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O pobłażliwości i wyrozumiałości 
Zarys analizy semantycznej

W niektórych słownikach języka polskiego definiuje się pobłażliwość przez odnie
sienie do wyrozumiałości (SJPDun; USJP). Co więcej, zarówno wyrozumiałość, jak 
i pobłażliwość pojawiają się niekiedy w słownikowych definicjach tolerancji (SJPDor; 
PSWP). Odnosi się jednak wrażenie, że wyrozumiałość, pobłażliwość i tolerancja nie 
mają tego samego znaczenia, chociaż prawdopodobnie zawierają pewne komponen
ty semantyczne wspólne.

Wyrozumiałość, pobłażliwość i tolerancja mogą zostać uznane za wyrazy nazywa
jące wartości (Bartmiński 1991). Nazwy wartości uważa się przy tym za wyrazy, które 
nastręczają problemów w definiowaniu - w literaturze wspomina się niekiedy o nie
ostrości czy też rozmyciu ich znaczeń (Bartmiński 1991; Puzynina 1992; Tokarski 
1993; Zawłocka 1991). Z nieostrością i rozmyciem znaczenia wiązać by się natomiast 
miała niemożliwość ścisłego definiowania tego typu słów. Wydaje się jednak, iż wy
korzystanie odpowiedniej metodologii ułatwiłoby precyzyjne zdefiniowanie znacze
nia nazw wartości, co pozwoliłoby również uniknąć odwoływania się w ich słowni
kowych definicjach do słów o podobnym, ale nie tym samym znaczeniu.

W swoim artykule chciałabym pokazać, że pobłażliwość i wyrozumiałość różnią 
się od siebie znaczeniowo. Analizie semantycznej poddam zdania konstytuowane 
przez wyrażenia, których składnikiem jest pobłażliwość lub wyrozumiałość (Bedna
rek 1982). Co więcej, spróbuję tak skonstruować eksplikacje semantyczne, aby zawie
rały one komponenty semantyczne możliwie jak najprostsze. W celu stwierdzenia, że 
dany komponent rzeczywiście powinien zostać uwzględniony w eksplikacji badane
go zdania, wykorzystam odpowiednie testy semantyczne1.

Zanegowanie danego komponentu semantycznego w odpowiednim układzie z jednostką badaną 
daje sprzeczność (zob. Dobaczewski 2002).

Należy podkreślić, że przedstawiona tutaj analiza jest tylko analizą wstępną, po
nieważ skonstruowanie pełnej eksplikacji zdań zawierających interesujące mnie 
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wyrażenia będzie możliwe dopiero po przebadaniu innych wyrażeń o podobnym 
znaczeniu. Porównywanie znaczeń takich wyrażeń pozwala dostrzec istniejące mię
dzy nimi różnice, a w konsekwencji także sformułować pełniejszą ich eksplikację 
(Apresjan 2000: 104-107).

Jak stwierdza Zofia Zaron, „[...] odróżnienie leksemów, których znaczenia ze 
względu na podobieństwo sytuacji przecinają się, od leksemów, których znaczenie 
jedno zawiera się w drugim lub których znaczenia całkowicie pokrywają się” (Zaron 
2006:498) jest możliwe dzięki przeprowadzeniu testów semantycznych odwołujących 
się do operacji logicznych takich jak koniunkcja i dysjunkcja. Zastosowanie tychże 
testów pozwala, jak sądzę, stwierdzić, iż znaczenia wyrażeń zawierających ciągi po
błażliwość i wyrozumiałość nie są takie same. Świadczą o tym poniższe zdania:

1) Jan wykazywał wyrozumiałość i pobłażliwość dla postępowania Anny.
2) Jan wykazywał pobłażliwość i wyrozumiałość dla postępowania Anny2.
3) Jan wykazywał wyrozumiałość, a nawet pobłażliwość dla postępowania Anny.
4) łJan wykazywał pobłażliwość, a nawet wyrozumiałość dla postępowania Anny.
5) Jan wykazywał wyrozumiałość, ale nie pobłażliwość dla postępowania Anny.
6) Jan wykazywał pobłażliwość, ale nie wyrozumiałość dla postępowania Anny.
7) *Jan  wykazywał wyrozumiałość, czyli pobłażliwość dla postępowania Anny.
8) *Jan  wykazywał pobłażliwość, czyli wyrozumiałość dla postępowania Anny.

2 Przykłady podobne do zdań (1) oraz (2), czyli przykłady zawierające wyrażenia typu a i b, b i a, gdzie 
a to wyrozumiałość, b zaś pobłażliwość, odnotowywane są także w Narodowym Korpusie Języka 
Polskiego. Por. (1) Pracodawcy skrzydłowego z Oregonu z pobłażliwością i wyrozumiałością przyjęli 
tłumaczenie swego koszykarza. Wlepili mu symboliczną karę finansową, lecz nie ogłosili oficjalnego 
zawieszenia. (2) [...] chcę jednak, żeby moja córka miała na świadectwie dobry stopień z religii 
i dlatego proszę księdza o pobłażliwość i wyrozumiałość.

3 O tym, że we współczesnej polszczyźnie pobłażliwość występuje chyba w dwóch znaczeniach (słow
niki wyróżniają tylko jedno), piszę w dalszej części artykułu.

Pobłażliwość może wystąpić w tej samej pozycji składniowej w szeregu z wyrozu
miałością, co świadczyłoby o tym, że znaczenia pobłażliwości i wyrozumiałości nie są 
identyczne3. Por. także zdania:

1) Jan okazywał Annie pobłażliwość i wyrozumiałość.
2) Jan okazywał Annie wyrozumiałość i pobłażliwość.
3) Jan miał dla Anny dużo pobłażliwości i wyrozumiałości.
4) Jan miał dla Anny dużo wyrozumiałości i pobłażliwości.

Na to, że między wyrozumiałością i pobłażliwością zachodzi relacja inna niż rela
cja synonimii, wskazują także następujące zdania (nie są to zdania sprzeczne) (Bed
narek 2004: 251-252):

1) Jan wykazywał wyrozumiałość dla postępowania Anny i nieprawda, że Jan wyka
zywał pobłażliwość dla postępowania Anny.

2) Jan wykazywał pobłażliwość dla postępowania Anny i nieprawda, że Jan wykazy
wał wyrozumiałość dla postępowania Anny.
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Pobłażliwość wchodzi w skład następujących wyrażeń:
- wykazywać pobłażliwość dla kogoś/dla czegoś,
- wykazywać pobłażliwość wobec kogoś/wobec czegoś,
- wykazać pobłażliwość dla kogoś/dla czegoś,
- wykazać pobłażliwość wobec kogoś/wobec czegoś,
- okazywać pobłażliwość dla kogoś/dla czegoś,
- okazywać pobłażliwość wobec kogoś/wobec czegoś,
- okazać pobłażliwość dla kogoś/dla czegoś,
- okazać pobłażliwość wobec kogoś/wobec czegoś,
- okazywać komuś pobłażliwość,
- okazać komuś pobłażliwość,
- mieć pobłażliwość dla kogoś/dla czegoś,
- traktować kogoś z pobłażliwością,
- odnosić się do kogoś/do czegoś z pobłażliwością.
Wydaje się, co też postaram się wykazać w dalszej części artykułu, że w przy

wołanych wyżej wyrażeniach pobłażliwość może pojawić się w dwóch znacze
niach. W związku z tym przyjmuję, że wyrażenia poddawane analizie będą miały 
następującą postać: wykazywać pobłażliwość dla kogoś/dla czegoś, odnosić się do 
kogoś/do czegoś z pobłażliwością. Ściślej, eksplikowane będą zdania konstytuowane 
przez te wyrażenia, a zatem: X wykazuje wyrozumiałość dla Y-a, X odnosi się do 
Y-a z pobłażliwością.

Pobłażliwość^) (X wykazuje pobłażliwość dla Y-a)
X, który pojawia się w formule wyjściowej, jest X-em osobowym. X nieosobowy może 
się pojawić wyłącznie w zdaniach o charakterze żartobliwym. Por.:

Anna zapomniała dzisiaj nakarmić swojego kota. Kot wykazał jednak dużo pobłażli
wości dla tak nagannego zachowania swojej właścicielki.

Co do Y-a występującego w formule wyjściowej, to może on być zarówno 
Y-iem osobowym4, jak i nieosobowym - wówczas odnosi się do czyichś zacho
wań, działań czy cech (drugiego, po X-ie, uczestnika sytuacji oznaczam symbo
lem Z). Y może również odnosić się do pewnych zjawisk społecznych. Wszystkie 
te zachowania, działania, cechy, zjawiska uznawane są przez X-a za złe5. Ocena 
dokonuje się z punktu widzenia pewnych ogólnych norm i zasad przyjętych w da
nej społeczności. Wydaje się, że Y może wiązać się z naruszeniem każdego rodzaju 
wartości, czyli zarówno z naruszeniem wartości transcendentnych, jak i wartości 

4 Wydaje się, że wyrażenie wykazywać pobłażliwość dla kogoś znaczy to samo co wyrażenie wykazy
wać pobłażliwość dla tego, co ktoś zrobił. W związku z tym w dalszej analizie uwzględniam tylko te 
Y-i, które są Y-ami nieosobowymi.

5 Por. niektóre przykłady wynotowane z NKJP: pobłażliwość dla: przestępców, bandytów, morderców, 
terrorystów, gwałcicieli, osób nietrzeźwych, agresywnych podróżnych, zachowań nieetycznych, picia 
alkoholu, tępoty, korupcji, afer i skandali.
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poznawczych, estetycznych, moralnych, obyczajowych, witalnych czy wreszcie 
odczuciowych6.

6 Podział wartości przyjmuję za J. Puzyniną (1992: 40).

Warto podkreślić, że nie można wykazywać pobłażliwości dla czegoś, co ma kwa
lifikację pozytywną (wyjątek stanowiłyby oczywiście zdania o charakterze żartobli
wym czy też ironicznym). Por.:

1) łJan wykazuje pobłażliwość dla zalet Anny.
2) *Masz  wiele zalet i sądzę, że posiadanie wielu zalet jest czymś złym.

Proponuję zatem, aby pierwszy komponent semantyczny zdania X wykazuje po
błażliwość dla Y-a miał następującą postać: X sądzi, że Y jest złe.

X wykazuje pobłażliwość dla Y-a: X sądzi, że Y jest złe.

Por.:

*Jan wykazuje pobłażliwość dla postępowania Anny, ale nieprawda, że Jan sądzi, że 
postępowanie Anny jest złe.

Czyjeś negatywne zachowanie, działanie, cecha bądź też jakieś negatywne zja
wisko powinny wywołać pewną określoną reakcję X-a, coś, co roboczo należałoby 
określić jako wymierzenie kary. Jeśli jednak takiej reakcji nie ma lub jeśli jest ona nie
współmierna do Y-a, to wówczas do takiej sytuacji można odnieść zdanie X wykazuje 
pobłażliwość dla Y-a. Por. następujące przykłady:

1) Pobłażliwości tej dowodzi prawie zupełny brak reakcji na sprzedaż czy podawanie 
alkoholu nieletnim w sklepach, pubach, dyskotekach [...]. (NKJP)

2) Skończył się okres pobłażliwości dębickich policjantów wobec kierowców. Obec
nie każdy kierowca, którego samochód nie będzie miał włączonych świateł mijania 
zostanie ukarany mandatem. (NKJP)

3) [...] może kiedyś nauczę się tej pobłażliwości, kiedy Pola napaprze mi na obra
zek, a ja, zamiast dać jej w tyłek, rozbrojona wdziękiem ucałuję ją w brudne łapki. 
(NKJP)

4) O pobłażliwości władz może świadczyć fakt, że takie demonstracje nie kończyły się 
akcjami ZOMO-wców, tylko kłopotami w szkole. (NKJP)

W eksplikacji badanego zdania powinny więc zostać uwzględnione dwa kompo
nenty: (1) w związku z Y X powinien coś zrobić; (2) X nie robi nic w związku z Y lub 
robi coś innego niż powinien zrobić.

X wykazuje pobłażliwość dla Y-a: X sądzi, że Y jest złe
w związku z Y X powinien coś zrobić
ale tego nie robi
lub robi coś innego niż powinien zrobić.
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Por.:

1) * *Jan  wykazuje pobłażliwość dla postępowania Anny, ale nieprawda, że z powodu 
postępowania Anny Jan powinien coś zrobić.

2) łJan wykazuje pobłażliwość dla postępowania Anny, ale nieprawda, że Jan nie robi 
nic Annie z powodu jej postępowania.

3) *Jan  wykazuje pobłażliwość dla postępowania Anny, ale nieprawda, że z powodu 
postępowania Anny Jan robi coś innego niż powinien zrobić.

7 Nasuwa się tutaj pytanie, czy relacja między X-em a Z-em powinna zostać uwzględniona, jako kom
ponent semantyczny, w eksplikacji badanego zdania. Na to, że owa relacja stanowi komponent se
mantyczny analizowanego zdania, wskazywać mogłaby dewiacyjność takiego oto wypowiedzenia:
*Jan wykazuje pobłażliwość dla postępowania Anny. Jan uważa Annę za równą sobie. Z drugiej 
strony, być może o relacji między X-em a Z-em należałoby mówić jako o pewnym ograniczeniu 
selektywnym. Z racji tego, że niniejszy tekst stanowi jedynie wstępną analizę semantyczną zdania X 
wykazuje pobłażliwość dla Y-a, powyższy problem pozostawiam nierozwiązany.

Warto również zaznaczyć, że zdanie X wykazuje pobłażliwość dla Y-a opisuje sy
tuację, w której X oraz Z zajmują różne miejsca w hierarchii, przy czym X zajmuje 
miejsce wyższe niż Z. Jest to o tyle ważne, że osoba stojąca niżej w hierarchii nie 
może wykazać pobłażliwości dla osoby stojącej wyżej w tejże hierarchii. Należy tak
że dodać, iż chodzi tu raczej o hierarchię powstającą w sytuacji, do której daje się 
odnieść zdanie X wykazuje pobłażliwość dla Y-a. X może wykazać pobłażliwość dla 
postępowania Z-a, nawet jeśli obaj mają ten sam status społeczny, ponieważ Z zrobił 
coś złego, czego z kolei nie zrobił X. To, czy zrobiło się coś złego, czy też nie, decyduje 
o tym, jakie miejsce zajmuje się w hierarchii7.

Podsumowując, proponuję, aby zdanie X wykazuje pobłażliwość dla Y-a wyekspli- 
kować w następujący sposób:

X wykazuje pobłażliwość dla Y-a: X sądzi, że Y jest złe
w związku z Y X powinien coś zrobić
ale tego nie robi 
lub robi coś innego niż powinien zrobić.

Pobłażliwość(2) (X odnosi się do Y-a z pobłażliwością)
Jak już zostało zaznaczone wcześniej, ciąg pobłażliwość może wchodzić w skład wy
rażeń, które konstytuują zdania o znaczeniu innym niż znaczenie definiowanego 
już wcześniej zdania X wykazuje pobłażliwość dla Y-a. Przekonanie to wydają się 
potwierdzać przykłady wynotowane z Narodowego Korpusu Języka Polskiego:

1) Bardzo często poza granicami kraju traktowani jesteśmy z pobłażliwością, bo we
wnątrz prowadzimy kilka bądź kilkanaście odrębnych polityk godzących w polską 
rację stanu.

2) Odpowiedział sucho, ale jego wzrok wyrażał coś w rodzaju pobłażliwości wobec 
politycznego nieobycia Ostrogskiego [...].
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3) [...] nie można nie wspomnieć o tych przedstawicielach prawdziwych elit, którzy 
z wysokości swego autorytetu o zachowaniu kogoś takiego jak Lepper wypowiada
ją się z pobłażliwością.

4) Warto zaznaczyć, że gestów okazywanej nam sympatii przez włoskich przedstawi
cieli elit intelektualnych i politycznych nie należy brać zbyt serio, bo towarzyszy im 
często pobłażliwość.

5) Przez długi czas jego dokonania rzeźbiarskie przyjmowane były przez otoczenie 
z pobłażliwością, jako prace chorego psychicznie człowieka.

6) [... ] wyraźnie podkreśla swój profesorski styl, dystans, pobłażliwość wobec innych, 
z mniejszymi zasobami intelektualnymi.

Pobłażliwości!) najczęściej stanowi element składowy wyrażeń traktować ko- 
goś/coś z pobłażliwością oraz odnosić się do kogoś/do czegoś z pobłażliwością. 
Przyjmuję, że w tym tekście analizie zostanie poddane zdanie X odnosi się do 
Y-a z pobłażliwością.

O tym, że zdania: X wykazuje pobłażliwość dla Y-a oraz X odnosi się do Y-a z po
błażliwością nie mają tego samego znaczenia, świadczą poniższe testy semantyczne. 
Por.:

1) Jan wykazuje pobłażliwość dla postępowania Anny, ale nieprawda, że Jan odnosi 
się do postępowania Anny z pobłażliwością.

2) Jan odnosi się do postępowania Anny z pobłażliwością, ale nieprawda, że Jan wy
kazuje pobłażliwość dla postępowania Anny.

Należy zauważyć, że Y pojawiający się w zdaniu X odnosi się do Y-a z pobłażliwo
ścią różni się od Y-a wchodzącego w skład zdania X wykazuje pobłażliwość dla Y-a. 
Y nie jest tutaj bowiem zachowaniem, działaniem, cechą czy też zjawiskiem, które 
są jednoznacznie negatywnie wartościowane. Oczywiście Y może naruszać pewne 
przyjęte w danej społeczności normy, może zatem wymagać wymierzenia jakiejś 
kary, jest on jednak na tyle niegroźny, że istnieje możliwość pominięcia tejże kary 
(czyli X nie musi w żaden sposób reagować lub może zareagować w sposób inny od 
oczekiwanego). Y jest raczej czymś nieodpowiednim, niestosownym, innymi słowy - 
nie takim, jakiego spodziewano by się w danej sytuacji. Eksplikacja zdania X odnosi 
się do Y-a z pobłażliwością powinna więc zawierać następujące komponenty:

X odnosi się do Y-a z pobłażliwością: X sądzi, że Y nie jest takie, jakie powinno być
i X sądzi, że z powodu Y nie stanie się nic złego
dlatego X nie robi nic w związku z Y
lub X robi coś innego niż powinien zrobić.

Por.:

1) Jan odnosi się do zachowania Anny z pobłażliwością, ale nieprawda, że Jan sądzi, 
że zachowanie Anny jest złe.

2) *Jan  odnosi się do zachowania Anny z pobłażliwością, ale nieprawda, że Jan sądzi, 
że z powodu zachowania Anny nie stanie się nic złego.
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3) ‘Jan odnosi się do zachowania Anny z pobłażliwością, ale nieprawda, że Jan sądzi, 
że zachowanie Anny nie jest takie, jakie powinno być.

4) ‘Jan odnosi się do zachowania Anny z pobłażliwością, ale nieprawda, że Jan nie 
robi nic w związku z zachowaniem Anny.

5) * Jan odnosi się do zachowania Anny z pobłażliwością, ale nieprawda, że w związku 
z zachowaniem Anny Jan robi coś innego niż powinien zrobić.

" Należy jeszcze zastanowić się, w jaki sposób sprowadzić oba wymienione komponenty do nieco 
prostszej postaci semantycznej.

’ Jest to nieco zmieniony fragment referatu wygłoszonego przeze mnie na II Studenckim Forum Ba
dań nad Językiem.

Warto wreszcie zastanowić się, jaka relacja łączy uczestników sytuacji, którą daje 
się opisać zdaniem X odnosi się do Y-a z pobłażliwością. Z pewnością uczestnicy sy
tuacji nie zajmują tej samej, równej pozycji. Wydaje się, że X stoi w hierarchii wyżej 
niż Z. Niższa pozycja Z-a wiąże się właśnie z jego nieodpowiednim zachowaniem, 
z zachowaniem naruszającym pewne ogólnie przyjęte w danej społeczności normy 
(zarówno X, jak i Z należą do tejże społeczności). Xjako osoba zachowująca się zgod
nie z normami stoi w hierarchii wyżej i chyba z pewnym dystansem odnosi się do 
postępowania Z-a, nie traktuje owego zachowania poważnie. Można także sądzić, że 
X ma świadomość swojej wyższej pozycji. O tym, że eksplikacja zdania X odnosi się 
do Y-a z pobłażliwością powinna zawierać komponenty X nie traktuje Y-a poważnie 
oraz X traktuje Z-a z wyższością*,  świadczyć mogłyby poniższe zdania:

1) *Jan  odnosi się do zachowania Anny z pobłażliwością, ale nieprawda, że Jan nie 
traktuje zachowania Anny poważnie.

2) łJan odnosi się do zachowania Anny z pobłażliwością, ale nieprawda, że Jan trak
tuje Annę z wyższością.

Podsumowując, dla zdania X odnosi się do Y-a z pobłażliwością można by wstęp
nie zaproponować taką oto eksplikację:

X odnosi się do Y-a z pobłażliwością: X sądzi, że Y nie jest takie, jakie powinno być 
z tego powodu X nie traktuje Y-a poważnie
i X traktuje Z-a z wyższością
ale X sądzi, że z powodu Y nie stanie się nic złego 
dlatego X nie robi nic w związku z Y 
lub X robi coś innego niż powinien zrobić.

Wyrozumiałość (X wykazuje wyrozumiałość dla Y-a)9
Wyrozumiałość wchodzi w skład następujących wyrażeń:

- mieć wyrozumiałość dla kogoś/dla czegoś,
- mieć wyrozumiałość wobec kogoś/wobec czegoś,
- okazywać wyrozumiałość dla czegoś,
- okazać wyrozumiałość dla czegoś,
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- wykazywać wyrozumiałość dla kogoś/dla czegoś,
- wykazać wyrozumiałość dla kogoś/dla czegoś,
- wykazywać wyrozumiałość wobec kogoś/wobec czegoś,
- wykazać wyrozumiałość wobec kogoś/wobec czegoś'0.
Przyjmuję, że wyrażenie, które zostanie poddane analizie semantycznej, ma po

stać: wykazywać wyrozumiałość dla kogoś/dla czegoś. Wyrażenie to konstytuuje nastę
pujące zdanie: X wykazuje wyrozumiałość dla Y-a.

Na samym początku warto zauważyć, że to właśnie Y powoduje, że X (tylko oso
bowy10 11) przyjmuje pewną postawę, którą zwykle określa się mianem wyrozumiało
ści. Y pojawiający się w formule wyjściowej może być Y-iem osobowym, może się 
również odnosić do, uznawanych za negatywne, cech drugiej osoby, może ogólnie 
wskazywać na pewne wady człowieka, może wreszcie odnosić się do zachowań, które 
uważa się za negatywne12.

10 Przywołane wyrażenia zostały przeze mnie wynotowane z Narodowego Korpusu Języka Polskiego.
11 Wyjątkiem byłyby jedynie zdania o charakterze żartobliwym.
12 Por. przykłady z Narodowego Korpusu Języka Polskiego: wyrozumiałość dla usterek natury ludzkiej, 

dla czyichś niedostatków, dla słabości ludzkiej, dla ludzkich ułomności, dla ludzkich grzechów, wyro
zumiałość dla sytuacji w służbie zdrowia, dla czyichś głupstw i szaleństw. W tym tekście przyjmuje 
się, że Y w formule wyjściowej dotyczy pewnych cech człowieka uznawanych za negatywne lub 
ogólnie odnosi się do wad człowieka. Wydaje się bowiem, że wyrażenie wykazywać wyrozumiałość 
dla kogoś znaczy tyle co ‘wykazywać wyrozumiałość dla czyichś cech negatywnych, dla czyichś ne
gatywnych zachowań*.

Y-owi musi towarzyszyć ocena negatywna, nie może on być oceniany pozytywnie. 
Por.:

1) ‘Jan wykazuje wyrozumiałość dla obowiązkowości Anny.
2) ‘Jan wykazuje wyrozumiałość dla błyskotliwości Anny.
3) Jan wykazuje wyrozumiałość dla gderliwości Anny.

Obowiązkowość i błyskotliwość mają wpisaną w swoją strukturę semantyczną oce
nę pozytywną, gderliwość ma z kolei wpisaną w swoją strukturę semantyczną ocenę 
negatywną. Por.:

1) ‘Cechuje ją obowiązkowość i sądzę, że cechowanie się obowiązkowością jest czymś 
złym.

2) ‘Cechuje ją błyskotliwość i sądzę, że cechowanie się błyskotliwością jest czymś złym.
3) ‘Cechuje ją gderliwość i sądzę, że cechowanie się gderliwością jest czymś dobrym.

Pierwszy komponent semantyczny, który należałoby uwzględnić w eksplikacji ba
danego zdania, miałby zatem postać: X sądzi, że Y jest czymś złym.

X wykazuje wyrozumiałość dla Y-a: X sądzi, że Y jest czymś złym.

Por.:

‘Jan wykazuje wyrozumiałość dla gderliwości Anny, ale nieprawda, że Jan sądzi, że 
gderliwość Anny jest czymś złym.
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Jak już zostało zaznaczone wyżej, Y może być czyjąś cechą lub czyimś zacho
waniem, dlatego też trzeba tutaj wprowadzić zmienną oznaczającą jeszcze jednego 
uczestnika sytuacji (Z). Obu uczestników sytuacji łączy pewna relacja, przy czym wy
daje się, że jest to relacja pozytywna13. Trudno byłoby bowiem powiedzieć, że mamy 
wyrozumiałość dla naszych wrogów czy nieprzyjaciół. Taką wypowiedź należałoby 
uznać za dewiacyjną. Por.:

13 Być może wystarczyłoby, aby relacja między uczestnikami sytuacji nie była relacją negatywną. 
Por. ‘Jan wykazuje wyrozumiałość dla wad Anny, ale nieprawda, że Jan czuje do Anny coś dobrego. 
‘Jan wykazuje wyrozumiałość dla wad Anny, ale nieprawda, że Jan nie czuje do Anny nic złego.

1) ‘Jan wykazuje wyrozumiałość dla wad swoich wrogów.
2) Jan wykazuje wyrozumiałość dla wad swoich przyjaciół.

Proponuję, aby w eksplikacji zdania X wykazuje wyrozumiałość dla Y-a uwzględ
nić komponent o postaci: X czuje coś dobrego do Z-a.

X wykazuje wyrozumiałość dla Y-a: X sądzi, że Y jest czymś złym
X czuje coś dobrego do Z-a.

Por.:

‘Jan wykazuje wyrozumiałość dla wad Anny, ale nieprawda, że Jan czuje do Anny coś 
dobrego.

Warto zauważyć, że chociaż Y jest przez X-a oceniany negatywnie, to jednak nie 
wywołuje on u X-a żadnej reakcji negatywnej - reakcji, która byłaby współmierna 
do „stopnia zła” Y-a. Czyjaś zła cecha czy też złe zachowanie powinny spowodować 
u osoby okazującej wyrozumiałość jakąś reakcję. Taka reakcja nie ma jednak miejsca, 
właśnie z powodu owej wyrozumiałości. W eksplikacji badanego zdania powinien się 
więc pojawić komponent: z powodu Y-a X powinien coś zrobić, ale tego nie robi.

X wykazuje wyrozumiałość dla Y-a: X sądzi, że Y jest czymś złym
z powodu Y-a X powinien coś zrobić
ale tego nie robi Btol J89-
bo czuje coś dobrego do Z-a.

Por.:

‘Jan wykazuje wyrozumiałość dla wad Anny, ale nieprawda, że z powodu wad Anny
Jan powinien coś zrobić, ale tego nie robi.

Nasuwa się tutaj pytanie, dlaczego X w żaden sposób nie reaguje, dlaczego nie robi 
nic w związku z Y-iem. Gdyby odwołać się do informacji zawartych w słownikach 
języka polskiego, to okazałoby się, że ów brak reakcji wynika ze zrozumienia czyjegoś 
postępowania albo czyjejś złej cechy (innymi słowy - X rozumie, że Y, ponieważ P). 
Zanegowanie takiego właśnie komponentu semantycznego nie prowadzi jednak do 
sprzeczności. Por.:
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Jan wykazuje wyrozumiałość dla gderliwości Anny, ale nieprawda, że Jan rozumie, 
dlaczego Anna jest gderliwa.

Przywołany wyżej komponent trzeba by chyba zastąpić innym: X sądzi, że Z ma 
prawo do Y-a.

X wykazuje wyrozumiałość dla Y-a: X sądzi, że Y jest czymś złym
z powodu Y-a X powinien coś zrobić
ale tego nie robi
bo czuje coś dobrego do Z-a
i sądzi, że Z ma prawo do Y-a.

Por.:

*Jan wykazuje wyrozumiałość dla gderliwości Anny, ale nieprawda, że Jan sądzi, że 
Anna ma prawo być gderliwa.

Podsumowując, dla zdania X wykazuje wyrozumiałość dla Y-a proponuję nastę
pującą eksplikację:

X ma wyrozumiałość dla Y-a: X sądzi, że Y jest czymś złym
z powodu Y-a X powinien coś zrobić
ale tego nie robi
bo czuje coś dobrego do Z-a
i sądzi, że Z ma prawo do Y-a.

Przeprowadzona analiza semantyczna pokazuje, że zdania X wykazuje pobłażliwość 
dla Y-a, X odnosi się do Y-a z pobłażliwością, X wykazuje wyrozumiałość dla Y-a nie są 
zdaniami synonimicznym! - w skład ich eksplikacji semantycznych wchodzą odmien
ne komponenty znaczeniowe. To, że w niektórych słownikach języka polskiego łączy 
się pobłażliwość z wyrozumiałością, wynika zapewne z faktu, że zarówno pobłażliwość 
(chodzi tutaj o pobłażliwości, 1)), jak i wyrozumiałość wiążą się z brakiem reakcji na to, 
co uważa się za złe - reakcja ta powinna co prawda wystąpić, jednak z pewnych powo
dów nie występuje. Komponenty semantyczne związane z tym, co można by określić 
„powodem niewystąpienia reakcji X-a”, wyraźnie różnicują znaczenie trzech badanych 
zdań. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku pobłażliwości i wyrozumiałości mamy do 
czynienia jedynie z pewną bliskością znaczeniową, nie zaś z relacją synonimii, co po
winno, jak sądzę, znaleźć odzwierciedlenie także w słownikach języka polskiego.
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