parkens allra trevligasle ansikte ‘lit. the most pleasant face of the park’).

A large part of phrases including the word ansikte reflect the observation that the face provides 
information about people’s characters and experiences (doma efter ansiktet ‘to judge by face’, ett 
kansligt ansikte ‘a sensible face’). This metonymical connection between face expressions and char
acter underlies further figurative extensions into the conceptual metaphor possessing properties is 
possessing a face, with nonhuman entities as target domains (Fattigdomen har inget tydligt ansikte 
i USA ‘Poverty has no distinct face in the USA’). This general metaphor developes many entailments, 
among others: displaying properties is showing the face (en tid da tillvaron visar ett annat ansikte 
‘a time when life shows another face’), changing properties is changing the face (Imperialismen 
har alltsa bytt ansikte ‘Imperialism has changed face’, to characterize is to give a face (Anna-Pia 
och Lena vill nu ge den nya fattigdomen ett ansikte ‘Anna-Pia and Lena intend to give a face to mod
em day poverty’).

Several expressions involving the face have to do with the notion of reputation, with reference 
to people and nonhuman objects (Jag har jorlorat namn och ansikte ‘I have lost my name and my 
face’, radda statens ansikte ‘to save the face of the state’). In these metaphorical projections the face 
itself, is conceived of in terms of a valuable object.

The semantic transfers to the domain of emotions are in line with the importance assigned to the 
facial displays of emotions. A large group of phrases describing facial expressions are manifestations 
of the conceptual metonymies the physiological effects of an emotion for the emotion (Arons 
ansikte blev langre nar han visade bagens innehall ‘Aron made a long face when he saw the contents 
of the bag’), which often interact with metaphors the face as a fragile object (Men sa spricker 
hennes ansikte upp i ett stort leende ‘so her face is bursting with a big smile’) and the face as 
a bounded region (Ett sjalvbelatet leende spred sig over hans ansikte ‘A self-satisfied smile spread 
out on her face’).

In contexts connected to mental and emotional states and processes the face itself is conceptual
ized as a source of information (hennes ansikte var intetsagande ‘her face said nothing’) and as 
a container for feelings, experiences and thoughts (Chocken i deras ansikten ‘the shock on [lit. in] 
their faces’, dodens narvaro i faderns ansikte ‘the presence of death on [lit. in] father’s face’, Hennes 
ansikte var tankfullt ‘her face was thoughtful’). The effects of emotions on people are expressed by 
means of the metafor the face as a fragile object (Forvaningen klov Elsas ansikte i tva halvor ‘The 
astonishment split Elsa’s face into two parts’). In metaphors which refer to hidden emotions the face 
is conceived of in terms of a mask (Nar man riskerar att jorlora ansiktet skyndar man sig att lagga 
masken ‘If you run the risk to losing your face, you should hurry up and put on a mask’). Referring to 
people’s characters and attitudes the face is conceptualized as a solid object, consisting of materials 
associated with different qualities (hans stenansikte dolde radslan ‘his stone-face was hiding his fear’, 
harda ansikten ‘hard faces’, Deras ansikten arkalla ‘Their faces are cold’).

The face is one of the most important parts of the human body, as a result of its exposed nature 
and its function in human verbal and non-verbal communication. It is metonymically associated with 
the concept of direct contact (talas vid ansikte mot ansikte ‘talk to each other face to face’), which 
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underlies further extensions into the domains of frankness (hon kommer att skratta dig rakt i ansik
tet ‘she’ll laugh in your face’), sincerity (han sa honom sanningen rakt i ansiktet ‘he told him the 
truth to his face’) and courage (kunna titta nagon rakt i ansiktet ‘to be able to look somebody in the 
face’).

3./MAD (‘HAND, ARM’)
The semantics of the lexeme hand derives from our knowledge about the use and functions of the 

human hands, i.e. the possibility of communicating by means of gestures and the ability of holding 
and manipulating objects.

In Swedish there are several phrases describing certain conventional gestures involving the hands, 
which stand metonymically for the contents associated with them, among others emotions and atti
tudes. These expressions represent conceptual metonymies the physiological effects of an 
emotion FOR the emotion (Hans hander skakade ‘His hands were shaking’) and the behavioral 
response FOR the emotion (vrida sina hander ‘to wring one’s hands’).

A large part of motivation for the meaning of hand is connected to manipulating objects and skill 
in using one’s hands. The fact that many prototypical human activities are performed with the hands, 
results in metonymies the hand for the activity / work / care / violence (icke lyfta en hand ‘not 
lift a hand’, ha hdnderna Julia ‘have one’s hands full’, ta hand om nagot ‘take care of something’, 
bdra handen pa nagon ‘raise one’s hands against somebody’). These metonymical meanings have 
been further extended into conceptual metaphors activity is manipulating with hands (ta nagot 
i egna hander ‘take something in one’s own hands’) and freedom to act is having the hands free 
(binda nagon till hander och Jotter ‘bind somebody hand and foot’). Closely connected to meanings 
referring to various activities are metaphorical projections into the domains of skill (vara latt pa 
handen ‘to be light-handed’), competence (vara i goda hander ‘to be in good hands’) and re
sponsibility (ta sin hand ifr&n nagot ‘to get something off one’s hands’).

The associative link between holding objects and possession (a prototypical case of possessing an 
object is holding it in the hand) motivates metaphors possession / control is holding something in 
the hand (fastigheten jtnns inte langre i mina hander ‘the property is no longer in my hands’, ligga 
i hdnderna pa ockrare ‘to be in the hands of moneylenders’).

The hand itself is conceptualized as A container (borja med tva tomma hander ‘to start with two 
empty hands’) and as an autonomous object (skanka nagon sin hand ‘to agree to marriage, lit. to 
give away one’s hand to somebody’). Being a container the hand can be filled with possessed and 
controlled objects (ha nagot i sina hander ‘to have something in one’s hands’), activities (spela nagon 
i hdnderna ‘to play into somebodys hands’) and skills (vara lika skicklig i bada hdnderna ‘to be 
equally skillful with both hands, lit. in both hands’). The object metaphor is used in contexts con
nected to skills (vara lung pa handen ‘to be heavy-handed’) and control (regera med jarnhard hand 
‘to rule with an iron hand’).

In addition to that, the hand is conceptualized as an autonomous person free to act physically 
and intellectually (Mina hander ropar efter dig ‘My hands yeam for you, lit. call out after you’). The 
lexeme hand also occurs in personifications of concrete and abstract concepts (solens varma hander 
‘the warm hands of the sun’, hon kanner angslans kalla hand ‘she is feeling the cold hand of fear’).

Finally, the localization of the hands on the body is used metonymically in referring to position 
(pa hoger / vanster hand ‘on the right / left-hand side’).

***

All three examined lexemes appear in metaphorical and metonymical clusters where target do
mains are human feelings and characters. Their figurative meanings are entailments of general me
tonymies PHYSICAL REALITY FOR MENTAL REALITY and metaphors MENTAL REALITY IS PHYSICAL 

reality. They appear in linguistic manifestations of such conceptual metaphors as for example lack 
OF FEELINGS IS COLD, EMOTIONAL RESPONSE IS PHYSICAL CONTACT, EMOTIONAL PROXIMITY IS PHYSICAL 

proximity, and in metonymies the physiological effects of an emotion for the emotion. The 
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lexemes ansikte and hjaria appear also in metonymies body part for person and in metaphorical 
mappings DIFFICULTIES ARE BURDENS Or MENTAL INJURY IS PHYSICAL INJURY. 

A very important role in the semantics of the analysed body part terms is played by the ontologi
cal container and object metaphors, assigning to our experiences a basic status in terms of objects 
and substances, and by person metaphor in which human qualities are given to nonhuman entities. 
These metaphors enable conceptualization of different aspects of concepts. The heart as an empty 
container implicates lack of feelings (hon har ett tomt hjaria ‘her heart is empty’), as a filled con
tainer - intense feelings (hennes hjaria var fullt av gladje ‘her heart was filled with joy’), as on open 
container - displaying one’s feelings (han oppnade sitt hjaria for henne ‘he opened up his heart to 
her’). The conceptualization of the heart as an object is adopted when talking about emotional re
sponse (getting or taking the object), about giving emotional response (giving the object) and about 
the negative effects of feelings (destroying the object) (see above). Finally, considering metaphori
cally the heart as a person implies appealing to people’s emotions (tala direkt till hjartat ‘to talk 
directly to the heart’) or experiencing opposite feelings (hans hjaria utkampade en kamp ‘his heart 
was fighting a battle'). 

Confronting the corpus data with the material from dictionaries reveals the broad metaphorical 
potential of body part terms. Figurative extensions of the examined lexemes appear both in conven
tional and in unconventional usage. They often are manifestations of the same conceptual metaphors 
(gora nagot med tungt hjaria ‘to do something with heavy heart’ and hennes hjaria var full av bly 
‘her heart was full of lead’ are conventional respectively creative realizations of the metaphor 
sadness is a burden). Some linguistic manifestations of conceptual metaphors identified in the 
analysis are not listed in dictionaries, as for example possessing properties is possessing a face. 

The linguistic data presented in this study confirms the metonymic motivation of metaphor. Me
tonymies are often elaborated by metaphor in intricate ways resulting in what is called 
“metaphtonymy” (Goossens 1995). Many metaphors have their origin in metonymies through gener
alization of the metonymic relation between the source and target concept, or through metonymical 
perspectivization of the metaphorical target domain. The first relationship may be introduced by the 
metonymy beating heart for live (sa lange hjartat slar ‘as long as the heart will beat’, Hans hjaria 
star, han lever an ‘his heart is beating, he is still alive’). When the beating heart no longer refers to 
a person, but to nonhuman entities, it becomes a metaphor activity is live (Stadens hjaria borjade 
ater banka ‘The heart of the city started beating again’). The second type can be illustrated by meta
phors which have metonymies inbuilt in their target domains: for example the expressions ett rent 
hjaria ‘a clean heart’ and ett varmt hjaria ‘a warm heart’ are linguistic manifestations of conceptual 
metaphors moral is clean and emotionality is warmth, in which the heart stands metonymically 
for character and feelings respectively. 

All three analysed words exhibit a very high frequency of occurence in collocations and idioms, 
which have traditionally been regarded as arbitrary. The meaning of many expressions involving body 
parts seem to be motivated in the sense that there are cognitive mechanisms, such as metaphors and 
metonymies, that connect their literal and figurative senses. Moreover, a single utterance may be 
simultaneously motivated by conventional knowledge and metonymies interacting with metaphors 
(cf. Kovecses 2002). 

Taking into consideration the fact that the dominant semantic extensions in the examined material 
are metonymies and metonymically motivated metaphors, the analyses presented in this study con
tribute to confirming the hypothesis that metonymy may be more fundamental in conceptualization 
processes than metaphor.  
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